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සියළුම  හිමිකම් ඇවිරිණි.

මෙමම ප්රකාශය නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් මෙකමෙර්. මෙමම ප්රකාශය, සංම්පූර්ණමෙයන්ම මෙ�ෝ මෙකාටසංක් මෙමම අධිකාරිමෙ� පූර්ව අනුමැතියකින් මෙ�ාරව 
ප්රතිප්රකාශනාය කිරීම, විකිණීම, මෙ�දාා �ැරීම, ලිඛි� අවසංරයකින් මෙ�ාරව පිටපත් කිරීම මෙ�ෝ නාවීනා �ාක්ෂණික ක්රම �ර�ා �ැටිග� කිරීම, මෙ�දාා�ැරීම මෙ�ෝ මෙවළදා 
අරමුණක් සංඳ�ා මෙයාදාා ගැනීම සිදු මෙනාාකළ යුතුය.
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නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය - ශ්රී ලංංකාව
6 වනා 7 වනා  �ා 9 වනා ම�ලං, මෙසංත්සිරිපාය අදියර I,
�ත්�රමුල්ලං,  ශ්රී ලංංකාව.
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ඇඹිලිපිටිය නාගර සංංවර්ධනා සංැලංැස්ම 2021–2030, l  වනා මෙකාටසං, ll  වනා මෙකාටසං සං�  lll  මෙකාටසං වශමෙයන් ප්රධානා මෙකාටස් තුනාකින් සංමන්වි� මෙ�. පළමුවනා මෙකාටසං 
සංමන්වි� වන්මෙන් සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් පසුබිම, මූලික අධයයනා, සංැලංැස්මෙම් අවශය�ාවය, සංැලංසුම් රාමුව,  SWOT විශ්මෙල්ෂණය සං� සංැලංැස්මය. මෙදාවනා මෙකාටසං  
2021–2030 කාලං පරිච්මෙ�දාය සංඳ�ා සංැලංසුම් සීමාවට අදාාලං සංැලංසුම් �ා මෙගාඩනාැගිලි නියම�ා සං� කලංාපීකරණ නියම�ා වලින් සංමන්වි� මෙ�.  lll  මෙකාටසං  කලංාප සීමා 
මායිම් ඛණ්ඩාංක සං� සියලු ඇමුණුම් වලින් සංමන්වි� මෙ�.

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංංවර්ධනා සංැලංැස්ම 2021–2030 සංකස් කර ඇත්මෙත් සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය සංැලංසුම් අංශය විසිනි.

අධීක්ෂණය

වරලංත් වාස්තු විදායාඥ �ර්ෂාන් දා සිල්වා සංභාාපති, නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී එන්. පී. මෙක්. රණවීර අධ�ක්ෂ ජනාරාාල් - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී  
එච්. ඒ. දායානාන්දා අතිරේර්ක අධ�ක්ෂ ජනාරාාල්- නාා.සංං.අ, නාගර නිර්මාණ ශිල්පී එම්. පී. රණතුංග නිරේයෝජ� අධ�ක්ෂ ජනාරාාල් (සංැලංසුම්) - නාා.සංං.අ., නීතිඥ සී . ජයවර්ධනා 
- උපරේේශක (නීති) - නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී ප්රියානි නාවරත්නා - අධ�ක්ෂ(උපායමාාර්ගික සංැලංසුම්) නාා.සංං.අ.

සංැලැසුම් කාණ්ඩාායම

නාගර නිර්මාණ ශිල්පී තුෂානි දා අල්විස් අධ�ක්ෂ, සංබරාගමුව පළාාත්යං, නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී ඩි. පී. ආර්. මෙක්. ගුණතිලංක නිරේයෝජ� අධ�ක්ෂ (සංැලංසුම්), සංබරාගමුව 
පළාාත්යං, නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී ඩි. ඒ. ඩි. අතුමෙකෝරලං නිරේයෝජ� අධ�ක්ෂ(පරිපාලංනා), සංබරාගමුව පළාාත් කාර්යාලංය, නාා.සංං.අ., නාගර නිර්මාණ ශිල්පී එච්. එම්.පි. 
එච්. මැණිමෙක් සංහාකාරා අධ�ක්ෂ (නාගරා සංැලංසුම්), සංබරාගමුව පළාාත් කාර්යාලංය, නාා.සංං.අ., නා.නි.ශි. යු. ජි. ඩි. උමෙේශිකා නාගරා නිර්මාාණ ශිල්පී, සංබරාගමුව පළාාත් 
කාර්යාලංය, නාා.සංං.අ., මෙක්. එම්. අයි. සංමන් රූපසිං� සංැලංසුම් නිලංධාරි, සංබරාගමුව පළාාත් කාර්යාලංය, නාා.සංං.අ., එච්. මෙක්. නීලීකා සංැලංසුම් නිලංධාරි, සංබරාගමුව පළාාත් 
කාර්යාලංය, නාා.සංං.අ., මෙක්. එස්. මමෙ�ෂ් ජිනාදාාසං සංැලංසුම් සංහාකාරා, සංබරාගමුව පළාාත් කාර්යාලංය, නාා.සංං.අ., එම්. එන්. ගුණවර්ධනා සංැලංසුම් ශිල්පී, සංබරාගමුව පළාාත් 
කාර්යාලංය, නාා.සංං.අ., ඩබ්ලි�. එම්. ඩබ්ලි�. මාැණිරේක් සංැලංසුම් ශිල්පී, සංබරාගමුව පළාාත් කාර්යාලංය, නාා.සංං.අ.

සංහය කාණ්ඩාායම්

උපායමාර්ගික සංැලංසුම් අංශය - නාා.සංං.අ. (අධීක්ෂණය, නියාමනාය සං� ගැසංට් කිරීම)
පරිසංර �ා භු දාර්ශනා අංශය - නාා.සංං.අ. (PORS, භූ දාර්ශනා කළමනාාකරණ සංැලංසුම් සංකස් කිරීම)
භුමෙගෝලීය මෙ�ාරතුරු පේධති අංශය - නාා.සංං.අ. (භුමෙගෝලීය මෙ�ාරතුරු දාත්� සංැපයීම සං� �ාක්ෂණික සං�ාය සංැපයීම)
පර්මෙ�ෂණ �ා සංංවර්ධනා අංශය - නාා.සංං.අ. (නාව �ාක්ෂණික ක්රම �ඳුන්වාදීම සංඳ�ා දාැනුවත් කිරීමෙම් වැඩසංට�න් පැවැත්ම)

පිටු සංැකාසුම්

මූනියැක් ආය�නාය



III

ප්රණාමාය

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම (2021-2030) සංැකසීම,  නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ�  උපාායමාර්ගික 
සංැලැසුම් අංශයේ� මූලික අධීක්ෂණය යටයේ� සිදුවිය. “වලැව නිම්නයේ� කෘෂි ආර්ථික නිපාැයුම් යේක්න්ද්රස්ථාානය” දැැක්ම 
තුළින් නගරයේ� කෘෂිකාර්මික අනනයතාාවය ඉස්මතු කරන පාරිද්යේදැන් තිරසංාර කෘෂිකර්මාන්තාය හාා අගය එක් 
කරන නිෂ්පාාදැන ක්රියාවලියක් තුළින් ගුණා�මක ප්රමිතිසංහාගතා නිෂ්පාාදැන යේක්න්ද්රස්ථාානයක් සංහිතා සංංවර්ධිතා 
ආකර්ෂණිය නගරයක්  බවට ඇඹිලිපිටිය නගරය පා� කිරීම යේමම සංැලැැස්යේම් අරමුණයි. ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන 
සංැලැැස්ම 2021-2030 ශ්රී ලැංකා ප්රජාාතාාන්ත්රික සංමාජාවාදී ජානරජායේ� රාජාය ප්රතිපා�තීන්ට අනුව සංකස් කර ඇති 
අතාර අතිගරු ජානාධිපාති යේගෝඨාාභය රාජාපාක්ෂ මැතිතුමායේ� “රට හාදැන යේසංෞභාගයයේ� දැැක්ම ”ප්රතිපා�ති ප්රකාශයට 
දැ අනුකූලැ යේ�. 

යේමහිදී 1982 අංක 04 දැරණ පාණතා මගින් සංංයේශෝධනය කරන  ලැදැ 1978 අංක 41 දැරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි 
පානයේ� විධි විධාන යටයේ� ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2021-2030  සංඳහාා අනුමැතිය ලැබාදීම සිදු කරන 
ලැදැ නාගරික සංංවර්ධන හාා නිවාසං සංංවර්ධන විෂයභාර ගරු අමාතාය මහින්දැ රාජාපාක්ෂ මැතිතුමන්ට� යේමම 
ක්රියාවලියේ�දී අවශය මගයේපාන්වීම හාා සංහාාය ලැබාදුන් නාගරික සංංවර්ධන, යේවරළ සංංරක්ෂණ, අපාද්රවය බැහාැරලීම හාා 
ප්රජාා පාවිත්රතාා කටයුතු පිළිබදැ ගරු රාජාය අමාතාය ආචාාර්ය නාලැක යේගාඩයේ�වා මැතිතුමන්ට�, ර�නපුර දිස්ත්රික් 
පාාර්ලියේම්න්තු මැති ඇමතිවරුන්ට�, සංබරගමුව පාළා� ගරු ආණ්ඩුකාරතුමන්ට�, ඇඹිලිපිටිය නගර සංභායේ� ගරු 
සංභාපාතිතුමන් වන ලැලි� ගමයේ� මහාතාා ඇතුළු මහාජාන නියේයෝජිතායින් සියලුයේදැනාටදැ, ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය  
සංභායේ� ගරු සංභාපාතිතුමන් වන සුරන්තා වීරසිංහා මහාතාා ඇතුළු මහාජාන නියේයෝජිතායන් සියලු යේදැනාට� අපායේ� 
යේගෞරවනීය ස්තුතිය පුදැකර සිටිමු. 

යේමම සංැලැැස්ම සංාර්ථාකව නිමා කිරීම සංඳහාා අවශය මගයේපාන්වීම ලැබාදුන් නාගරික සංංවර්ධන හාා නිවාසං 
අමාතායාංශයේ� යේ�කම් සිරිනිම� යේපායේර්රා මහාතාා යේවතා අයේ� ස්තුතිය පුදැයේකාට සිටිමු.  තාවදැ, යේමම නගර සංැලැැස්ම 
සංඳහාා යේතාාරතුරු සංහා අදැහාස් ලැබාගැනීයේම්දී ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් කාර්යාලැය, ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව හාා 
ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව ඇතුළු රාජාය ආයතාන රැසංක් තාම සංම්පා� දැායක�වය ලැබායේදැන ලැදැ බැවින් ප්රායේද්ශීය 
යේ�කම්තුමන්, නගර සංභා යේ�කම් තුමියට�, ප්රායේද්ශීය සංභා යේ�කම් තුමිය� ඇතුළු අදැාළ ආයතානයන්හි කටයුතු 
කරන කාර්ය මණ්ඩලැයන්ට අපායේ� ස්තුතිය පුදැකර සිටිමු.

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම (2021-2030) සංකස් කිරීම සංඳහාා ධෛධර්යය හාා මගයේපාන්වීම ලැබාදුන්  
නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� සංභාපාති වරලැ� වාස්තු විදැයාඥ හාර්ෂාන් දැ සි�වා මහාතාාට, අධයක්ෂ ජානරා� නගර 
නිර්මාණ ශි�පි එන්.පී.යේක්.රණවීර මහාතාාට, අතියේර්ක අධයක්ෂ ජානරා� නගර නිර්මාණ ශි�පී එච්.ඒ දැයානන්දැ 
මහාතාාට, නියේයෝජාය අධයක්ෂ ජානරා� (සංැලැසුම්) නගර නිර්මාණ ශි�පී එම්.පී.රණතුංග මහාතාාට, නාගරික සංංවර්ධන 
අධිකාරියේ� උපායේද්ශක (නීති) නීතීඥ සී. ජායවර්ධන මහා�මියට, උපාාය මාර්ගික සංැලැසුම් අංශයේ� අධයක්ෂ නගර 
නිර්මාණ ශි�පි ප්රියානි නවර�න මහා�මියට හාා සංබරගමුව පාළා� අධයක්ෂ නගර නිර්මාණ ශි�පී තුෂානි දැ අ�විස් 
මහා�මියට අපායේ� ස්තූතිය පුදැකර සිටිමු. 

එයේමන්ම, යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළියේයලැ කිරීම ආරම්භයේ� සිට මනා මාර්යේගෝපායේද්ශක�වයක් හාා නායක�ව-
යක් සංපායමින් නවමු මුහුණවරකින් යේමම සංැලැැස්ම ඉදිරිපා� කිරීමට කටයුතු කළ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය 
හිටපු සංභාපාති වරලැ� නගර නිර්මාණ ශි�පී සංහා වරලැ� වාස්තු විදැයාඥ ආචාාර්ය ජාග� මුණසිංහා මැතිතුමාට සංහා 
හිටපු අධයක්ෂ ජානරා� ඉංජියේන්රු එස්.එස්.පී. ර�නායක මැතිතුමන්ට වියේ�ෂ ස්තුතිය පාළකර සිටින්යේනමු.  
එම කාලැසීමාව තුළ යේමම සංැලැැස්ම සංකස් කිරීම සංඳහාා ධෛධර්යය හාා මගයේපාන්වීම ලැබාදුන් හිටපු අතියේර්ක අධයක්ෂ 
ජානරා� නගර නිර්මාණ ශි�පී යේක්.ඒ.ඩි. චාන්ද්රදැාසං (2017), හිටපු අතියේර්ක අධයක්ෂ ජානරා� නගර නිර්මාණ  
ශි�පී ඩි.එම්.බී. රණතුංග (2018-2019) සංහා සංබරගමුව පාළා� අධයක්ෂතුමන්ලැා යේලැසං යේස්වය කරන ලැදැ නගර 
නිර්මාණ ශි�පී සිසිර එම්. දිසංානායක සංහා නගර නිර්මාණ ශි�පී අනුර මැදැවලැ මහා�වරුන් යේවතා දැ අපායේ� ස්තුතිය 
පුදැකර සිටිමු. 
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යේමම සංැලැැස්යේම් කටයුතු සංඳහාා නන් අයුරින් සංහායේයෝගය දැැක්වූ පාර්යේ�ෂණ සංහා සංංවර්ධන අංශයේ� අධයක්ෂ  
නගර නිර්මාණ ශි�පී ජානක් රණවීර මහාතාාට�, භූයේගෝලීය යේතාාරතුරු පාද්ධති අංශයේ� අධයක්ෂ, නගර නිර්මාණ 
ශි�පී යේ�.පී.එස්.යේසංෝමයේස්කර මහා�මියට�, පාාරිසංරික හාා භූ දැර්ශන අංශයේ� අධයක්ෂ භූ දැර්ශන ගෘහා නිර්මාණ 
ශි�පී ඩී.යේක්.ඊ. කළුපාහාන මහා�මියට� අදැාළ අංශයන්හි සියළුම නිලැධාරින්ට�, ර�නපුර කාර්යාලැයට අනුයුක්තාව 
යේස්වය කරනු ලැබන සියලුම යේස්වක මහා�ම මහා�මීන්ට� අපායේ� හාෘදැයාංගම ස්තුතිය පුදැකර සිටිමු. 

අවසංාන වශයේයන්, ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම (2021-2030) සංකස් කිරීයේම්දී මූලික දැ�තා රැස් කිරීයේම් 
අදියයේරහි සිට ගැසංට් පාත්රයේයහි පාළකිරීම දැක්වා සියලු අදියරයන් වලැදී ඍජුව සංහා වක්රව සංහායේයෝගය ලැබාදුන් රාජාය 
ආයතාන, අර්ධ රාජාය ආයතාන, යේපාෞද්ගලික ආයතාන, විවධ සංම්පා�දැායකයන් හාා නාගරික ප්රජාාව යේවතා හාදැපිරි 
ප්රණාමය පාළකර සිටින්යේනමු.
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ගරු අමාාත්යං�තුමාාරේ� රේපරාවදනා

1978 හි අංක 41 දැරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි පානතා යටයේ� නාගරික  
සංංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටවනු ලැැබූ අතාර එමගින් ප්රකාශිතා නාගරික බලැ ප්රයේද්ශ තුලැ 
විධිම� සංැලැසුම් සංහාගතා නාගරික සංංවර්ධනයක් සංඳහාා සංක්රීය දැායක�වයක් යේම් 
යේමායේහාාතා වන විට දැ සංපායනු ලැබයි.

රයේට් සංංවර්ධන ක්රියාවලියට ශ්රී ලැංකායේ� සංෑම ප්රයේද්ශයකටම සංමාන දැායක�වයක් 
සංැපායේයන ආකාරයට යේභෞතික අවකාශය කාර්යක්ෂමව හාා ඵලැදැායි යේලැසං භාවිතායට 
ගැනීම මුලික කරගනිමින් පුළු� සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංෑම නාගරික සංංවර්ධන 
ප්රයේද්ශයක් සංඳහාාම සංකස් කිරීමට කටයුතු යේයාදැා ඇතා.

ඇඹිලිපිටිය  නගරය  විශාලැ ජාන සංංඛ්යායාවකට යේස්වා සංපායනු ලැබයි. ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය  
නගර සංභා බලැ ප්රයේද්ශය හාා ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශිය සංභා බලැ ප්රයේද්ශයේයන් යේකාටසංක් අය� ප්රයේද්ශය, ඇඹිලිපිටිය   
සංැලැසුම් ප්රයේද්ශය වශයේයන් කෘෂිකාරිමික, වාණිජා, කර්මාන්තා හාා සංංචාාරක වශයේයන් තාවදුරට� යේස්වා සංපායන 
නගරයක් බවට පා� කිරීමට විභවතාාවයක් පාවතී. ඒ අවට ප්රයේද්ශය සංතු ස්වාභාවික පාරිසංර පාද්ධතිය හාා සංංචාාරකමය 
වටිනාකම් සංහිතා ස්ථාාන පිහිටා තිබීම යේමම විභවතාාවය තාවදුරට� ඉහාළ නංවයි. යේමම සංංවර්ධන සංැලැසුම් මඟින් 
අයේ�ක්ෂා කරන්යේන් ඇඹිලිපිටිය ප්රයේද්ශයේ� පාවතින එම විභවතාාවය ප්රයේයෝජානයට යේගන නගරය සංංවර්ධනය කිරීමයි.

අතිගරු ජානාධිපාතිතුමායේ� යේසංෞභාගයයේ� දැැක්ම ප්රතිපා�ති ප්රකාශය යථාාර්තායක් බවට පා� කරනු වස් නව 
ප්රතිනාගරීකරණ වැඩසංටහාන් සංහිතාව සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් කිරීම සංඳහාා වෘ�තීයයේ�දීන්, වියේ�ෂඥයන්, 
පාාර්ශවකරුවන් හාා ප්රජාාවන්යේ� පුළු� උපායේද්ශනය සංමඟින් නවීන ක්රයේමෝපාායන් සංමඟ විශිෂ්ඨා තාාක්ෂණික 
ක්රමයේ�දැයක් හාා නයේවෝ�පාාදැන ප්රයේ�ශයක්දැ යේම් සංදැහාා ලැැබී ඇතා.

ඒ අනුව නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� සංභාපාතිතුමා, අධයක්ෂ ජානරා�තුමා, සංැලැසුම් කණ්ඩායම් හාා නන් අයුරින් 
යේමම කාර්යය සංාර්ථාක කර ගැනීමට උපාකාර කලැ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� සියලුම නිලැධාරීන්යේ� යේස්වය මම 
අගය යේකාට සංලැකමි. තාවදුරට� අදැාලැ පාළා� පාාලැන ආයතාන, රාජාය හාා යේපාෞද්ගලික අංශයේ� ආයතාන හාා සංාමානය 
ජානතාාවයේ� සංහායේයෝගය හාා දැායක�වය තුලින් ඇඹිලිපිටිය  සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංාර්ථාකව ක්රියා�මක කිරීමට මග 
සංැලැයේසංනු ඇතාැයි වි�වාසං කරමි.

මහින්දැ රාජාපාක්ෂ (පාා.ම)
නාගරික සංංවර්ධන හාා නිවාසං අමාතාය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

VI

ගරු රාාජ� අමාාත්යං�තුමාාරේ� රේපරාවදනා

නූතාන තිරසංාර සංංවර්ධන අභිමතාාර්ථා සංපුරා ගැනීයේම් ශ්රි ලැංකායේ� පුයේරෝගාමී 
ආයතානයක් යේලැසං නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතුව විශාලැ වගකීමක් පාැවරී ඇතා. 
ඒ අනුව ගරු විෂයභාර අමාතායවරයා විසින් ප්රකාශයට පා� කරන ලැදැ නාගරික 
සංංවර්ධන බලැ ප්රයේද්ශ සංඳහාා  අංක 1982 අංක 04 දැරණ සංංයේශෝධිතා පානයේතාහි (II 
යේකාටසං 8 වන වගන්තිය 8අ (1) ) අනුව  සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංකස් කිරීම අතායාවශය 
කරුණක්ව ඇතා.

යේමයේලැසං සංකස් කරනු ලැබන  සංංවර්ධන සංැලැසුම් තුලින් යේසංෞභාගයයේ� දැැක්යේමහි 
ඇතුලැ� මූලික අයේ�ක්ෂාවන් වන ඵලැදැායි පුරවැසියේයක්, සංතුටින් ජීව�වන පාවුලැක්, 
ගුණගරුක සංමාජායක් සංහා යේසංෞභාගයම� යේද්ශයක් යේගාඩනැඟීම මූලික වශයේයන් 
අයේ�ක්ෂා කරයි. තාවදැ නාගරික ජානතාාවයේ� ආර්ථික ස්ථාායිතාාව ඇති කරමින් විධිම� 

ප්රතිනාගරීකරණ සංැලැැස්මක් ඔස්යේස් නාගරික ප්රයේද්ශ සංංවර්ධනය හාා නියාමනය යන පාරමාර්ථා සංාක්ෂා� කර 
ගැනීමට යේමම සංංවර්ධන සංැලැසුම් මහා� පිටුවහාලැක් වනු ඇති බවට වි�වාසං කරමි.

එබැවින් යේමම සංැලැැස්ම පිලියේයලැ කිරියේම්දී ඉතාා වගකීයේමන් තාම කාර්යභාරය ඉටු කරන ලැදැ සංැලැසුම් කණ්ඩායමට හාා 
නන් අයුරින් සංහායේයෝගය දැැක් වූ සංැමට හාෘදැයාංගම කෘතාඥතාාවය පිරිනමන අතාර යේසංෞභාගයයේ� දැැක්යේම් 
අයේ�ක්ෂාවන් ඉටුකර ගැනීම සංඳහාා ඔබ සංැමයේ� දැායක�වය ලැැයේබනු ඇතාැයි අයේ�ක්ෂා කරමි.

ආචාාර්ය නාලැක යේගාඩයේ�වා (පාා.ම)
නාගරික සංංවර්ධන, යේවරළ සංංරක්ෂණ, 
අපාද්රවය බැහාැරලීම හාා ප්රජාා පාවිත්රතාා කටයුතු රාජාය අමාතාය



VII

ගරු සංභාාපතිතුමාාරේ� රේපරාවදනා - නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

දැශක හාතාරක් පුරාවට ශ්රී ලැංකායේ� නාගරික සංංවර්ධන  සංැලැසුම් සංකස් කිරීමට�  
එම සංැලැසුම් බලැා�මක කිරීමට� බලැය හිමි  ප්රධානතාම ආයතානය නාගරික 
සංංවර්ධන අධිකාරිය යේ�.

නාගරික සංංවර්ධන සංැලැසුම් තුලින් ප්රශස්ථා, ඵලැදැායි හාා කාර්යක්ෂම භුමි පාරිහාරණ 
රටාවක් යේමන්ම පාරිසංරය ගුණා�මක යේලැසං කළමනාකරණය ඇතුළු ක්යේෂ්ත්ර 
ගණනාවක් ආවරණය කරනු ලැබයි. ඒකාබද්ධ සංැලැසුම් සංකස් කිරීම හාා ක්රියා�මක 
කිරීම තුළින් නාගරික ප්රයේද්ශවලැ හාා එහි ජානතාාවයේ� යේපාාදු යහා පාැවැ�ම ප්රවර්ධනය 
හාා නියාමනය යන පාරමාර්ථා මුදුන් පාමුණුවා ගැනීම සංඳහාා යේමම සංංවර්ධන සංැලැසුම් 
සංකස් කරනු ලැබයි.

1982 අංක 04 දැරණ  නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි (සංංයේශෝධිතා) පානයේ� II යේකාටසං 8අ(1) පාරිදි අමාතායවරයා විසින් 
නාගරික සංංවර්ධන  ප්රයේද්ශයක් යේලැසං ප්රකාශයට පා� කරන ලැදැ ප්රයේද්ශයන්හි සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංකස් කිරීම 
වර්තාමාන රජායේ� ප්රතිපා�ති ප්රකාශය අනුව අතායාවශය කරුණක්ව ඇතා.

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය සංතු යේමවලැම් හාා ක්රයේමෝපාායන් තුලින් සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් කිරීයේම්දී මතු වූ 
අභියේයෝගයන්ට ඉතාා සංාර්ථාකව මුහුණ යේදැමින්  ප්රයේද්ශයේ� යේභෞතික, ආර්ථික, සංාමාජීය හාා පාාරිසංරික කරුණු 
සංැලැකි�ලැට යේගන ඇඹිලිපිටිය නගර සංභා සීමාව හාා ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශිය සංභා බලැ ප්රයේද්ශයේයන් යේකාටසංක් අය� 
ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය සංදැහාා වන සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 2021–2030 වසංර දැක්වා බලැා�මක වන යේලැසං 
පිළියේයලැ කර ඇතා. 

එබැවින් යේමම සංැලැැස්ම සංාර්ථාකව නිම කිරිම සංදැහාා ඇපා කැපා වී කටයුතු කලැ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� 
සංැලැසුම් කණ්ඩායම් හාා යේනායේයක් අයුරින් සංහාාය දැැක්වූ සංැමට මායේ� හාෘදැයාංගම ස්තුතිය පුදැකරන අතාරම  යේමම 
සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් කිරීයේම්දී සියලු පාාර්ශවයන්යේගන් ලැදැ සංක්රීය දැායක�වය සංංවර්ධන සංැලැැස්ම ක්රියා�මක 
කිරීම සංදැහාා දැ ඉදිරියට� බලැායේපාායේරා�තු යේවමි.

වරලැ� වස්තු විදැයාඥ හාර්ෂාන් දැ සි�වා 
සංභාපාති 
නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

VIII

ගරු සංභාාපති තුමාාරේ� රේපරාවදනා - ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංභාාව 

ශ්රී ලැංකායේ� නාගරික ප්රයේද්ශ සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහාා  පුයේරෝගාමී යේමයේහාවරක් 
සිදුකරන නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්රියා�මක කර ඇති නගර සංංවර්ධන 
සංැලැසුම් සංකස් කිරීයේම් ක්රියාවලිය නව තාාක්ෂණය හාා දැැනුම මුසුකරමින් නැවුම් 
ක්රමයේ�දැයකට ආරම්භ කර ඇති අතාර නිරන්තාරයේයන් ජානතාාවට ජීව�වීමට හිතාකර 
සංංවර්ධිතා නගර  නිර්මාණය කිරීම යේවනුයේවන් යේපාළ ගැසී සිටි.

යේමහිදී වියේ�ෂයේයන් සංබරගමුව පාළා� නාගරික ධුරාවලියට අනුව යේදැවන යේපාළ 
නගරයක් යේලැසං හාදුනායේගන ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� නගර සංභා බලැ ප්රයේද්ශය 
ඇතුලැ� වර්ග කියේලැෝමීටර් 50ක බලැ ප්රයේද්ශයදැ ඇතුළ� නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය  සංඳහාා  
යේමම නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් කිරීම නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 

යේගන ඇති කායේලැෝචිතා අවශයතාා සංඳහාා  ඉතාා වටිනා පිළිතුරකි.

කෘෂිකාර්මික අනනයතාාවයක් පාවතින ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� එදියේනදැා ජානජීවිතාය, නාගරික සංංවර්ධන ප්රවණතාා 
පිළිබදැ මනා අවයේබෝධයකින් යුක්තාව සංංවර්ධන කාර්යයන් සිදුවීමට පාවතින බාධා මැඩ පාැවැ�වීම සංඳහාා යේමම 
සංැලැැස්ම තුළින්  විසංදුම් ලැබාදී ඇතා. වර්තාමාන භුමි භාවිතායන්ට අමතාරව වැඩිවන ජානගහාන වර්ධනයට සංායේ�ක්ෂව 
යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය  කිරීම හාා අහිතාකර මිනිස් ක්රියාකාරකම් වැලැැක්වීම සංඳහාා අදැාළ නීතිමය පියවර 
ඇතුළ� භුමි භාවිතා සංැලැැස්මක් හාා නව සංංවර්ධන උපාායමාර්ග හාදුන්වාදී ඇතා.

වර්ෂ 2021–2030 කාලැපාරිච්යේ�දැය සංඳහාා යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස්කිරීයේම්දී, සංබරගමුව පාළා� නාගරික 
සංංවර්ධන කාර්යාලැයේ� අදැාළ නගර නිර්මාණ ශි�පි කාර්යය මණ්ඩලැය  යේමම ප්රයේද්ශයේ� පාරිපාාලැන ආයතාන සංමග 
මනා සංම්බන්ධතාාවක් පාව�වාගනිමින් නගරයේ� යතාා තා��වය මැනවින් අවයේබෝධ කරගනිමින් නගරයේ� පාවතින 
සංාමාජිය, ආර්ථික, පාාරිසංරික හාා යේභෞතික යනාදී සියලු අංශ තුළ පාවතින ගැටළු හාා ඒවාට විසංදුම් ලැබාදීමට�, 
නගරයේ� පාවතින සංම්පා� හාදුනාගනිමින් නගරයේ� සංංවර්ධනය පාාරිසංරික සුරක්ෂිතාභාවය සංමග සංමබරව ඉදිරියට 
යේගන යාමට මහා� පාරිශ්රමයක් යේයාදැවා පාැවතීම ප්රසංංශනීය තා��වයකි.

නගර මධයයේ� වාණිජා වයා�තිය සංමඟ සංංසංරණ ජානතාාවට අවශය යටිතාලැ පාහාසුකම් හාා වියේ�ෂිතා ආකර්ශනයක් 
ලැබාදීමට යේමන්ම ඉදිරියේ�දී ඇතිවිය හාැකි රථාවාහාන තාදැබදැය, රථාවාහාන නැවතුම් ස්ථාාන හිගය ආදී සියලු කඩිනම් 
අවශයතාා සංඳහාා  වියේ�ෂතා වයාපාෘති හාදුනායේගන ඇතා.

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඇඹිලිපිටිය නගරය සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහාා ලැබායේගන ඇති යේමම උ�සංාහාය   
අනගිභවනීය ජානතාාවාදී ක්රියාදැාමයක් වන අතාර යේමම  සංංවර්ධන ක්රියාවලිය තුළින් අයේ�ක්ෂිතා ප්රතාඵලැ අ�කරගැනීම 
යේවනුයේවන්, ඇඹිලිපිටිය නාගරික ජානතාාව නියේයෝජානය කරමින් ක්රියා කිරීමට මා ඇතුළු ඇඹිලිපිටිය නගර සංභායේ� 
සියලු මහාජාන නියේයෝජිතායින් කැපා වී සිටින අතාර  පාැවයේරන සියළු වගකීම් හාා යුතුකම් යේනාපිරියේහාලැා ඉටු කිරීමට 
බලැායේපාායේරාතු යේවමි.

ලැලි� ගමයේ� 
සංභාපාති 
ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව 



IX

ගරු සංභාාපති තුමාාරේ� රේපරාවදනා - ඇඹිලිපිටිය ප්රාරේේශීය සංභාාව

නගර සංංවර්ධන ක්රියාදැාමයේ� වගකිවයුතු ප්රධාන ආයතානයක් වශයේයන් නාගරික 
සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ආරම්භ කර ඇති නගර සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංකස් 
කිරීයේම් ක්රියාවලිය තුළින් ජාන ජිවිතායේ� අභිවෘද්ධිය උයේදැසංා නගරයේ� යේභෞතික 
සංංවර්ධනය සිදුකිරීමට ක්රියා කරමින් සිටි.

යේමම නගර සංංවර්ධන කාර්යය භාරයේ� පියවරක් වශයේයන් සංබරගමුව  
පාළායේ� ප්රධාන යේපාළ නගරයක් වන ඇඹිලිපිටිය නගරය සංඳහාා නගර සංංවර්ධන 
සංැලැැස්මක් සංකස් කිරීම නාගරික ජානතාාවට හිමි වී ඇති ඉතාා වැදැග� අවස්ථාාවකි. 
ඇඹිලිපිටිය නගර සංභා බලැ ප්රයේද්ශයට අමතාරව ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාවට අය� 
උඩවලැව, තුංකම, පාදැලැංගලැ ආදී නගර මධයස්ථාාන ඇතුළ� නාගරික බලැ  

ප්රයේද්ශය තුළ සංංවර්ධන කාර්යයන් සිදු කිරීම තුළින් ප්රතිලැාභ අ� පා� කර ගැනීම සංඳහාා වියේ�ෂ උපාායමාර්ග 
හාදුනායේගන ඊට අදැාළ පියවර යේගන ඇතා.

දැැනටම� සංංචාාරක ආකර්ෂණය අතින් ඉහාලැ ස්ථාානයක් හිමිකරයේගන ඇති උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපාය, තාවදැ 
කෘෂිකර්මාන්තාය ප්රමුඛ්යා කරග� යේකයේසං� ඇතුළු අගය එක්කලැ නිෂ්පාාදැන වගාකළ හාැකි කෘෂිකාර්මික භූමිය; 
නගරයේ� පාවතින වටිනා සංම්පා� යේලැසං හාදුනායේගන ඇති අතාර එම සංම්පා� විධිම�ව යේයාදැවමින් නගරාශ්රිතා 
හාම්බන්යේතාාට වරාය, ම�තාලැ ගුවන්යේතාාටුයේපාාළ, දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය වැනි අවස්තාාවන් භාවිතාා කරමින් 
නගරයේ� ජාන ජීවිතාය නගාසිටුවීම යේමන්ම ඒ තුළින් නාගරික ආර්ථිකය ජාය ගැනීමට අදැාළ වියේ�ෂ සංංවර්ධන 
වයාපාෘති හාදුන්වාදී පාැවතීම නාගරයේ� සංංවර්ධනයට මහා� පිටුවහාලැකි.

යේමම සංංවර්ධන කාර්යයභාරය සිදුකිරීයේම්දී නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව ඇතුළු 
අයේනකු� ප්රායේද්ශීය පාරිපාාලැන ආයතාන සංමග ඒකාබද්ධ වී ක්රියාකිරීම තුළින් නගරයේ� ඉදිරි අතායවශයතාා මැනවින් 
අවයේබෝධ කරයේගන නාගරික ජානතාාවට හාා  සංංසංරණ ජානතාාවට ආකර්ශණිය, ජීව�වීමට සුදුසු පාරිසංර හිතාකාමී 
නගයක් නිර්මාණය කිරීමට යේගන ඇති උ�සංාහාය අගය කළ යුතුය.

ඇඹිලිපිටිය නාගරික ජානතාාවයේ� බලැායේපාායේරා�තු ම�ඵලැ ගන්වමින් යේහාට දැවසං සුබදැායක කිරීම සංඳහාා  වගකිවයුතු 
මහාජාන නියේයෝජිතායන් වශයේයන් මා ඇතුළු අයේනකු� මහාජාන නියේයෝජිතායන් සියලුයේදැනා යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 
ක්රියා�මක කිරීමට අදැාළ වගකීම් ඉටුකිරීම යේවනුයේවන් යේනාපිරියේහාලැා සංහායේයෝගය ලැබාදීමට අයේ�ක්ෂා කරමි.

සුරන්තා වීරසිංහා
සංභාපාති 
ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව 



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

X

පූර්විකාව

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාවතින සංංවර්ධන ප්රවණතාා යේ�තුයේවන් ඉස්මතුවන අභියේයෝගයන්ට සංාර්ථාකව මුහුණදීම 
සංදැහාා විධිම� සංංවර්ධන සංැලැැස්මක අවශයතාාවය මතු වී ඇතා. ඒ අනුව නගරයේ� පාවතින ආර්ථික, සංාමාජීය, 
යේභෞතික හාා පාාරිසංරික තා��වය වි�යේ�ෂණය කරමින් තිරසංාර නගර නිර්මාණය කිරීයේම් අරමුණ යේවතා ලැගාවීම 
ඉලැක්කගතාව ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් යේකාට ඇතා. ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 
2021–2030, I, II සංහා III යේලැසං යේකාටස් තුනකින් සංමන්විතා වන අතාර, I වන යේකාටසං සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් පාසුබිම, 
පාසුබිම් අධයනය, සංංවර්ධන සංැලැැස්මක අවශයතාාවය, සංංවර්ධන සංැලැසුම් රාමුව, ශ.දු.අ.තා. වි�යේ�ෂණය, සංංවර්ධන 
සංැලැැස්ම යන පාරිච්යේ�දැ වලින් සංමන්විතා වන අතාර II වන යේකාටසං 2021–2030 කාලැ සීමාව සංදැහාා සංැලැසුම් සීමාවට 
අදැාළ යේභෞතික සංංවර්ධන උපාායමාර්ග හාා නියමතාා වලින් සංමන්විතා යේ�. III වන යේකාටසං කලැාපිකරණ මායිම් වලැට 
අදැාළ ඛ්යාණ්ඩාංක සංහා සියලු ඇමුණුම් වලින් සංමන්විතා යේ�.

පාළමුවන යේකාටසං - සංැලැැස්යේම් 1 වන පාරිච්යේ�දැය සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් අර්ථාය, එහි ධෛනතික සංන්දැර්භය, සංැලැැස්යේම් 
පාාර්�වකරුවන්, විෂය පාථාය සංහා සංැලැසුම් ක්රියාවලිය විස්තාර යේකයේර්. පිලියේවලින් 2 වන සංහා 3 වන පාරිච්යේ�දැයන් 
සංැලැසුම් ප්රයේද්ශය, ප්රයේද්ශයේ� ඉතිහාාසංය, සංැලැසුම් ප්රයේද්ශය නිර්ණය කිරීම සංහා සංැලැැස්යේම් අවශයතාාවය විස්තාරා�මකව 
දැක්වා ඇතා. 4 වන පාරිච්යේ�දැයේ� දැැක්ම, අරමුණු සංහා උපාායමාර්ගික සංැලැසුම් වලින් සංමන්විතා වන අතාර 5 වන 
පාරිච්යේ�දැයේ� එක් එක් පාරමාර්ථායන් සංදැහාා වන මූලික ශ.දු.අ.තා. වි�යේ�ෂණය පිළිබදැ විස්තාරා�මක විස්තාරයක් 
ඇතුළ� යේ�. එයේමන්ම සංැලැැස්යේම් 6 වන පාරිච්යේ�දැයේ� සංංක�පීය සංැලැැස්ම සංහා යේයෝජිතා ඉඩම් පාරිහාරණ සංංවර්ධන 
සංැලැැස්ම විස්තාර යේකයේර්. ඒ යටයේ� සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් ප්රධාන උපාායමාර්ග සංැලැසුම් වන යේභෞතික හාා සංාමාජිය 
යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධන උපාායමාර්ග, ආර්ථික සංංවර්ධන උපාායමාර්ග, තිරසංාර පාරිසංර සංංවර්ධන උපාායමාර්ග 
හාා ක්රියා�මක කිරීයේම් උපාායමාර්ග යේලැසං සංවිස්තාරව දැක්වා ඇතා.

යේදැවන යේකාටසං - 7 වන පාරිච්යේ�දැය මගින් සංංවර්ධන කලැාපා සංහා කලැාපා සංදැහාා යේපාාදු නියමතාා දැක්වා ඇති අතාර  
8 වන පාරිච්යේ�දැයේ� හාදුනාග� කලැාපා සංහා කලැාපිකරණ නියාමතාා සංහා කර්මාන්තා කලැාපා සංංවර්ධන නියාමන 
සංැලැැස්ම හාා නියමතාා විස්තාර කර ඇතා. 9 වන පාරිච්යේ�දැයේ� යේයෝජිතා මාර්ග පාළලැ, යේගාඩනැගිලි සීමා සංහා රක්ෂිතා 
සීමාවන් ඇතුළ� යේ�.

යේම් අනුව, යේමම අධිකාරියේ� සංහා ශ්රි ලැංකා රජායේ� අරමුණ වන්යේන් 2021–2030 ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 
නුදුරු අනාගතායේ�දී ක්රියා�මක කිරීමයි.
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ඇඇසසහහයයඇඇලල  කකයයරර    ගගාාවව    ඟඟ  ඇඇසසහහයයඇඇලල  ටටාාෙෙ����ලල    ගගාා    බබ  ටටෙෙ��ශශෙෙෙෙ  ෙෙකකෙෙකක  ��ටට      ටට      වවකක  
ඇඇසසහහයයඇඇලල  කකාායය  කක      බබ  ටටෙෙ��ශශලල    සසඟඟාා        ංංවවංංවවකක    ැැබබැැ  ලල    අඅමම      ��මම    

  
 

නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�, ම��ද රාජප�ෂ වන මම 1982 අංක 4 දරන නාග�ක සංව�ධන අ�කා� (සංෙශ��ත) 
පනෙ� 8 ““ඊ”” වග��ෙය� මා ෙවත පැව� ඇ� බලතල �කාර 2020 සැ�තැ�බ� 24 වැ� �න නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ෙ� 
කළමනාකරණ ම�ඩලය ��� කරන ලද ��ෙ�ශය� සැල��ලට ෙගන ඇ����ය නගර සභාව සහ ඇ����ය �ාෙ��ය සභා 
බල �ෙ�ශෙ�  ෙක�ටස�� සම��ත වන ඇ����ය නාග�ක බල �ෙ�ශය සඳහා � සංව�ධන සැලැස්ම ෙම�� අ�මත කර�. 
 

 

   ��ටටවව  රරාාජජාාජජෙෙ  ((ාාාා..    ..)),, 
  නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�. 

 
2021 අෙ��� මස 15 වැ� �න, 
නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�ාංශය, 
17 සහ 18 මහල, 
““���පාය””  , 
����ර පාර, 
බ�තර��ල. 
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ඇඇසසහහයයඇඇලල  කකයයරර    ගගාාවව    ඟඟ  ඇඇසසහහයයඇඇලල  ටටාාෙෙ����ලල    ගගාා    බබ  ටටෙෙ��ශශෙෙෙෙ  ෙෙකකෙෙකක  ��ටට      ටට      වවකක  
ඇඇසසහහයයඇඇලල  කකාායය  කක      බබ  ටටෙෙ��ශශලල    සසඟඟාා        ංංවවංංවවකක    ැැබබැැ  ලල    අඅමම      ��මම    යය��  සස  වවැැටට��  බබ  

  

 
1982 අංක 4 දරන නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය (සංෙශ��ත) පන�� සංෙශ��ත, 1978 අංක 41 දරන  නාග�ක සංව�ධන 
අ�කා�ය පනෙ� 8(අ) වග��ය �කාරව ��ෙයල කරන ලද ඇ����ය නගර සභාව සහ ඇ����ය �ාෙ��ය  සභා බල                 

I    වවැැ    ෙෙකකෙෙකක    ::  ((II))  වවැැ      ෙෙඡඡවවලල  --    ාා  ාාකක��  
  

  
රරජජෙෙෙෙ    ෙෙ��වවකක 
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I ෙෙකක��ටටසස  ::  ((I))  ෙෙ දදයය  --  ��  ලලංංකකාා  ��ජජාාතතාා����කක  සසමමාාජජවවාා��  ජජනනරරජජෙෙ��  අඅ��  ��ෙෙශශෂෂ  ගගැැසස��  පප��යය  --  22002211..0077..1133  

�ෙ�ශෙ� ෙක�ටස� අ�ත�ගත ව�නා �, ඇ����ය නාග�ක බල �ෙ�ශය සඳහා � සංව�ධන සැලැස්ම, 2021� � අෙ��� මස 
15 වැ� �න, නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත� ම��ද රාජප�ෂ වන මා ���, �ත පනෙ� 8(ඊ) වග��ය යටෙ� මා ෙවත 
පැව� ඇ� බලතල �කාරව අ�මත කළ බව,  පනෙ� 8( ) වග��ය �කාරව � ලංකා �ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� 
ජනතාව ෙවත දැ�� ෙද�. 
 

 
 මම����දද  රරාාජජපප��ෂෂ  ((පපාා..  මම..)),, 
  නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�. 

 
2021 � මස 12  වැ� �න, 
නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�ාංශය, 
17 සහ 18 මහල, 
““���පාය””  , 
����ර පාර, 
බ�තර��ල. 
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ඇඇ��������යය  නනගගරර  සසභභාාවව  සසහහ  ඇඇ��������යය  ��ාාෙෙ����යය  සසභභාා  බබලල  ��ෙෙ��ශශෙෙ��    ෙෙකක��ටටසස����  සසමම����තත  වවනන  

ඇඇ��������යය  නනාාගග��කක    බබලල  ��ෙෙ��ශශයය    සසඳඳහහාා  ��  සසංංවව��ධධනන  සසැැලලැැසස්ම්ම  අඅ��මමතත  ����මම    

 
1982 අංක 4 දරන පන�� සංෙශ��ත 1978 අංක 41 දරන  නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය පනෙ� 8(අ) වග��ෙ� බලතල �කාරව 
ඇ����ය නගර සභාව සහ ඇ����ය �ාෙ��ය  සභා බල  �ෙ�ශෙ� ෙක�ටස�� සම��ත වන ඇ����ය නාග�ක බල 
�ෙ�ශය සඳහා සකස් කරන ලද සංව�ධන සැලැස්ම නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත� ග� ම��ද රාජප�ෂ මැ� මා ���, 

 පනෙ� 8(ඊ) වග��ෙය� ම� ෙවත පැව� ඇ� බලතල �කාරව 2021 අෙ��� මස 15 වැ� �න අ�මත කරන ලද බව 
මහජනතාව ෙවත ෙම�� දැ�� ෙද�. 
 
 

 
 වරල� වාස්  �ද�ා  හ�ෂා� ද ��වා, 
 සභාප�, 
  නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය. 

2021 � මස 12  වැ� �න, 
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� ලංකා රජෙ� � ණ ෙදපා�තෙ�� ෙ  � ණය කරන ල�. 
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පරිච්කො�දය 01

සංවර්ධන 
සැලැසමේ� පසුබි්ම



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

2

1.1. හැදින්වීම

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� විෂය පාථාය තුළට ඇතුළ� ප්රධානතාම කාර්යය භාරයක් වන නාගරික 
සංංවර්ධන ප්රයේද්ශ හාඳුනාගැනීම, එම ප්රයේද්ශ නාගරික බලැ ප්රයේද්ශ වශයේයන් ප්රකාශයට පා�කිරීම හාා එවැනි 
ප්රකාශිතා බලැ ප්රයේද්ශ සංඳහාා  සංංවර්ධන සංැලැසුම් පිළියේයළ කර ක්රියාවට නැංවීම යන ක්රියාදැාමයට අනුව 
ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� ප්රධානතාම නගරයක් වන ඇඹිලිපිටිය නගරය�, උඩවලැව, තුංකම හාා පාදැලැංගලැ 
යන කුඩා නගර තුන� ඇතුළ� කර සංමස්ථා ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැප්රයේද්ශය සංඳහාා  යේමම සංංවර්ධන 
සංැලැැස්ම පිළියේයළ කර ඇතා.

1978 අංක 41 දැරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි පානතා යටයේ� වර්ෂ 1986 ජානවාරි මසං 21 දින අංක 385/8 
දැරණ අතිවියේ�ෂ ගැසංට් නියේ�දැනය මගින් නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයක් යේලැසං ප්රකාශයට පා�කරන ලැදැ ප්රයේද්ශය 
විසං� හාම්බන්යේතාාට සංංවර්ධන වයාපාෘතිය ක්රියා�මක කිරීමට අදැාළව වර්ෂ 2009 ජුනි මසං 11 වන දින 
අංක 1605/41 දැරණ අතිවියේ�ෂ ගැසංට් පාත්රය මඟින්  ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� ඇඹිලිපිටිය නගර සංභා බලැ 
ප්රයේද්ශය හාා ප්රායේද්ශීය සංභා බලැ ප්රයේද්ශයට අය� ග්ාම නිලැධාරි යේකාට්ඨාාසං 21කින් සංමන්විතා වර්ග 
කියේලැෝමීටර් 150 ක භූමී ප්රයේද්ශයක් නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය යේලැසං පුළු� කර ප්රකාශයට පා�කර ඇතා. 

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ආර්ථික,සංාමාජීය,යේභෞතික හාා පාාරිසංරික පාසුබිම පිළිබඳ පුළු� අධයයනයන් 
සිදුකිරීම තුළින්; ඉහාතා සංඳහාන් අංශ වලැ පාවතින ප්ර�න සංඳහාා  විසංදුම් ලැබාදීයේමන් ළඟාකර ගන්නා 
යේභෞතික හාා සංාමාජීය සංංවර්ධනය තුළින් නගරයේ� හාා ඒ අවට  ජානතාාවයේ� ජිවන තා��වය ඉහාළ 
නැංවීම�,  නාගරික ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීම� අරමුණු කරගනිමින් වර්ෂ  2021–2030 යන කාලැය 
සංඳහාා  සංැලැසුම් සංහාගතා  නගරයක්  වශයේයන් ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� සංංවර්ධන කටයුතු ක්රියා�මක විය 
යුතු මාර්යේගෝපායේද්ශයක් වශයේයන් යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම, 1982 අංක 4 දැරණ පානයේ� 8 “අ” වගන්තිය  
මඟින් පාවරා ඇති බලැතාලැ වලැට අනුගතාව  පිළියේයළ කර ඇතා. යේමහි මුලික අධයයනයන් වර්ෂ 2017 මාර්තු 
මසං සිට ආරම්භ කර ක්රියා�මක කර ඇතා. 

යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළියේයළ කිරීයේම්දී විධිම�ව සියලු දැ�තා ඒකරාශී කිරීම, වි�යේ�ෂණය කිරීම 
යේමන්ම නාගරික මහාජානතාාව ඇතුළු සියලු පාාර්ශවයන්යේ�   අදැහාස් හාා යේයෝජානා සංැලැකි�ලැට ගනු ලැැබූ 
අතාර ඒ අනුව නිර්මාණය කරන ලැදැ දැැක්මකට අනුව පිළියේයළ කරන ලැදැ සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් සියලු 
සංංවර්ධන යේයෝජානා සංංක්ෂි�තාව හාා විස්තාරා�මකව යේමම වාර්තාාව තුළ අන්තාර්ගතා කර ඇතා.

1.2. සංංවර්ධන සංැලැැස්කොම් පාර්ශ්වකාරුවන්

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළියේයළ කිරීයේම් කටයුතු  සංාක්ෂා� කර  ගැනීම සංඳහාා   නගරයේ� 
පාරිපාාලැන කටයුතු වලැට මැදිහා�ව ක්රියා කරන රාජාය හාා අර්ධ රාජාය ආයතාන, විවිධ අංශ නියේයෝජානය 
කරන සංංවිධාන, වයාපාෘති ආයතාන වලින් ලැැබුණු සංහායේයෝගය හාා සංංවර්ධන යේයෝජානා මහාඟු පිටුවහාලැක් 
වූ අතාර ඒ සංඳහාා  නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� සංැලැසුම් කණ්ඩායමට හාා අයේනකු� සංහාය දැැක්වූ අංශ 
වලැට අමතාරව අයේනකු� ආයතාන හාා සංංවිධාන 33ක් තාම දැායක�වය ලැබා දී ඇතා.

ප්රධාන  උපායේද්ශන ආයතාන (Main Consultancy Agencies)

1. ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව
2. ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව

01 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 

සංැලංැස්රේම් පසුබිමා

�ැදින්වීම

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම්  
පාර්ශ්වකරුවන්
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අයේනකු� උපායේද්ශන ආයතාන (Other Consultancy Agencies)

1. ජාාතික යේභෞතික සංැලැැසුම් යේදැපාාර්තායේම්න්තුව
2. මහාවැලි අධිකාරිය -ඇඹිලිපිටිය
3. ප්රායේද්ශීය යේ�කම් කාර්යාලැය - ඇඹිලිපිටිය
4. මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය - ඇඹිලිපිටිය
5. ලැංකා විදුලිබලැ මණ්ඩලැය - ඇඹිලිපිටිය
6. ජාලැ සංම්පාාදැන හාා ජාලැාපාවහාන මණ්ඩලැය - ඇඹිලිපිටිය
7. ප්රජාා ජාලැ සංම්පාාදැන වයාපාෘතිය - ර�නපුර
8. ශ්රී ලැංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලැය - ඇඹිලිපිටිය
9. සංබරගමුව මාර්ගස්ථා හාා මඟි ප්රවාහාන අධිකාරිය
10. ඇඹිලිපිටිය/ කුට්ටිගලැ/ උඩවලැව යේපාාලිස් ස්ථාාන
11. තාැපාැ� යේදැපාාර්තායේම්න්තුව - ඇඹිලිපිටිය
12. ශ්රී ලැංකා යේටලියේකාම් ආයතානය - ඇඹිලිපිටිය
13. යේසංෞඛ්යාය ධෛවදැය නිලැධාරී කාර්යාලැය - ඇඹිලිපිටිය
14. යේකාට්ඨාාසං අධයාපාන කාර්යාලැය - ඇඹිලිපිටිය
15. විධායක ඉංජියේන්රු කාර්යාලැය- කුට්ටිගලැ
16. කර්මාන්තා උදැයානය - ඇඹිලිපිටිය
17. වන සංංරක්ෂණ යේදැපාාර්තායේම්න්තුව - උඩවලැව
18. ඉඩම් ප්රතිසංංස්කරණ බලැ මණ්ඩලැය- ඇඹිලිපිටිය
19. දිස්ත්රික් යේ�කම් කාර්යාලැය - ර�නපුර
20. කර්මාන්තා අමාතායාංශය - සංබරගමුව පාළා� සංභාව
21. මධයම පාරිසංර අධිකාරිය - ර�නපුර
22.  නිවාසං සංංවර්ධන අධිකාරිය - ර�නපුර
23. පාළා�බදැ මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය - සංබරගමුව පාළා� සංභාව 
24. යේගාවිජාන සංංවර්ධන යේදැපාාර්තායේම්න්තුව - ර�නපුර
25. කෘෂිකර්ම යේදැපාාර්තායේම්න්තුව . ර�නපුර
26. වාරිමාර්ග යේදැපාාර්තායේම්න්තුව - ර�නපුර
27. පුරා විදැයා යේදැපාාර්තායේම්න්තුව -  ර�නපුර
28. ඉඩම් පාරිහාරණ ප්රතිපා�ති සංැලැසුම් කිරියේම් යේදැපාාර්තායේම්න්තුව- සංබරගමුව පාළා� සංභාව 
29. භූ විදැයා සංමීක්ෂණ හාා පාතා� කාර්යංශය  -  ර�නපුර

අයේනකු� පාාර්ෂවකරුවන් (Other Stakeholder Groups)

1. ඇඹිලිපිටිය යේවළඳ සංංගමය
2. ඇඹිලිපිටිය යේගාවිජාන සංංගමය

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ�, සංබරගමුව පාළා� කාර්යාලැයේ� සංැලැසුම් කණ්ඩායම විසින් යේමම 
සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් කර ඇතා.

01 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැස්රේම් පසුබිමා

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම්  
පාර්ශ්වකරුවන්



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1.3. විෂය පථය

ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� පිහිටි ඇඹිලිපිටිය නගරය, කලැාපීය වශයේයන් සංබරගමුව පාළාතා, දැකුණු පාළාතා හාා 
ඌව පාළාතා අතාර අන්තාර් සංබඳතාා පාහාසුයේවන් ඇතිකර ගැනීමට පාහාසුවන මධයස්ථාානයක් වශයේයන් 
ස්ථාාපිතාව ඇතා. යේමම නගරයේ� යේභෞතික පිහිටීම නිසංායේවන් විසං� හාම්බන්යේතාාට වැනි කලැාපීය මට්ටයේම් 
සංංවර්ධනයන් තුළින් ජාාතික මට්ටයේම් වැදැග�කමක් ඇති හාම්බන්යේතාාට ජාාතායන්තාර වරාය, ම�තාලැ 
ජාාතායන්තාර ගුවන්යේතාාටුයේපාාළ ආදී යේස්වා මධයස්ථාාන තුළින් වැඩි වරප්රසංාදැ ලැබාගැනීයේම් ඉඩ ප්රස්ථාාව 
සංලැසංායේගන ඇතා. 

ජාාතික යේභෞතික සංැලැස්ම තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගරය සංබරගමුව පාළායේ� යේදැවන යේපාළ නගරයක් යේලැසං 
හාඳුනායේගන ඇති අතාර ජාාතික වශයේයන් පාවතින සංංවර්ධන සංැලැසුම් ක්රියාදැාමයන් තුළ දැකුණු පාළාතා 
සංමඟ ඒකාබද්ධ කරමින් දැක්ෂිණ ආර්ථික සංංවර්ධන යේකාරියේඩෝවට යේමම නගරය ඇතුළ� කර ඇතා 
(ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.2). යේමම සියලු දැායක�වයන් සංැලැකීයේම්දී කඩිනම් සංංවර්ධනයකට වැඩි 
ප්රයේ�ශයක් පාැවතියදැ ඒ සංඳහාා ජාාතික මට්ටයේම් කඩිනම් සංංවර්ධන අවශයතාාවයක් හාඳුනායේගන 
යේනාපාවතින අතාර  කලැාපීය මට්ටයේම් සංංවර්ධනයක් සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නගරය සංංවර්ධනය කිරීමට 
හාඳුනායේගන ඇතා.

යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් ඇඹිලිපිටිය සංම්පුර්ණ  නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයම ආවරණය කර ඇති අතාර, 
සංමස්ථා සංැලැැස්ම තුළින් වර්ෂ 2030 වනවිට කලැාපීය සංම්පා� ඵලැදැායිව භාවිතාා කරමින් ආර්ථිකමය 
වශයේයන් ස්ථාාවර, පාරිසංර හිතාකාමී වටපිටාවක් සංහිතා යේභෞතිකව සංංවර්ධිතා වූ යේසංෞඛ්යායම� හාා යහාගුණැති 
සංමාජා වටපිටාවක් සංහිතා සුන්දැර නගරයක් ඇතිකිරීම අයේ�ක්ෂා යේකයේර්.

01 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 

සංැලංැස්රේම් පසුබිමා

විෂය පථය
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1.4. සංැලැසුම් ක්රියාවලිය

රූප සංටහන 1.1 : සංැලංසුම් ක්රියාවලිය
මූලැා�ය : සංැලංසුම් කණ්ඩායම - සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2017

මුලික අධ�යනාය (Background Studies)

විෂය පථය (Scoping)

සංවිස්ත්යංරාාත්මාක දත්ත්යං විශරේල්ෂණය  
(Detail Analysis)

රේල්ඛනාගත්යං කිරීමා, මාහාජනා ප්රදර්ශනාය සංදහාා ඉදිරිපත් කිරීමා 
(Documentation and Public Consultations

සංංරේශෝධනාය හාා ප්රකාශයට පත් කිරීමා
 (Amendments & Publishing) 

ගැටළු හාා විභාවත්යංා හාඳුනාාගැනීමා 
(Problems and Potentials)

සංැලංසුම් උපායමාාර්ග සංැකසීමා (Strategies 
Formulation)

දැක්මා, අභිමාත්යංාර්ථ හාා අරාමුණු සංැකසීමා 
(Vision, Goals & Objectives) 

ව�ාපෘති හාඳුනාාගැනීමා හාා එමා ව�ාපෘති සංදහාා සුදුසු ප්රරේේශ හාඳුනාාගැනීමා 
(Identification, Establishment, Evaluation and Testing)

නියමාත්යංා සංැකසීමා (Regulations)  

01 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැස්රේම් පසුබිමා

සංැලංසුම් ක්රියාවලිය
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ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළියේයළ කිරීම ආරම්භයේ� සිට අවසංානය දැක්වා පියවරයන් 
කිහිපායක් යටයේ� සංැලැසුම් කටයුතු සිදුකර ඇතා. එම සංැලැසුම් ක්රියාවලිය රූපා සංටහාන් අංක 1.1 මඟින් 
සංංක්ෂිතාව දැක්වා ඇතා. 

යේමම නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් මුලික අදියර යේලැසං සංංවර්ධනය කිරීමට යේයෝජිතා ප්රයේද්ශය පිළිබඳ පුළු� 
අධයනයක්  සිදු කරන ලැදි. ඒ අනුව නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය පිළිබඳ ආර්ථික, සංාමාජීය, පාාරිසංරික හාා 
යේභෞතික ආදී සියලු පාැතිකඩයන් පිළිබඳ ප්රාථාමික හාා ද්විතියික දැ�තා අධයයනය තුළින් සංමස්ථා ප්රයේද්ශය  
පිළිබඳ පුර්ණ විග්හායක් කර ඇතා. 

ප්රාථාමික හාා ද්විතියික දැ�තා අධයයනයට අමතාරව යේමම ප්රයේද්ශයට අදැාළව සිදුකර ඇති ජාාතික හාා 
යේභෞතික සංැලැැස්ම, සංබරගමුව කලැාපීය වුහා සංැලැැස්ම, පාළා� පාාලැන ආයතාන හාා යේවන� ආයතාන 
විසින් පිළියේයළ කරන ලැදැ සංැලැසුම් අධයයනය කිරීම තුළින් යේමම ප්රයේද්ශයට අදැාළ සංංවර්ධන කාර්යයන් 
පිළිබඳ කරුණු තාවදුරට� රැස් කර යේගන ඇතා. 

ඉහාතා සංඳහාන් පියවරයන් මඟින් රැස්කරග� සියලු ප්රාථාමික හාා ද්විතියික දැ�තා වි�යේ�ෂණය තුළින් හාා   
සංංවර්ධන කාර්යයන් තුළින් යේමම ප්රයේද්ශයට අදැාළ නව සංංවර්ධන විභවතාා හාා නගරයේ� සංංවර්ධනය 
සංඳහාා  බාධා වශයේයන් පාවතින ගැටළු හාඳුනාගැනීම සිදුකර ඇතා.

එයේමන්ම නගරය පිළිබඳ මුලික අධයයනය තුළින් හාඳුනාග� ගැටළු විභවතාා වලැට අමතාරව නාගරික 
පාරිපාාලැන ආයතාන, විවිධ පාර්ෂදැ කණ්ඩායම් සංමඟ සිදුකරනු ලැබන සංාකච්්ා  වැඩසංටහාන් මඟින්  
ඔවුන්යේ� අ�දැැකීම් හාා පාළපුරුද්දැ ආශ්රිතා කරුණු සංාකච්්ා කිරීම හාරහාා නගර සංංවර්ධනයට පාවතින  
අවශයතාාවය හාඳුනාගැනිමදැ යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් එක් සුවියේ�ෂී අංගයක් විය. (ඇමුණුම 06) 

මතුපිටින් ගැටළු යේලැසං කැපී යේපායේනන්නා වූ නගරයේ� පාවතින සියලුම ගැටළු බිම් මට්ටමින් සංලැකා 
බැලීයේම්දී සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින්ම විසංදුම් යේසංවිය යුතුදැ  යන්න යේමහිදී අධයයනය කර ඇතා. එහිදී  
හාඳුනාග� ගැටළු එකින් එක යේගන බැලීයේම්දී අයේනකු� ගැටළු අතාරින් වියේ�ෂ වීම (Significant), 
ඒවායේ� සංන්දැර්භය (context), අයේනක් ගැටළු හාා සංැසංඳු විට එහි බලැපාෑයේම් ප්රමාණා�මකභාවය 
(magnitude) පිළිබඳ කරුණු වි�යේ�ෂණය තුළින් ගැටළු පිළිබඳ සංවිස්තාරා�මක අධයයනයක් සිදු  
කර ඇතා. 

සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් පාසුබිම සංකස් කරගැනීම සංඳහාා  නාගරික ප්රයේද්ශයට අදැාළව පාාරිසංරික සංංයේ�දීතාා 
අධයයනය (Sensitivity Analysis), ශ.දු.අ.තා. වි�යේ�ෂණයන් (SWOT Analysis), විභවතාා අධයයනය 
(Potential Analysis), Livability Analysis, සංංවර්ධන ප්රවණතාාවය (Development Pressure) 
හාඳුනාගැනීම   ආදී දැ�තා වි�යේ�ෂණයන් තාවදුරට� සිදු කර ඇතා. 

ඉහාතා සිදුකරන ලැදැ සියලු පියවරයන් තුළදී එක්රැස් කරග� දැ�තා හාා සියලු යේතාාරතුරු අනුව නගරයේ� 
සංංවර්ධන ගමන්මග යේවතා ලැඟාවීයේම් මුලික අඩිතාාලැම වශයේයන් වර්ෂ 2030 වන විට ඇඹිලිපිටිය නගරය 
සංංවර්ධනය විය යුතු ආකාරයට අදැාළ “දැැක්මක්” (Vision), අරමුණු (Goals) හාා පාරමාර්ථා (Objectives) 
යේගාඩනගායේගන ඇතා. 

01 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 

සංැලංැස්රේම් පසුබිමා

සංැලංසුම් ක්රියාවලිය
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සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් අරමුණු ඉටුකරගැනීම සංඳහාා  උපාායමාර්ග(Strategies) ඇතුළ� කර ඇතා. යේමහිදී 
භූමිය හාා යේගාඩනැගිලි සංංවර්ධන උපාායමාර්ග, සංාමාජීය හාා යේභෞතික යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධන 
උපාායමාර්ග, ආර්ථික සංංවර්ධන උපාායමාර්ග හාා තිරසංාර පාාරිසංරික සංංවර්ධන උපාායමාර්ග වශයේයන් 
ප්රධාන උපාායමාර්ග හාතාරක් යටයේ� සංංවර්ධන සංැලැසුම් උපාායන් සංකස්කර ඇතා. 

යේමම සංංවර්ධන උපාායමාර්ගයන් යටයේ� ප්රධාන සංංවර්ධන සංැලැසුම් කිහිපායක් සිදුකර ඇතා. එම සංැලැසුම් 
යේයෝජිතා භූමී භාවිතායන්, නාගරික යේස්වා සංංවර්ධනය, කුඩා නගර සංංවර්ධනය, ප්රවාහානය, අගය 
එක්කරන කර්මාන්තා සංංවර්ධනය, කෘෂි කර්මාන්තාය  ආශ්රිතා ක්රියාකාරකම් සංංවර්ධනය හාා යේපාාදු 
එළිමහාන් වියේනෝදැ කටයුතු යනාදී වශයේයන් අංශ කිහිපායක් යටයේ� සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංකස් කිරීම 
සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇතා. මීට අමතාරව හාඳුනාග� වියේ�ෂ කලැාපා සංඳහාා  සංංවර්ධන නියාමන සංැලැසුම් 
සංකස් කර ඇතා.

යේමම සියලු සංැලැසුම් ඇතුළ�වන පාරිදි සංංවර්ධන සංැලැැස්ම නිමා කිරීයේමන් අනතුරුව පාළා� පාාලැන 
ආයතාන වලැ අනුමැතිය හාා මහාජාන අදැහාස් විමසීම සංඳහාා  දින 60ක කාලැයක් තාැබීයේමන් අනතුරුව 
එක්කරන ලැදැ සංංයේශෝධනය සිදුකර නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� ප්රධාන සංැලැසුම් කමිටු අනුමැතිය 
ඇතිව විෂයභාර අමාතායවරයා විසින් අති වියේ�ෂ ගැසංට් නියේ�දැනයක් මඟින් ප්රකාශයට පා�කර ඇතා.

01 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැස්රේම් පසුබිමා
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පරිච්කො�දය 02

මූලික අ්ධයයනය
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2.1. අධයයන ප්රකොේශය

සංබරගමුව පාළායේ�,ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ�, ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංය තුළ පිහිටියාවූ 
ඇඹිලිපිටිය නගරය; පාැ�මඩු�ලැ - යේනෝනගම (A18) මාර්ගයේ� 55 යේවනි කියේලැෝමීටරය ආසංන්නයේ� දී 
ඇඹිලිපිටිය - යේමාරකැටිය (B549)මාර්ගය�, ඇඹිලිපිටිය - මිද්යේදැණිය (B486) මාර්ගය� හාා ඇඹිලිපිටිය - 
පානාමුර (B18) මාර්ගය� සංම්බන්ධ වන මංසංන්ධි ප්රයේද්ශය යේක්න්ද්රකර ගනිමින් ස්ථාාපිතාව ඇතා.  (රූපා 
සංටහාන් අංක. 2.1)

රූප සංටහන 2.1 : ඇඹිලිපිටිය අධයයනා ප්රමෙේශය 
මූලැා�ය : google earth map

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංඳහාා  පාාදැක කරගනු ලැැබූ අධයයන ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින 
යේභෞතික, ආර්ථික, පාාරිසංරික හාා සංාමාජීය පාැතිකඩයන් යේවතා අවධානය යේයාමුකරමින් අධයයන ප්රයේද්ශය 
පිළිබඳ තා��ව වි�යේ�ෂණයක් සිදුකර ඇතා.

අධයයන ප්රයේද්ශයේ� සංාමාජීය පාැතිකඩ පිළිබඳ පුළු� අධයයනයක් සිදුකිරීම තුළින් කලැාපායේ� ජානගහානය, 
අධයාපානය, යේසංෞඛ්යාය පාහාසුකම් යනාදී සංාමාජීය යටිතාලැ පාහාසුකම් හාා එකී ක්යේෂ්ත්රයන්  තුළ පාවතින  
ප්රවර්ධනයන් හාඳුනායේගන ඇතා. ජානගහානය පිළිබඳ අධයයනයේ�දී ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් 
යේකාට්ඨාාසංය තුළ සංමස්ථා ජානගහානය 185,470 (2016)ක් වශයේයන් හාා (සංම්පා� පාැතිකඩ ඇඹිලිපිටිය 
ප්රයේද්ශීය යේ�කම් කාර්යාලැය) එම ජානගහානයේයන් 56.9 %ක ජානගහානයක් ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ 
ප්රයේද්ශය තුළ ජිව� වන බවට වාර්තාා වන අතාර 2030දී යේමම අධයයන ප්රයේද්ශය සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා 
ජානගහානය 230,000 ක් බවට පුයේරෝකථානය කර ඇති අතාර ඉන් 125,045ක් එනම් 54.3%ක ජානගහානයක් 
(රූපා සංටහාන් අංක 2.2) ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ ජිව� වන බවට පුයේරෝකථානය කර ඇතා.

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

අධයයනා ප්රමෙේශය
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ජානගහාන වයා�තිය පිළිබඳ අධයයනයේ�දී ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංය  තුළ ජාන ඝණ�වය 
වර්ග කියේලැෝමීටර් එකකට පුද්ගලැයන් 484ක් වන අතාර එය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ වර්ග කියේලැෝමීටරයට 
පුද්ගලැයන් 660ක් වශයේයන්  වැඩි ජාන ජානඝන�ව(ඇමුණුම සිතියම් අංක 1.5) අගයක් යේපාන්නුම් කරන 
අතාර ජානගහාන වර්ධන යේ�ගය 1.3කි 

යේමම අධයයන ප්රයේද්ශය තුළ ජානවාර්ගික පාදැනම අනුව වැඩිම ප්රතිශතායක් වශයේයන්  99.9 %ක සිංහාලැ 
ජානගහානයක් වාර්තාා වන අතාර ආගම අනුව  99.8%ක වැඩිම යේබෞද්ධ ජානගහානයක් වාර්තාා යේ�. වයස් 
කාණ්ඩ අනුව ජානගහාන වයා�තිය තුළ 46.6%ක වැඩිම අගය වශයේයන් අවුරුදු 20-50 � අතාර වයස් 
කාණ්ඩය  යටයේ� වාර්තාා වන අතාර 30.3%ක ජානගහානයක්  අවුරුදු 0-20 � අතාර වයස්  කාණ්ඩය 
යටයේ�දැ අඩුම ප්රතිශතාය වන 23.1%ක ජානගහානය අවරුදු 50 ට වැඩි වයස් කාණ්ඩය යටයේ� වාර්තාා වී 
ඇතා. යේමම ජානගහාන දැ�තායන්ට අනුව වැඩ කරන වයයේස් ජානගහානය වශයේයන් සංැලැකි�ලැට ගතාහාැකි 
වයසං අවුරුදු 20-50� අතාර 46.6%ක් තාරම් වැඩි ප්රතිශතායක ජානගහානයක් අධයයන ප්රයේද්ශ තුළ 
ජීව�වීම සංංවර්ධන කාර්යයයන් සංඳහාා දැායක�වය ලැබාගතා හාැකි වඩා වැදැග� ප්රබලැතාාවයක්  
වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා( රූපා සංටහාන් අංක  2.3) .

රූප සංටහන 2.2 : ජනාග�නාය
මූලැා�ය : ජනාමෙල්ඛනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, 2012

රූප සංටහන 2.3 : වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනාග�නාය
මූලැා�ය : ජනාමෙල්ඛනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, 2012

අමෙ�ක්ෂි� ජනාග�නාය
(2030)

100,00050,0000 150,000 200,000 250,000

ඇඹිලිපිටිය නාාගරික �ලං ප්රමෙේශය ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය 

සංමස්ථ ජනාග�නාය
(2017) 
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තාවදැ අධයයන ප්රයේද්ශයේ� ජානතාාවයේ� අවශයතාා  සංපුරාලීමට පාවතින සංාමාජීය යටිතාලැ පාහාසුකම් 
වයා�තිය පිළිබඳ වියේ�ෂ අවධානයක් යේමම සංංවර්ධන සංැලැසුම් කාර්යය ආරම්භයේ�දී සිදුකරනු ලැැබූ අතාර 
එහිදී සංාමාජීය යටිතාලැ පාහාසුකම් වශයේයන් වැදැග�වන ඇඹිලිපිටිය  කලැාපායේ� අධයාපාන අවශයතාා 
සංපුරාගැනීමට මුලික වන පාාසං� 50 ක් යේමම අධයයන ප්රයේද්ශයේ� අධයාපාන කලැාපාය තුළ ස්ථාාපිතාව පාවති. 
එම පාාසං� 50 අතාර 1 ඒබී පාාසං� 6 ක්,1 සී පාාසං� 9 ක් අර්ධ රාජාය පාාසංලැක් යේදැවන කාණ්ඩයේ� පාාසං� 24ක් 
හාා තුන්වන කාණ්ඩයේ� පාාසං� 10 කින් වර්ගීකරණය වී ඇතා. පාහාසුකම් අතින් උසංස් මට්ටයේම් පාවතින 1 
ඒබී පාාසං� 6න් පාාසං� 5 ක්ම නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පිහිටා ඇතා (අධයාපාන කලැාපා කාර්යාලැය, 2016). 
යේමම පාාසං� වලැට අමතාර අධයාපානික පුහුණු ආයතාන හාා තාාක්ෂණික පුහුණු ආයතාන 8ක් යේමම නගරය 
ආශ්රිතාව පිහිටා ඇතා. 

පාසුගිය වසංර තුළ (2016) ඇඹිලිපිටිය කලැාපායේ� අධයාපානික මට්ටම පිළිබඳ අධයයනයේ�දී හාඳුනාගතා හාැකි 
ලැක්ෂණය වන්යේන් අ.යේපාා.සං. සංාමානය යේපාළ අධයාපාන මට්ටමින් පාසු උසංස් අධයාපානය සංඳහාා  යේයාමු 
යේනාවන ප්රමාණය 46.6%ක (අමුණුම් ප්රස්තාාර අංක 4.1) තාරම් වැඩි මට්ටමක පාැවතීමය. 

එයේමන්ම ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� අයේනක් අධයාපාන කලැාපා  හාා සංංසංන්දැනයේ�දී ර�නපුර අධයාපාන 
කලැාපාය හාැරුණුවිට වැඩි සිසු ජානගහානයක් ඇඹිලිපිටිය අධයාපාන කලැාපාය තුළින් වාර්තාා යේ�.(ඇමුණුම් 
ප්රස්තාාර අංක 4.2)

කලැාපායේ� යේසංෞඛ්යාය තා��වය පිළිබඳ දැ�තා වි�යේ�ෂණය තුළින් දැැනට පාවතින යේසංෞඛ්යාය පාහාසුකම් පිළිබඳ  
හාඳුනාගතා  හාැකි වන අතාර එහිදී යේබෝවන හාා යේබෝයේනාවන යේරෝග සංම්බන්ධයේයන් වියේ�ෂ බලැපාෑමක් 
පාසුගිය වසංර කිහිපාය තුළින් වාර්තාා වී යේනාමැතා. 

2016 වසංර තුළ වාර්තාා වූ වසංංගතා යේරෝගීන් ප්රමාණය 454ක් වූ අතාර ඉන් 254ක් එනම් 56% ක් යේඩංගු 
යේරෝගීන් වූව� එම යේරෝගී තා��වය 2016 වසංර තුළ මුළු රටටම බලැපාෑම් කළ යේරෝගී තා��වයක් වූ බැවින් 
ඇඹිලිපිටිය කලැාපායට පාමණක් වූ බලැපාෑමක් වශයේයන් සංැලැකිය යේනාහාැක (සංම්පා� පාැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය 
ප්රායේද්ශීය යේ�කම් කාර්යාලැය, 2016). ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්රික් මුලික යේරෝහාලැ ප්රමුඛ්යා වූ ප්රායේද්ශීය යේරෝහාලැක්, 
යේපාෞද්ගලික යේරෝහා� 4ක් හාා ආයුර්යේ�දැ යේරෝහාලැක් තුළින් යේසංෞඛ්යාය යේස්වා සංැපායීම සිදු වන අතාර යේමම සියලු 
යේරෝහා� ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පිහිටා තිබීම වියේ�ෂ කරුණකි (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.6).

යේමම අධයයන ප්රයේද්ශයේ� ආර්ථික තා��වය අධයයනය තුළින් නගරයේ� ආර්ථික පාදැනම හාා ශ්රම බලැකාය 
පිළිබඳ පුළු� වි�යේ�ෂණයක් සිදුකර ඇතා. අධයයන ප්රයේද්ශයේ� සංමස්ථා ශ්රම බලැකාය 99,765ක් වශයේයන්දැ 
ඉන් 52,284ක ශ්රම බලැකායක් ආර්ථිකමය වශයේයන් සංක්රිය දැායක�වයක් සංපායන බවට වාර්තාා යේ�. 
ආර්ථිකමය වශයේයන් අක්රිය ශ්රම බලැකාය 47,481කි. එයේමන්ම යේස්වා නියුක්ති අගය 48,461ක් හාා යේස්වා 
වියුක්තිය 3803ක් වශයේයන් වාර්තාා යේ� (ජාන සංංඛ්යායා හාා සංංඛ්යායායේ�ඛ්යාන යේදැපාාර්තායේම්න්තුව ). ඒ අනුව 
යේස්වා නියුක්තියට සංායේ�ක්ෂව යේස්වා වියුක්ති අගය ඉතාා අඩු අගයක් ගැනීම නගරයේ� ආර්ථික වර්ධනයට 
යේ�තුවන ප්රබලැතාාවයක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා (රූපා සංටහාන් අංක 2.4).  

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

අධයයනා ප්රමෙේශය
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රූප සංටහන 2.4 : ශ්රම �ලංකාය ඇඹිලිපිටිය  ප්රාමෙේශීය මෙල්කම් මෙකාට්ඨාාසංය
මූලැා�ය : ජනාමෙල්ඛනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, 2012

ශ්රමා බලංකාය ඇඹිලිපිටිය  ප්රාරේේශීය රේල්කම් රේකාට්ාසංය

නගරයේ� ආර්ථික පාදැනම කෘෂි කර්මාන්තාය ,කර්මාන්තා, යේතාාග හාා සි�ලැර යේවයේළඳාම,යේමෝටර් රථා හාා 
අමතාර යේකාටස් අයේලැවිය, සංංචාාරක කර්මාන්තාය හාා ඛ්යාණිජා ද්රවය යනාදිය තුළින් යේගාඩනැගී ඇති අතාර 
ආර්ථිකයට ප්රධානතාම හාා සංක්රියතාම දැායක�වය සංපායනු ලැබන්යේන් කෘෂි කර්මාන්තාය  තුලිනි. 

උඩවලැව බහුකාර්යය යේයෝජානා ක්රමය (වර්ෂ 1963) සංමඟ බිහිවන යේගාවි ජානපාදැ මුලික කරගනිමින්  
වර්ධනය වූ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලැ වර්ධනයක් යේම්වන විට� යේපාන්නුම් කරමින් පාවතී. ප්රධානතාම කෘෂි 
යේබෝගය වශයේයන් වී  වගාව� ඊට අමතාරව එළවළු, යේකයේසං�,පාළතුරු, උක්, රටකජු සංහා බඩ ඉරිඟු  
වැනි වගාවන් යේමම අධයයන කලැාපාය තුළ වගා කරනු ලැබයි. උඩවලැව ප්රධාන කෘෂිකාර්මික කලැාපාය 
මහාවැලි සංංවර්ධන යේයෝජානා ක්රමය යටයේ� වලැව වියේ�ෂ බලැ ප්රයේද්ශය වශයේයන් නම්කර ඇති අතාර  
එම බලැ ප්රයේද්ශය අනු කලැාපා 6ක් යටතාට නම්කර ඇතා. එම කලැාපා අතුරින් චාන්්රිකා වැව කලැාපායට  
යේමම අධයයන ප්රයේද්ශය  අය� යේ�. 

පාසුගිය වර්ෂ 2015 – 2016 අතාර කාලැය තුළ යලැ කන්නයේ� තුළ යේමට්රික් යේටාන් 11,378 ක වී නිෂ්පාාදැනයක් 
හාා මහා කන්නයේ�  තුළ යේමට්රික් යේටාන්  9,935ක වී නිෂ්පාාදැනයක් යේමම කලැාපාය තුළ සිදුකර ඇති අතාර 
යලැ, මහා කන්න යේදැක තුළදී  උඩවලැව කලැාපායේ� සංමස්ථා වී නිෂ්පාාදැනයට චාන්්රිකා වැව කලැාපායේයන් සංැපායු  
වී නිෂ්පාාදැනය14.6 %ක ප්රමාණයකි. ශ්රී ලැංකායේ� ඇති ප්රධාන වි නිෂ්පාාදැන කලැාපා 27 අතුරින් උඩවලැව 
කලැාපාය, වී නිෂ්පාාදැනය තුළින් 15 වන ස්ථාානයේ� (ඇමුණුම් ප්රස්තාාර අංක 4.3) පාසුවන අතාර උඩවලැව 
කලැාපායේ� වාර්ෂික සංමස්ථා වී නිෂ්පාාදැනය 1989 වර්ෂයේ�  සිට 2015 වර්ෂය දැක්වා කාලැය තුළ අධයයනය 
කිරීයේම්දී සංමස්ථා නිෂ්පාාදැනයේ� අගය ක්රම ක්රමයේයන් වැඩි වීයේම් ප්රවණතාාවයක් යේපාන්නුම්කර ඇතා  
(රූපා සංටහාන් අංක 2.5).   

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

අධයයනා ප්රමෙේශය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රූප සංටහන 2.5 : උඩවලංව කලංාපමෙ� වී නිෂ්පාදානාය (ම� / යලං කන්නා)
මූලැා�ය : ජනාමෙල්ඛනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, 2015

රූප සංටහන 2.6 : වී �ැර අමෙනාකුත් මෙ�ෝග වගා සංදා�ා භූමි පරි�රණය (ඇ.ප්රා.මෙල්.මෙකා.)
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016

උ්ඩවලංව කලංාපරේේ වී නිෂපාදනාය (මාහා / යලං කනනා)

වී හාැරා අරේනාකුත් රේබෝග වගා සංදහාා භූමි පරිහාරාණය ( ඇ.ප්රා.රේල්.රේකා.)

වී නිෂ්පාාදැනයට අමතාරව ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ප්රධාන වගාවන් වශයේයන් යේකයේසං� හාා අතුරුයේබෝග 
වගාවන් සිදුකරනු ලැබයි. පාසුගිය 2016 වසංර තුළ වී වගාව හාැරුණු විට වැඩිපුර භූමී ප්රමාණයක් යේයාදැායේගන 
ඇ�යේ� යේකයේසං� වගාව සංඳහාා ය. එනම් යේහාක්ටයාර් 2121.6(සංමස්ථා වගා බිම් වලින් 16%)ක් යේකයේසං� 
වගාව සංඳහාා දැ ,අතියේර්ක යේබෝග සංඳහාා   යේහාක්ටයාර් 1587(සංමස්ථා වගා බිම් වලින් 12%) ක භූමී ප්රමාණයක්දැ 
වශයේයන් භාවිතාා කර ඇතා (රූපා සංටහාන් අංක 2.6).

30%
අතිරේර්ක රේබෝග

9%
රේවනාත්

40%
රේකරේසංල්

2%
අරේනාක් පළාතුරු

19%
එළාවළු

කොම
ට්රික්

 කො
ටා

න්

වසංර
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ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ආර්ථිකය (රූපා සංටහාන් අංක 2.7) කෘෂි කර්මාන්තාය  ප්රමුඛ්යා කරගනිමින් යේගාඩනැගිම 
යේකයේරහි කලැාපායේ� කෘෂිකාර්මික යේබෝග වගාව, කෘෂි නිෂ්පාාදැන හාා කෘෂිකාර්මික යේස්වා පාදැනම් කරග� 
යේවළඳයේපාාළ දැායක වී ඇතා. නගරයේ� දැැනට පාවතින කෘෂිකාර්මික යේවළඳයේපාාළ තුළ කෘෂිකාර්මික කටයුතු 
සංඳහාා  අවශය වන බිජා වර්ගවලැ සිට අවසංාන අස්වැන්න යේනලීම හාා විකිණීම දැක්වා සියලු කටයුතු සංඳහාා  
අවශය යන්යේත්රෝපාකරණ, කෘෂිකාර්මික වාහාන, යේපාායේහාාර වර්ග, කෘෂි රසංායන ද්රවය, එකතුකිරීම් 
මධයස්ථාාන ආදී සියලු යේස්වාවන් අන්තාර්ගතාවී ඇතා. 

රූප සංටහන 2.7 : ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� ආර්ථික පදානාම
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016

රූප සංටහන 2.8 : රැකියා වර්ගීකරණය - ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය මෙල්කම් මෙකාට්ඨාාසංය
මූලැා�ය : ජනාමෙල්ඛනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, 2012

නාගරාරේේ ආර්ථික පදනාමා

කෘෂි 
කර්මාානත්යංය 

කර්මාානත්යං සංංචාරාක 
කර්මාානත්යංය

බැංකු හාා 
මූලං� රේස්වා 

රේත්යංාග හාා 
සිල්ලංරා රේවළාඳාමා

රේමාෝටර් රාථ හාා 
අමාත්යංරා රේකාටස් 

අරේලංවිය

ඛණිජ 
කැණීම් 

නගරවාසීන්ට අමතාර දැකුණු හාා ඌව පාළායේ� යේනායේයක් ප්රයේද්ශ වලැ ජානතාාව කෘෂිකාර්මික යන්යේත්රෝපාකරණ 
මිලැදී ගැනීම හාා යේස්වා පාහාසුකම් සංලැසංා ගැනීම සංඳහාා  ඇඹිලිපිටිය නගරයට පාැමියේණනු ලැැයේ�. යේමම 
අධයයන ප්රයේද්ශයේ� යේස්වා ක්යේෂ්ත්ර වර්ගිකරණයට (රූපා සංටහාන් අංක 2.8). අනුව වැඩිම ප්රතිශතායක් 
එනම් 27%ක් නියැලී සිටින්යේන් කෘෂිකර්මික ක්යේෂ්ත්රයේ�ය.

10%
ස්වයං රැකියා ආදී 

3%
ප්රකාශ රේනාාවූ 

4%
යුධ හාමුදා ආදී 

11%
කළාමානාාකරාණ, නීතිරේේදී

4%
කාර්මික ක්රේෂත්යංය ආශ්රිත්යං 

3%
ලිපිකරු ආශ්රත්යං 

7%
රේවළාදාම් ආශ්රත්යං 

6%
වෘතීයරේේදී

8%
යන්ර ක්රියාකරාවනනාන

17%
අත්කම් ආශ්රත්යං රේවළාදාමා

27%
කෘෂිකාර්මික

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

අධයයනා ප්රමෙේශය
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කෘෂිකර්මික ක්යේෂ්ත්රයට අමතාරව කර්මාන්තා ක්යේෂ්ත්රය තුළින්දැ කලැාපීය ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීම 
සංඳහාා දැායක�වයක් සංපායනු ලැබයි. අධයයන ප්රයේද්ශය තුළ විශාලැ පාරිමාණයේ� කර්මාන්තායක්, මධයම 
පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා 35ක්, කුඩා පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා 297 ක්, සංාම්ප්රදැායික කර්මාන්තා 562 ක් හාා 
ස්වයං රැකියා 1505ක් ඇතුළු කර්මාන්තා 2400 ක් ස්ථාාපිතා වී ඇතා. එම කර්මාන්තා තුළින් කර්මාන්තා 
917ක්ම නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පිහිටා ඇතා. යේමම කර්මාන්තා වලැට අමතාරව අක්කර 50ක භූමී 
ප්රයේද්ශයකින් සංමන්විතා කර්මාන්තා උදැයානයක් කර්මාන්තා අමාතායාංශය මඟින් ස්ථාාපානය කර ඇතා. 
යේම්වන විට අක්කර 25 ක ප්රයේද්ශයක් පාළමු අදියර යටයේ� කර්මාන්තා සංඳහාා භාවිතාා කරමින් පාවතී.

නිෂ්පාදන කර්මාන්තා වලැට අමතාරව යේමම ප්රයේද්ශය තුළ  කැපී යේපායේනන කර්මාන්තායක් යේලැසින්  
සංංචාාරක කර්මාන්තාය හාඳුනාගතා හාැකි අතාර සංබරගමුව පාළායේ� ප්රධාන සංංචාාරක කලැාපා හාතා  
(ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.12) අතුරින් උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායට ඇඹිලිපිටිය නගරය හාා ඒ ආශ්රිතා 
සංංචාාරක ප්රයේද්ශය අය� යේ�. යේමම කලැාපායේ�  සංංචාාරක ආකර්ශණිය ප්රයේද්ශ යේලැසං උඩවලැව ජාලැාශය, 
උඩවලැව ජාාතික වයේනෝදැයානය, සංංඛ්යාපාාලැ විහාාරය,මඩුවන්වලැ වළ�ව, චාන්ද්රකා වැව, ලියන්ගස්යේතාාට 
අමුණ, උඩවලැව ඇ� අතුරු යේසංවණ ආදී ස්ථාාන දැැකබලැා ගතා හාැකියේ�. යේමම සංංචාාරක ප්රයේද්ශ අතාරින් 
වියේදැස් සංංචාාරකයන්යේ� ආකර්ෂණය දිනායේගන ඇති උඩවලැව ජාාතික වයේනෝදැයානයට 2015 වසංයේර් 
ජානවාරි සිට ජූලි දැක්වා කාලැය තුළ පාැමිණි වියේද්ශීය සංංචාාරකයින් සංංඛ්යායාව 44,032ක් වන අතාර  
පාැමිණි යේද්ශීය සංංචාාරකයින් සංංඛ්යායාව 52,530 කි. අමතාරව 2014 ජානවාරි සිට ජූලි දැක්වා කාලැය තුළ  
ඇ� අතුරු යේසංවණ නැරඹීම සංඳහාා  යේද්ශීය සංංචාාරකයින් 76,248 ක ප්රමාණයක් දැ වියේද්ශීය සංංචාාරකයින් 
12,119 ක ප්රමාණයක් දැ පාැමිණ ඇතා (රූපා සංටහාන් අංක 2.9).
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රූප සංටහන 2.9 : 2015 ජනාවාරි-ජුලි අ�ර කාලංය තුළ උඩවලංව වමෙනාෝදායානාය �ා ඇත් අතුරු මෙසංවණට පැමිණි සංංචාාරකයින් 
මූලැා�ය : සං�රගමු පළාත් සංංචාාරක අමා�යංශය, 2017

සංංචාරාක පැමිණීමා (ජනාවාරි - ජුලි 2015)

යේමම අධයයන ප්රයේද්ශය තුළ යේඩානමයිට් කළු ග�, වැලි, යේගාඩ වැලි, යේකඔලින් හාා මැණික් වැනි ඛ්යාණිජා 
වර්ග යේබායේහාාමයක් පිහිටා තියේබන අතාර පාසුගිය වසංර (2016) සංඳහාා යේමවැනි ඛ්යාණිජා කැණීම් බලැපාත්ර 
120ක් පාමණ භූ විදැයා සංමීක්ෂණ හාා පාතා� කාර්යාංශය විසින් නිකු� කර ඇතා (ඇමුණුම් වගුඅංක 2.1).  
ඒ අනුව වාණිජාමය වටිනාකමක් සංහිතා ඛ්යාණිජා සංම්පා� භාවිතාය විධිම�ව කළමනාකරණයකට  
ලැක්කිරීම තුළින්  නගරයේ�  ආර්ථිකය ශක්තිම� කරගැනීයේම් අවස්ථාාව උදැායේ�.

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

අධයයනා ප්රමෙේශය



17

එයේමන්ම අධයයන ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින යේභෞතික සංම්පා� අධයයනය තුළින් යටිතාලැ පාහාසුකම් වලැ 
වයා�තිය හාා අනාගතා ඉ�ලුමට සංරිලැන පාරිදි යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය වියයුතු ආකාරය පිළිබඳ 
හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� යේභෞතික යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය පිළිබඳ 
සංැලැකීයේම්දී මහාාමාර්ග, ජාලැය, විදුලිය, ප්රවාහානය ආදී අංශ යේකයේරහි වියේ�ෂ අවධානය යේයාමුකර ඇතා.
 
ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ ප්රධාන මාර්ග ජාාලැය පාැ�මඩු�ලැ - යේනෝනගම (A18) මාර්ගය�, ඇඹිලිපිටිය - 
යේමාරකැටිය (B549) මාර්ගය, ඇඹිලිපිටිය - මිද්යේදැණිය (B486) මාර්ගය� හාා ඇඹිලිපිටිය - පානාමුර (B18) 
මාර්ගය� එක්ව සංැකසී ඇතා. නගරය තුළ වයා�තාව පාවතින මාර්ග ජාාලැය තුළින් දැකුණු පාළායේ� හාා ඌව 
පාළායේ� යේබායේහාෝ ප්රයේද්ශ යේවතා පාහාසුයේවන් සංම්බන්ධ විය හාැකි අතාර යේමහි වියේ�ෂ�වය වන්යේන් සංබරගමුව 
පාළා� සිමායේ� පිහිටි නගරයක් වන බැවින්  ඌව හාා දැකුණු පාළාතාට  ළගාවීම සංඳහාා  පාවතින දුර ප්රමාණය 
අවම වීමයි. ඇඹිලිපිටිය සිට ර�නපුර නගරයට   දුර කියේලැෝමීටර් 79ක් පාමණ වන අතාර, ඇඹිලිපිටිය සිට 
ඌව පාළායේ� නගරයක් වන යේසංවණගලැ නගරයට ඇ�යේ� කියේලැෝමීටර් 12.8 ක් හාා දැකුණු පාළායේ� නගරයක් 
වන  සූරියවැවට පාවතිනුයේ� කියේලැෝමීටර් 21.7 ක් වැනි අවම දුර සීමාවකි.

නගරයේ� යේබායේහාෝ ස්ථාාන වලැ ප්රධාන මාර්ග යේදැපාසං යේර්ඛිය සංංවර්ධනයක් (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.8) 
දැක්නට ලැැයේබන අතාර නගර මධයයේ� පාවතින ප්රධාන මාර්ග පාද්ධතිය හාා නගර අභයන්තාරයේ� පාවතින 
අතුරු මාර්ග පාද්ධතිය  ගුණා�මක භාවයේයන් ඉතාා අඩු තා��වයක පාවතින බවට හාඳුනායේගන ඇතා.

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� යේක්න්ද්රගතා පිහිටීම තුළින් ලැැයේබන ප්රතිලැාභයක් යේලැසං දිවයියේන් යේබායේහාෝ ප්රයේද්ශ 
සංඳහාා ප්රවාහාන පාහාසුකම් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ සිට ක්රියා�මක වීම හාඳුනායේගන ඇතා. බස්රථා ධාවනය 
දුර පාළා�  සංඳහාා  දිනකට ගමන්වාර 626ක් හාා ළඟ ප්රයේද්ශ සංඳහාා දිනකට ගමන්වාර 771 ක්රියා�මක යේ�.

යේමම නගරයේ� විදුලි අවශයතාාවය සංපුරාලීම සංඳහාා  මුළු නගරයම ආවරණය වන පාරිදි ට්ාන්ස්යේ්ෝමර් 
ස්ථාානගතාකර රැහාැන් ගතා කර ඇතා.යේමයට අමතාරව අධයන ප්රද්ශය තුළ පිහිටා ඇති ACE POWER 
යේපාෞද්ගලික දැැවියේතා� බලැාගාරය තුළින් ජාාතික විදුලි පාද්ධතියට යේමගා යේවාට් 100(MW)ක ධාරිතාාවයක්දැ 
උඩවලැව ජාලැවිදුලි බලැාගාරය තුළින් යේමගා යේවාට් 6 (MW) ධාරිතාාවයක්දැ කලැාපීය විදුලි අවශයතාා සංඳහාා  
ලැබායේද්.
 
යේමම ප්රයේද්ශයේ� පාානීය ජාලැ අවශයතාාව 68.6%ක් සංපුරාලැනුයේ� ජාාතික ජාලැ සංම්පාාදැන හාා ජාලැාපාවහාන 
මණ්ඩලැය හාා  ප්රජාා ජාලැ වයාපාෘතිය මඟිනි. ඊට අමතාරව   ළිං හාා යේවන� ජාලැ මුලැාශ්ර  තුළින්  දැ  පාානීය ජාලැ 
අවශයතාාවය සංපුරා ගනු ලැබන අතාර පාානීය ජාලැය සංැපායීයේම් ප්රධානතාම ජාලැ මුලැාශ්රය යේලැසං ඇඹිලිපිටිය 
චාන්්රිකා වැව භාවිතාා කරනු ලැබයි. 

නගරය තුළ කසංළ කළමනාකරණ කටයුතු ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව හාා ප්රායේද්ශීය සංභාව විසින් යේවන් 
යේවන්ව සිදුකරමින් පාවතින අතාර  නගරය තුළ මළ ප්රවාහාය හාා අපා ජාලැ බැහාැර වීම සංඳහාා  විධිම� නලැ හාා 
කාණු පාද්ධතියක් ස්ථාාපිතා වී යේනාමැතා.

යේමම අධයයන ප්රයේද්ශයේ� පාව�නා පාාරිසංරික තා��වයන් සංැලැකීයේම්දී හාඳුනාගතා  හාැකි ප්රධානතාම 
ලැක්ෂණය වනුයේ�  ප්රයේද්ශයම ආවරණය කරනු ලැබන වැ� හාා වාරි ඇළ පාද්ධතිය යේමන්ම නගරය හාා ඉන් 
පිටතා පිහිටි කුඹුරු වගාව හාා අයේනකු� එළවළු, පාළතුරු  වගාවන් සංඳහාා  භාවිතායට ගැයේනන බිම් ප්රයේද්ශ 
වලින් සංමන්විතා වීමයි. ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ 35% ක භූමී ප්රයේද්ශයක් කෘෂිකාර්මික 
කටයුතු  සංඳහාා  දැැනට භාවිතායට යේගන ඇතා.

කෘෂිකාර්මික කලැාපායක යේක්න්ද්රස්ථාානය වශයේයන් පිහිටා ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරය හාා ඒ අවට ප්රයේද්ශය 
වගා බිම් වලින් යු� වටපිටාවක් සංහිතාව  නිර්මාණය වී ඇතා. උඩවලැව ජාලැාශයේ� සිට ජාලැය රැයේගන එන 
උඩවලැව දැකුණු ඇළ හාා ඊට සංම්බන්ධ කුඩා වාරි ඇළව� 70කට අධික ප්රමාණයක්  කෘෂිකාර්මික කටයුතු 
සංඳහාා  ජාලැය සංැපායීම සංඳහාා ඉදිකර ඇතා. 

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

අධයයනා ප්රමෙේශය
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උඩවලැව ජාලැාශය ඇතුළු කුඩා වැ� 16ක් යේමන්ම හුලැංදැා ඔය�, වලැව ගඟ� යේමම ප්රයේද්ශයේ� කෘෂිකාර්මික 
කටයුතු සංඳහාා අවශය ජාලැ අවශයතාාවය සංපුරාලැනු ලැැයේ� (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.9). කෘෂිකාර්මික භූමී 
භාවිතාය සංමඟ කුඹුරු හාා වැ� ආශ්රිතා ප්රයේද්ශ සංංයේ�දී ප්රයේද්ශ යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. 

නගරය තුළ ජානතාාවට එළිමහාන් වියේනෝදැ හාා ක්රීඩා කටයුතු සංඳහාා නගර මධයය ප්රයේද්ශය, චාන්්රිකා වැව 
ආශ්රිතා ප්රයේද්ශය, නව නගරය ළමා උදැයානය, මහාවැලි ක්රීඩා භූමිය, යේයෝධගම ක්රීඩා භූමිය හාඳුනායේගන ඇති 
අතාර ග්ාමීය වශයේයන් කුඩා ප්රමාණයේ� ක්රීඩා භූමී හාා පාාසං� ක්රීඩා භූමී හාඳුනායේගන ඇතා.

ඇඹිලිපිටිය නගරය වියළි හාා යේතා� කලැාපාය අතාර පිහිටි අතාරමැදි කලැාපායට අය�ව පිහිටා ඇති අතාර 
සංෑම වර්ෂයකම  ජුනි මසං අග සිට යේනාවැම්බර් මසං මු� කාලැය තුළ වියළි කාලැගුණික තා��වයක් පාවතී. 
එයේමන්ම සංාමානය වාර්ෂික උෂ්ණ�වය යේසං�සියස් අංශක 26.8ක හාා වර්ෂාපාතානය මිලිමීටර් 1423ක් 
යේලැසං  කාලැගුණික දැ�තා අනුව හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් ප්රස්තාාර අංක 4.4). 

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� අධයයන ප්රයේද්ශයේ� වර්තාමාන ඉඩම් වටිනාකම තීරණය වීයේම්දී නගරයේ� යේභෞතික 
පිහිටීම හාා අපාරවුහා පාහාසුකම් වයා�තිය හාා වර්තාමාන භූමි භාවිතාය පාාදැක වී ඇතා. ඒ අනුව නගර 
මධයයේ� පිහිටි වාණිජා භාවිතා පාවතින ඉ�ලුම වැඩි ඉඩමක පාර්චාසංයක මිලැ රුපිය� 500,000-
1,000,000අතාර පාවතී. නගර මධයය ප්රයේද්ශයේයන් මදැක් ඈතාට ප්රධාන මාර්ග යේදැපාසං ඉඩම් වටිනාකම 
පාර්චාසංයක මිලැ රුපිය� 200,000 – 400,000 ක් අතාර පාවතින අතාර ග්ාමීය ප්රයේද්ශ වන්නට ඉඩම් 
වටිනාකම අඩුවී ඇතා. 

මහාවැලි බලැ ප්රයේද්ශ අතුරින් වලැව බලැ ප්රයේද්ශයට අය� ඇඹිලිපිටිය නගරය වලැව කලැාපායේ� වියේ�ෂ 
සංංවර්ධන මධයස්ථාානයක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව මහාවැලි බලැ ප්රයේද්ශයක් යේලැසං 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංංවර්ධනය කිරීමට අදැාළ වයාපාෘති ක්රියා�මක යේවමින් පාවතී. මාතාර සිට ම�තාලැ 
දැක්වා දීර්ඝ යේකයේරන දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරය අභයන්තාරයේයන් ගමන් ගන්නා අතාර 
යේමම වයාපාෘතිය යේම්වන විට ක්රියා�මක යේවමින් පාවතී.

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

අධයයනා ප්රමෙේශය
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රූප සංටහන 2.10 : මඩුවන්මෙවලං වලං�ව  
මූලැා�ය : https://bit.ly/2RUqxOT (2017)

2.2. සංැලැසුම් සංන්දර්භය හා අවස්ථා සංන්දර්භය  
(Planning and situation context)

2.2.1. නාගරාරේේ ඓතිහාාසික පසුබිමා

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ඓතිහාාසික පාසුබිම ක්රි.පූ. 2 වන හාා 3 වන සියවස් දැක්වා දිවයන ඉතිහාාසංයක් 
දැක්වා වයා�තාව ඇතා.  ඇඹිලිපිටිය යන නම ඉතිහාාසංයට එක්ව ඇ�යේ� කාවන්තිස්සං රජා සංමයේ�දීය. යේමම 
ප්රයේද්ශයේ� ඉදිකර ඇති කාවන්තිස්සං වැව සංෑදීමට මු�වී කටයුතු කර ඇති වීර වාහාලැ නම් ඇමතිවරයේයකු 
එම වැව ඉදිකර අවසංානයේ� විවෘතා කිරීම සංඳහාා රජුට කළ ආරාධනයේයන් පාසුව රජුට යේනාදැන්වා වැව 
ඉඳිකිරීම සංම්බන්ධයේයන් උරන වූ රජාතුමා වැව ඉදිකරන ලැදැ ඇමති වරයායේ� හිසං ගසංා දැැමීමට අනකර 
ඇතා. එයේස් ඇමති බිලිවූ පිටිය “බිලිපිටිය” යන්න  පාසුව “ඇඹිලිපිටිය” නම් වූ බවට ජානප්රවාදැයේ� පාවතී. 

ඓතිහාාසික විකාශනයට අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරය ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� යේකායේලැාන්න යේකෝරයේ�  
පිහිටි ප්රධාන නගරයක් වශයේයන් ඉංග්රීසි පාාලැන සංමයේ� දිසංා පාාලැන ක්රමය යටයේ� පාාලැනය වී ඇතා.  
යේමම ප්රයේද්ශය පාාලැනය කරනු ලැැබූ අවසංන් දිසංා පාාලැකයා යේලැසං කටයුතු කරනු ලැැබ ඇ�යේ� මඩුවන්යේවලැ 
දිසංායේ� නම් ඉතාා සුප්රසිද්ධියට පා� දිසංා පාාලැකයේයකු විසිණි.  ඔහු යේමම ප්රයේද්ශය පාාලැනය සංඳහාා පාදිංචිව 
සිටි නිවසං ක්රි.ව.1700 දී පාමණ II විමලැධර්මසූරිය රජා දැවසං ඉදිකර ඇති බවට සංඳහාන් යේ�. එම මඩුවන්යේවලැ 
වලැ�ව (රූපා සංටහාන් අංක 2.10), ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආසංන්නව යේකායේලැාන්න නගරය තුළ පිහිටා ඇතා.  
යේමය වර්තාමානයේ�දී ඓතිහාාසික හාා පුරාවිදැයා�මක වැදැග�කමක් උසුලැන ගෘහායක් යේලැසින්  
පුරාදැාවිදැයා යේදැපාාර්තායේම්න්තුව යටයේ� සංංරක්ෂණය කර පාවතින අතාර යේමම ස්ථාානය යේදැස් වියේදැස් 
සංංචාාරකයන් නිරන්තාරයේයන් පාැමියේනණ ස්ථාානයක් බවටදැ පා�ව ඇතා (Wijesinghe, 2016).

දිසංා පාාලැන ක්රමයේයන් අනතුරුව වර්ෂ 1986 දැක්වා සංංවර්ධන සංභාවක් යේලැසින් පාැවති ඇඹිලිපිටිය නගරය 
1986 වර්ෂයේ� 17 වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාා සංංයේශෝධනය� සංමඟ ප්රායේද්ශීය සංභාවක්  වශයේයන්දැ වර්ෂ 
2002 දී නගර සංභාවක් වශයේයන් දැ ප්රකාශයට පා�කරනු ලැැබ ඇතා.  

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

සංැලංසුම් සංන්දාර්භය �ා 
අවස්ථා සංන්දාර්භය

නාග  ා ක 
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ගම් උදැාව සංමග ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� නව නගරය,යේයෝධගම ග්ාම නිලිධාරි වසංම් ඇතුළ�ව හිගුර ආර, 
උඩගම, කුඹුයේගාඩ ආර, හා�මි�ලැ කැටිය , තුංකම,පා�යේ�ගම, කලැයේගඩි ආර හාා හිගුර ආර ග්ාමනිලැධාරී 
වසංම් වලැ, (යේනෝනගම, යේමාරකැටිය, මිද්යේදැණිය හාා පානාමුර මාර්ග) ප්රධාන මාර්ග ආශ්රිතා ප්රයේද්ශ වලින් 
සංමන්විතා ප්රයේද්ශය වර්ෂ 1978 අංක 41 දැරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි පානතා  යටයේ� නාගරික බලැ 
ප්රයේද්ශයක් යේලැසං වර්ෂ 1986 ජානවාරි මසං 21 දිනැති හාා අංක 385/8 දැරණ අතිවියේ�ෂ ගැසංට් නියේ�දැනය 
මඟින් ප්රකාශයට පා�කර ඇතා.

 නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංඳහාා  පාාදැක කරග� අධයයන ප්රයේද්ශය 
වශයේයන් ග්ාම නිලැධාරි වසංම් 40කින් සංමන්විතා සංමස්ථා ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංයම 
සංැලැකි�ලැට යේගන ඇතා. එම අධයයන ප්රයේද්ශය තුළ ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රයේද්ශයට වන්නට පිහිටි 
ග්ාම නිලැධාරි යේකාට්ඨාාසං 8කින් හාා යේකාට්ඨාාසං යේදැකක යේකාටස් වලින් සංැදුම්ලැ� ප්රයේද්ශය ඇඹිලිපිටිය 
නගරසංභා බලැ ප්රයේද්ශය වශයේයන්දැ ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංයට අය�  ඉතිරි ප්රයේද්ශය ඇඹිලිපිටිය 
ප්රායේද්ශීය සංභා බලැ ප්රයේද්ශය වශයේයන්දැ පාාලැනය යේ�. 

සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංඳහාා  පාාදැක කරගනු ලැැබූ උඩවලැව හාංදියේ� සිට පාදැලැංගලැ දැක්වා වන සංමස්ථා 
ඇඹිලිපිටිය නගරසංභා බලැ ප්රයේද්ශයම හාා ප්රායේද්ශීය සංභා බලැ ප්රයේද්ශයට අය�ව පිහිටි ග්ාම නිලැධාරි වසංම් 
21කින් සංමන්විතා ප්රයේද්ශය1978 අංක 41 දැරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි පානතා  යටයේ� නාගරික බලැ 
ප්රයේද්ශයක් යේලැසං වර්ෂ 2009 ජුනි මසං 11 දිනැති හාා අංක 1605/41දැරණ අතිවියේ�ෂ ගැසංට් නියේ�දැනය 
මඟින් ප්රකාශයට පා�කර ඇතා.

2.2.2. ජාතික රේභාෞතික සංැලංැස්මා  

ජාාතික යේභෞතික සංැලැසුම් යේදැපාාර්තායේම්න්තුව විසින් වර්ෂ 2050 සංඳහාා පිළියේයලැ කරන ලැදැ ජාාතික යේභෞතික 
සංැලැැස්ම තුළින් ආර්ථික සංංවර්ධන යේකාරියේඩෝ හාතාරක් නම්කර ඇති අතාර එහි දැක්ෂිණ ආර්ථික සංංවර්ධන 
යේකාරියේඩෝවට ඇඹිලිපිටිය නගරය ඇතුළ� කර ඇතා (ඇමුණුම් සිතියම අංක. 1.2).

වර්ෂ 2030 සංඳහාා පිළියේයලැ කරන ලැදැ ජාාතික යේභෞතික සංැලැැස්ම තුළින් ශ්රී ලැංකාව තුළ ප්රධාන සුවිසං� 
නගර 5 ක් හාඳුනායේගන පාැවති අතාර (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.1). ඒ අතාරින් ප්රධාන නගර තුනකින් 
සංමන්විතා සුවිසං� දැකුණු කලැාපීය සංැලැැස්ම සංඳහාා හාම්බන්යේතාාට, ඇඹිලිපිටිය හාා යේමාණරාගලැ ප්රධාන 
නගර අය�යේ�. (රූපා සංටහාන් අංක 2.11) 

ජාාතික වශයේයන් වැදැග�කමක් දී ඇති හාම්බන්යේතාාට සුවිසං� නගරයට ආසංන්නව ඇඹිලිපිටිය නගරය  
පිහිටීම තුළින් එම කලැාපායේ� ජාාතික මට්ටයේම් සංංවර්ධන වයාපාෘති හාා යේයෝජිතා මහාා මාර්ග, අධියේ�ගී 
මාර්ග ආදී වයාපාෘති තුළින්දැ ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ඉදිරි සංංවර්ධනයට ඉඩ ප්රස්තාාවන් සංැලැසී ඇතා.

ජාාතික යේභෞතික සංැලැසුම් යේදැපාාර්තායේම්න්තුව විසින් පිළියේයලැ කරන ලැදැ සංබරගමුව පාළා�  කලැාපීය 
සංැලැැස්යේම් යේයෝජිතා නගර ධූරාවලියට අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරය යේදැවන යේපාලැ නගරයක් යේලැසං යේපාන්වා දී 
ඇතා. (ඇමුණුම් සිතියම් අංක1.4)  ඒ අනුව සංබරගමුව පාළායේ� පාළමු යේපාලැ නගරය වන ර�නපුර නගරය 
හාැරුණු විට අයේනක් නගරය වන කෑග�ලැ දිස්ත්රික්කයටදැ නගර ධූරාවලියේ� හිමිව පාවතින ස්ථාානයම 
ඇඹිලිපිටිය නගරයට හිමිව පාැවතීම සුවියේ�ෂී යේ�.

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

සංැලංසුම් සංන්දාර්භය �ා 
අවස්ථා සංන්දාර්භය

නාග  ා ක 

ා ක ක සං
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රූප සංටහන 2.11 : ජාතිව මෙභෞතික සංැලංැස්ම (සුවිසංල් නාගර)
මූලැා�ය : ජාතිව මෙභෞතික සංැලංැස්ම 2030

2.2.3. ඇඹිලිපිටිය නාගරායට අදාළාව රේපරා සංකස් කරානා ලංද සංංවර්ධනා සංැලංසුම්

වර්ෂ 2009 දී ජාාතික යේභෞතික සංැලැසුම් යේදැපාාර්තායේම්න්තුව විසින් ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� නගරසංභා බලැ 
ප්රයේද්ශයදැ ඇතුළ�ව ග්ාම නිලැධාරි වසංම් යේදැාළහාකින් සංමන්විතා ප්රයේද්ශය සංඳහාා සංංවර්ධන සංැලැැස්මක් 
සංකස් කර ඇති නමු� එය ක්රියා�මක වී යේනාමැතා. 

එම සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් දැැක්ම “යේසංෞභාගයව� නගරයක් හාා සංශ්රික වටපිටාවක්” යේලැසං ඇතුළ� කර 
ඇතා. කලැාපීය සංැලැැස්ම, යටිතාලැ පාහාසුකම් හාා චාන්්රිකා වැව රක්ෂිතා ප්රයේද්ශ සංඳහාා සංකස් කරන ලැදැ 
සංැලැසුම් යේමහි අන්තාර් ගතා වී ඇතා. 

නගරයේ� පාවතින නව සංංවර්ධන ප්රවණතාාවන්ට අනුව ජාාතික යේභෞතික සංැලැසුම් යේදැපාාර්තායේම්න්තුව 
විසින්  වර්ෂ 2030 සංඳහාා සංකස් කරන ලැදැ සංැලැැස්යේම්  අන්තාර්ගතා ප්රයේද්ශය ප්රමාණව� යේනාවීම හාා සංකස් 
කරන ලැදැ සංැලැසුම් වලැ පාවතින අඩුපාාඩු මතා යේමම සංැලැැස්ම ක්රියා�මක වී යේනාමැතා.



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

22

2.3. සංැලැසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීම 

ඇඹිලිපිටිය නගරය සංඳහාා  සංැලැසුම් ප්රයේද්ශය නිර්ණය කිරීයේම්දී ප්රධාන වශයේයන් නගරයේ� භූයේගෝලීය  
පිහිටීම (Geographical Boundary), ක්රියාකාරි�වමය පිහිටීම (Functional Boundary), හාා 
පාරිපාාලැනමය නගර සීමාවන්  (Administrative Boundary) යේමන්ම පාව�නා නාගරික බලැප්රයේද්ශ 
සීමාව දැ සංැලැකි�ලැට යේගන ඇතා.

2.3.1. භූරේගෝලීය පිහිටීමා (Geographical Boundary)

සංබරගමුව පාළායේ�, ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� පිහිටි යේමම අධයයන ප්රයේද්ශය (ඇඹිලිපිටිය ප්රා.යේ�.යේකා.) උතුරු 
අක්ෂාංශ 6°20' 38" අතාරදැ, නැයේගනහිර යේද්ශාංශ 80°50' 56" අතාරදැ වන පාරිදි පිහිටා ඇතා. ප්රයේද්ශයේ� භූ 
විෂමතාාවය පිළිබඳව සංැලැකීයේම්දී මුහුදු මට්ටයේම් සිට මීටර් 60-100� පාමණ උසංකින් වලැයේ� ගංඟා නිම්නයේ� 
පිහිටි යේමම නගරයේ� යේබායේහාෝ  ප්රයේද්ශ තාැනිතාලැා ස්වරූපායක් යේපාන්නුම් කළදැ තාැනින් තාැන මදැ රැළි සංහිතා 
භූ විෂමතාා ලැක්ෂණදැ යේපාන්නුම් කරයි (සිතියම් අංක 2.1).

වියේ�ෂයේයන්ම නාගරික යේක්න්ද්රයදැ ඇතුළ�ව නැයේගනහිර හාා දැකුණු අර්ධයන් තුළ දැක්නට ලැැයේබන යේමම 
තාැනිතාලැා භූ ලැක්ෂණ නගරයේ� උතුරු හාා බටහිර අර්ධයන්ට වන්නට මදැ රැළි සංහිතා භූ විෂමතාා ලැක්ෂණ 
දැක්වා ක්රමයේයන් යේවනස් වූ ස්වරූපායක් යේපාන්නුම් කරයි.  එයේමන්ම ප්රයේද්ශයේ� ස්වභාවික ජාලැවහාන රටාව 
වලැයේ� ගංඟාව යේපාෝෂණය කරමින් යේර්ඛීය ජාලැවහාන රටාවක් යේලැසින් නිර්මාණය වී තිබීම දැැකගතා හාැකියේ�.  
යේමම භූ විෂමතාා ලැක්ෂණයන් නගරයේ� යේභෞතික සංංවර්ධනයට මහා� පිටු වහාලැක්ව පාවතින අතාර, ගං 
වතුර, නාය යෑම් වැනි ස්වභාවික ආපාදැාවන් ඉතාා අවම ප්රයේද්ශයක් යේලැසංදැ හාඳුනායේගන ඇතා. 

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

සංැලංසුම් සංන්දාර්භය �ා 
අවස්ථා සංන්දාර්භය

ය නාග ය  
අ ා ව  සංක  ක නා  

සංංවර්ධනා සං

සංැලංසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීම

ග ය  
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සිතියම 2.1 : ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� භූමෙගෝලීය පිහිටීම

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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2.3.2. ක්රියාකාරිත්වමාය පිහිටීමා (Functional Boundary)

සංබරගමුව පාළා� මායියේම් පිහිටා ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ක්රියාකාරි�වමය පිහිටීම (Functional 
boundary) පිළිබදැ සංලැකා බැලීයේම්දී හාඳුනාගතා  හාැකි වියේ�ෂ ලැක්ෂණය වනුයේ� ඇඹිලිපිටිය නගරය 
පිහිටා ඇති ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� යේවන� ප්රයේද්ශ හාා පාවතින සංබධතාාවයන්ට වඩා දැකුණු පාළායේ� 
හාම්බන්යේතාාට දිස්ත්රික්කය සංමඟ පාවතින සංබධතාා ඉස්මතු වීමයි. ගම් උදැාව වැඩසංටහාන හාා මහාවැලි 
වයාපාාරය යටයේ� යේගාවි ජානපාදැ ආරම්භ කිරීයේම්දී දැකුණු පාළායේ� වැඩි පිරිසංක් ඇඹිලිපිටිය නගරය හාා 
ආශ්රිතා ප්රයේද්ශවලැ පාදිංචි කර ඇතා. ඒ  අනුව නගරයේ� ජානතාාවයේ� ජානවහාර සංංස්කෘතිය ආදිය යේමන්ම 
ඔවුන්යේ�  ක්රියාකලැාපාය තුළින්දැ  දැකුණු පාළාතාට ආයේ�ණික ලැක්ෂණ වැඩි වශයේයන් යේපාන්නුම් කරයි.

එයේමන්ම එදියේනදැා අවශයතාා සංපුරාගැනීම සංඳහාා  අවට ප්රයේද්ශ තුළින් පාැමියේණන පුද්ගලැයන්යේගන් 70%ක් 
පාමණ   පාැමියේණන්යේන් ඌව හාා දැකුණු පාළායේ� ආසංන්න නගර හාා ගම්මාන (රූපා සංටහාන් අංක 2.12)  
වලිනි (ඇමුණුම් රූපා සංටහාන් අංක 3.1). නාගරික සංංවර්ධන ප්රවණතාා වි�යේ�ෂණය තුළින් දැ ඉස්මතු වන 
ලැක්ෂණයක් වන්යේන් ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� සංංවර්ධනය දැකුණු යේදැසංට වයා�තා වන බවයි.

රූප සංටහන 2.12 : ඇඹිලිපිටිය නාගරය �ා පවතිනා සං�ධ�ා (nearness centrality)
මූලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

සංැලංසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීම

යාකාරි ව ය 
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2.3.3. පරිපාලංනා  සීමාාව (Administrative Boundary)

සංබරගමුව පාළායේ� ර�නපුර දිස්ත්රික් මායිමට වන්නට පිහිටා ඇති ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් 
යේකාට්ඨාාසංය ඌව හාා දැකුණු පාළායේ� යේමාණරාගලැ දිස්ත්රික්කයට� හාම්බන්යේතාාට දිස්ත්රික්කයට� මායිම්ව 
පිහිටා ඇතා. තාවදැ පාරිපාාලැන දිස්ත්රික්කය ර�නපුර දිස්ත්රික්කය වන අතාර ඇ. ප්රා. යේ�. යේකාට්ඨාාසංය  
ග්ාම නිලැධාරි වසංම් 40 කින් සංමන්විතා යේ�. ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංය ඇඹිලිපිටිය නගර 
සංභාව හාා ප්රායේද්ශීය සංභාව යන පාළා� පාාලැන ආයතාන යේදැක යටයේ� පාාලැනය යේ�. (සිතියම් අංක 2.2)

එයේමන්ම විසං� හාම්බන්යේතාාට නාගරික සංංවර්ධන වයාපාෘතිය සංඳහාා  නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි පානතා  
යටයේ� වර්ෂ 2009 ජුනි 11 දින ප්රකාශයට පා� කරන ලැදැ නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළට යේමම අධයයන 
ප්රයේද්ශයට අය� සංමස්ථා ඇඹිලිපිටිය නගර සංභා බලැ ප්රයේද්ශය�, ප්රායේද්ශීය සංභාවට අය� උඩවලැව 
නගරයේයන් යේකාටසංක් හාා තුංකම, පාදැලැංගලැ යන කුඩා නගරදැ ඇතුළ� ග්ාම නිලැධාරි වසංම්  
21 කින් සංමන්විතා වර්ග කියේලැෝමීටර් 150ක භූමී ප්රයේද්ශයක් පාවති. එම නාගරික භූමී ප්රයේද්ශය තුළ  
නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරි පානතා යටයේ� විධි විධාන අනුව සංැලැසුම් හාා යේගාඩනැගිලි යේරගුලැාසි 
ක්රියා�මක කරනු ලැබයි.

ඉහාතා සංඳහාන් කරුණු අධයයනයේයන් නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය සංඳහාා  සංමස්ථා ඇඹිලිපිටිය නගරසංභා බලැ 
ප්රයේද්ශයම ඇතුළ� වීම�, ක්රියාකාරි�වය අතින් නගරයේ� සංංවර්ධනයට යේබයේහාවින් වැදැග�වන  
උඩවලැව, තුංකම, හාා පාදැලැංගලැ යන කුඩා නගරදැ එම බලැ ප්රයේද්ශය තුළට ඇතුළ�ව පාැවතීම�  
අයේනකු� ප්රධාන නගර අතාර පාවතින සංබදැතාාවයන් සංැලැකි�ලැට ගනිමින් පාවතින නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය 
ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් සංැලැසුම් ප්රයේද්ශය යේලැසං ඇතුළ� කර ඇතා. 

ඇඹිලිපිටිය නගරයට අමතාරව උඩවලැව, තුංකම හාා පාදැලැංගලැ යන කුඩා නගරදැ ඇතුළ�  ග්ාම නිලැධාරි 
වසංම් 19ක් හාා ග්ාම නිලැධාරි වසංම් 2ක යේකාටස්  ඇතුළු ග්ාම නිලැධාරි වසංම් 21කින් සංමන්විතා වර්ග  
කියේලැෝ මීටර් 150 ක භූමි ප්රයේද්ශයක් යේමම සංැලැසුම් ප්රයේද්ශයට අය� යේ�.

උඩවලැව හාංදියේ� සිට ඇරයේ�න නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය පාදැලැංගලැ නගරය දැක්වා වයා�තාව පාවතින අතාර 
නැයේගනහිර දිශායේවන් වලැයේ� ගඟ සීමාව වී ඇතා. (සිතියම් අංක 2.3)

02 වන පරිච්කො�දය 
මූලික අධ�යනාය

සංැලංසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීම

රි ා නා  ාව
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සිතියම 2.2 : ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� පරිපාලංනා  සීමාවන් 

 (2021–2030)
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සිතියම 2.3 : ඇඹිලිපිටිය නාාගරික �ලං ප්රමෙේශය

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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පරිච්කො�දය 03

සංවර්ධන සැලැස්මක 
අවශ්යයතාාවය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

30

සංංවර්ධන සංැලැසුම් සංකස් කිරීයේම් ක්රියාවලිය තුළදී සංැලැසුම් සංකස් කිරීයේම් අවශයතාාවය; ඒ සංඳහාා  පාාදැක 
කරගනු ලැබන සංැලැසුම් ප්රයේද්ශයේ� පාවතින ආර්ථික, සංාමාජීය, පාාරිසංරික හාා යේභෞතික යන සංෑම අංශයක් 
පිළිබඳවම සිදුකරන ලැදැ පුළු� අධයයනයකින් අනතුරුව අධයන  ප්රයේද්ශයේ� පාවතින ගැටළු හාා සංංවර්ධන 
විභාවතාාවයන් අනුව හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව යේමම ප්රයේද්ශයට ආයේ�ණික සංංවර්ධනයට බාධා පාැමිණ 
පාවතින ප්රධාන ගැටළු 4ක්  හාඳුනායේගන ඇතා.

1. වියළි කාලැගුණික තා��වයන් පාවතින වසංයේර් ජුනි මසං සිට - යේනාවැම්බර් මාසංය අතාර 
කාලැය තුළ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා  අවශයවන ජාලැ සංැපායුම ප්රමාණව� යේනාවීම.

2. ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තා උදැයානය ඇතුළු මහාා පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා සංක්රිය තා��වයක 
පාව�වායේගන යෑමට යේනාහාැකි වීම.

3. ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථාානයට  අයේ�ක්ෂිතා අරමුණු යේවතා ළඟා වීමට යේනාහාැකි වීම.
4. අනවසංර ඉදැකිරීම්, කටයුතු ඇතුළු පාරිසංරයට අහිතාකර මිනිස්  ක්රියාකාරකම් තුළින් 

පාාරිසංරික සංමබරතාාව බිඳවැටීම .

1. වියළි කාලංගුණික ත්යංත්ත්වයන පවතිනා වසංරේර් ජුනි මාසං සිට - රේනාාවැම්බර් මාාසංය අත්යංරා කාලංය 
තුළා කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා වනා ජලං සංැපයුමා ප්රමාාණවත් රේනාාවීමා.

යට� විජිතා පාාලැන යුගයේයන් පාසු 1957 වර්ෂයේ� චාන්්රිකා වැව ඉඳිකිරීම� සංමඟ වලැව ගංඟා නිම්න 
සංංවර්ධනය ආරම්භ වන අතාර වර්ෂ 1963 වනවිට උඩවලැව සංංවර්ධන වයාපාෘතිය (ලැංකායේ� යේදැවන 
බහුකාර්යය සංංවර්ධන වයාපාෘතිය) යටයේ�දැ  සංංවර්ධනය වන ඇඹිලිපිටිය නගරය  ඇතුළු විශාලැ භූමී 
ප්රයේද්ශයක්  වලැව වියේ�ෂ බලැ ප්රයේද්ශය යේලැසං නම් කර ඇතා. එයේමන්ම 1986 වර්ෂයේ� ඇරයේ�න ගම් උදැාව 
වැඩසංටහාන තුළින්දැ කලැාපායේ� කෘෂිකර්මික ක්යේෂ්ත්රයට නයේවෝදැයක් එක්කර දී ඇතා. යේමම වලැව කලැාපීය 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා  අවශය ජාලැය සංපායනු ලැබන ප්රධාන ජාලැ මුලැාශ්රය යේලැසං උඩවලැව ජාලැාශය 
හාඳුනාගතා  හාැකි අතාර උඩවලැව දැකුණු ඇයේළන් හාා හුලැංදැා ඔයේයන් යේපාෝෂණය වන චාන්්රිකා වැවදැ එම 
කාර්යයට දැායක�වයක් සංලැසංයි.

ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය කලැාපායටම ජාලැය සංැපායේයන උඩවලැව ප්රධාන ජාලැාශය තුළ පාවතින ජාලැ මට්ටම 
වාර්ෂිකව එක සංමාන මට්ටමක යේනාපාැවතීම යේ�තුයේවන් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා  ප්රමාණව� 
අඛ්යාණ්ඩ ජාලැ සංැපායුමක් පාව�වායේගන යෑම අසීරු වී ඇතා. 

වියේ�ෂයේයන් ජුනි මාසංයේ� අග සිට යේනාවැම්බර් මාසංයේ� මුලැ දැක්වා කාලැය තුළ වියළි කාලැගුණික 
තා��වයන් මතා උඩවලැව ජාලැාශයේ� සංාමානය ජාලැ ධාරිතාාවය වන අක්කර අඩි 217,000 ක ජාලැ පාරිමාණය  
ජුනි -යේනාවැම්බර් අතාර කාලැය තුළ අක්කර අඩි 35,000 දැක්වා වූ අඩු ජාලැ මට්ටමකට පා� යේ�. යේමම 
තා��වය මතා වාරි ඇළ පාද්ධතියට ජාලැය නිකු� කිරීමට යේනාහාැකි වීම යේ�තුයේවන් කලැාපායේ� ප්රධාන 
ආර්ථික ප්රබවය වන කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලැට බාධා පාැමියේණ්.

යේමම ගැටළුව වාර්ෂිකව බලැපාාන ගැටළුවක් බවට පා�ව ඇති අතාර එම කාලැසීමාවන් වලැදී සංමස්ථා 
කෘෂිකාර්මික ඉඩම් ප්රමාණයම වගා කිරීමට යේනාහාැකි වී ඇතා. ඒ අනුව වාර්ෂික අස්වැන්නදැ ස්ථාාවර 
මට්ටමක පාව�වායේගන යාමට යේනාහාැකි වීයේමන් යේගාවි ජානතාාව පීඩාවට පා� යේ�. යේමම ජාලැ ගැටලුව 
සංඳහාා පාහාසුයේවන් විසංදුම් යේසංවිය යේනාහාැකි අතාර ඊට බලැපාාන ප්රධාන මූලැ යේ�තුව යේලැසං පාවතින වැ�  
හාා ඇළ පාද්ධතිය ප්රතිසංංස්කරණය යේනාවීම� නිසි ජාලැ කළමනාකරණයක් යේනාමැතිවීම� හාඳුනායේගන  
ඇතා (ඇමුණුම් ගැලීම් සංටහාන් අංක 5.1).

03 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය



31

2. ඇඹිලිපිටිය කර්මාානත්යං උද�ානාය ඇතුළු නාගරාරේේ පවතිනා මාහාා පරිමාාණරේේ කර්මාානත්යං සංක්රිය 
ත්යංත්ත්වයක පවත්වාරේගනා යෑමාට රේනාාහාැකි වීමා.

ඇඹිලිපිටිය හිඟුර ප්රයේද්ශයේ� කර්මාන්තා අමාතායාංශය විසින් ස්ථාාපිතා කර ඇති කර්මාන්තා උදැයානය 
ආරම්භ කර ඇ�යේ� 2007 වර්ෂයේ�දී ය. එහි මුළු භූමී ප්රමාණය අක්කර 50 ක් වුව� පාළමු අදියර යටයේ� 
ක්රියා�මක වූ අක්කර 25ක  කර්මාන්තා උදැයානය තුළදැ අක්කර හාතාරක භූමී ප්රයේද්ශයක් ආයේයෝජානයකින් 
යේතාාරව හිස්ව පාවතී. යේමම කර්මාන්තා උදැයානය තුළ දැැනට කර්මාන්තා හාතාරක් ස්ථාාපිතා වී ඇති අතාර එම 
කර්මාන්තා තුළ යේකාහු යේකදි හාා රබර් නිෂ්පාාදැන නිපාදැවීම, යේකාන්ක්රිට් කණු නිපාදැවීම, විජාලිතා යේපාා� හාා 
පිරිසිදු යේපාා� යේතා� නිපාදැවීම හාා තිරුවානා ග� කුඩු නිපාදැවීම සිදු කරයි. කෘෂිකාර්මික අමුද්රවය  
පාහාසුයේවන්  ලැබායේගන සිදුකළ හාැකි නිෂ්පාාදැන කර්මාන්තා යේමම කලැාපාය තුළ ස්ථාාපිතා කිරීයේම් අවකාශ 
ඇතා� 2007 වසංයේර් සිට 2017 දැක්වා වසංර 10 ක කාලැසීමාව තුළ එවැනි කර්මාන්තා ස්ථාානගතා වීයේම් 
ප්රවණතාාවයක් සිදු වී  යේනාමැතා. යේමම තා��වය කර්මාන්තා ක්යේෂ්ත්රය ආශ්රිතාව පාවතින උග් ගැටළුවක් 
වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා.

යේමම කර්මාන්තා උදැයානයට අමතාරව මහාා පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා යේදැකක් වශයේයන් දීර්ඝ කලැක් 
පාව�වායේගන ගිය ඇඹිලිපිටිය කඩදැාසි කම්හාලැ හාා යේමාරකැටිය වී ගබඩා සංංකීර්ණය වසංර ගණනාවක 
සිට වැසියේගාස්  පාැවතීම කලැාපීය කර්මාන්තා ක්යේෂ්ත්රය බිඳවැටිමට යේ�තුසංාධක වී ඇතා.
ඇඹිලිපිටිය කඩදැාසි කම්හාලැ තුළ දිනකට කඩදැාසි යේමට්ට්රික් යේටාන් 50 ක්  නිපාදැවීමට ගන්නා පා�පා යේමට්ට්රික් 
යේටාන් 35ක් නිපාදැවීයේම් හාැකියාව සංහිතාව 1977 වසංයේර් ආරම්භ කර ඇතා. යේස්වකයන් 1500 ක් සංමඟ වසංර 
26ක් ක්රියා�මකව පාැවතා 2003 වර්ෂයේ�දී නිෂ්පාාදැනය අතාරමග නවතාා දැමා ඇතා (Vidanapathirana, 
2017), (Perera, 2017).

03 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය

කඩදැාසි කම්හාලැට අමතාරව 1970 වර්ෂයේ�දී ආරම්භ වී ඇති යේමාරකැටිය වී ගබඩා සංංකීර්ණය ආසියානු 
සංංවර්ධන බැංකුයේ� මුලැය අනුග්හාය ඇතිව ඉදිකර ඇති අතාර යේමය ක්රියා�මක මට්ටයේම් පාැවතා ඇ�යේ� 
වසංර 10ක් පාමණ යේකටි කාලැයකි. යේමම සංංකීර්ණය තුළ දැවයේස් පාැය 24 පුරා වී තාැම්බිම ,යේ�ලීම , යේකටිම 
හාා ගබඩා කිරීම යන කාර්යන් සිදු කර ඇති අතාර යේස්වකයන් 1000 ක් පාමණ යේමම කර්මාන්තාය තුළ 
යේස්වයේයහි නිරතා වී ඇතා. යේම් ආකාරයට මහාා පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා වැසි යාම ඇඹිලිපිටිය ප්රයේද්ශයේ� 
කර්මාන්තා ක්යේෂ්ත්රය අඩාලැ වී පාැවතීමට වියේ�ෂයේයන් යේ�තු සංාධක වී ඇතා. එයේමන්ම යේමම කර්මාන්තා 
වැසි යාම� සංමඟ 1000 කට පාමණ පිරිසංකට රැකියා අහිමිවී යාමදැ විශාලැ ගැටළුවක් බවට පා�ව ඇතා 
(රටට එපාා වූ මහාා වී ගබඩාව , 2016), (Jayasekara , 2016).

රූප සංටහන 3.1 : ඇඹිලිපිටිය කඩදාාසි කම්�ලං  
මූලැා�ය : https://bit.ly/2EogDSR, https://bit.ly/2UzDM9v (2017)
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රූප සංටහන 3.2 : මෙමාරකැටිය වී ග�ඩා සංංකීර්ණය 
මූලැා�ය : Local News, 2016

යේම් ආකාරයට කර්මාන්තා ක්යේෂ්ත්රයේ� කඩාවැටීමක් සිදුවීමට යේ�තු සංාධක විය හාැකි කරුණු  වි�යේ�ෂණය 
(ඇමුණුම් ගැලීම් සංටහාන් අංක 5.2) කිරීම තුළින් ඒ සංඳහාා  බලැපාෑ ඇති ප්රධාන යේ�තු වශයේයන් කලැාපීය 
අමුද්රවය  භාවිතාා යේනාකිරීම, එවැනි භාවිතායන් සිදු කලැදැ නවීන තාාක්ෂණික ක්රම හාා මුසු යේනාවීම, අගය 
එක්කරන නිෂ්පාාදැන සංඳහාා  යේයාමු යේනාවීම මුලික යේ�තු යේලැසං යේසංායායේගන ඇතා.

යේමම තා��වය කලැාපායේ� ආර්ථික ශක්තිය හීන වීම, යේස්වා වියුක්ති මට්ටම ඉහාළ යාම හාා කලැාපායේ� 
කෘෂි නිෂ්පාාදැන සංඳහාා  වන යේවළඳයේපාාළ බිඳවැටීම  යනාදී කරුණු කිහිපායක් යේකයේරහි ඍජු බලැපාෑම් 
එ�ලැකර ඇතා.

3. ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මාධ�ස්ථානායට අරේ�ක්ෂිත්යං අරාමුණු රේවත්යං ළාඟාා වීමාට රේනාාහාැකි වීමා.

කෘෂිකාර්මික කලැාපායක යේක්න්ද්රස්ථාානය වශයේයන් සංංවර්ධනය වන ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� හාා අවට යේගාවි 
ජානතාාවට ඔවුන්යේ� නිෂ්පාාදැන අයේලැවි කිරීම සංඳහාා  පාහාසුකම් සංැපායීම මුලික අරමුණු කරගනිමින් ස්ථාාපිතා 
කර ඇති ඇඹිලිපිටිය වියේ�ෂිතා ආර්ථික මධයස්ථාානය වර්ෂ 2003 දී ආරම්භ කර ඇතා. යේමම ආර්ථික 
මධයස්ථාානය ආරම්භ කිරීමට යේපාර ඒ සංම්බන්ධයේයන් පුළු� අධයයනයක් සිදුකර ඇති අතාර එහිදී කලැාපීය 
යේබෝග වගාවන් පිළිබඳවදැ දැ�තා රැස්කිරීමක් සිදුකර ඇතා. 

එහිදී හිඟුර ආර, උඩගම, තුංකම හාා හිඟුර ප්රයේද්ශ ආශ්රිතා සිදුකරන ලැදැ අධයයනයන් තුළින් වගාකලැ භූමී 
ප්රමාණයට අනුව අයේ�ක්ෂිතා වී අස්වැන්න වශයේයන් යේමට්රික් යේටාන් 4212 ක්දැ,යේකයේසං� යේමට්රික් යේටාන් 
1650ක්දැ එළවළු යේමට්රික් යේටාන් 1560ක් යනාදී වශයේයන් නිෂ්පාාදැන දැ�තා රැස්කර ඇතා� එම ප්රයේද්ශ 
ආශ්රිතාව මසංකට නිෂ්පාාදැනය කරන යේකයේසං� ප්රමාණය යේමට්රික් යේටාන් 200 කට වැඩි ප්රමාණයක් වන  
අතාර ආර්ථික මධයස්ථාානයට ලැැයේබනුයේ� ඉන් 40%� 50%� අතාර ප්රතිශතායකි. එයේමන්ම එළවළු 
නිෂ්පාදනය මසංකට යේමට්රික් යේටාන් 260ක් පාමණ වුවදැ එයින් ආර්ථික මධයස්ථාානය යේවතා ලැැයේබනුයේ� 
23%- 26% � අතාර අඩු ප්රතිශතායකි. යේමම තා��වය ආර්ථික මධයස්ථාානය ආරම්භයේ�දී තිබු අයේ�ක්ෂිතා 
ඉලැක්කයන් යේවතා ළගා වීම අසීරු වීමට බලැපාෑ ප්රධාන ගැටළුවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

2003 වසංයේර් සිට වසංර 3ක් පාමණ කාලැසීමාවක් තාරම් සංාර්ථාකව යේමම මධයස්ථාානය ක්රියා�මක වී ඇති 
නමු� එතාැන් සිට යේම් දැක්වා වසංර 11ක පාමණ කාලැයක් එහි ක්රියාකාරි�වය අඩපානව පාැවතීම කලැාපීය 
සංංවර්ධනයට පාවතින එක් ප්රධාන ගැටළුවක් බවට පා�ව ඇතා. යේමම ආර්ථික මධයස්ථාානය ප්රධාන 
යේගාඩනැගි�ලැ ඇතුළු කඩ කාමර 46කින් සංමන්විතාව ඉදිකර ඇතා�  එම කඩ කාමර අතුරින් කෘෂි 
නිෂ්පාාදැන සංඳහාා භාවිතාා කරනුයේ� කඩ කාමර 12ක් පාමණ වන අතාර කඩ කාමර 5ක් යේම් වන විට� වසංා 
දැමා ඇතා.

03 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය
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රූප සංටහන 3.3 : ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය
මූලැා�ය : ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය (2017)

ආර්ථික මධයස්ථාානයේ� ක්රියාකාරි�වය අඩපාණවීම යේකයේරහි බලැපාාන ලැදැ කරුණු සංම්බන්ධයේයන් සිදුකරන  
ලැදැ මූලැ යේ�තු වි�යේ�ෂණය (Root Cause Analysis) මඟින් යේමම ආර්ථික මධයස්ථාානයට අයේ�ක්ෂිතා 
ඉලැක්ක යේවතා ළඟා වීමට යේනාහාැකි ප්රධාන යේ�තුවක් යේලැසං අතාරමැදි යේවයේළන්දැන් විසින් කලැාපීය කෘෂි 
නිෂ්පාාදැන මිලැදී ගැනීම බවට හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් ගැලීම් සංටහාන් අංක 5.3 ).

4. අනාවසංරා ඉදකිරීම්, කටයුතු ඇතුළු පරිසංරායට අහිත්යංකරා මිනිස්  ක්රියාකාරාකම් තුළින  
පාරිසංරික සංමාබරාත්යංාව බිඳවැටීමා.

ඉහාතින් හාඳුනාග� ප්රධාන ගැටළු තුනට අමතාරව යේමම ප්රයේද්ශයේ� පාවතින සංම්පා� අවභාවිතාය තුළින් 
සිදුවන පාාරිසංරික හාානි කිහිපායක් හාඳුනායේගන ඇතා. මිනිස් ක්රියාකාරකම් මතා පාරිසංරයට සිදුවන හාානි 
දිර්ඝ කාලීනව ක්රියා�මක වීමට ඉඩ හාැරීයේමන් පාාරිසංරික සංමබරතාාවය බිඳවැටි යයි. එහිදී ප්රධාන ගැටළු 
වශයේයන් ජාලැ මුලැාශ්ර ආශ්රිතා රක්ෂිතා වලැ අනවසංරව සිදුකරනු ලැබන ඛ්යාණිජා ද්රවය කැණීම් හාා වලැයේ� ගඟ 
ආශ්රිතා ඉඩම්වලැ යේගාඩ වැලි හාැරීම ආදී  ක්රියාවන් වර්ධනය වීයේමන් පාරිසංර පාද්ධතියට හාානි සිදුවීමට 
පාවතින ඉඩකඩ වැඩිවිය හාැක.

03 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය



34

සිතියම 3.1 : චාන්ද්රිකා වැව රක්ෂි�ය අභයන්�ර පවතිනා ඉඳිකිරීම්

 (2021–2030)
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නගරයේ� හාදැවතා බඳු චාන්්රිකා වැව ප්රයේද්ශයේ� ජාලැ අවශයතාාවයේයන් 90%ක් සංපුරාලැනු ලැබන අතාර  
යේමම වැ� රක්ෂිතාය තුළ අනවසංර ඉඳිකිරීම් සිදුකිරීම, ජාලැ මුලැාශ්රය තුළට හාා ජාලැ යේපාෝෂක ප්රයේද්ශය තුළට 
අපාද්රවය මුදැා හාැරීම ආදී අහිතාකර ක්රියාකාරකම් තුළින් යේමම වැයේ� සුරක්ෂිතාභාවය අනතුරුදැායක 
තා��වයකට පා�ව ඇතා. වර්තාමාන තා��වය අනුව චාන්්රිකා වැ� ඉවුයේර්  සිට මීටර් 100 ක් වශයේයන්  
සංැලැයේකන වැ� රක්ෂිතා සීමාව තුළ පාමණක් අනවසංර ඉඳිකිරීම් 400ක් පාමණ ඇතුළ�ව ඇති බවට 
අනාවරණය වී ඇතා.

රූප සංටහන 3.4 : චාන්ද්රිකා වැව රක්ෂි�ය ආශ්රි� අනාවසංර ඉදිකිරීම්
මූලැා�ය : google map

එයේමන්ම ඇඹිලිපිටිය සිට සූරියවැව යේදැසංට යේමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්යේස්  කියේලැෝමීටර් යේදැකක් පාමණ ගමන් 
කළ පාසු හාමුවන, එම මාර්ගයට දැකුණු පාසින් සංමාන්තාරව ඉදිකර ඇති ඇළ මාර්ගය හාා එහි රක්ෂිතා 
ප්රයේද්ශය තුළ යේර්ඛියව අනවසංර ඉඳිකිරීම් සිදුකර ඇතා.

තාවදැ පාාරිසංරික ගැටළුවක් වශයේයන්  නගර මධයයේ� සිට ගලැායන D 26 ඇළ මාර්ගයට නගරයේ� යේබායේහාෝ 
වාණිජා ස්ථාාන තුළින් එක්කරන අපාද්රවය යේ�තුයේවන් එම ඇළ අපාවිත්ර වී ඇති ආකාරය�, එම අපාද්රවය 
කුඹුරු වලැට ගලැායායේමන් යේගාවියේයෝ පිඩාවට පා�වන බවට� නිරන්තාර ලැැයේබන මහාජාන පාැමිණිලි තුළින් 
හාඳුනායේගන ඇතා.

යේමම කලැාපාය තුළ පාවතින ඛ්යාණිජා සංම්පා� කැණීම් කටයුතු සංඳහාා  පාසුගිය වසංර තුළ (2016) භූ විදැයා 
සංමීක්ෂණ හාා පාතා� කාර්යාංශය විසින් නිකු� කරන ලැදැ බලැපාත්ර ප්රමාණය 100 ඉක්මවා ඇතා. යේමම 
සංම්පා� භාවිතාය තුළින් ආර්ථික වාසි ලැබාගන්නා අතාර, ඉන් ඔ�බට බලැපාානු ලැබන යේකාන්යේද්සි,  
පාාරිසංරික සුරක්ෂිතාභාවය පිළිබඳ යේනාසිතාා, කටයුතු කරන අවස්ථාාදැ හාඳුනායේගන ඇතා. වියේ�ෂයේයන් 
යේගාඩවැලි කැපීම, යේබාරළු පාස් කැපීම, කැණීම් කටයුතු වලින් පාසුව විශාලැ භූමී ප්රයේද්ශයක මහාා 
පාරිමාණයේ� වලැව� සංැකසී තිබීමදැ දැැකගතා හාැකි යේ�. 

03 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රූප සංටහන 3.6 : නාගරය තුළ සිදුවනා ඛණිජ කැණීම් 
ඡාායාරූප : නාා.සංං.අධි. (2018)

රූප සංටහන 3.7 : ඛණිජ කැණීම් වලින් පසුව පැඟිරි වගාවට මෙයාමුවීම 
ඡාායාරූප : නාා.සංං.අධි. (2018)

03 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය

යේමවැනි පාරිසංරයට හාානි පාමුණුවන මිනිස් ක්රියාකාරකම් දීර්ඝකාලීනව සිදුකිරීමට ඉඩ හාැරීම තුළින්  
එම ප්රයේද්ශයේ� පාාරිසංරික සංමතුලිතාතාාවය බිඳවැටිමට යේ�තු සංාධක වන අතාරම එය තිරසංාර සංංවර්ධ-
නයක් කරා ගමන්කිරීමට ඇති ප්රබලැ ගැටළුවක් යේ�.

රූප සංටහන 3.5 : වලංමෙ� ගඟ ආශ්රි� මෙගාඩ වැලි �ෑරීම 
මූලැා�ය : google map (2017)
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ඉහාතා ්ායාරූපා මඟින් යේපාන්වාදී ඇ�යේ� ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ ඛ්යාණිජා වර්ග ලැබාගැනීම 
සංඳහාා සිදුකරන ලැදැ කැණීම් කටයුතු වලින් ඇති වූ  විශාලැ පාරිමාණයේ� වලැව� හාා එවන් ස්ථාාන යථාා 
තා��වයට පා�කිරීයේම් උපාායමාර්ගයක් යේලැසින් යේරාන්මඩ පුරවා වසංන ලැදැ වලැව� භාවිතාා කරමින්  
පාැඟිරි වගාව සිදුකර ඇති ආකාරයයි. කැණීම් කටයුතු වලින් පාසුව පාැඟිරි වගාවට යේයාමු වීයේමන් කැණීම් 
කටයුතු මඟින් සිදුවන පාරිසංර හාානිය අවම කරගැනීයේම් හාැකියාව පාවතී (ඇමුණුම් ගැලීම් සංටහාන්  
අංක 5.4 ).

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් කිරීයේම් අවශයතාාවය හාඳුනාගැනීයේම්දී යේමම ප්රයේද්ශය තුළ 
මතුයේවමින් පාවතින ගැටළු වලැට අමතාරව පාවතින සංංවර්ධන විභවතාාදැ හාඳුනා ගැනීමක් සිදුකර ඇතා. 
වියේ�ෂයේයන් සංබරගමුව පාළායේ� නාගරික ධුරාවලියට අනුව යේදැවන යේපාළ නගරයක් බවට පා�ව තියේබන 
ඇඹිලිපිටිය නගරය සංබරගමුව පාළායේ� දැකුණු මායිමට ආසංන්නව පිහිටීම හාා  තාව� පාළා� මායිම් 
යේදැකකට යාබදැව පිහිටා තිබීම තුළින් නගරයේ� සංංවර්ධනය නව මාවතාකට යේගනයාමට උපාකාරී වී ඇතා. 

එයේමන්ම සංංවර්ධන ක්රියාදැාමය තුළ දැකුණු පාළාතා සංමඟ පාවතින සංම්බන්ධතාා මඟින් ඇඹිලිපිටිය  
නගරයේ� දිර්ඝකාලින සංංවර්ධන ක්රියාදැාමයකට වැදැග� වන අතාර එමඟින් නිසි ප්රතිඵලැ ලැබා යේනාගැනීම 
ගැටළුවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. තාවදැ විසං� හාම්බන්යේතාාට වයාපාෘතිය ඇතුළු දැක්ෂිණ සංංවර්ධන 
ක්රියාදැාමයන් තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගරය සංඳහාා වන නව සංංවර්ධන අවස්ථාා හාඳුනායේගන ඇතා. එයේමන්ම 
විසං� හාම්බන්යේතාාට වයාපාෘතියේ� ආර්ථික යේස්වා මධයස්ථාානයක් වශයේයන්දැ ඇඹිලිපිටිය නගරය 
හාඳුනායේගන ඇතා.

යේකාළ� දැකුණ යා කරමින් ඉදිකර ඇති දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය මාතාර සිට ම�තාලැ දැක්වා දීර්ඝ  
යේකයේරන අතාර එම අධියේ�ගී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාදැලැංගලැ ප්රයේද්ශය හාරහාා ගමන් ගනී. එම 
අධියේ�ගී මාර්ගයේ�  ආසංන්නතාම අන්තාර හුවමාරුව වන “වැටිය” ඇඹිලිපිටිය නගර මධයයේ� සිට  
කි.මි. 14ක් තාරම් නගරයට ආසංන්න දුරකින්  පිහිටා ඇතා. ඒ අනුව වාණිජා හාා කෘෂිකාර්මික කටයුතු 
පාහාසුකර ගැනීමට දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය භාවිතාා කරමින් යේකාළ� හාා දැකුණු පාළාතා යේවතා පාහාසුයේවන් 
ළඟාවීමට හාැකියාව පාැවතීම  සංංවර්ධන අවස්ථාාවක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා.

මීට අමතාරව ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� සිට කි.මි.43ක දුරකින් පිහිටි ම�තාලැ ගුවන්යේතාාටුයේපාාළ හාා කි.මි. 57ක 
දුරකින් පිහිටි හාම්බන්යේතාාට වරාය යේ�තුයේවන් අවම ප්රවාහාන පිරිවැයක් යටයේ� කෘෂි නිෂ්පාාදැන  
අපානයනය කිරීමට�, කලැාපායේ� කර්මාන්තා සංඳහාා අවශය අමුද්රවය ලැබාගැනීමට�, උඩවලැව ප්රයේද්ශයට 
පාැමියේණන යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය සංංචාාරකයින් සංඳහාා එම ප්රයේද්ශය යේවතා පාහාසුයේවන් ලැඟාවීමට ආදී  
අවස්ථාා සංලැසංා ගැනීමට භාවිතාා කළ හාැකියේ�.

උඩවලැව බහුකාර්යය යේයෝජානා ක්රමය යටයේ� හාා ගම් උදැාව වැඩසංටහාන යටයේ� කෘෂිකාර්මික නගරයක් 
වශයේයන් ස්ථාාපිතා වී ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරය උඩවලැව ජාලැාශය මුලික කරග� කුඩා හාා මධය පාරිමාණයේ� 
වැ� හාා ඇළ පාද්ධතිය තුළින් වලැව කාලැාපිය කෘෂි කර්මාන්තාය  සංඳහාා  අවශය ජාලැය ලැබායේද්. යේමම වාරි 
පාද්ධතිය වලැව කලැාපාය ආශ්රිතාව සිදුවන  කෘෂි කර්මාන්තාය  ආශ්රිතා නව නිෂ්පාාදැන ඇති කිරීම සංඳහාා  
පාවතින විභවතාාවයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. 

එයේමන්ම දැකුණු පාළා� සංංවර්ධන වැඩසංටහාන සංඳහාා  යේයෝජානා කර ඇති අක්කර 15,000ක කර්මාන්තා 
කලැාපාය සංඳහාා  ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතාවදැ අක්කර 1500ක භූමී ප්රමාණයක් යේවන්කර ඇතා. කෘෂි 
කර්මාන්තාය  ආශ්රිතා අමුද්රවය යේයාදැාගනිමින් නව කර්මාන්තා ඇති කිරීමට යේමන්ම හාම්බන්යේතාාට වරාය හාා 
ම�තාලැ ගුවන්යේතාාටුයේපාාළ ආශ්රිතායේයන් එම නිෂ්පාාදැන රටපුරා යේබදැාහාැරීමට යේමන්ම අපානයන කිරීයේම්  
කටයුතු සංඳහාා දැ  පාහාසුකම් සංලැසංා ගතා හාැකිය. මීට අමතාරව යේමම කර්මාන්තා වයාපාෘතිය තුළින් ප්රයේද්ශයේ� 
ජානතාාවට ඍජු හාා වක්ර රැකියා අවස්ථාා  සංැපායීයේම් අවස්ථාාව උදැා යේ�. 

03 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 
අවශ�ත්යංාවය
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ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පිහිටීම අනුව, දැකුණු හාා ඌව පාළා� වලැට අය�ව පිහිටි උපා නගර වන යේසංවණගලැ, 
සූරියවැව, මිද්යේදැණිය, අඟුණුයේකාලැපාලැැස්සං, කටුවන, යේදැයේබාක්ක හාා යේනෝනගම ආදී ප්රයේද්ශ තුළ 
නගරවාසින් කෘෂිකාර්මික, වාණිජා හාා මුලැය යේස්වාවන් සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නගරයට පාැමියේණ්. එම  
සංංසංරණ ජානගහානය ඇඹිලිපිටිය නගරය වාණිජා හාා යේස්වා මධයස්ථාානයක් වශයේයන් සංංවර්ධනය වීමට 
පාවතින අවස්ථාාවක්  යේලැසං  හාඳුනායේගන ඇතා. 

කෘෂිකාර්මික නගරයක් යේලැසං සංංවර්ධනය වී ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පාවතින ප්රධාන ගැටළු කෘෂි 
කර්මාන්තාය  ආශ්රිතාව යේගාඩනැගී ඇතා.යේම් අනුව කෘෂි කර්මාන්තාය  විධිම� කරමින් කලැාපීය ජානතාාවයේ� 
ජිවන තා��වය ඉහාළ නැංවීම අයේ�ක්ෂා කරමින් නව සංංවර්ධන අවස්ථාා හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ තුළින් 
නගරයේ� ආර්ථිකය ශක්තිම� කරමින් ජීව�වීමට හිතාකර වටපිටාවක් සංහිතා ආකර්ශණිය නගරයක් 
සංකස්කිරීමට අදැාළව හාඳුනාග� ප්රධාන ගැටළු සංඳහාා විසංදුම් යේසංවීමට අයේ�ක්ෂිතාය. තාවදැ හාඳුනාග� 
සංංවර්ධන අවස්ථාා ඵලැදැායිව භාවිතාා කරමින් වර්ෂ 2030 වනවිට ඇඹිලිපිටිය නගරය සංංවර්ධිතා නගරයක් 
බවට පා�කිරීමට අදැාළව යේමම අධයනයන් සිදුකර ඇතා.

03 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මාක 

අවශ�ත්යංාවය



පරිච්කො�දය 04

සංවර්ධන සැලසු� රාමුව
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4.1. සංංවර්ධන සංැලැැස්කොම් දැක්ම

“වලංව නිම්නාරේේ  කෘෂි ආර්ථික  නිපැයුම් රේක්න්රය” 
“Agro economic product navel of Walawa Valley”

04 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 

සංැලංැසුම් රාාමුව

සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙම් දාැක්ම

රූප සංටහන 4.1 : ඇඹිලිපිටිය නාගරය වසංර 2030 සංඳ�ා වූ සංංකල්පමය දාැක්ම
මූලැා�ය : සංැලංසුම් කණ්ඩායම - සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020
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4.2. දැක්කොම් ප්රකාාශනය 

නගර සංංවර්ධන දැැක්යේමහි විස්තාරා�මක ප්රකාශනය තුළින් ප්රකාශිතා වන්යේන් “නගරයේ� කෘෂිකාර්මික 
අනයතාාවය ඉස්මතු කරන පාරිද්යේදැන් තිරසංාර කෘෂි කර්මාන්තාය හාා අගය එක් කරන නිෂ්පාාදැන 
ක්රියාවලියක් තුළින් ගුණා�මක ප්රමිති සංහාගතා නිෂ්පාාදැන යේක්න්ද්රස්ථාානයක් සංහිතා සංංවර්ධිතා 
ආකර්ශණිය නගරයක් ඇතිකිරීම” යන්නයි.

වලැව නිම්නය යන්යේනන් නගරයේ� පාවතින කෘෂිකාර්මික අනනයතාාවය ඉස්මතු කර ඇති අතාර කෘෂි 
ආර්ථික නිපාැයුම් යේක්න්ද්රය තුළින් කෘෂි කර්මාන්තාය  මුලික කරග� නිෂ්පාාදැන ප්රමුඛ්යා ආර්ථිකයක් යන්න  
විස්තාර යේ�. වලැව නිම්නය යන්න නගර සංංවර්ධන දැැක්ම තුළට එකතු කිරීම තුළින්  නගරයේ� පාවතින 
කෘෂි කර්මාන්තාය  හාා ඒ ආශ්රිතා වාරි පාද්ධතිය, සංංචාාරකමය ආකර්ශණිය ස්ථාාන, නාගරික ස්වභාව 
යේසංෞන්දැර්ය හාා පාාරිසංරික සංම්පා� ආරක්ෂා කරමින් පාව�වා ගැනීම අයේ�ක්ෂා යේකයේර්. ඒ සංමඟම එකී 
අනනයතාාවය පාව�වාගනිමින් නගරයේ� ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කිරීම සංඳහාා යේමම නගරයේ� පාවතින 
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන යේයාදැාගනිමින් අගය එක්කරන නිෂ්පාාදැන ඇතිකිරීයේම් කෘෂිනිෂ්පාාදැන  
යේකන්ද්රස්ථාානයක් බවට පා�කරමින් වර්ෂ 2030 වන විට සංංවර්ධිතා නගරයක් යේවතා ළඟා වීම නගර  
සංංවර්ධන දැැක්ම තුළින් අයේ�ක්ෂා යේකයේර්.

04 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැසුම් රාාමුව

දාැක්මෙම් ප්රකාශනාය

අරමුණු

4.3. අරමුණු (Goals) 

වර්ෂ 2021–2030 ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් දැැක්ම යේවතා ළඟාවීම  සංඳහාා ප්රධාන අභිමතාාර්ථා 
තුනක් යේගාඩනගා ඇතා.

අරාමුණ 01 වර්ෂ 2030 වනාවිට රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ  ප්රධානාත්යංමා වාණිජ හාා කෘෂි රේස්වා 
මාධ�ස්ථානාය  බවට ඇඹිලිපිටිය නාගරාය පත්කිරීමා.

වර්ෂ 2030 වනා විට වලංව කලංාපීය කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා     අගය එක්කරානා නිෂපාදනා 
ක්රියාවලියකට රේයාමුකරාලිමා තුළින නාගරාරේේ  ආර්ථිකය ශක්තිමාත් කිරීමා

වර්ෂ 2030 වනාවිට පරිසංරා හිත්යංකාමී සංංවර්ධනායක් තුළින  වාසංයට හාා සංංචාරායට හිත්යංකරා 
ආකර්ෂණිය නාගරායක් බිහිකිරීමා.

අරාමුණ  

අරාමුණ  

02

03
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4.4. පරමාර්ථ

අරාමුණ 01

පරාමාාර්ථ
1. ය නාග  ධ   නා  ව නා සං  නාාගරික  ය     

 වනා වා   ා ය වර්   වනා     වා වර්ධනාය  

2. ය  ර් ක ධ ානාය ක කාර් ක ා නා ක  ා  සං ධ 
ධානා  ධ ානාය ව   

3. වර්    ය නාග  සං    සං ා      සං ා නා  ව නා 
සංංවර්ධනා ක  සං ා ා ය  ග     ක ා ය  වනා 
අ ධි   ා  ාව  සං ක  අ ව ක නාාක ය    

04 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 

සංැලංැසුම් රාාමුව

පරමාර්ථ වර්ෂ 2030 වනාවිට රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ  ප්රධානාත්යංමා වාණිජ හාා කෘෂි රේස්වා 
මාධ�ස්ථානාය  බවට ඇඹිලිපිටිය නාගරාය පත්කිරීමා.

අරාමුණ  02 වර්ෂ 2030 වනා විට වලංව කලංාපීය කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා     අගය එක්කරානා නිෂපාදනා 
ක්රියාවලියකට රේයාමුකරාලිමා තුළින නාගරාරේේ  ආර්ථිකය ශක්තිමාත් කිරීමා

පරාමාාර්ථ
1. ව ව ක ා ය ක කාර් ක අව ා     සං ා වනා   අ ව සං   

නා  ා ය  ග නානා යාර් ක ක කාර් ක  ා ය  අ ව 
ය නාා ක  ව  වගා නාාක නා ක කාර් ක  යාර් ක 
ා ය  වගා ක      සං ා යා ාග  ක ා ය ක කාර් ක ා නාය   

 නා ං  අව  ක  සං  

2. ක කාර් ක ක      සං ා ා ය  ග නානා නා නා ා ක ාය  ා කා ක 
ා ා  ා ය සං ා යා  ක  අව  ක  සං  

3. ක ා ය ක කාර් ක ා නා අ ව  ව ය  යා ාග  යා ක වනා කර් ා  
ා       සං ා  ා ගා    කර් ා  ක ා ය  ා නාය 

 ා ක කාර් ක ා නා ව  අගය ක නා යාව ය     
ා ව  යා අව ා   අ  ා නාය  ක  සං
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04 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා 
සංැලංැසුම් රාාමුව

පරමාර්ථ
අරාමුණ  03 වර්ෂ 2030 වනාවිට පරිසංරා හිත්යංකාමී සංංවර්ධනායක් තුළින  වාසංයට හාා සංංචාරායට හිත්යංකරා 

ආකර්ෂණිය නාගරායක් බිහිකිරීමා.

පරාමාාර්ථ
1. ය නාග  අනානා ාවය ා වනා සංංවර්ධනාය   වර්   සං  

සංා  රිසං ය  සං  නාග ය  ර් ා ය  

2. වර්    වනා අ  නාග නාය  අව  ක ා සංා ා ය ය  
ක  වා ක අව ාව  ග නා රි  ය නාග ය  ව ව  

ංක  ා ංග  යනා ා නාග  වා  ව ා   

3. කව නාග  ධ ය  වා ාග  සං ා  ය  අ   ක 
 සංං ක  නාග නාය   වා අව ා සං ාග   ක  සංා 

ධානා නාග  ධ  ව නා අව ාවය  ග රි   ය කර් ය 
ානාය  ව   

4. ව ව සංං ා ක ක ා ය  නා ය ා ය සංං ා ක  සං ා අව  
වා ක ා අ නා  වා ක  සං    ක ා ය  නා වාර් ක 

සංං ා ක  සංං ාව වර්   වනා     නා ං  අව  ක  
සං



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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පරිච්කො�දය 05

ශ්යක්තීන්, දුරවලතාා, අවසථාා  
සහ තාරජන විශ්මේ�ෂණය

(SWOT  විශරේල්ෂණය)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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• ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මාධ�ස්ථානාය ස්ථාපිත්යං කිරීරේම්දී  
අරේ�ක්ෂිත්යං කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා  ප්රමාාණයන එක්රැස් 
රේනාාවීමා රේේතුරේවන එහි ක්රියාකාරිත්වය දුර්වලං මාටටමාක 
පැවතීමා. 

• නාගරා මාධ�රේේ පවතිනා රාථවාහානා ත්යංදබදය හාා අතුරු 
මාාර්ග සංංවර්ධනාය වී රේනාාතිබීමා. 

• ඇඹිලිපිටිය නාගරාය රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ දකුණු 
රේකලංවරා සිමාාරේේ පිහිටා තිබීමා.

• ජාතික රේභාෞතික සංැලංසුම් රේදපාර්ත්යංරේම්නතුව විසින 
පිළිරේයළා කරානා ලංද සංබරාගමුව පළාාත් කලංාපීය රේභාෞතික  
සංැලංැස්මා (2030) තුළා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය රේදවනා රේපළා 
නාගරායක් රේලංසං හාඳුනාාරේගනා තිබීමා. 

• විසංල් හාම්බනරේත්යංාට සංංවර්ධනා  සංැලංැස්රේම් ආර්ථික 
මාධ�ස්ථානායක්  වශරේයන ඇඹිලිපිටිය නාගරාය  
හාඳුනාාරේගනා පැවතීමා.  

• කලංාපීය කෘෂි නිෂපාදනායන ඉලංක්ක කරාගනිමින 
ඇඹිලිපිටිය නාගරාය තුළා ස්ථාපිත්යං කරා ඇති විරේශෂිත්යං 
ආර්ථික මාධ�ස්ථානාය. 

• ඇඹිලිපිටිය, උ්ඩවලංව,තුංකමා හාා කුටටිගලං යනා ප්රරේේශ 
ආවරාණය වනා පරිදි ස්ථාපිත්යංව පවතිනා   මාහාජනා 
රේපාළාවල්. 

• ඇඹිලිපිටිය නාගරාය තුළා ක්රියාත්මාක වනා රාාජ� හාා 
රේපෞේගලික බැංකු 17 කින හාා මුලං� ආයත්යංනා 25 කින 
සංමානවිත්යං සංමාස්ථ මුලං� ආයත්යංනා ජාලංය. 

• නාගරාය තුළා දැනාට ස්ථාපිත්යංව පවතිනා කෘෂිකාර්මික 
නිෂපාදනායනට අදාළා බීජ වර්ග, රේපාරේහාාරා, හාා කෘෂි 
රාසංායනා ්රව� කෘෂිකාර්මික වාහානා හාා යනරේ්රෝපකරාණ 
    සංඳහාා රේමානමා රේමාෝටර් රාථ හාා අමාත්යංරා රේකාටස් අරේලංවිය 
    සංඳහාා ඇති රේස්වා මාධ�ස්ථානා ජාලංයත්  කෘෂිකාර්මික 
නිෂපාදනා හාා ආහාාරා අරේලංවිය     සංඳහාා පවතිනා අරේලංවි 
මාධ�ස්ථානා හාා රේබාජුනහාල් වලින සංමානවිත්යංව ඇති 
නාාගරික රේවළාඳරේපාළා. 

• සංමාස්ත්යං නාාගරික බලං ප්රරේේශරේයන  70% කට ආසංනනා 
භූමී ප්රරේේශයක් ශ්රී ලංංකා මාහාවැලි අධිකාරිය සංතුව 
පැවතීමා.

ශ්ය දු

5.1. සංාරාංශගත ශ.දු.අ.ත. (SWOT) විශ්කො�ෂණය

අරාමුණ 01 වර්ෂ 2030 වනාවිට රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ  ප්රධානාත්යංමා වාණිජ හාා කෘෂි රේස්වා 
මාධ�ස්ථානාය  බවට ඇඹිලිපිටිය නාගරාය පත්කිරීමා.
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• දක්ෂිණ ප්රරේේශ සංංවර්ධනා වැ්ඩසංටහානා යටරේත්  
ක්රියාත්මාක කිරීමාට රේයෝජිත්යං අක්කරා 15,000කින 
සංමානවිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය     සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය 
තුළා  අක්කරා 1500ක භූමී ප්රරේේශයක්   රේවන කරා 
පැවතීමා. 

• 
ඇඹිලිපිටිය නාගරා මාධ�රේේ සිට කිරේලංෝමීටර් 57ක  වැනි  
ආසංනනා දුරාකින හාම්බනරේත්යංාට වරාායද කිරේලංෝමීටර් 44ක් 
වැනි දුරාකින මාත්ත්යංලං ගුවනරේත්යංාටුරේපාළාද  පිහිටා තිබීමා; 
මාඟි හාා භාාණ්ඩ ප්රවාහානා අවශ�ත්යංා සංපුරාාගැනීමාට ඇති 
අවස්ථාවක් වීමා. 

• 
රේකාළාඹ සිට මාාත්යංරා දක්වා දැනාට ඉදිකරා ඇති දක්ෂිණ  
අධිරේේගී මාාර්ගය මාාත්යංරා සිට මාත්ත්යංලං  දක්වා දීර්්ඝ කිරීරේම් 
ව�ාපෘතියට අනුව ඇඹිලිපිටිය නාගරායට  ආසංනනාත්යංමා 
අනත්යංර් හුවමාාරු මාධ�ස්ථානාය  (බරාවකුඹුක අනත්යංර් 
හුවමාාරු මාධ�ස්ථානාය) ඇඹිලිපිටිය නාගරාරේේ සිට 
කිරේලංාමීටර් 14ක් ත්යංරාම් ආසංනනා දුරාකින පිහිටා තිබීමා. 

• සංංචාරාක ආකර්ෂණය අතින සුවිරේශෂිත්යංාවයක් හිමි වී 
ඇති සංබරාගමුව පළාාත්යං තුළා පළාාත් සංංචාරාක 
අමාාත්යං�ාංශය විසින නාම්කරා ඇති ප්රධානා සංංචාරාක  
කලංාප හාත්යංක් පවතිනා අත්යංරා  එමා සංංචාරාක කලංාප අතුරින 
ඇඹිලිපිටිය නාගරාය උ්ඩවලංව සංංචාරාක කලංාපයට 
ඇතුළාත්ව පැවතීමා. 

• රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ ප්රධානා වාණිජ නාගරාය රාත්නාපුරා 
නාගරාය වාර්ෂිකව ගංවතුරා ආපදාවනට ලංක්වීමා.

• නාගරාය අවට ව�ා�ත්යංව ඇති කෘෂි නිෂපාදනා එක්රැස් 
කිරීරේම් මාධ�ස්ථානා. 

• රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ අග නාගරාය වනා රාත්නාපුරා 
නාගරාරේේ වාණිජ රේක්න්රස්ථානාය වශරේයන පවතිනා 
රාත්නාපුරා පැරාණි නාගරාය වාර්ෂිකව ගංවතුරා ත්යංර්ජනායට 
ලංක්වුවද එහි වාණිජ කටයුතු එරේලංසංමා  ක්රියාත්මාක වීමා.

අ තා
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• කලංානුරූපීව සිදුවනා රේේශගුණික රේවනාස්වීම් වලංට අනුව 
රේගාවින විසින, වගාකරානා රේබෝගවර්ග රේවනාස් කිරීමාට 
රේපළාරේඹනා බැවින ඉලංක්කගත්යං නිෂපාදනා     සංඳහාා 
අවශ�කරානා කෘෂි නිෂපාදනා රේනාාලංැබී යාමා. 

• වර්ත්යංමාානාය වනා විට නාාගරික කෘෂිකාර්මික ඉ්ඩම්වලං වගා 
කටයුතු අත්හාැරීමාට හාා භාාවිත්යංය රේවනාස් කිරීමාට 
ලංක්කිරීමා. 

• කෘෂිකාර්මික බිම් ආවරාණය වනා පරිදි ස්ථාපිත්යංව ඇති 
මාාර්ග පේධතිරේයන 90.6 %ක මාාර්ග ප්රමාාණයක් 
සංංවර්ධනාය කළා යුතු මාටටමාක පැවතීමා. 

• කර්මාානත්යං අමාාත්යං�ංශය යටරේත් ක්රියාත්මාක    ඇඹිලිපිටිය 
කර්මාානත්යං පුරාරේේ පළාමු අදියරා තුළා කර්මාානත්යං ස්ථාපිත්යං 
වීමා ප්රශස්ත්යං මාටටමාක රේනාාපැවතීමා හාා රේදවනා අදියරා 
රේමාරේත්යංක් ආරාම්භා වී රේනාාතිබීමා. 

• මාහාා පරිමාාණරේේ නිෂපාදනා කර්මාානත්යංයක් රේලංසින ඇරාඹි 
ඇඹිලිපිටිය ක්ඩදාසි කම්හාලං හාා රේමාාරාකැටිය වී ගබ්ඩාව 
සංංකීර්ණය රේම් වනාවිට වැසීරේගාස් පැවතීමා.

• රාරේට කෘෂි කර්මාානත්යංය  හාා බලංශක්තිය නිෂපාදනාය 
අරාමුණු කරාගනිමින ක්රියාත්මාක රේකරුණු කඩිනාම් මාහාවැලි 
සංංවර්ධනා ව�ාපාරාය යටරේත් ප්රකාශිත්යං වලංව විරේශෂ බලං 
ප්රරේේශය තුළා ස්ථාපිත්යං කරානා ලංද රේගාවි ජනාපද වලංට රේස්වා 
සංැපයීමා     සංඳහාා වනා නාාගරික මාධ�ස්ථානා වශරේයන 
ඇඹිලිපිටිය හාා අඟුණුරේකාළාපලංැස්සං නාගරා සංංවර්ධනාය 
කිරීමාට කටයුතු කිරීමා. 

• කෘෂිකාර්මික රේබෝග වගාවන     සංඳහාා හිත්යංකරා වූ 
රේේශගුණයකින සංහා සංාරාවත් පාංශු සංං්ඝටකයනරේගන 
යුක්ත්යං වීමා. 

• දැනාට රේමාමා කලංාපය තුළා වගා රේකරේරානා කෘෂිකාර්මික 
නිෂපාදනා අගය එකතු කිරීරේම් ක්රියාවලියකට රේයාදාගත්යං 
හාැකි වීමා. 

• සංමාස්ථ කෘෂිකාර්මික බිම් ආවරාණය කරාමින ඉදිකරා ඇති 
වාරි ඇළාවල් පේධතිය.

• මුහුදු මාටටරේම් සිට මීටර් 60 -100ක පමාණ උසංකින වලංව 
ගංඟාා නිම්නාරේේ පිහිටි රේමාමා නාගරාරේේ රේබාරේහාෝ ප්රරේේශ 
ත්යංැනිත්යංලංා භූමී ලංක්ෂණ වලින යුක්ත්යං වීමා. 

• කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා අභිමුඛ කර්මාානත්යං ස්ථාපිත්යං 
කළාහාැකි මාටටරේම් කර්මාානත්යං කලංාපයක් නාාගරික බලං 
ප්රරේේශය තුළා ස්ථාපිත්යංව පැවතීමා. 

• නාාගරික ඉ්ඩම් භාාවිත්යංරේයන 35%ක් රේගා්ඩ හාා මා්ඩ 
රේගාවිත්යංැන     සංඳහාා රේයාදාගැනීමා. 

• බලංශක්ති උත්පාදනාය     සංඳහාා දායක වනා උ්ඩවලංව ජලං 
විදුලි බලංාගාරාය හාා හිඟුරා ත්යංාප බලංාගාරාය ඇඹිලිපිටිය 
නාගරාය ආශ්රිත්යංව ස්ථාපිත්යංව පැවතීමා. 

• වර්ෂ 2030     සංඳහාා ජාතික රේභාෞතික සංැලංසුම් 
රේදපාර්ත්යංරේම්නතුව විසින සංකස් කරා ඇති සංබරාගමුව 
කලංාපීය රේභාෞතික සංැලංැස්මා තුළා ඇඹිලිපිටිය ප්රරේේශය 
කෘෂිකාර්මික ප්රරේේශයක් රේලංසං නාම්කරා පැවතීමා.

ශ්ය දු

අරාමුණ 02 වර්ෂ 2030 වනා විට වලංව කලංාපිය කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා සංඳහාා අගය 
එක්කරානා නිෂපාදනා ක්රියාවලියකට රේයාමුකරාලීමා තුළින නාගරාරේේ ආර්ථිකය 
ශක්තිමාත් කිරීමා.



49

• දක්ෂිණ ප්රරේේශ සංංවර්ධනා වැ්ඩසංටහානා යටරේත්  රේයෝජිත්යං 
අක්කරා 15,000කින සංමානවිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය 
    සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය ආශ්රිත්යංව අක්කරා 1500ක භූමී 
ප්රමාාණයක්  රේවන කරා පැවතීමා. 

• ඇඹිලිපිටිය නාගරා මාධ�රේේ සිට කිරේලංෝමීටර් 57ක  වැනි  
ආසංනනා දුරාකින හාම්බනරේත්යංාට වරාායද කිරේලංෝමීටර් 44ක් 
වැනි ආසංනනා දුරාකින මාත්ත්යංලං ගුවනරේත්යංාටුරේපාළාද  පිහිටා 
තිබීමා මාඟි හාා භාාණ්ඩ ප්රවාහානා අවශ�ත්යංා සංපුරාාගැනීමාට 
ඇති අවස්ථාවක් වීමා. 

• රේකාළාඹ සිට මාාත්යංරා දක්වා ක්රියාත්මාක වනා දක්ෂිණ  
අධිරේේගී මාාර්ගය මාාත්යංරා සිට මාත්ත්යංලං දක්වා දීර්්ඝ කිරීමා 
මාඟින ඇඹිලිපිටිය නාගරායට  ආසංනනා අනත්යංර් හුවමාාරු 
මාධ�ස්ථානායක් බරාවකුඹුක ප්රරේේශරේේ ස්ථාපිත්යං වීමා.
(ඇඹිලිපිටිය නාගරා මාධ�රේේ සිට කිරේලංෝමීටර් 14ක දුරින).

• අත්යංරාමාැදි රේවරේළානදනරේ� මාැදිහාත්වීමා රේේතුරේවන සංමාස්ත්යං 
නිෂපාදනාරේයන  වැඩි රේකාටසංක් පිටත්යංට ගලංා යාමා. 

• වියළි කාලංගුණික ත්යංත්ත්වයන රේේතුරේවන නියං සංහිත්යං 
රේේශගුණික ත්යංත්ත්වයක් ඇතිවිය හාැකි වීමා.

අ තා
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• ඍතුන අනුව සිදුවනා රේේශගුණික රේවනාස්වීම් මාත්යං  ජුනි 
-රේනාාවැම්බර් දක්වා කාලංය තුළා ජලං රේපෝෂක ප්රරේේශ 
හිඳීයාමා රේේතුරේවන පරිසංරා උෂණත්වය ඉහාළා යාමා. 

• ඉ්ඩම් හිමිකම් නිරාවුල් රේනාාවීමා  

• වැේ හාා ඇළා මාාර්ග ආශ්රිත්යං රාක්ෂිත්යං  ප්රරේේශවලං අනාවසංරා 
ඉඳිකිරීම් පැවතීමා. 

• ප්රධානා මාාර්ග ආශ්රිත්යංව සිදුවනා රේර්ඛිය සංංවර්ධනාය.

• ඇඹිලිපිටිය නාගරාය වලංව ගඟාට මාායිම්ව පිහිටා තිබීමාත් 
උ්ඩවලංව ජලංාශරේේ සිට ජලංය රැරේගනා යනා ඇළා මාාර්ග 
පේධතිය හාා එයින රේපෝෂණය වනා චන්රිකා වැවද 
ඇතුළුව කු්ඩා වැේ පේධතියක් නාගරාය පුරාාවට විසිරා 
පැවතීමාත් රේේතුරේවන නාගරායට රේසංෞනදර්යාත්මාක රේමානමා 
රේසංෞමා� වටපිටාවක් හිමිව තිබීමා. 

• මුහුදු මාටටරේම් සිට මීටර් 60ත් -100ත් අත්යංරා උසං 
පරාාසංයක වලංරේේ ගංඟාා නිම්නාරේේ පිහිටි රේමාමා නාගරාරේේ 
රේබාරේහාෝ ප්රරේේශ ත්යංැනිත්යංලංා ස්වරූපයක් රේපනනුම් කිරීමා. 

• ජාතික රේභාෞතික සංැලංසුම් රේදපාර්ත්යංරේම්නතුව විසින වර්ෂ 
2030     සංඳහාා පිළිරේයළා කරා ඇති සංංචාරාක සංංවර්ධනා 
ප්රරේේශ සංැලංැස්මා තුළා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය  පරිසංරා 
හිත්යංකාමී සංංචාරාක කලංාපයක් (eco tourism) රේලංසං නාම් 
කරා පැවතීමා. 

• උ්ඩවලංව හාා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය ආශ්රිත්යංව රේේශීය හාා 
විරේේශීය සංංචාරාකයිනට රේස්වා සංැපයීරේම් සංංචාරාක රේහාෝටල් 
හාා ලංැගුම් හාල් ස්ථාපිත්යංවීරේම් ඉහාළා ප්රවණත්යංාවයක් 
පැවතීමා. 

• රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ අරේනාකුත් ප්රරේේශ හාා සංැසංදීරේම්දී 
ඇඹිලිපිටිය නාගරාය ස්වභාාවික ආපදාවන අවමා 
ප්රරේේශයක් රේලංසං පිහිටා තිබීමා. 

ශ්ය දු

අරාමුණ 03 වර්ෂ 2030 වනාවිට පරිසංරා හිත්යංකාමී සංංවර්ධනායක් තුළින වාසංයට හාා 
සංංචාරායට හිත්යංකරා ආකර්ෂණිය නාගරායක් බිහිකිරීමා.
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• ඇඹිලිපිටිය නාගරා මාධ�රේේ සිට කිරේලංෝමීටර් 44ක් වැනි 
දුරාකින මාත්ත්යංලං ගුවනරේත්යංාටුරේපාළා  පිහිටා තිබීමා, මාඟි 
ප්රවාහානා අවශ�ත්යංා සංපුරාාගැනීමාට ඇති අවස්ථාවක් වීමා. 

• රේකාළාඹ සිට මාාත්යංරා දක්වා ක්රියාත්මාක වනා දක්ෂිණ  
අධිරේේගී මාාර්ගය මාත්ත්යංලං දක්වා දීර්්ඝ කිරීමා තුළින 
ඇඹිලිපිටිය නාගරායට ආසංනනාත්යංමා අනත්යංර් හුවමාාරු 
මාධ�ස්ථානායක් බරාවකුඹුක ප්රරේේශරේේ ස්ත්යංාපිත්යංව 
පැවතීමා. 

• සංංචාරාක ආකර්ෂණය අතින සුවිරේශෂිත්යංාවයක් හිමි වී 
ඇති සංබරාගමුව පළාාත් සංංචාරාක අමාාත්යං�ාංශය නාම්කරා 
ඇති ප්රධානා සංංචාරාක  කලංාප හාත්යංක් වනා අත්යංරා  එමා 
සංංචාරාක කලංාප අතුරින උ්ඩවලංව සංංචාරාක කලංාපයට 
ඇඹිලිපිටිය නාගරාය අයත් වීමා. 

• දක්ෂිණ ප්රරේේශ සංංවර්ධනා වැ්ඩසංටහානා යටරේත්  රේයෝජිත්යං 
අක්කරා 15,000කින සංමානවිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය 
    සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය ආශ්රිත්යංව අක්කරා 1500ක භූමී 
ප්රමාාණයක් රේවන කරා පැවතීමා තුළින බිහිවනා ඍජු හාා 
වක්ර රැකියා අවස්ථා.

• වියළි කාලංගුණික ත්යංත්ත්වයන හාමුරේේ නියං ත්යංත්ත්වයක් 
ඇතිවිය හාැකි වීමා. 

අ තා
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5.2. විස්තරාත්මකා ශ.දු.අ.ත. විශ්කො�ෂණය 05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

1. ජාතික රේභාෞතික සංැලංසුම් රේදපාර්ත්යංරේම්නතුව විසින පිළිරේයළා කරානා ලංද සංබරාගමුව පළාාත්  
කලංාපීය රේභාෞතික  සංැලංැස්මා (2030) තුළා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය රේදවනා රේපළා නාගරායක් රේලංසං 
හාඳුනාාරේගනා තිබීමා.

යේමම සංැලැැස්ම තුළ සංබරගමුව පාළා� නාගරික ධුරාවලියට අනුව සංබරගමුව පාළායේ� පාළමු යේපාළ නගරය 
වන ර�නපුර නගරය හාැරුණු විට කෑග�ලැ දිස්ත්රික්කයේ� අග නගරය වන කෑග�ලැ නගරය සංඳහාා නගර 
ධූරාවලියේ� හිමිව පාවතින ස්ථාානයම ඇඹිලිපිටිය නගරයටදැ  හිමිව පාැවතීම සුවියේ�ෂීතාාවයක් යේ�. ඒ අනුව 
ඇඹිලිපිටිය නගරය යේම්වන විට� සංබරගමුව පාළාතා තුළ ප්රධාන නගර මධයස්ථාානයක් බවට පා�ව තිබීම 
නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් පාළමු අරමුණ  ඉටුකරගැනීමට පාවතින ශක්තීයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. 
(රූපා සංටහාන් අංක 5.1)

2. විසංල් හාම්බනරේත්යංාට සංංවර්ධනා සංැලංැස්රේම් ආර්ථික මාධ�ස්ථානායක් වශරේයන  
ඇඹිලිපිටිය නාගරාය හාඳුනාාරේගනා පැවතීමා.

විසං� හාම්බන්යේතාාට (Grater Hambanthota) සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළ ප්රධාන යේස්වා මධයස්ථාාන 6ක් 
(සිතියම් අංක 5.1) නම්කර ඇති අතාර ඇඹිලිපිටිය නගරය හාා එහි ආර්ථික මධයස්ථාානය යේලැසං නම්කර 
ඇතා. ඒ අනුව එවන් සුවිසං� කලැාපීය මට්ටයේම් සංංවර්ධන සංැලැැස්මක් තුළ ඇඹිලිපිටිය නගරය ආර්ථික 
මධයස්ථාානයක් වශයේයන් නම්කර පාැවතීම තුළින් පාැහාැදිලි වනුයේ� නගරයේ� සංංවර්ධන ප්රවණතාා සංමඟ 
ආර්ථික හාා වාණිජා අංශයේයන් ඉදිරි සංංවර්ධනයක් කරා ළගා වීමට අවස්ථාාව පාැවතීමයි.

වර්ෂ 2030 වනාවිට රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ  ප්රධානාත්යංමා වාණිජ හාා කෘෂි රේස්වා 
මාධ�ස්ථානාය  බවට ඇඹිලිපිටිය නාගරාය පත්කිරීමා.

අරමුණ 01

ශ්යක්තීන්  අ  
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රූප සංටහන 5.1 : සං�රගමුව පළාත් වූ� සංැලංැස්ම
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සිතියම 5.1 : විසංල් �ම්�න්මෙ�ාට වයාපෘතිය සංඳ�ා මෙයෝජි� මෙස්වා මධයස්ථානා මූලැා�ය : ජාතික මෙභෞතික සංැලංසුම් මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව
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3. කෘෂි නිෂපාදනා අරාමුණු කරාරේගනා ඇඹිලිපිටිය නාව නාගරාරේේ මිේරේදණිය ප්රධානා මාාර්ගයට යාබදව 
ස්ථාපිත්යං කරා ඇති ඇඹිලිපිටිය විරේශෂිත්යං ආර්ථික මාධ�ස්ථානාය.

2003 වර්ෂයේ� ආරම්භ කර ඇති යේමම ආර්ථික මධයස්ථාානය කඩ කාමර 45කින්, ආපාන ශාලැාවකින් හාා 
වර්ග මීටර් 1500ක් පාමණ වන වීවෘතා යේගාඩනැගි�ලැකින් සංමන්විතා යේ�. යේමම කඩ කාමර යේම් වන විට  
කෘෂි නිෂ්පාාදැන අයේලැවිය හාා යේවන� යේවළඳ අවශයතාා    සංඳහාා භාවිතායට යේගන ඇතා. ඇඹිලිපිටිය නගරය 
අවට කෘෂි නිෂ්පාාදැන අයේලැවි මධයස්ථාාන, යේතාාග ගබඩා හාා යේපාාදු යේවළඳයේපාාළ ස්ථාාපිතාව පාැවතුනදැ එම 
සියලු මධයස්ථාාන අතාරින් යේමම කලැාපාය තුළ දැැනට ස්ථාාපිතාව පාවතින ප්රධානතාම ආර්ථික මධයස්ථාානය 
වශයේයන් ඇඹිලිපිටිය වියේ�ෂ ආර්ථික මධයස්ථාානය  හාැඳින්විය හාැකිය. ඒ අනුව යේමම ආර්ථික මධයස්ථාානය 
විධිම� කළමනාකරණයක් යටයේ� නගරයේ� ඉදිරි සංංවර්ධන කාර්යයන්     සංඳහාා යේයාදැාගතා හාැකිවීම 
සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම්  අභිමතාාර්ථා සංාක්ෂා� කරගැනීමට පාවතින ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

රූප සංටහන 5.2 : ඇඹිලිපිටිය විමෙශ්ෂි� ආර්ථික මධයස්ථානාය
මූලැා�ය : google earth map (2017) / ඇඹිලිපිටිය විමෙශ්ෂි� ආර්ථික මධයස්ථානාය (2016)

රූප සංටහන 5.3 : ඇඹිලිපිටිය ම�ජනා මෙපාළ �රස් පැතිකඩ

4. ඇඹිලිපිටිය, උ්ඩවලංව,තුංකමා හාා කුටටිගලං යනා ප්රරේේශ ආවරාණය වනා පරිදි ස්ථාපිත්යංව පවතිනා   
මාහාජනා රේපාළාවල්.

ඇඹිලිපිටිය, උඩවලැව,තුංකම, හාා කුට්ටිගලැ යන ප්රයේද්ශ වලැ පාවතින යේමම මහාජාන යේපාාළව� කෘෂි නිෂ්පාදන 
අයේලැවි මධයස්ථාාන වශයේයන් යේතාාග හාා සි�ලැර යේවළඳ කටයුතු සංඳහාා භාවිතාා කරන අතාර ඇඹිලිපිටිය 
නවනගරයේ� මිද්යේදැණිය ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලැා පිහිටන පාරිදි නගරයේ� ප්රධානතාම මහාජාන යේපාාළ 
ස්ථාාපිතා කර ඇතා. එම භූමිය අක්කර 2 යි පාර්චාස් 35කින් සංමන්විතා අතාර එය මහාජාන යේපාාළ  
ඇතුළු ස්ථිර කඩ කාමර 16 බැගින් ඇතුළ� යේගාඩනැගිලි හාතාරකින් යුක්තා යේ�. යේමම මහාජාන යේපාාළ  
තුළ යේවයේළන්දැන් 950 � 1000 � අතාර සංංඛ්යාාවක් යේවළදැාම් සිදු කරනු ලැබන අතාර මහාජාන යේපාාළ යේනාමැති 
දිනයන්හිදී යේවන� යේපාාදු අවශයතාා සංඳහාාදැ භාවිතායට ගැනීයේම් හාැකියාව පාවතී.

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් යේමම සංංවර්ධන වයාපාෘතිය නිමකර ඇති අතාර යේම්වන විට මහාජාන 
යේපාාළ කටයුතු ඇඹිලිපිටිය නගර සංභායේ� කළමනාකාරි�වය යටයේ� පාව�වායේගනු යනු ලැබයි. ඊට 
අමතාරව උඩවලැව, තුංකම හාා කුට්ටිගලැ නගරයන්හි පාවතින මහාජාන යේපාාළව�  හාා යේමාරකැටිය යේකයේසං� 
යේපාාළ දැ එම ප්රයේද්ශ ආශ්රිතාව සිදුයේකයේරන කෘෂි නිෂ්පාාදැන අයේලැවි කිරීම     සංඳහාා භාවිතාා කරනු ලැැයේ�. 

05 වන පරිච්කො�දය 
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05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

ඒ අනුව නගරයේ� ආර්ථික  සංංවර්ධනය උයේදැසංා  කෘෂිකාර්මික අමුද්රවය මිලැදී ගැනීම් හාා යේවළදැාම් කටයුතු 
    සංඳහාා භාවිතායට යේයාදැාගතා හාැකි සංම්පා� යේලැසං යේමම ස්ථාාන හාඳුනායේගන ඇතා.

5. ඇඹිලිපිටිය නාගරාය තුළා ක්රියාත්මාක වනා රාාජ� හාා රේපෞේගලික බැංකු 17 කින හාා මුලං� ආයත්යංනා 
25කින සංමානවිත්යං සංමාස්ථ මුලං� ආයත්යංනා ජාලංය.

යේමම මුලැය ආයතාන අතුරින් යේදැක තුනක් හාැරුණු විට අයේනක් සියලුම මුලැය ආයතාන යේනෝනගම ප්රධාන 
මාර්ගය හාා මිද්යේදැණිය ප්රධාන මාර්ගය යේදැපාසං වයා�තා වී පාවතින බැවින් ඒවායේ� යේස්වාවන් ලැබාගැනීම 
ඉතාා පාහාසු වී ඇතා. වලැව කලැාපාය තුළ බැංකු හාා මුලැය ක්යේෂ්ත්රයේ� ආයතාන 42ක් ස්ථාාපිතාව පාවතින 
එකම නගරය ඇඹිලිපිටිය වන අතාර අවට නගර හාා ගම්වාසීන්දැ තාම මුලැය අවශයතාා සංපුරා ගැනීම  
සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නගරයට පාැමිණීම සිදුකරයි. යේම් අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරය දැැනටම� වාණිජා හාා මුලැය 
ක්යේෂ්ත්රය තුළ සුවියේ�ෂී  වර්ධනයක් අ�කරයේගන පාැවතීම නගරයේ� ඉදිරි සංංවර්ධන කාර්යයන් සිදුකිරීමට  
පාවතින වියේ�ෂ ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් වගු අංක 2.9).

රූප සංටහන 5.5 : ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� පවතිනා  ම�ජනා මෙපාළවල්
මූලැා�ය : Google earth map (2017)

රූප සංටහන 5.4 : ඇඹිලිපිටිය ම�ජනා මෙපාළ
මූලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය (2017)
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6. කෘෂිකර්මාානත්යංය ආශ්රිත්යං සියළු නිෂපාදනා, භාාණ්ඩ හාා අරේනාකුත් සියලු  රේවළාද නිෂපාදනා වලින 
සංමානවිත්යං නාාගරික වාණිජ ව�ා�තිය

නගරය තුළ දැැනට ස්ථාාපිතාව පාවතින කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන කාණ්ඩයට අය� බීජා වර්ග, යේපාායේහාාර, හාා 
කෘෂි රසංායන ද්රවය, කෘෂිකාර්මික වාහාන හාා යන්යේත්රෝපාකරණ     සංඳහාා යේමන්ම යේමෝටර් රථා හාා අමතාර 
යේකාටස් අයේලැවිය     සංඳහාා ඇති යේස්වා මධයස්ථාාන ජාාලැය හාා ආහාාර ද්රවය අයේලැවිය     සංඳහාා අවශය අයේලැවි 
මධයස්ථාාන හාා යේබාජුන්හා� වලින් සංමන්විතා යේවළඳයේපාාළක් නගරය තුළ සංැකසී ඇතා. (රූපා සංටහාන්  
අංක 5.7)

යේමම සියලු යේස්වාවන් නගර මධයය ප්රයේද්ශයට අය� නවනගරය, පා�යේ�ගම හාා යේයෝධගම යන ප්රයේද්ශ  
තුළ ස්ථාාපිතාව පාවතින බැවින් යේස්වාදැායකයන්ට තාම කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීයේම් පාහාසුව සංැලැසී ඇතා. 
වලැව කලැාපායේ� පාවතින ප්රධාන නාගරික මධයස්ථාානය වශයේයන් ස්ථාාපිතාව ඇති යේමම නගරයේ� නගර 
මධයයට ධෛදැනිකව විවිධ යේස්වාවන් ලැබාගැනීම සංඳහාා පාැමියේණන සංංඛ්යායාව 30,000 – 60,000�  
අතාර අගයක් ගනී. යේගාඩකයේවලැ,පා�යේලැබැද්දැ, සංංඛ්යාපාාලැ, උඩවලැව, යේකායේලැාන්න,කෑ�ලැ, යේසංවණගලැ, 
මිද්යේදැණිය, සූරියවැව හාා රිදියගම යන ප්රයේද්ශ වලින් කෘෂිකාර්මික යේස්වාවන් ලැබාගැනීම     සංඳහාා පාැමිණීම 
හාඳුනායේගන ඇතා. 

වියේ�ෂයේයන් යේකායේලැාන්න, යේසංවණගලැ, මිද්යේදැණිය, සූරියවැව හාා රිදියගම යන ප්රයේද්ශ වලින් කෘෂිකාර්මික 
යේස්වාවන් ලැබාගැනීම සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළට පාැමියේණනුයේ� කෘෂි කර්මාන්තාය  ආශ්රිතා සියළු 
අවශයතාා ඉටුකර ගැනීමට ඇති පාහාසුව නිසංායේවනි. උදැාහාරණයක් වශයේයන් කෘෂිකාර්මික යේබෝග අයේලැවි 
කිරීමට ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථාානයට පාැමියේණන්යේනකුට   අවශය මුලැය කටයුතු     සංඳහාා මුලැය 
ආයතාන රාශියක් නගරය තුළ ස්ථාාපිතාව ඇති අතාර ඊට අමතාරව බීජා වර්ග, යේපාායේහාාර හාා අයේනකු� 
රසංායනික ද්රවයදැ අවශයතාාවය පාරිදි මිලැදී ගැනීයේම් පාහාසුකම් යේමම නගරය තුළ ස්ථාාපානය වී ඇතා.එයේමන්ම  
කෘෂිකාර්මික යේස්වා     සංඳහාා අවශය වාහාන යන්යේත්රෝපාකරණ,යේමෝටර් රථා හාා අමතාර යේකාටස්  මිලැදී ගැනීමට 
ඇති හාැකියාව�; කෘෂි නිෂ්පාාදැන හාා ආහාාර ද්රවය හාා එදියේනදැා අතායාවශය භාණ්ඩ මිලැදී ගැනීමට යේමන්ම 
පාරිපාාලැන කටයුතු,  යේසංෞඛ්යාය, අධයාපානික හාා මුලැයම අවශයතාා රැසංක් සංපුරාගතා හාැකි පාරිදි එම 
මධයස්ථාාන නගරය තුළ ස්ථාාපිතාව පාැවතීම, නගරය වාණිජා මධයස්ථාානයක් බවට පා�කිරීමට පාවතින 
ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

රූප සංටහන 5.6 : ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� මුලංය ආය�නා වයා�තිය
මුලංාශ්රය: google earth map, 2017
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7. සංමාස්ත්යං නාාගරික බලං ප්රරේේශයන  70% කට පමාණ ආසංනනා භූමී ප්රරේේශයක්  
මාහාවැලි අධිකාරිය සංතුව පැවතීමා.

සංමස්තා නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයන්  70% කට පාමණ ආසංන්න භූමී ප්රයේද්ශයක් මහාවැලි අධිකාරිය සංතුව 
පාවතින අතාර එම ඉඩම් භාවිතාය අනුව කෘෂිකාර්මික 47%ක්, යේන්වාසික 51%ක්, වාණිජා 0.3%ක් හාා 
යේවන� 1.79 %ක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව ඉදිරි සංංවර්ධන කටයුතු    සංඳහාා අවශය ඉඩම් 
පාවරාගැනීම් වලැදී ඉඩම්වලැ  හිමිකාරි�වය එක ආයතානයක් සංතුවීම තුළින් එම කාර්යය පාහාසු වනු ඇතා. 
තාවදැ නව ආයේයෝජාකයන් සංඳහාා පාහාසුයේවන් ඉඩම් ලැබාගැනීමට හාැකියාවදැ යේමමඟින් සංැලැයේස්. යේමම 
තා��වය සංංවර්ධන කාර්යයන් පාහාසු කරලීම සංඳහාා පාවතින ශක්තියක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා. 

රූප සංටහන 5.7 : නාගරමෙ� පවතිනා මෙවළඳ භාවි�යන් 2016
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ - ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016

12%
රේේකරි නිශපාදනා

3%
වාහානා රේස්වා

11%
ඉදිකිරීම් ්රව�

11%
ගෘහා භාාණ්ඩ

11%
කිරි ආශ්රිත්යං නිෂපාදනා

10%
ඇඟාළුම්

9%
කෘෂි නිෂපාදනා

9%
රේවනාත්

8%
ලී රේමාෝල්

7%
යක්ඩ

5%
රේහාෝටල්

4%
ඛණිජ ්රව�
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දුරවලතාා  අ  

1. ඇඹිලිපිටිය විරේශෂිත්යං ආර්ථික මාධ�ස්ථානාය රේමාමා නාගරායට පවතිනා ශක්තියක් වුවද වර්ත්යංමාානාය 
වනා විට අරේ�ක්ෂිත්යං කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා ප්රමාාණයන එක්රැස් රේනාාවීමා රේේතුරේවන එහි 
ක්රියාකාරිත්වය දුර්වලං ත්යංත්ත්වයක පවතිනා බව හාඳුනාාරේගනා ඇත්යං.

ආර්ථික මධයස්ථාානය ආරම්භයේ�දී සිදු කරන ලැදැ අධයයනයන්ට අනුව හිඟුර ආර, උඩගම, තුංකම හාා 
හිඟුර ප්රයේද්ශ ආශ්රිතා  සිදුකරන ලැදැ සංමීක්ෂණ තුළින් එක් වගා කන්නයකදී ලැබාගතා හාැකි වී අස්වැන්න 
යේමට්රික් යේටාන් 3372ක් දැ  ,යේකයේසං� යේමට්රික් යේටාන් 1290ක් හාා එළවළු යේමට්රික් යේටෝන් 1560ක ප්රමාණයක් 
යේලැසං යේතාාරතුරු රැස්කර පාැවතුනදැ ඉහාතා සංඳහාන් කළ ප්රයේද්ශ අතාරින් මසංකට ලැැයේබනුයේ� යේකයේසං� 
යේමට්රික් යේටාන් 200 ක් තාරම්  ප්රමාණයකි. ඒ අතුරින් ආර්ථික මධයස්ථාානය යේවතා ලැැයේබනුයේ� ඉන්  
40% � 50% � අතාර අඩු ප්රතිශතායකි. එළවළු නිෂ්පාාදැනය මසංකට යේමට්රික් යේටාන් 260ක් පාමණ වන 
අතාර ඉන් ආර්ථික මධයස්ථාානයට ලැැයේබනුයේ� 23%- 26% � අතාර අඩු ප්රතිශතායකි.

05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

ඒ අනුව යේම් වන විට ආර්ථික මධයස්ථාානය අයේ�ක්ෂිතා අරමුණු යේවතා ළඟාවිය යේනාහාැකි මට්ටමකට  
පා�ව ඇතා. එයේමන්ම කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන අයේලැවිය     සංඳහාා ඉදිකර ඇති කඩ කාමර 46න් 14ක් 
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන     සංඳහාාදැ 5ක් භාවිතායකින් යේතාාරවදැ අයේනක් කඩ කාමර යේවන� භාවිතායන් 
    සංඳහාාදැ භාවිතාාකරන තා��වයකට වර්තාමානය වනවිට පා�ව පාැවතීම දුර්වලැතාාවයක් වශයේයන් 
හාඳුනායේගන ඇතා.

2. නාගරා මාධ�රේේ පවතිනා රාථවාහානා ත්යංදබදය හාා අතුරු මාාර්ග සංංවර්ධනාය වී රේනාාතිබීමා නාගරාරේේ 
ඉදිරි සංංවර්ධනා කටයුතු සංඳහාා බාධා රේගනාදිය හාැකි ගැටළුවක් බවට හාඳුනාාරේගනා ඇත්යං. 

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ සංතියේ� වැඩකරන දින වලැදී ඇතිවන රථාවාහාන තාදැබදැය ගැන සංලැකා බැලීයේම්දී 
යේනෝනගම මාර්ගයේ�, අයේනකු� ප්රධාන මාර්ග වලැට සංායේ�ක්ෂව වැඩි රථාවාහාන තාදැබදැයක් හාඳුනායේගන 
ඇතා. (රූපා සංටහාන් අංක 5.8). 

දැවයේස් කාලැ යේ�ලැාවන් සංැලැකු විට යේපාරවරු කාලැයේ� නගරයට ඇතුළු වන වාහාන ප්රමාණය වැඩිවීමක් 
දැැකගතා හාැකි යේ�. නගරයේ� යේපාාදු ප්රවාහාන කටයුතු    සංඳහාා පාවතින ඉඩකඩ හාා පාහාසුකම් ප්රමාණව� 
යේනාවීමදැ ගැටළුකාරී තා��වයක් වී ඇතා.

කොබෝගය ප්රමාණය

මෙකමෙසංල් මෙම.මෙටා. 80-100

එළවළු මෙම.මෙටා. 60-70

පළතුරු මෙම.මෙටා. 10-15

වගුව 5.1 : ආර්ථික මධයස්ථානාමෙ� මාසිකව එකතුවනා නිෂ්පාදානායන්
මූලැා�ය : ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය, 2016



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රූප සංටහන 5.8 : රථවා�නා සංමීක්ෂණය - ඇඹිලිපිටිය නාගරය 2017
මූලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රේනාා්නාගමා - ඇඹිලිපිටිය 

රේමාාරාකැටිය - ඇඹිලිපිටිය

රාත්නාපුරා - ඇඹිලිපිටිය

පනාාමුරා - ඇඹිලිපිටිය

මිේරේදණිය - ඇඹිලිපිටිය 

රථවාහන තදබදය - ඇඹිලිපිටිය නගරය (2017) 

05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

3. ඇඹිලිපිටිය නාගරාය රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ දකුණු රේකලංවරා සිමාාරේේ පිහිටා තිබීමා.

දැැනට වාණිජා යේක්න්ද්රස්ථාානය යේලැසං ස්ථාාපිතාව පාවතින ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� අග නගරය වන ර�නපුර 
නගරයේ� සිට කියේලැෝමීටර් 78.9 තාරම් දුරකින් එම දිස්ත්රික්කයේ�ම දැක්ෂිණ මායිමට වන්නට ඇඹිලිපිටිය 
නගරය පිහිටා තිබීම, යේමම නගරය  ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� ප්රධාන වාණිජා මධයස්ථාානයක්  බවට පා� 
කිරීමට පාවතින දුබලැතාාවයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. (සිතියම් අංක 5.2)

වියේ�ෂයේයන් ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන බස් නැවතුම්යේපාාළ තුළ බස් රථා හාැසිරවීමට හාා දුර යේස්වා බස්රථා නතාර 
කිරීමට පාවතින ඉඩකඩ ප්රමාණව� නැතා. රථාවාහාන තාදැබදැය ට අමතාරව නගරයේ� පාවතින යේබායේහාාමයක් 
මාර්ග අලු�වැඩියා කිරීයේම් තා��වයක පාැවතීම� ග්ාමීය හාා කෘෂිකාර්මික ප්රයේද්ශ ආශ්රිතා පාවතින 
මාර්ගවලින්  90%ක පාමණ මාර්ග ප්රමාණයක්  නඩ�තු කළ යුතු තා��වයක පාැවතීම� හාඳුනායේගන 
ඇතා.
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සිතියම 5.2 : රත්නාපුර �ා ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� පිහිටීම

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1. කර්මාානත්යං කලංාපයක් සංදහාා ඇඹිලිපිටිය නාගරාරේයන රේවනකරා ඇති අක්කරා  
1500ක භූමි ප්රරේේශය

ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතා හිඟුර හාා කුඹුයේගාඩ ආර ප්රයේද්ශ තුළින් අක්කර 1500ක භූමී ප්රයේද්ශයක්, 
කර්මාන්තා කලැාපායක    සංඳහාා හාඳුනායේගන පාවතින අතාර එම කර්මාන්තා කලැාපාය දැක්ෂිණ ප්රයේද්ශ 
සංංවර්ධන වැඩසංටහාන යටයේ� ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා අක්කර 15,000ක කර්මාන්තා කලැාපා 
වයාපාෘතියට අය�ව ඇතා (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.11). යේමම වයාපාෘතිය මඟින් කර්මාන්තා 2400ක් හාා 
ඍජු හාා වක්ර රැකියා අවස්ථාා 400,000 ක් ඇති කිරීමට යේයෝජිතාව පාවතින අතාර එමඟින්  ඇඹිලිපිටිය 
කලැාපාය තුළටදැ කර්මාන්තා 200ක් ස්ථාාපිතා කිරීමට� හාා ඍජු හාා වක්ර රැකියා අවස්ථාා 30,000ක් පාමණ 
උ�පාාදැනය කිරීමට�  අයේ�ක්ෂා යේකයේර්

ඒ අනුව යේමම කර්මාන්තා කලැාපාය සංඳහාා අගය එක්කරන නිෂ්පාාදැන ඇතිකිරීයේම් කර්මාන්තා ඇතුළ� 
කරමින් කලැාපායට ආයේ�ණික කෘෂියේබෝග  ආශ්රිතා ප්රමිති අනුකූලැ නිෂ්පාාදැන ඇතිකරීමට හාැකියාව ලැැයේ�. 
තාවදැ එම නිෂ්පාාදැන වලින් යම් ප්රමාණයක් නාගරික යේවළඳයේපාාළට සංැපායීම තුළින් කෘෂි හාා වාණිජා 
මධයස්ථාානයක් වශයේයන් ස්ථාාපිතා කරගැනීමට පාවතින සුවියේ�ෂී අවස්ථාාවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

තාවදැ නව රැකියා අවස්ථාා ඇතිවීම� සංමඟ  පාැමියේණන ශ්රමිකයින්ට අවශය යේස්වා සංැපායීම සංඳහාා එම 
කලැාපාය ආශ්රිතාවම වාණිජා මධයස්ථාාන(Agglomeration centers) හාා යේන්වාසික කලැාපා බිහිවීම, ඒ 
ආශ්රිතා යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය වීම හාා කර්මාන්තා ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැන යේයාදැාගනිමින් කලැාපීය 
යේවළඳයේපාාළ දියුණු කිරීම ආදී වාණිජාමය වශයේයන් යේබායේහාෝ අවස්ථාාවන් ලැබාගැනීම     සංඳහාා යේමම කර්මාන්තා 
කලැාපාය ස්ථාාපිතා වීම සංංවර්ධන අවස්ථාාවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

2. නාාගරික වාණිජ කටයුතු ව්ඩා පහාසුකරාගැනීමාට ඉවහාල් වනා මාත්ත්යංලං ගුවනරේත්යංාටුරේපාළා හාා 
හාම්බනරේත්යංාට වරාාරේේ පිහිටීමා

ඇඹිලිපිටිය නගරය ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� ප්රධානතාම වාණිජා යේස්වා මධයස්ථාානය වශයේයන් සංංවර්ධනය 
කිරීයේම්දී  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයයේ� සිට කියේලැෝමීටර් 57ක වැනි ආසංන්න දුරකින් හාම්බන්යේතාාට වරායදැ 
කියේලැෝමීටර් 44ක් වැනි දුරකින් ම�තාලැ ගුවන්යේතාාටුයේපාාළ�  පිහිටා තිබීම (ඇමුණුම් රූපාසංටහාන් අංක 3.2) 
නගරයේ� වාණිජා කටයුතු     සංඳහාා අවශය භාණ්ඩ  ප්රවාහානයට යේමන්ම ආනයනය හාා අපානයන කටයුතු 
වලැදී දැැරීමට සිදුවන ප්රවාහාන වියදැම් අවම කරගැනීමට�, ආයේයෝජාකයින් ළගාකර ගැනීමට�  අවශය 
යේස්වා ඉටුකර ගැනීමට පාවතින  සුවියේ�ෂී අවස්ථාාවක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා.

අවසථාා  අ  
05 වන පරිච්කො�දය 
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3. රේකාළාඹ සිට මාාත්යංරා දක්වා දැනාට ඉදිකරා ඇති දක්ෂිණ  අධිරේේගී මාාර්ගය මාාත්යංරා සිට මාත්ත්යංලං  
දක්වා දීර්්ඝ කිරීරේම් ව�ාපෘතියට අනුව ඇඹිලිපිටිය නාගරායට  ආසංනනාත්යංමා අනත්යංර් හුවමාාරු 
මාධ�ස්ථානාය  (බරාවකුඹුක  අනත්යංර් හුවමාාරු මාධ�ස්ථානාය) ඇඹිලිපිටිය නාගරාරේේ සිට 
කිරේලංාමීටර් 14ක් ත්යංරාම් ආසංනනා දුරාකින පිහිටා තිබීමා

යේකාළ� සිට මාතාර දැක්වා ක්රියා�මක වන දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය ම�තාලැ දැක්වා දීර්ඝ කිරීම තුළින් 
අධියේ�ගී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආසංන්නයේයන් ගමන් ගන්නා අතාර ආසංන්නතාම අන්තාර් හුවමාරු 
මධයස්ථාානය වන “බරවකුඹුක” ඇඹිලිපිටිය නගර මධයයේ� සිට කි.මි.14ක් වැනි ආසංන්න දුරකින් පිහිටා 
තිබීම (ඇමුණුම් රූපාසංටහාන් අංක 3.2) වාණිජා හාා මුලැය ක්යේෂ්ත්රයේ� කටයුතු     සංඳහාා අවශය යේස්වා ළඟාකර  
ගැනීමට පාහාසුවකි. යේමමඟින් ආයේයෝජාකයන් ළඟාකර ගැනීම�, යේකාළ� වැනි ප්රධාන යේපායේ� වාණිජා 
නගර සංමඟ සංබධතාා පාැවැ�වීමට හාා  ම�තාලැ සිට භාණ්ඩ ප්රවාහානය ආදී ප්රතිලැාභ යේබායේහාාමයක් 
ලැබාගතා හාැකි බැවින් යේමම අධියේ�ගී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� වාණිජාමය සංංවර්ධන කාර්යයන් 
සංඳහාා වන අවස්ථාාවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

4. නාාගරික වාණිජ හාා ආර්ථික ක්රියාකාරාකම් සංදහාා දායක කරාගත්යං හාැකි උ්ඩවලංව  
සංංචාරාක කලංාපය  

සංංචාාරක ආකර්ෂණය අතින් සුවියේ�ෂිතාාවයක් හිමි වී ඇති සංබරගමුව පාළාතා තුළ පාළා� සංංචාාරක 
අමාතායාංශය විසින් පිළියේයළ කර ඇති ප්රධාන සංංචාාරක කලැාපා හාතාකින් සංමන්විතා සංංචාාරක සංැලැැස්යේම් 
(ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.11) ඇතුළ� සංංචාාරක කලැාපා අතුරින් උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායට ඇඹිලිපිටිය 
නගරය අය�ව ඇතා. උඩවලැව ඇ� අතුරු යේසංවණ, සංංඛ්යාපාාලැ රජා මහාා විහාාරය, උඩවලැව ජාලැාශය, චාන්්රිකා 
වැව, මඩුවන්යේවලැ වලැ�ව, ලියන්ගස්යේතාාට යේ��ලැ, පානාමුර ඇ�ගාලැ ආදී සංංචාාරක ආකර්ශණි�වයේයන් 
ඉහාළ ස්ථාාන යේමම කලැාපාය තුළ පිහිටා තිබීයේමන් නගරයට ආර්ථිකමය වශයේයන් යේබායේහාෝ වාසි සංැලැසී 
ඇතා.

උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපාය තුළට ඇදී එන යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය සංංචාාරකයින් නවාතාැන් හාා ආහාාර ඇතුළු 
විවිධ යේස්වා  අවශයතාා සංපුරාගැනීම සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නගරයට පාැමියේණ්. නගරයට පාවතින යේමම 
සංංචාාරක ආකර්ෂණය නගරය වාණිජාමය වශයේයන් සංංවර්ධනය කිරීමට පාවතින වියේ�ෂ අවස්ථාාවක් 
යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

5. රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ ප්රධානාත්යංමා නාගරාය වනා රාත්නාපුරා නාගරාය වාර්ෂික ආපදා 
ත්යංත්ත්වයනාරේගන පි්ඩාවට පත්වීමා.

වියේ�ෂයේයන් ර�නපුර වාණිජා නගරය  වාර්ෂික ගංවතුර අවධානමට පා�වීමක් හාඳුනායේගන ඇති  
අතාර ආපාදැා රහිතා වාණිජා භාවිතායන්     සංඳහාා පාවතින ඉඩකඩම් ර�නපුර නගරය තුළ ප්රමාණව�ව 
යේනාතිබීම තුළින් ස්වභාවික විපා� අවම ඇඹිලිපිටිය නගරය යේමම දිස්ත්රික්කයේ� ප්රධානතාම වාණිජා 
මධයස්ථාානය වශයේයන් සංංවර්ධනය කිරීමට පාවතින අවස්ථාාවක්  යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් රූපා 
සංටහාන් අංක 3.3).
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තාරජන  අ  

1. නාගරාය අවට ව�ා�ත්යංව ඇති කෘෂි නිෂපාදනා එක්රැස් කිරීරේම් මාධ�ස්ථානා.

නාගරික බලැ ප්රයේද්ශ සීමායේවන් පිටතා ඒ ආශ්රිතා ප්රයේද්ශය තුළ යේපාාදු යේවළඳ මධයස්ථාාන 7ක්දැ යේතාාග ගබඩා 
7ක්දැ හාඳුනායේගන ඇතා. වියේ�ෂයේයන් ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතා වයා�තාව ඇති යේමම කෘෂි නිෂ්පාාදැන 
එකතු කිරීයේම් මධයස්ථාාන යේ�තුයේවන් වලැව කලැාපීය කෘෂි නිෂ්පාාදැන ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළට ගලැා  
ඒම සිමා කරවීම; ඇඹිලිපිටිය නගරය කෘෂි හාා වාණිජා මධයස්ථාානයක් වශයේයන් ස්ථාාපිතා කිරීමට  
පාවතින දුබලැතාාවයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා (සිතියම් අංක 5.3).

2. රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ අග නාගරාය වනා රාත්නාපුරා නාගරාරේේ වාණිජ රේක්න්රස්ථානාය වශරේයන 
පවතිනා රාත්නාපුරා පැරාණි නාගරාය වාර්ෂිකව ගංවතුරා ත්යංර්ජනායට ලංක්වුවද එහි වාණිජ කටයුතු 
එරේලංසංමා  ක්රියාත්මාක වීමා.

ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� ප්රධාන වාණිජා යේක්න්ද්රස්ථාානය බවට පා�ව ඇති ර�නපුර නගරය වාර්ෂිකව 
ගංවතුර අවධානමට පා�යේ�. එම කාලැය තුළ වාණිජා ජාාලැය බිඳවැටිමට පා�වුවදැ වර්තාමානය වන විට� 
නගරයේ� පාවතින වාණිජා භාවිතායන්හි යේවනසංක් සිදු යේනාවීම හාඳුනායේගන ඇතා. යේමම තා��වය 
ඇඹිලිපිටිය නගරය ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� ප්රධානතාම වාණිජා හාා කෘෂි යේස්වා මධයස්ථාානය වශයේයන් 
සංංවර්ධනය කිරීමට  පාවතින තාර්ජානයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.14).
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 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1. ඇඹිලිපිටිය නාගරාය මාහාවැලි සංංවර්ධනා මාධ�ස්ථානායක් වශරේයන සංංවර්ධනාය කිරීමාට 
හාදුනාාරේගනා පැවතීමා

රයේට් කෘෂි කර්මාන්තාය   හාා බලැශක්තිය නිෂ්පාාදැනය අරමුණු කරගනිමින් ක්රියා�මක යේකරුණු කඩිනම් 
මහාවැලි සංංවර්ධන වයාපාාරය යටයේ� වලැයේ� ගඟ පාාදැක කර ගනිමින් ඉඳියේකයේරණු  උඩවලැව ජාලැාශයේයන් 
යේපාෝෂණය වන කෘෂිකාර්මික ප්රයේද්ශය, වලැව වියේ�ෂ බලැ ප්රයේද්ශය යේලැසින් නම් කර ඇතා. එම බලැ ප්රයේද්ශය 
තුළ ස්ථාාපිතා කරන ලැදැ යේගාවි ජානපාදැ වලැට යේස්වා සංැපායීම     සංඳහාා වන  නාගරික  මධයස්ථාාන වශයේයන් 
ඇඹිලිපිටිය  හාා අඟුණුයේකාලැපාලැැස්සං නගර සංංවර්ධනය කිරීමට පියවර යේගන ඇතා.

යේමම නගර යේදැක අතුරින් ඇඹිලිපිටිය නගරය මෑතා කාලීනව එම කෘෂිකාර්මික බලැ ප්රයේද්ශය යේක්න්ද්රකර 
ගනිමින් යේ�ගව� සංංවර්ධනයක් කරා ගමන් කරමින් පාවතී .මහාවැලි සංංවර්ධන වයාපාෘතිය යටයේ� යේගාවි 
ජානතාාව     සංඳහාා පාදිංචියට හාා වගා කිරීමට අවශය තාරම් ඉඩම් කලැාපාය තුළින් ලැබාදී ඇතා. ඇඹිලිපිටිය 
නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වලින් 50%ට වැඩි ප්රමාණයක් පාවතිනුයේ� මහාවැලි 
අධිකාරිය සංතු ඉඩම් වශයේයනි.

වර්ෂ 2030 වනා විට වලංව කලංාපිය කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා සංඳහාා අගය එක්කරානා 
නිෂපාදනා ක්රියාවලියකට රේයාමුකරාලීමා තුළින නාගරාරේේ ආර්ථිකය ශක්තිමාත් කිරීමා.

අරමුණ 02

ශ්යක්තීන්  අ  

රූප සංටහන 5.9 : ම�වැලිය සංංවර්ධනා වලංව කලංාපය
මූලැා�ය : http://mahaweli.gov.lk/en/maps.html

05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය
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05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

එයේමන්ම උඩවලැව බහුකාර්ය යේයෝජානා ක්රමය යටයේ� වර්ෂ 1961 සිට 1981 දැක්වා කාලැය තුළ ජානපාදැ 
වයා�තිය හාා කෘෂිකාර්මික ප්රයේද්ශ සංංවර්ධනය සිදු වූ අතාර එය ගංඟා නිම්න සංංවර්ධන මණ්ඩලැය 
යටයේ� ක්රියා�මක වී ඇතා. එහිදී සංබරගමුව පාළායේ� අයේනකු� ප්රයේද්ශ තුළින් හාා දැකුණු පාළයේ� ප්රයේද්ශ 
තුළින් පාැමිණි ජානතාාව යේමහි නැවතා පාදිංචි කරවා ඔවුන්ට කෘෂිකාර්මික කටයුතු     සංඳහාා අවශය ඉඩම් 
ලැබාදී ඇතා. 1979 වර්ෂයේ� දී යේමම ප්රයේද්ශය වලැව වියේ�ෂ බලැ ප්රයේද්ශය යේලැසං නම්කර ඇති අතාර 1982 දී  
වලැව කලැාපායේ� පාරිපාාලැනය මහාවැලි අධිකාරිය සංතු වී ඇතා ( ඇඹිලිපිටිය වෘතාාන්තාය). ඒ අනුව අදැ වනවිටදැ 
මහාවැලි වියේ�ෂ බලැ ප්රයේද්ශයක් වශයේයන්  කෘෂිකාර්මික කටයුතු ප්රමුඛ්යා කරග� යේ�ගව� සංංවර්ධනයක් 
කරා ගමන් කරමින් පාැවතීම කෘෂිකර්මාන්තාය ප්රමුඛ්යා වූ ආර්ථික සංංවර්ධනයක් යේවතා ළඟාවීමට පාවතින 
ප්රබලැ ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

2. රේබෝග වගාව සංදහාා ව්ඩා  රේයෝග� සංරු පසංක් පැවතීමා

අතාරමැදැ කලැාපීය හාා වියළි කලැාපීය යේද්ශගුණික ලැක්ෂණ සංහිතා ඇඹිලිපිටිය නගරය කෘෂිකාර්මික යේබෝග 
වගාවන්      සංඳහාා යේයෝගය සංාරව� පාස් වර්ග වලින් සංමන්විතා වීම, යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය යේවළඳයේපාාළ ඉලැක්ක 
කර ගතාහාැකි යේබෝග වගාවන්      සංඳහාා යේයාමුවීමට හාා කෘෂි නිෂ්පාාදැන ඉහාළ නැංවීමට ඇති ශක්තියක් 
වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා.

යේමම කලැාපාය තුළ යේබෝග වගාවට හිතාකර පාාංශු සංංඝටක වර්ග පාහාකි. 

• රතු කහා යේපාාඩ්යේසංෝලික් පාසං (Red yellow podosolic soils)
• රතු දුඹුරු පාස් (Reddish brown earths)
• අපාරිණතා දුඹුරු යේලැෝම පාසං (immature brown loam) 
• දියසිලු පාස් (Alluvial soil)
• යේතාතා සංහිතා මැටි පාසං (low humid clay soils)

ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතාව පාවතින පාාංශු සංංඝටක වී වගාව, එළවළු (වට්ටක්කා, බණ්ඩක්කා, මෑ කර�, 
කරවිලැ, වම්බටු, වැටයේකාළු), පාළතුරු (යේකයේසං�, අ�, නාරන් වර්ග, ඩ්ැගන් ්ෘට්, යේදැළුම් වැනි පාළතුරු), 
රටකජු, බඩඉරිඟු, පුහු� යනාදී යේබෝග වගාවන්     සංඳහාා යේයෝගය වී ඇතා. එමඟින් කෘෂි නිෂ්පාාදැන භාවිතායට 
ගනිමින් අගය එක්කිරීයේම් නිෂ්පාාදැන ක්රියාවලියක් ඇතිකිරීමට අවශය අමුද්රවය කලැාපාය තුළින්ම 
ලැබාගැනීමට අවස්ථාාව උදැාකරන අතාර එය නගරයේ�  ආර්ථිකය සංංවර්ධනයට පාවතින ශක්තියක්  
යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

3. කෘෂි නිෂපාදනා ආශ්රිත්යං කර්මාානත්යං සංදහාා රේයෝග� රේබෝග වගාවනද පැවතීමා

දැැනට යේමම කලැාපාය තුළ සිදුයේකයේරන කෘෂි නිෂ්පාාදැන සංඳහාා අගය එකතු කරමින් නව නිෂ්පාාදැන ඇති 
කිරීයේම් ක්රියාවලියට යේයාමුකරගතා හාැකි අතාර එවැනි යේබෝග යේලැසං වී, යේකයේසං�, පාළතුරු,එළවළු, අලැවර්ග, 
රටකජු, බඩඉරිඟු වැනි වගාවන් හාඳුනායේගන ඇතා. යේමම යේබෝග වගාවන් අතුරින් වැඩි ප්රමාණයක් එනම් 
59%ක් වී වගාව සිදුකරනු ලැබන අතාර ඊට අමතාරව යේකයේසං� වගාව 16%ක්දැ  අතියේර්ක යේබෝග වගාව 
12%ක්දැ  හාා එළවළු වගාව 8%ක්දැ වශයේයන්  වගා කටයුතු සිදුකරනු ලැබයි. කලැාපාය තුළ සිදුයේකයේරන 
යේමම නිෂ්පාාදැන යේයාදැාගනිමින් ප්රමිති සංහාගතා ගුණා�මක නිෂ්පාාදැන ඇතිකිරීමට, කලැාපාය තුළ 
එක්රැස්වන අස්වැන්න යේයාදැාගතා හාැකිවීම නාගරික ආර්ථික වර්ධනයට පාවතින ශක්තියක් වශයේයන් 
හාඳුනායේගන ඇතා. 
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05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

4. ඇඹිලිපිටිය නාගරායමා ආවරාණය කරාමින ඉදිකරා ඇති වාරි ඇළා පේධතිය තුළින  
කෘෂි නිෂපාදනා කටයුතු පහාසු වීමා

ඇඹිලිපිටිය කලැාපායම ආවරණය කරමින් ඉදිකර ඇති 70කට අධික වාරි ඇළව� පාද්ධතිය වලැයේ� ගයේඟන් 
යේපාෝෂණය වන උඩවලැව ජාලැාශය හාා චාන්්රිකා වැව ජාලැ යේපාෝෂක ප්රයේද්ශ මුලික කරගනිමින් ඉදිකර ඇතා. 
කලැාපායේ�  සියලු  කෘෂිකාර්මික කටයුතු     සංඳහාා අවශය ජාලැය ලැබා දීම යේමම වාරි පාද්ධතිය හාරහාා  සිදු 
කරනු ලැබයි. 2016 වසංර තුළ වාරි පාද්ධති  63ක් යේයාදැාගනිමින් අස්වද්දැන ලැදැ කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය 
අක්කර 6950.3 කි. ඒ අනුව යේමම වාරි පාද්ධතිය තුළින් නගරය තාවදුරට� කෘෂිකාර්මික වගාකටයුතු 
ප්රමුඛ්යා කරග� සංංවර්ධනයක් යේවතා යේගන යාමට පාවතින ශක්තියක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා.  
(ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.9 )

5. ත්යංැනිත්යංලංා භූ ලංක්ෂණ සංහිත්යං නාාගරික පිහිටීමා අමු්රව� හාා නිෂපාදනා ප්රවාහානායට පහාසු වීමා

මුහුදු මට්ටයේම් සිට මීටර් 60 -100 � අතාර උසංකින් වලැව ගංඟා නිම්නයේ� පිහිටි යේමම නගරයේ� යේබායේහාෝ 
ප්රයේද්ශ තාැනිතාලැා ස්වරූපායක් යේපාන්නුම් කරන අතාර එය කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා යේමන්ම කෘෂි 
නිෂ්පාදන ප්රවාහානයටදැ, වගා කටයුතු වලැට අවශය ජාලැ සංැපායුම පාහාසු කරලීමටදැ ඇති ශක්තියක් 
වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.15).

6. කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා අභිමුඛ කර්මාානත්යං ස්ථාපිත්යං කළාහාැකි මාටටරේම් කර්මාානත්යං කලංාපයක් 
දැනාටමාත් නාාගරික බලං ප්රරේේශය තුළා ස්ථාපිත්යං වී පැවතීමා.

අක්කර 50කින් සංමන්විතා යේමම කර්මාන්තා කලැාපාය තුළ  දැැනට අක්කර 25ක භූමී ප්රයේද්ශයක් කර්මාන්තා 
    සංඳහාා යේයාදැායේගන ඇති අතාර එහි යේම්වන විට ප්රධාන කර්මාන්තා 4ක් ක්රියා�මක යේ�. මීට අමතාරව නගරය 
ආශ්රිතාව දැැනට පාවතින විශාලැ හාා මධයම පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා කෘෂිකාර්මික හාා අයේනකු� නිෂ්පාාදැන 
    ක්යේෂ්ත්රයේ� උන්නතියට  පාවතින ශක්තියක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා. දැැනට ක්රියා�මක යේනාවී පාවතින 
අක්කර 25ක භූමී ප්රමාණය නව අගය එක්කිරීයේම් කර්මාන්තා ඇතිකිරීම සංඳහාා යේයාදැාගතා හාැකිවීම 
නගරයේ� සංංවර්ධන ක්රියාදැාමයට පාවතින ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

රූප සංටහන 5.10 : මෙ�ෝග වගාවන්ට අනුව භූමී පරි�රණය (මෙ�ක්)-2016
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ - ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016

8%
එළාවලු

1%
අරේනාක් පළාතුරු

16%
රේකරේසංල්

12%
අතිරේර්ක රේබෝග

4%
රේවනාත්

59%
වී

කොබෝග වගාවන්ට අනුව භූමි පරිහරණය (කොහක්.) - 2016
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7. නාාගරික භූමි භාාවිත්යංරේයන 1/3ක භූමි ප්රමාාණයක් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංදහාා රේයාදාගැනීමා ඒ 
ආශ්රිත්යං කර්මාානත්යං ඇති කිරීමාට පහාසු වීමා

නාගරික ප්රයේද්ශයේ� පාවතින භූමී ප්රමාණයේයන් 1/3ක භූමි ප්රයේද්ශයක් කෘෂිකාර්මික භාවිතායන් සංඳහාා 
යේම්වන විට�  යේයාදැායේගන ඇති අතාර එය ප්රතිශතායක් යේලැසං  සංමස්ථා භූමී ප්රයේද්ශයේයන් 35%කි. දැැනට යේමම 
ප්රයේද්ශය තුළ වී, යේකයේසං�, යේපාා�, පාළතුරු, එළවළු හාා යේ�න් වගාව යේමන්ම අතුරු යේබෝග වගාවන් සිදුකර 
ඇතා. ඒ අනුව යේමම කලැාපාය දැැනටම� කෘෂිකාර්මික ප්රයේද්ශයක් යේලැසං ස්ථාාපිතාව ඇති බවට සංාක්ෂා� යේ�. 
එමගින් නගරය තුළින්ම අගය එක්කරන කෘෂි නිෂ්පාාදැන ඇතිකිරීයේම් ක්රියාවලියට අවශය යේබෝග වගාවන් 
හාා අස්වැන්න කලැාපීය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන අතාරින් ලැබාගැනීමට ඉඩ ප්රස්තාාව සංැලැසීම නගරයේ� 
පාවතින සංංවර්ධන ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

ඇඹිලිපිටිය කාර්මාන්ත කාලැාපය

රූප සංටහන 5.11 : කර්මාන්� කලංාපමෙ� දාැනාට පවතිනා �ත්ත්වය 2017 
මූලැා�ය : https://bit.ly/2WHPvrq

වර්ගීකාරණය කොහක්ටයාර් (Ha) 

මෙන්වාසික 6682.485

වාණිජ 44.586

කර්මාන්� 111.51

රාජය ආය�නා 87.54

මාර්ග 471.97

ක්රිඩා භූමී 10.84

ආගමික 4.09

ලංදු කැලංැ 1250.48

සුසංානා භූමී 2.28

කුඹුරු 4129.68

මෙපාල් 374.654

මෙවනාත් මෙභෝග 487.825

වගුරු බිම් 38.45

ජලං මුලංාශ්ර 904.89

හිස් ඉඩම් 0.29

මෙ�න් 128.75

වතු වගාව 216.75

එකතුව 15082.38

වගුව 5.2 : ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� දාැනාට පවතිනා භූමි 
භාවි�යන් | මූලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017
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සිතියම 5.4 : කෘෂිකාර්මික භාවි�යන් 

 (2021–2030)
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8. බලංශක්ති උත්පාදනාය     සංඳහාා දායක වනා උ්ඩවලංව ජලං විදුලිබලංාගාරාය හාා හිඟුරා ත්යංාප විදුලි 
බලංාගාරාය ඇඹිලිපිටිය නාගරාය ආශ්රිත්යංව ස්ථාපිත්යංව පැවතීමා.

1969 වර්ෂයේ� ආරම්භ කර ඇති උඩවලැව ජාලැ විදුලි බලැාගාරය කුඩා පාරිමාණයේ� ජාලැ විදුලි බලැාගාරයක් 
වන අතාර එමඟින් යේමගා යේවාට් 6ක විදුලියක් උ�පාාදැනය යේකයේර්. මීට අමතාරව හිඟුර ප්රයේද්ශයේ� ස්ථාාපිතාව 
ඇති තාාපා විදුලි බලැාගාරය(ACE Power) ඉන්ධන භාවිතාා කරමින් බලැශක්තිය උ�පාාදැනය කරනු ලැබන 
අතාර යේමමඟින් යේමගා යේවාට් 100ක විදුලි උ�පාාදැනයක් ජාාතික විදුලිබලැ පාද්ධතියට එක්යේකයේර්.

මීට අමතාරව හිඟුර ප්රයේද්ශයේ� ගිරිසීඩියා දැැව භාවිතායේයන් විදුලිය නිෂ්පාාදැනය කරනු ලැබන බලැාගාරයක් 
මෑතා කාලීනව ක්රියා�මක වන අතාර එමඟින් යේමගා යේවාට් 3ක ධාරිතාාවයක් ජාාතික විදුලි බලැ පාද්ධතියට 
එක් යේකයේර්. යේමවැනි බලැ ශක්ති උ�පාාදැන මධයස්ථාාන ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතාව ක්රියා�මක වීම 
අනාගතා සංංවර්ධන ඉලැක්ක කරා ලැඟාවීම සංඳහාා ඇති ප්රබලැ ශක්තියක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා.

9. සංබරාගමුව පළාාත් වුහා සංැලංැස්මා තුළා  ඇඹිලිපිටිය නාාගරාය කෘෂිකාර්මික  
ප්රරේේශයක් රේලංසං නාම් කිරීමා

වර්ෂ 2030     සංඳහාා ජාාතික යේභෞතික සංැලැසුම් යේදැපාාර්තායේම්න්තුව විසින් පිළියේයළ  කර ඇති සංබරගමුව 
පාළා� කලැාපීය යේභෞතික සංැලැැස්ම තුළ ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංයම  කෘෂිකාර්මික 
ප්රයේද්ශයක් යේලැසං නම්කර පාැවතීම කලැාපීය සංංවර්ධනයේ�දී ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ කෘෂි කර්මාන්තාය  
ප්රමුඛ්යා කරග� යේස්වා විධිම� කිරීමට පාවතින ශක්තියක්  යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 
1.16).

රූප සංටහන 5.12 : උඩවලංව ජලං විදුලි �ලංාගාරය
මූලැා�ය : goo.gl/S1mwkN

රූප සංටහන 5.13 : ACE POWER �ලංාගාරය
මූලැා�ය : goo.gl/3kC6Q9
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1. කලංානුරූපී රේේශගුණික රේවනාස්වීම් තුළින වාර්ෂිකව ඉලංක්කගත්යං නිෂපාදනා  
ලංබාගත්යං රේනාාහාැකි වීමා

කලැානුරූපීව සිදුවන යේද්ශගුණික යේවනස්වීම් වලැට අනුව යේගාවින් විසින් වගාකරන ලැබන යේබෝග වර්ගය  
යේවනස්කිරීමට යේපාළයේ�න බැවින් ඉලැක්කගතා නිෂ්පාාදැන     සංඳහාා අවශය කරන කෘෂි නිෂ්පාාදැන යේනාලැැබී 
යාම කෘෂි කර්මාන්තාය  ප්රමුඛ්යාකරග� ආර්ථිකයක් නගරයේ� ඇති කිරීමට පාවතින ප්රධාන දුබලැතාාවයක් 
යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. 

උදැාහාරණයක් යේලැසං වී යේගාවිතාැන යලැ හාා මහා කන්න වලැට සිදුකරනු ලැබන අතාර වගාකරන ප්රමාණයන් 
හාා අස්වනු කන්න අනුව යේවනස් යේ�. තාවදැ වී යේගාවිතාැන් කළ යේනාහාැකි ජාලැය අඩු කාලැවලැ යේකයේසං� වගාව 
    සංඳහාා යේයාමු වීමදැ ඊට අමතාරව වැසි රහිතා කාලැ තුළදී කන්න යේදැකම වගාකිරීමට යේනාලැැයේබන අවස්ථාාදැ 
හාඳුනායේගන ඇතා. යේමම තා��වය තුළ කෘෂි නිෂ්පාාදැන ප්රමුඛ්යා වූ නිෂ්පාාදැන ඇතිකිරීමට අවශය අස්වැන්න 
ප්රමාණා�මකව ලැබාගැනීමට යේනාහාැකි වීම දුබලැතාාවයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. 

දුරවලතාා  අ  

2. වර්ත්යංමාානාය වනා විට නාාගරික කෘෂිකාර්මික ඉ්ඩම්වලං වගා කටයුතු  අත්හාැරීමා හාා  
භාාවිත්යංය රේවනාස් කිරීමාට ලංක්කිරීමා කෘෂිකාර්මික ක්රේෂ්රරේේ පවතිනා දුර්වලංත්යංාවයක් රේලංසං 
හාඳුනාාරේගනා ඇත්යං.

වියේ�ෂයේයන් ඇඹිලිපිටිය නගර මධයයේ�, වර්ෂ 1992 වනවිට පාැවති කෘෂිකාර්මික ඉඩම් භාවිතායන්  2003 
හාා 2017 වනවිට බහුලැ වශයේයන් යේන්වාසික හාා වාණිජා  භාවිතායන්     සංඳහාා යේවනස් වී ඇති අයුරු 
හාඳුනායේගන ඇතා. යේමම තා��වය නගරය කෘෂිකාර්මික වශයේයන් සංංවර්ධනය කිරීමට පාවතින 
දුබලැතාාවයක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා (රූපා සංටහාන් අංක 5.14).

වගුව 5.3 : ඇඹිලිපිටිය යලං ම� කන්නා වලං වී වගාව 
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ - ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016

මුලු බිම් ප්රමාණය (කොහක්ටයාර්) වගා කාරන ලැද බිම් ප්රමාණය (කොහක්ටයාර්)

කාන්නය මහා වාරිමාර්ග සුළු වාරිමාර්ග වර්ෂාකොපෝෂිත මහා වාරිමාර්ග සුළු වාරිමාර්ග වර්ෂාකොපෝෂිත

වී වගාව මහ 
කාන්නය

4040.6 584.1 141.1 3800.8 542.2 123.1

වී වගාව යලැ 
කාන්නය

4040.6 546.7 122.5 3797.6 506.6 97.5

05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය



73

05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

රූප සංටහන 5.14 : ඇඹිලිපිටිය නාගර මධයමෙ� ඉඩම් භාවි�ය කලංානුරූපිව  මෙවනාස් වී ඇති අයුරු (1992-2017)

ඇඹිලිපිටිය නාගරාය නාාගරීකරාණය

ඇඹිලිපිටිය නාගරාය නාාගරීකරාණය

ඇඹිලිපිටිය නාගරාය නාාගරීකරාණය
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විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

4. ඇඹිලිපිටිය කර්මාානත්යං කලංාපරේේ අදියරා II රේමාරේත්යංක් ක්රියාත්මාක රේනාාවීමා. 

කර්මාන්තා අමාතායංශය යටයේ� ක්රියා�මක ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තා  වයාපාෘතියේ� පාළමු අදියර තුළ 
කර්මාන්තා ස්ථාාපිතා වීම ප්රශස්තා මට්ටමක යේනාපාැවතීම හාා එහි  යේදැවන අදියර  යේමයේතාක් ආරම්භ වී 
යේනාතිබීම කලැාපීය කෘෂි නිෂ්පාාදැන  ආශ්රිතා කර්මාන්තා ස්ථාානගතා විම යේකයේරහි පාවතින දුබලැතාාවයක් 
යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.  

අක්කර 50කින් සංමන්විතා ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තා කලැාපායේ� පාළමු අදියර යටයේ� අක්කර 25ක්දැ යේදැවන 
අදියර යටයේ� අක්කර 25ක් දැ වශයේයන් ක්රියා�මක කිරීමට නියමිතාව පාැවතියදැ, 2018 වර්ෂය වනවිට� 
එහි පාළමු අදියරදැ නිමා යේනාවීම යේ�තුයේවන් යේදැවන අදියරදැ ක්රියා�මක කිරීමට යේනාහාැකි තා��වයක් උදැා 
වී ඇතා. පාළමු අදියර යටයේ� අක්කර 4ක භූමී ප්රමාණයක් යේම්වන විට� (2018) ආයේයෝජානයකින්  
යේතාාරව හිස්ව පාවතින අතාර කර්මාන්තා කලැාපාය තුළ දැැනට කර්මාන්තා 4 ක් පාමණක් ක්රියා�මක 
තා��වයේ� පාවතී. යේම් අනුව කර්මාන්තා කලැාපායේ� යේදැවන අදියර ක්රියා�මක යේනාවීම දුබලැතාාවයක් යේලැසං 
හාඳුනායේගන ඇතා.

5. මාහාා පරිමාාණ නිෂපාදනා කර්මාානත්යං රේදකක් රේලංසින ආරාම්භා කරා ඇති ඇඹිලිපිටිය ක්ඩදාසි 
කම්හාලං හාා රේමාාරාකැටිය වී ගබ්ඩා සංංකීර්ණය වර්ත්යංමාානාය වනාවිට වැසිරේගාස් පැවතීමා.

දිනකට කඩදැාසි යේමට්ට්රික් යේටාන් 50 ක්  නිපාදැවීමට ගන්නා පා�පා යේමට්ට්රික් යේටාන් 35ක්  නිපාදැවීයේම් හාැකියාව 
පාැවති යේමම කම්හාලැ 1977 වසංයේර් ආරම්භ කර වසංර 26ක් ක්රියා�මකව  පාැවතා 2003 වර්ෂයේ� එහි 
නිෂ්පාාදැන කටයුතු නතාර කර දැමා ඇති අතාර, යේස්වකයන් 1500ක් පාමණ යේමම කම්හායේ� යේස්වය කර ඇතා.
වර්ෂ 1970 දී ආරම්භ වී ඇති යේමාරකැටිය වී ගබඩා සංංකීර්ණය ආසියානු සංංවර්ධන බැංකුයේ� මුලැය 
අනුග්හාය ඇතිව ඉදිකර ඇති අතාර යේමය ක්රියා�මක වී ඇ�යේ� වසංර 10ක් තාරම් යේකටි කාලැයකි. 

මාර්ග කො�ණිය මුළු දුර 
(කි.මි.)

සංංවර්ධනය 
කාළ යුතු දුර 
(කි.මි.)

A කො�ණිය B කො�ණිය C කො�ණිය D කො�ණිය පළාත් පාලැන ගුරු මාර්ග 469 425 
(90.6%)

38.5 35 28.3 12.5 134 220.7

වගුව 5.4 : මාර්ග වර්ගීකරණය - ඇඹිලිපිටිය නාාගරික �ලං ප්රමෙේශය 
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ - ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2017

3. කෘෂිකාර්මික බිම් ආවරාණය වනා පරිදි ස්ථාපිත්යංව ඇති  මාාර්ග පේධතිරේයන 90.6 %ක  
මාාර්ග ප්රමාාණයක් සංංවර්ධනාය කළා යුතු මාටටමාක පැවතීමා කෘෂි නිෂපාදනා ප්රවාහානායට පවතිනා 
දුර්වලංත්යංාවයක් රේලංසං හාඳුනාාරේගනා ඇත්යං.

වියේ�ෂයේයන් නගර මධයයේයන් ඔ�බට පිහිටි ප්රධාන මාර්ග වලැ සිට කියේලැෝමීටර් 2ක් 3ක් ග්ාමීය ප්රයේද්ශ යේවතා 
ගමන් කිරීයේම්දී කෘෂිකාර්මික බිම් ආශ්රිතාව පාවතින  යේබායේහාෝ මාර්ග ගුරු පාාරව� යේලැසින් හාා සංංවර්ධිතා 
යේනාවූ අයුරින් පාැවතීම නගර සංංවර්ධන අභිමතාාර්ථා සංාක්ෂා� කරගැනීමට පාවතින දුබලැතාාවයක් යේලැසං 
හාඳුනායේගන ඇතා.
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1. රේයෝජිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය තුළා කෘෂිකාර්මික නිෂපාදනා ආශ්රිත්යං කර්මාානත්යං  
ඇති කිරීමාට හාැකිවීමා. 

දැක්ෂිණ ප්රයේද්ශ සංංවර්ධන වැඩසංටහාන යටයේ�  ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා අක්කර 15,000කින් සංමන්විතා 
කර්මාන්තා කලැාපාය     සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතාව අක්කර 1500ක භූමී ප්රමාණයක්  යේවන් කර ඇතා. 
(ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.11)

යේමම සංම්පුර්ණ වයාපාෘතිය මඟින් ආසංන්න වශයේයන් කර්මාන්තා 2400ක් පාමණ ආරම්භ කිරීමට නියමිතා 
අතාර එමඟින්  ඍජු හාා වක්ර රැකියා අවස්ථාා 400,000 ක් පාමණ උ�පාාදැනය යේ�. යේමම වයාපාෘතිය අගය 
එක්කිරීයේම් කෘෂිනිෂ්පාාදැන කර්මාන්තා ඇතිකිරීමට පාවතින සුවියේ�ෂී අවස්ථාාවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

2. කර්මාානත්යං ආශ්රිත්යං අමු්රව� නිෂපාදනා ආනායනා අපනායනා කටයුතු සංදහාා අවශ� 
ගුවනරේත්යංාටුරේපාළා, හාා වරාාය පහාසුකම් ලංබාගත්යං හාැකිවීමා. 

ඇඹිලිපිටිය නගර මධයයේ� සිට කියේලැෝමීටර් 57ක්  වැනි  ආසංන්න දුරකින් හාම්බන්යේතාාට වරායදැ කියේලැෝමීටර් 
44 ක් වැනි දුරකින් ම�තාලැ ගුවන්යේතාාටුයේපාාළදැ  පිහිටා තිබීම තුළින් නගරයේ� කෘෂි නිෂ්පාාදැන  කර්මාන්තා 
ආශ්රිතා අමුද්රවය හාා නිෂ්පාාදැන ආනයන, අපානයන කටයුතු සංඳහාා අවශය ප්රවාහාන අවශයතාා සංපුරාගැනීමට 
පාවතින අවස්ථාාවක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා(ඇමුණුම් රූපාසංටහාන් අංක3.2).

3. දක්ෂිණ අධිරේේගී මාාර්ගය පුළුල් කිරීරේම් ව�ාපෘතිය තුළින ප්රධානා වාණිජ නාගරාය වනා  රේකාළාඹ 
නාගරාය හාා පහාසුරේවන සංම්බනධ විය හාැකි වීමා.

 යේකාළ� සිට මාතාර දැක්වා ක්රියා�මක වන දැක්ෂිණ  අධියේ�ගී මාර්ගය මාතාර සිට ම�තාලැ දැක්වා දීර්ඝ 
කිරීම මඟින් ඇඹිලිපිටිය නගරයට  ආසංන්න අන්තාර් හුවමාරු මධයස්ථාානයක් බරවකුඹුක ප්රයේද්ශයේ� 
පිහිටා තිබීම(කියේලැෝමීටර් 14ක දුරින්). යේමම අන්තාර් හුවමාරුව ඔස්යේස් ප්රධාන වාණිජා නගරය වන යේකාළ� 
හාා සංම්බන්ධ වීම හාා කර්මාන්තා අමුද්රවය හාා නිෂ්පාාදැන හුවමාරුව පාහාසුකරගතා හාැකි අවස්ථාාවක් 
වීම(ඇමුණුම් රූපා සංටහාන් අංක 3.2).

අවසථාා  අ  

දැවයේස් පාැය 24 පුරාම වී තාැම්බිම ,යේ�ලීම , යේකටිම හාා ගබඩා කිරීම යන කාර්යයන් යේමම කර්මාන්තාය තුළ 
සිදු කර ඇති අතාර යේස්වකයන් 1000ක් පාමණ එම කර්මාන්තාය වැසියන අවස්ථාාව වන විට යේස්වයේයහි 
නිරතා වී ඇතා. යේමවැනි  විශාලැ පාරිමාණයේ� නිෂ්පාාදැන කර්මාන්තා යේදැකක් වැසීයාම කලැාපීය වශයේයන් 
සංංවර්ධන අභිමතාාර්ථා සංාක්ෂා� කරගැනීමට පාවතින දුබලැතාාවයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.
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1. අත්යංරාමාැදි රේවරේළානදනරේ� මාැදිහාත්වීමා නිසංා සංමාස්ථ කෘෂි නිෂපාදනාරේයන වැඩි  
රේකාටසංක් පිටත්යංට ගලංා යාමා රේේතුරේවන කලංාපීය නිෂපාදනා     තුළින කලංාපයට ලංබාගත්යං හාැකි 
ඉහාළා ආදායමාක් අහිමිවී යාමා.

ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථාානය ආරම්භයේ�දී සිදු කරන ලැදැ අධයනයේ�දී හිඟුර ආර, උඩගම, තුංකම හාා 
හිඟුර ප්රයේද්ශ තුළ සිදුකරන ලැදැ සංමීක්ෂණයන් මඟින් එක් වගා කන්නයකදී ලැබාගතා හාැකි වී ප්රමාණය 
යේමට්රික් යේටාන් 3372ක් වශයේයන්දැ, යේකයේසං� යේමට්රික් යේටාන් 1290ක් වශයේයන්දැ එළවළු යේමට්රික් යේට්ෝන් 
1560ක් වශයේයන්දැ ගණන් බලැා පාැවතුනදැ වර්තාමානයේ� ඉහාතා සංඳහාන් කළ ප්රයේද්ශ ආශ්රිතාව මසංකට 
යේකයේසං� යේමට්රික් යේටාන් 200 ක් තාරම් ප්රමාණයක් නිපාදැයේවන අතාර ආර්ථික මධයස්ථාානයට ඉන්  
ලැැයේබනුයේ� 40%� 50%� අතාර අඩු ප්රතිශතායකි. එයේමන්ම එළවළු නිෂ්පාාදැනය මසංකට යේමට්රික් යේටාන් 
260ක් පාමණ වන අතා එළවළු නිෂ්පාාදැනයේයන් ආර්ථික මධයස්ථාානයට ලැැයේබනුයේ� 23%- 26% � අතාර 
ඉතාා අඩු  ප්රතිශතායකි. 

යේමම තා��වයට ප්රධාන යේ�තුව අතාරමැදි යේවයේළදුන් විසින් අස්වැන්න යේගාවිබිම් යේවතාටම යේගාස් මිලැදී 
ගැනීමයි. ඒ අනුව කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන     සංඳහාා  අගය එක්කරන නිෂ්පාාදැන ක්රියාවලියක් ඇතිකිරීම 
සංදැහාා නගරයේ� කෘෂි යේබෝග මිලැදී ගැනීමට පාැමියේණන අතාරමැදි යේවයේළන්දැන් තාර්ජානයක් යේලැසං හාදුනායේගන 
ඇතා.

තාරජන  අ  

2. වියළි කාලංගුණික ත්යංත්ත්වයන රේේතුරේවන නියං සංහිත්යං රේේශගුණික  
ත්යංත්ත්වයක් ඇතිවිය හාැකි වීමා.

ඍතුන් අනුව සිදුවන යේද්ශගුණික යේවනස්වීම් යේ�තුයේවන් ජුනි මසං අග සිට යේනාවැම්බර් මසං මුලැ දැක්වා 
කාලැය තුළ කලැාපායේ� ජාලැයේපාෝෂක ප්රයේද්ශ වලැට ලැැයේබන වර්ෂාපාතානය අඩුවී යාමක් සිදුයේ�. එම යේ�තුයේවන්  
කලැාපීය වාරි පාද්ධතිය සුයේපාෝෂණය කරනු ලැබන උඩවලැව ජාලැාශයේ� ජාලැ පාරිමාව අඩුවී යයි. උඩවලැව 
ජාලැාශයේ� සංාමානය ජාලැ මට්ටම අක්කර අඩි 217,000ක ධාරිතාාවයක් වන අතාර එය දිර්ඝකාලින වියළි 
කාලැගුණික තා��වයන් තුළදී අක්කර අඩි 35,000ක ප්රමාණය දැක්වා අඩුවීමක් හාඳුනායේගන ඇතා. වියළි 
කාලැගුණික තා��වයන් තුළ ප්රධාන ජාලැ මුලැාශ්රවලැ ජාලැ මට්ටම සංැලැකිය යුතු ප්රමාණයකින් අඩුවීම හාා 
දීර්ඝකාලීනව නියං සංහිතා තා��වය ඇතිවීයේමන් ප්රධාන ජාලැ මුලැාශ්ර වලැ ජාලැ මට්ටම අඩුවී යේගාස් ජාලැය 
භාවිතායට ගතා යේනාහාැකි තා��වයට පා�වීමටදැ හාැකියාව පාවතින අතාර යේමය නගරයේ� කෘෂි ආර්ථිකයට 
එ�ලැවිය හාැකි  තාර්ජානයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

කොකාකොසං� මෙම.මෙටා. 80-100 

එළවළු මෙම.මෙටා. 60-70

පළතුරු මෙම.මෙටා. 10-15

වගුව 5.5 : ආර්ථික මධයස්ථානායට  මාසිකව එකතුවනා කෘෂි නිෂ්පාදානා ප්රමාණයන්
මූලැා�ය : ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය , 2016
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05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

1. නීලං හාරිත්යං පරිසංරා පේධතියකින සංමානවිත්යං ආකර්ශණිය වටපිටාව.

ඇඹිලිපිටිය නගරය වලැයේ� ගඟට මායිම්ව පිහිටා තිබීම� උඩවලැව ජාලැාශයේ� සිට ජාලැය රැයේගන යන ඇළ 
මාර්ග පාද්ධතිය හාා එයින් යේපාෝෂණය වන චාන්්රිකා වැවදැ ඇතුළු කුඩා වැ� පාද්ධතියක් නගරය පුරාවට 
විසිර පාැවතීම යේ�තුයේවන් නගරයට යේසංෞන්දැර්යා�මක යේමන්ම යේසංෞමය වටපිටාවක් හිමි වී ඇතා. 
වියේ�ෂයේයන් උඩවලැව ජාලැාශය�, චාන්්රිකා වැව� නගරයේ� ආකර්ෂණය වැඩි කර ඇති අතාර නගරය 
අභයන්තාරයේ�  පාවතින කාවන්තිස්සං වැව, හිඟුර ආර වැව ආදී කුඩා වැ�දැ නගරයේ� ස්වභාව  යේසංෞන්දැර්යය 
ඉහාළ නැංවීමට දැායක වි ඇතා.

යේමම කලැාපායේ� සංමස්ථා භූමී ප්රයේද්ශයේයන් 1/3 ක්ම කෘෂිකාර්මික යේබෝග වගාවන්      සංඳහාා භාවිතායට යේගන  
ඇති අතාර භූමී ප්රමාණයේයන් 6%ක් ජාලැ මුලැාශ්ර වශයේයන් පාවති (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.9). එයේමන්ම 
විශාලැ පාරිමාණයේ� යේගාඩනැගිලි තුළින් නගරයේ� සුළං කයේපාාලු ආවරණය වී යේනාමැති බැවින් නගරය 
හාරහාා හාමායන සුළඟින්දැ පාරිසංරයේ� පාවතින උෂ්ණ�වය පාාලැනය වීමක් සිදුයේ�.

වියළි යේද්ශගුණික තා��වයක් තුළදිදැ පාවතින වාරි ඇළ වලින් සංැකසී ඇති පාරිසංරයක් නගරයට උරුමවී 
පාැවතීම ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� සංංවර්ධන අභිමතාාර්ථා සංාක්ෂා� කරගැනීමට පාවතින ශක්තියක් යේලැසං 
හාඳුනායේගන ඇතා.

2. රේභාෞතික සංංවර්ධනායට පහාසු ත්යංැනිත්යංලංාගත්යං පිහිටීමා.

මුහුදු මට්ටයේම් සිට මීටර් 60 -100� අතාර උසං පාරාසංයක වලැයේ� ගංඟා නිම්නයේ� පිහිටි යේමම  
නගරයේ� යේබායේහාෝ ප්රයේද්ශ තාැනිතාලැා ස්වරූපායක් යේපාන්නුම් කිරීම (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.15). භූමියේ� 
තාැනිතාලැා සංහිතා පිහිටීම නගරයේ� යේභෞතික සංංවර්ධනය සිදුකිරීමට පාවතින වියේ�ෂී ශක්තියක් යේලැසං 
හාඳුනායේගන ඇතා. 

3. සංබරාගමුව පළාාත් වුහා සංැලංැස්මා තුළා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය පරිසංරා හිත්යංකාමී  
සංංචාරාක කලංාපයක් රේලංසං නාම් කිරීමා.

ජාාතික යේභෞතික සංැලැසුම් යේදැපාාර්තායේම්න්තුව විසින් වර්ෂ 2030     සංඳහාා පිළියේයළ කර ඇති සංංචාාරක 
සංංවර්ධන ප්රයේද්ශ සංැලැැස්ම තුළ ඇඹිලිපිටිය නගරය පාරිසංර හිතාකාමී සංංචාාරක කලැාපායක් (eco tourism) 
යේලැසං නම් කර ඇතා (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.17).

වර්ෂ 2030 වනාවිට පරිසංරා හිත්යංකාමී සංංවර්ධනායක් තුළින වාසංයට හාා සංංචාරායට 
හිත්යංකරා ආකර්ෂණිය නාගරායක් බිහිකිරීමා.

අරමුණ 03

ශ්යක්තීන්  අ  
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4. උ්ඩවලංව හාා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය ආශ්රිත්යංව රේේශීය හාා විරේේශීය සංංචාරාකයිනට රේස්වා සංැපයීරේම් 
සංංචාරාක රේහාෝටල් හාා ලංැගුම් හාල් ස්ථාපිත්යංවීරේම් ඉහාළා ප්රවණත්යංාවයක් පැවතීමා. 

යේම්වන විට උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායට පාැමියේණන සංංචාාරකයින්ට අවශය ආහාාර,නවාතාැන්, සං්ාරි ආදී 
යේබායේහාාමයක්  පාහාසුකම් සංැලැසීම සංඳහාා යේස්වා සංැපායුම් මධයස්ථාාන වශයේයන් උඩවලැව හාා ඇඹිලිපිටිය 
නගර ස්ථාාපිතාව ඇතා (සිතියම් අංක 5.5). එම යේස්වාවන් විධිම� කරමින් නගරයේ� ඉදිරි සංංවර්ධන 
ක්රියාදැාමයන්; අයේ�ක්ෂිතා අරමුණු යේවතා රැයේගන යාම තුළින් ආකර්ශණිය හාා ජීව�වීමට හිතාකර නගරයක් 
බිහිකිරීමට ඇති හාැකියාව  ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

රූප සංටහන 5.15 : සංංචාාරක නාවා�ැන් ප�සුකම් 2016
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ - ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016
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ජාාතික යේභෞතික සංැලැැස්ම තුළින් ලැබාදී ඇති සුවියේ�ෂීතාාවය තුළ කලැාපායේ� පාවතින ස්වභාවික පාරිසංරය 
ආරක්ෂා කරගනිමින් නගර සංංවර්ධනය සිදුකිරීමට අවස්ථාාව හාඳුනායේගන පාැවතීම සංංවර්ධන අභිමතාාර්ථා 
සංාක්ෂා� කරගැනීමට පාවතින ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. 

කොහ
ෝට

� 
සංං

ඛ්යාය
ාව

 

කොහෝට� වර්ගය



79

සිතියම 5.5 : දාැනාට වයා��ව පවතිනා සංංචාාරක මෙ�ෝටල් වයා�තිය 

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

80

5. රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ අරේනාකුත් ප්රරේේශ හාා සංැසංදීරේම්දී ස්වභාාවික ආපදාවන  
අවමා ප්රරේේශයක් රේලංසං පිහිටා තිබීමා.

ර�නපුර දිස්ත්රික්කය තුළ පිහිටා ඇති ප්රධාන නගර අතුරින් ස්වභාවික ආපාදැා අඩුම නගරය ඇඹිලිපිටිය 
නගරය යේලැසං වාර්තාා වී ඇතා. යේමම තා��වය යේ�තුයේවන් ජානතාාවට ආරක්ෂාකාරීව තාම වාසංස්ථාාන ඉදිකර 
ගැනීමට අවස්ථාාව සංැලැසී ඇතා. (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.13)
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විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

1. ඍතුන අනුව සිදුවනා රේේශගුණික රේවනාස්වීම් මාත්යං ජුනි -රේනාාවැම්බර් දක්වා කාලංය තුළා ජලං 
රේපෝෂක හිඳීයාමා රේේතුරේවන පරිසංරා උෂණත්වය ඉහාළා යාමා.

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ සංාමානය උෂ්ණ�වය යේසං�සියස් අංශක 26ක් පාමණ වන අතාර යේද්ශගුණික 
යේවනස්වීම් මතා තාරමක වැඩි උෂ්ණ�වයක් පාවතී. යේමම තා��වය නගරය තුළ ජිව�වන හාා නගරයට 
පාැමියේණන ජානතාාව යේවයේහාසංකර තා��වයකට  පා�වීමට යේ�තුවක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව 
නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් යේතාවන අරමුණ යේවතා ළඟාවීමට  පාවතින දුබලැතාාවයක් යේලැසං යේමම පාරිසංර 
උෂ්ණ�වය ඉහාළ යාම හාඳුනායේගන ඇතා. 

2. මාහාවැලි බලංප්රලංාභි ඉ්ඩම්  බහුලං වීරේමාන ඉ්ඩම් හිමිකමා ආශ්රිත්යං ගැටළු පැවතීමා.

ඉඩම් හිමිකම් නිරවු� යේනාවීම කලැාපීය ජානතාාවට මුහුණ දීමට සිදුව පාවතින ගැටළුවක් වශයේයන් 
හාඳුනායේගන ඇති අතාර එම ගැටළුවට ප්රධාන යේ�තුව කලැාපායේ� 70%කට ආසංන්න ඉඩම් ප්රමාණයක්  
මහාවැලි අධිකාරිය සංතුවීමයි. මහාවැලි අධිකාරිය විසින් ලැබායේදැන ලැදැ වාර්ෂික බලැපාත්ර මඟින් යේබායේහාාමයක් 
ඉඩම් වලැ අයිතිය ජානතාාව යේවතා පාවරා තිබුනදැ  එම ඉඩම්  අයිතිය නැවතා පාවුයේ� යේවන� සංාමාජිකයේයකුට 
පාැවරීයේම්දී යේමන්ම වාණිජා අවශයතාා සංඳහාා විකිණීයේම්දී ගැටළු ඇතිවන අතාර ඉඩම්වලැ අයිතිය නිරවු� 
ඔ�පු මඟින් ලැබාදි ඇ�යේ� 20%ක තාරම් අඩු ප්රමාණයකි. ඉඩම්වලැ අයිතිය අහිමි සංංඛ්යායාව 56.4%ක් 
දැක්වා වර්ධනය වී ඇතා.

දුරවලතාා  අ  

කොපෞේගලිකා ඉඩාම් අයිතිය සංතු පදිංචිකාරුවන් සංංඛ්යාාව 18,654

ඉඩාම් හිමිකාම් නිරවු� කොනාවූ සංංඛ්යාාව 24,112

වගුව 5.6 : ඉඩම් හිමිකම
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016
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05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

3. වැේ හාා ඇළා මාාර්ග ආශ්රිත්යං රාක්ෂිත්යං ප්රරේේශවලං අනාවසංරා ඉඳිකිරීම් පැවතීමා.

නගරයේ� ප්රධාන පාානීය ජාලැ මුලැාශ්රය වන චාන්්රිකා වැව රක්ෂිතා ප්රයේද්ශය ආශ්රිතාවදැ අනවසංර ඉඳිකිරීම් 
හාඳුනායේගන ඇතා. යේමහිදී නාගරික අලැංකරණය ලැබායේදැන ස්වභාවික සංම්පා� විනාශ වී යාම තුළින් 
නගරයේ� පාවතින ආකර්ශණිය බිඳවැටිම යේමන්ම පාානීය ජාලැ අවශයතාා වලැට ගැටළු ඇතිවීමදැ සිදුවිය 
හාැකි බැවින් යේමම තා��වය නගර සංංවර්ධනයට පාවතින දුබලැතාාවයක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා.

4. ප්රධානා මාාර්ග ආශ්රිත්යංව සිදුවනා රේර්ඛිය සංංවර්ධනාය.

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� යේනෝනගම මාර්ගය, යේමාරකැටිය, මිද්යේදැණිය හාා පානාමුර යන ප්රධාන මාර්ගය යේදැපාසං 
යේර්ඛිය සංංවර්ධනයක් (සිතියම් අංක 5.6) සිදු වී ඇති අතාර වාණිජා භාවිතායන්ට අමතාරව යේන්වාසික 
භාවිතායන්දැ යේමම ප්රධාන මාර්ග ආශ්රිතාව යේගාඩ නැගී ඇතා. යේමම තා��වය තුළ නගර මධයය ප්රයේද්ශයේයන් 
ඔ�බට ග්ාමීය ප්රයේද්ශ වලැ යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය විධිම� යේනාවීම ජානාවාසංයට හිතාකර නගරයක් 
ඇතිකිරීමට පාවතින දුබලැතාාවයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.
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සිතියම 5.6 : ප්රධානා මාර්ග ආශ්රි�ව සිදුවනා මෙර්ඛිය සංංවර්ධනාය 
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1. ඇඹිලිපිටිය නාගරා මාධ�රේේ සිට කිරේලංෝමීටර් 44ක් වැනි දුරාකින මාත්ත්යංලං ජාත්යං�නත්යංරා 
ගුවනරේත්යංාටුරේපාළා පිහිටා තිබීමා.

යේමම පාහාසුකම තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගරවාසීන්ට අමතාරව නගරයට පාැමියේණන යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය 
සංංචාාරකයින් සංඳහාා පාහාසුයේවන් යේමම නගරයට පාැමිණීමට පාවතින සුවියේ�ෂී අවස්ථාාවක් යේලැසං යේමම 
පාහාසුකම හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් රූපාසංටහාන් අංක 3.2). 

2. රේකාළාඹ සිට මාාත්යංරා දක්වා ක්රියාත්මාක වනා දක්ෂිණ අධිරේේගී මාාර්ගය මාත්ත්යංලං දක්වා දීර්්ඝ  
කිරීමා තුළින ඇඹිලිපිටිය නාගරායට ආසංනනාත්යංමා අනත්යංර් හුවමාාරු මාධ�ස්ථානාය බරාවකුඹුක 
ප්රරේේශය ආශ්රිත්යංව ස්ථාපිත්යංව පැවතීමා. (ඇමුණුම් රූපසංටහාන අංක 3.2).

දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරයට ආසංන්නයේයන් ගමන් කරන අතාර ආසංන්නතාම අන්තාර් 
හුවමාරු මධයස්ථාානය වන බරවකුඹුක නගර මධයයේ� සිට කි.මි. 14ක වැනි ආසංන්න දුරකින් පිහිටා 
තියේ�. යේමය නගරවාසින්ට පාහාසුයේවන් දිවයියේන් අගනගරය හාා දැකුණු පාළාතා යේවතා සංම්බන්ධ වීමට පාවතින 
අවස්ථාාවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

3. සංංචාරාක ආකර්ෂණය අතින සුවිරේශෂිත්යංාවයක් හිමි වී ඇති සංබරාගමුව පළාාත්යං තුළා  
පළාාත් සංංචාරාක අමාාත්යං�ාංශය නාම්කරා ඇති ප්රධානා සංංචාරාක  කලංාප හාත්යංක් පවතිනා අත්යංරා  
එමා සංංචාරාක කලංාප අතුරින උ්ඩවලංව සංංචාරාක කලංාපයට ඇඹිලිපිටිය නාගරාය අයත් වීමා  
(ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.12).

උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපාය තුළ උඩවලැව ජාාතික වයේනෝදැයානය, ඇ� අතුරු යේසංවණ, සංංඛ්යාපාාලැ විහාාරය, 
මඩුවන්යේවලැ වලැ�ව ආදී සංංචාාරකමය ආකර්ෂණිය ස්ථාාන යේබායේහාාමයක් පිහිටා ඇති අතාර යේද්ශීය හාා  
වියේද්ශීය සංංචාාරකයින්යේ� ආකර්ෂණයදැ දිනායේගන ඇතා (රූපා සංටහාන් අංක 5.16). සංංචාාරක කර්මාන්තාය 
අතින් සුවියේ�ෂි�වයක් හිමිකරයේගන ඇති සංබරගමුව පාළාතාට අය� උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායට 
වාර්ෂිකව යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය සංංචාාරකයින් පාැමියේණන අතාර උඩවලැව ප්රයේද්ශයේ� පාවතින සංංචාාරක 
ආකර්ශණය නාගරික ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීමට පාවතින අවස්ථාාවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

අවසථාා  අ  
05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය
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05 වන පරිච්කො�දය 
SWOT විශරේල්ෂණය

විස්�රාත්මක SWOT  
විශ්මෙල්ෂණය

4. දක්ෂිණ ප්රරේේශ සංංවර්ධනා වැ්ඩසංටහානා යටරේත්  රේයෝජිත්යං අක්කරා 15,000කින සංමානවිත්යං කර්මාානත්යං 
කලංාපය     සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නාගරාය ආශ්රිත්යංව අක්කරා 1500ක භූමී ප්රමාාණයක් රේවන කරා පැවතීමා 
තුළින බිහිවනා ඍජු හාා වක්ර රැකියා අවස්ථා.

දැක්ෂිණ ප්රයේද්ශ සංංවර්ධන වැඩසංටහාන යටයේ� ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා අක්කර 15,000කින් සංමන්විතා 
කර්මාන්තා කලැාපාය     සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතාව අක්කර 1500ක භූමී ප්රමාණයක් යේවන් කර 
පාැවතීම� එම කර්මාන්තා වයාපාෘතිය තුළ කර්මාන්තා 2400ක් පාමණ ප්රමාණයක් ස්ථාාපිතා කිරීමට 
යේයෝජිතාය. එමඟින් ඍජු හාා වක්ර රැකියා අවස්ථාා 400,000 ක්  පාමණ උ�පාාදැනය කිරීමට හාඳුනායේගන 
ඇතා. ඒ අනුව සංමස්තා භූමී ප්රමාණයේයන් 1/10 ක භූමී ප්රමාණයක් ඇඹිලිපිටිය නගරය ආසංන්නයේයන් 
යේවන්කර ඇති බැවින් එම ප්රයේද්ශය     සංඳහාා කර්මාන්තා 100කට වැඩි ප්රමාණයක්දැ, ඍජු හාා වක්ර රැකියා 
අවස්ථාා 30,000කට ආසංන්න සංංඛ්යායාවක් ලැබාගැනීමට හාැකිවීමදැ කලැාපීය ජානතාාවට ලැැයේබනා වටිනා 
අවස්ථාාවක් යේලැසින් හාඳුනායේගන ඇතා.

රූප සංටහන 5.16 : ඇඹිලිපිටිය නාගරය ආශ්රි� සංංචාාරක ආකර්ශණිය ස්ථානා, 2020
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1. ඍතුන අනුව සිදුවනා රේේශගුණික රේවනාස්වීම් රේේතුරේවන ජුනි මාාසංරේේ සිට රේනාාවැම්බර් මාාසංය 
දක්වා කාලංය තුළා ජලං රේපෝෂක ප්රරේේශ හිඳීයාමා රේේතුරේවන පරිසංරා උෂණත්වය ඉහාළාරේගාස් නියං 
සංහිත්යං කාලංගුණික ත්යංත්ත්වයක් ඇතිවිය හාැකිවීමා.

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පාවතින ගැටළුවක් වශයේයන් උෂ්ණ�වය අධික කාලැ වන ජුනි මාසංයේ� අග සිට 
යේනාවැම්බර් මාසංයේ� මුලැ දැක්වා කාලැය තුළ ජාලැ මුලැාශ්ර වලැ ජාලැ මට්ටම අඩු වීමක් සිදුයේ�. සංාමානයයේයන් 
උඩවලැව ජාලැාශය තුළ අක්කර අඩි 217,000 ක ජාලැ ධාරිතාාවයක් පාවතින අතාර එය වියළි කාලැවලැදී අක්කර 
අඩි 35,000 ක ප්රමාණය දැක්වා අඩුවීමක් සිදුයේ�.

කලැාපීය වාරි පාද්ධතිය සුයේපාෝෂණය කරනු ලැබන උඩවලැව ජාලැාශයේ� ජාලැ පාරිමාව ඉහාතා සංඳහාන් කළ 
කාලැය තුළ අඩුවීමක් සිදුවන අතාර නාගරික ආකර්ෂණයදැ අඩු වී යාම නගරයේ� පාවතින ජීවි භාවයට 
තාර්ජානයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

තාරජන  අ  
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6.1. හැදින්වීම

කෘෂිකාර්මික නගරයක් වන ඇඹිලිපිටිය නගරය වර්ෂ 2030 වන විට “වලැව නිම්නයේ� කෘෂි ආර්ථික 
නිපාැයුම් යේක්න්ද්රය” බවට පා� කිරීම සංදැහාා ප්රධාන අරමුණු තුනක් හාදුනායේගන ඇතා. එකී හාදුනාග� 
අරමුණු යේවතා ලැගාවීම සංදැහාා පාරමාර්ථා යේගාඩනගායේගන ඇතා. එම අරමුණු හාා පාරමාර්ථා යේවතා ලැගාවීමට 
පාවතින ශක්තින්, දුර්වලැතාා, අවස්ථාා හාා තාර්ජාන වි�යේ�ෂණය කරමින් නගරයේ� සංංවර්ධනය පිළිබදැ 
සංංක�පිතා සංැලැැස්ම යේගාඩනගා ඇතා.

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� සංංවර්ධනය සිදුකිරීම සංදැහාා යේයෝජිතා සංංක�පිතා සංැලැැස්ම මතා පාදැනම්ව යේයෝජිතා 
ඉඩම් පාරිහාරණ සංැලැැස්ම  සංකස් කර ඇතා. යේයෝජිතා ඉඩම් පාරිහාරණ සංැලැැස්ම තුළින් වර්ෂ 2030 වනවිට 
නගරය තුළින් අයේ�ක්ෂිතා යේභෞතික සංංවර්ධනය පිළිබිඹු කර ඇතා. එකී අයේ�ක්ෂිතා යේභෞතික සංංවර්ධනය 
යේමන්ම ආර්ථික හාා පාාරිසංරික සංංවර්ධනය යේවතා ලැගාවීම සංදැහාා ප්රධාන උපාායමාර්ග හායක් හාදුනායේගන 
ඇතා අතාර ක්රියා�මක කිරීයේම් උපාායමාර්ග යටයේ� උපාායමාර්ගික වයාපාෘති දැක්වා ප්රධාන උපාායමාර්ග 
පාහාක් යේමම පාරිච්යේ�දැය තුළ අන්තාර්ගතා කර ඇතා.

6.2. සංංකා�පිත සංැලැැස්ම

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළ අන්තාර්ගතා සංංක�පිතා සංැලැැස්ම තුළින් නගරයේ� අනාගතා 
සංංවර්ධනය සිදුවන ආකාරය පිළිබිඹු යේ�. යේමහිදී වාණිජා, කෘෂිකාර්මික, කර්මාන්තා හාා සංංචාාරක යේලැසින් 
හාඳුනායේගන ඇති ප්රධාන සංංවර්ධන මධයස්ථාාන හාතාරක් අතාර අන්තාර් සංම්බන්ධතාාවය ඇති කරමින් 
ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� ප්රධානතාම වාණිජා හාා කෘෂි යේස්වා මධයස්ථාානය වශයේයන් ඇඹිලිපිටිය නගරය 
සංංවර්ධනය කිරීයේම් ඉලැක්කය ඇතිව සංංක�පිතා සංැලැැස්ම පිළියේයළ කර ඇතා.

සංංක�පිතා සංැලැැස්ම යේගාඩනැගීයේම්දී, නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළින් හාඳුනා ගනු ලැැබූ නාගරික සංංවර්ධන 
ප්රවණතාාවයන් යේමන්ම අනාගතායේ�දී ඒ සංඳහාා ඇති අවස්ථාාවන්දැ සංැලැකි�ලැට ගනිමින් එක් එක් කාර්යයට  
වියේ�ෂිතා වූ ප්රයේද්ශ සංංවර්ධන මධයස්ථාාන වශයේයන් යේගන ඒවායේ� සංංවර්ධන කටයුතු විධිම� හාා 
කාර්යක්ෂම කිරීම යේමන්ම එම මධයස්ථාාන අතාර, අන්තාර් සංම්බන්ධතාාවයක් ඇති කිරීම පිළිබඳ අවධානය 
යේයාමුකර ඇතා.

ඒ අනුව, ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේ� උතුරු යේදැසින් පිහිටි උඩවලැව නගරය ආශ්රිතා ප්රයේද්ශයේයහි  
සංංචාාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය වන පාරිදි ඒ සංඳහාා අවශය යේස්වා පාහාසුකම් සංපායමින් සංංචාාරක යේස්වා 
මධයස්ථාානයක් වශයේයන් සංංවර්ධනය කිරීමට හාඳුනායේගන ඇතා.

යේමම සංංවර්ධන කාර්යයන් තුළින් ඇ� අතුරු යේසංවණ හාා උඩවලැව ජාාතික වයේනෝදැයානය නැරඹීමට 
පාැමියේණන සංංචාාරකයින් සංඳහාා නවාතාැන්, ආහාාරපාාන, සං්ාරි පාහාසුකම් යනාදී යේස්වා සංැපායීමට යේමන්ම 
ප්රයේද්ශයේ� කෘෂි නිෂ්පාාදැන ගුණා�මකව හාා ප්රමිති සංහාගතාව මිලැදී ගැනීම සංඳහාා අවශයය අවස්ථාාව 
සංලැසංාදීමටදැ අයේ�ක්ෂා කර ඇතා. චාන්්රිකා වැව හාා නගරය අවට ආකර්ශණීය ස්ථාාන රැසංක් සංංවර්ධනය 
කිරීම තුළින් සංංචාාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීමටදැ හාඳුනායේගන ඇතා.  

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

�ැදින්වීම

සංංකල්පි� සංැලංැස්ම
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රූප සංටහන 6.1 : සංංකල්පි� සංැලංැස්ම
මුලැා�ය : නාා.සංං.අධි./සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උ්ඩවලංව ජලංාශය

ඇඹිලිපිටිය

තුංකමා
හිගුරා

උ්ඩවලංව

රේස්වා

නි
ෂපාද

නා රේස්වා

අස්වැනනා

කුඹුරේගා්ඩ ආරා

කුටටිගලං

පදලංංගලං

වාණිජ

සංචාාරක

කර්මාන්තා කෘෂිකාරමික

බරාවකුඹුක අනත්යංර් හුවමාාරුව

වලංරේේ ගඟා

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

සංංකල්පි� සංැලංැස්ම



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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තාවදැ පාැ�මඩු�ලැ - යේනෝනගම (A 18) මාර්ගය� ඇඹිලිපිටිය - මිද්යේදැණිය, ඇඹිලිපිටිය - පානාමුර හාා 
ඇඹිලිපිටිය - යේමාරකැටිය යන ප්රධාන මාර්ග ජාාලැයක්  මූලික කරගනිමින් ස්ථාාපිතා වී ඇති ඇඹිලිපිටිය 
නගර මධයය ප්රයේද්ශය වාණිජා යේක්න්ද්රස්ථාානය වශයේයන් යේම් වන විට� යේ�ගව� සංංවර්ධනයක් කරා 
ගමන් කරමින් පාවති. එබැවින්, එම ප්රයේද්ශය ප්රධාන වාණිජා මධයස්ථාානය වශයේයන් සංංවර්ධනය කිරීම 
සංඳහාා යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් හාඳුනායේගන ඇතා.

නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේ�  දැකුණු යේදැසංට වන්නට පිහිටි තුංකම, කුට්ටිගලැ හාා  පාදැලැංගලැ යන කුඩා නාගරික 
ප්රයේද්ශ පාැ�මඩු�ලැ -යේනෝනගම (A 18) මාර්ගය ප්රධාන කර ගනිමින් ස්ථාාපිතා වී ඇති අතාර, විශාලැ 
ප්රමාණයේ� කෘෂිකාර්මික ප්රයේද්ශයකට යේස්වා සංපායන කුඩා නාගරික යේක්න්ද්ර වශයේයන් ඒවා ක්රියා�මක 
යේ�. ඒ අනුව නාගරික ආර්ථිකයේ� යේකාදුනාරටිය වශයේයන් සංැලැයේකන කෘෂි කර්මාන්තාය ආශ්රිතා යේස්වා 
පාහාසුකම් වැඩිදියුණු කරමින් නගරයේ�  ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීම උයේදැසංා යේමම කුඩා නගර කෘෂිකාර්මික 
යේස්වා මධයස්ථාානයක් වශයේයන් සංංවර්ධනය කිරීමට හාඳුනායේගන ඇතා.

නගරයේ� ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කිරීම උයේදැසංා කර්මාන්තා අංශය ශක්තිම� කිරීම ප්රධානතාම  
ආර්ථික සංංවර්ධන උපාායමාර්ගයක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා. තාවදැ ඒ උයේදැසංා නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය 
තුළ කර්මාන්තා කලැාපායක් ස්ථාාපිතා කිරීමට යේමන්ම කලැාපායේ� කෘෂි නිෂ්පාාදැන උපායේයෝගී කරගනිමින් 
ක්රියා�මක වන කෘෂි කර්මාන්තාය ආශ්රිතා කර්මාන්තා වැඩි ප්රමාණයක් එම කර්මාන්තා කලැාපාය තුළ 
ස්ථාාපිතා කිරීමටදැ හාඳුනායේගන ඇතා.

ඒ අනුව, හිඟුර හාා කුඹුයේගාඩ ආර ප්රයේද්ශය ආශ්රිතාව නව කර්මාන්තා කලැාපායක් ස්ථාාපිතා කිරීමට යේයෝජිතා 
අතාර, එම කර්මාන්තා කලැාපාය තුළට දැැනට කර්මාන්තා අමාතායාංශය මඟින් ක්රියා�මක අක්කර 50කින් 
යුතු කර්මාන්තා කලැාපායදැ ඇතුළ� යේ�.

යේමම යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපායදැ ඇතුළුව ඉහාතින් සංඳහාන් කරන ලැදැ කෘෂි, වාණිජා හාා සංංචාාරක යන 
නාගරික මධයස්ථාාන අතාර, අන්තාර් සංම්බන්ධතාාවයක් ඇති වන පාරිදි උපාායමාර්ගික සංැලැසුම් ක්රියා�මක 
කිරීම තුළින් සංමස්ථා නාගරික ප්රයේද්ශය තුළ වර්ෂ 2030 වන විට අර්ථික, සංමාජීය,යේභෞතික හාා පාාරිසංරික 
සංංවර්ධනයක් ඇති කිරීම උයේදැසංා යේමම සංංවර්ධන සංංක�පාය යේගාඩ නගා ඇතා.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

සංංකල්පි� සංැලංැස්ම
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙයෝජි� ඉඩම් පරි�රණ සංැලංැස්ම

6.3. කොයෝජිත ඉඩාම් පරිහරණ සංැලැැස්ම

ඇඹිලිපිටිය නගරය, මහාවැලි වලැව වියේ�ෂ බලැ ප්රයේද්ශයට අය� කෘෂිකාර්මික නගරයක් වන අතාර 
වර්තාමානය වනවිට වියේ�ෂ සංංවර්ධනමය මැදිහා�වීමකින් යේතාාරව සංංවර්ධනය වීයේම් ප්රවණතාා  
යේපාන්නුම් කරන නගරයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. ඇඹිලිපිටිය නගරය පාළා� තුනකට මායිම්ව පිහිටීම 
යේ�තුයේවන් කලැාපීය වශයේයන් අන්තාර් සංබධතාා ඇතිකර ගැනීමට යේමන්ම කලැාපීයව සිදුවන මහාා  
පාරිමාණ සංංවර්ධන අවස්ථාා තුළින් ප්රතිලැාභ ලැැබීයේම් අවස්ථාාවදැ උදැාකරයේගන ඇතා. ඒ අනුව නගරයේ�  
පාවතින සංංවර්ධන ප්රවණතාාවයන් ඔ�නැංවීම තුළින් අනාගතා සංංවර්ධන ඉලැක්ක සංපුරා ගැනීම  
උයේදැසංා නාගරික කෘෂිකාර්මික අනනයතාාවය හාා ඒ ආශ්රිතා සංංයේ�දී පාරිසංර පාද්ධතිය ආරක්ෂා කරමින් 
පාවතින සංම්පා� හාා භූමිය ප්රශස්ථා මට්ටමින් භාවිතායට ගැනීමට වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා ඉඩම් 
පාරිහාරණ සංැලැැස්ම පිළියේයළ කර ඇතා.

යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළ හාදුන්වායේදැනු ලැබන සංමස්ථා නාගරික ආකෘතිය තුළින් සි� ඇදැ ගන්නා 
මනස්කාන්තා පාරිසංරයක පිහිටි උදැයාන, කුඹුරු හාා යේකයේසං� වගාබිම් වැනි කෘෂිකාර්මික වගාබිම් වලින් 
සංැදී හාරිතා පාැහාැති පාසුබිම�; ගංඟා, වැ� , ඇළ මාර්ග ආදියේයන් පිළිබිඹු වන නීලැවර්ණ පාසුබිමක් තුළින් 
නිර්පාණය වූ නීලැහාරිතා පාරිසංරයකින් සංමන්විතා නගරයක් දැැකගතා හාැකියේ�. තාවදැ එකි පාරිසංරය තුළ 
පාවතින දැර්ශනිය දෘෂ්ටි යේකෝණයන් (scenic points) හාා ප්රධාන සුළං කයේපාාළු වලැට අවහිරයක් ඇති 
යේනාවන පාරිදි ඒ ඒ ප්රයේද්ශය සංඳහාා ආයේ�ණික සංංවර්ධන විභාවතාාවයන්ට ගැළයේපාන උසං මට්ටම්  
සංහිතා යේගාඩනැගිලි ප්රධාන මාර්ග ඔස්යේස් සි� දිශාවට විහියේදැන පාරිදි ඉදිකර ඇති අයුරු දැැකගතා  
හාැකියේ�. එයේමන්ම යේමම ප්රධාන පිවිසුම් හාතාර අතාරින් ඕනෑම පිවිසුමකින් නගරයට පිවියේසංන පුද්ගලැයේයකුට  
නිහාඬ නිස්කලංංක පාරිසංරයකින් වටවී  කඩිසංරව ක්රියා�මක වන ආකර්ෂණිය නගරයක පාහාසං  විදීයේම් 
භාගය උදැායේ�.

නගරයේ� උතුරු පිවිසුයේමන් නගරයට ඇතුළු වීම� සංමඟ උඩවලැව ජාලැාශය ආශ්රිතා මනස්කාන්තා 
පාරිසංරයේ�  සිරි විඳිමට යේමන්ම නිදැහායේස් ගතාකිරීමට අවශය වන උදැයාන පාහාසුකම්දැ, තාණම�විලැ මාර්ගය 
ඔස්යේස් උඩවලැව යේදැසංට ගමන් කිරීයේම්දී ජාලැාශ්රිතා ක්රියාකාරකම් සංහිතා වියේනෝදැාස්වාදැයන් ලැබාගැනීයේම් 
පාහාසුකම් සංපිරි උදැයානයක්දැ ඇතුළුව ස්වභාවික පාරිසංරය ආශ්රය කරගනිමින් ඉඳිවූ විවිධ වර්ගයේ� 
සංංචාාරක යේහාෝට� ලැැගුම්හා�  හාා සං්ාරි පාහාසුකම් සංහිතා සංංචාාරක යේස්වා වලින් සංමන්විතා භූමියක් 
දැර්ශනය යේ�. නගරයේ� උතුරු පිවිසුම් මාර්ගයේ� ලැැබූ ආකර්ෂණී�වය  තාවදුරට� විඳිමින් නගර 
අභයන්තාරයට ගමන් කිරීම සංඳහාා  මංතීරු හාතාරකින් සංමන්විතා යේනෝනගම  මාර්ගයට වම්පාසින් පිහිටි 
උඩවලැව දැකුණු ඇළ ආශ්රිතා මාර්ගය ආකර්ෂණිය ගමන් පාථායක් යේලැසං  භාවිතා කළහාැකි යේ�.  

උඩවලැව දැකුණු ඇළ මාර්ගය දියේ� ගමන් කිරීයේම්දී නගරයට ආයේ�ණික කෘෂිකාර්මික  බිම්, යේකයේසං� හාා වී 
වගාවන් ආදිය දැැක බලැා ගැනීමට� එකී පාරිසංරය තුළ එම ආයේ�ණික�වය සංමඟ හිදිමින් ප්රයේද්ශයට 
ආයේ�ණික ප්රණීතා ආහාාර පාාන රසං විදීයේම් හාැකියාව; නගර මධය ප්රයේද්ශයට ආසංන්නව ඉදිකර ඇති 
කාවන්තිස්සං වැව නාගරික උදැයානය ආශ්රයේයන්දැ අ�විඳීමට  ලැැබියයි.

රූප සංටහන 6.2 : උඩවලංව  ජලංාශමෙ� සිට කාවන්තිස්සං නාාගරික උදායානාය දාක්වා දාළ �රස් පැතිකඩ 
මූලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙයෝජි� ඉඩම් පරි�රණ සංැලංැස්ම

එයේමන්ම නැයේගනහිර යේදැසින් යේමම නගරයට පිවිසීයේම් සීමාව වලැව ගඟ සීමායේවන් ඇරයේ�න අතාර 
යේමාරකැටිය මාර්ගය ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ගය යේලැසං පාවතී. යේමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්යේස් නගරයට ඇතුළු 
වීයේම්දී නගරය ආශ්රිතා කෘෂිකාර්මික  බිම් දැර්ශනයවීම යේමන්ම මාර්ගයට වම්පාසින් ප්රධාන මාර්ගය හාා වාරි 
ඇළ අතාර පිහිටි   සුවිසං� නුග ගස් කිහිපාය, සංහිතා යේර්ඛිය උදැයානය දැැකබලැා ගැනීමට ලැැයේබන අතාර ඒ 
ආශ්රිතා ප්රයේද්ශයට ආයේ�ණික ආහාාරපාාන රසංවිඳිමින් වියේ�කිව ගතාකිරීමට හාැකියාව සංැලැයේස්. එම උදැයානය 
පාසුකරමින් නගරය යේදැසංට ගමන් ගන්නා විට මාර්ගය යේදැපාසං පාවතින යේගාඩනැගිලි වලැ උසං මට්ටම් 
ක්රමයේයන් වැඩිවන බවක් හාඳුනාගතා  හාැකිය.

දැකුණු පිවිසුයේමන් ඇඹිලිපිටිය නගරයට ඇතුළු වීයේම්දී යේනෝනගම  මාර්ගය හාා දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය 
සංම්බන්ධවන බරවකුඹුක අන්තාර් හුවමාරු මධයස්ථාානය  හාමුවන අතාර එම දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය 
පාදැලැංගලැ ප්රයේද්ශය හාරහාා ගමන් ගැනීම දැැකගතා හාැකි යේ�. එයේමන්ම වැටිය අන්තාර් හුවමාරුව තුළින් 
පිටවන වාහාන වලින් වාහාන ප්රමාණයක් යේනෝනගම  මාර්ගය ඔස්යේස් ඇඹිලිපිටිය නගරයට ඇතුළු වීම 
සිදුයේ�. එම මාර්ගය ඔස්යේස් නගරය අභයන්තාරයට ගමන් කිරීයේම්දී මාර්ගයට යේදැපාසින් කුඹුරු යායව�, 
යේකයේසං� වතු ඉතාා මනස්කාන්තාව දැර්ශනය යේ�. පාදැලැංගලැ, කුට්ටිගලැ, තුංකම ප්රයේද්ශ ආශ්රිතාව අඩු උසං 
මට්ටම් සංහිතා යේගාඩනැගිලි දැර්ශනය යේ�. 

එම ප්රයේද්ශ පාසුකරමින් ඉදිරියට ගමන් කිරීයේම්දී කෘෂිකාර්මික අනනයතාාවයක් සංහිතා නාගරික ලැක්ෂණ 
දැැකගතා හාැකිවන අතාර හා�මි�ලැකැටිය පාසුකර පා�යේ�ගම ප්රයේද්ශයට ඇතුළුව�ම ක්රමයේයන් 
යේගාඩනැගිලි වලැ උසං මට්ටම් වැඩි වීමක් හාා යේගාඩනැගිලි ඝණ�වයේ� වැඩිවීමක් හාඳුනාගතා හාැකි යේ�. 
තාවදුරට� යේනෝනගම  මාර්ගය ඔස්යේස් ඉදිරියට ගමන් ගැනීයේම්දී මහාවැලි ක්රීඩාංගණය, සුයේපාාපායේභෝගී 
සංා�පු සංංකීර්ණ, බැංකු, මුලැය ආයතාන ඇතුළු අධි උපාවාණිජා යේගාඩනැගිලි යේමන්ම  ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන 
බස්නැවතුම්යේපාාළදැ  දැැකගැනීමට හාැකියේ�.

රූප සංටහන 6.3 : මෙමාරකැටිමෙ� සිට ඇඹිලිපිටිය නාගර මධයය ප්රමෙේශය දාක්වා වනා �රස් පැතිකඩ 
මූලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020

රූප සංටහන 6.4 : පදාලංංගලං සිට  ඇඹිලිපිටිය නාගර මධයය ප්රමෙේශය දාක්වා වනා �රස් පැතිකඩ 
මූලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙයෝජි� ඉඩම් පරි�රණ සංැලංැස්ම

ඇඹිලිපිටිය නගරයට බටහිර යේදැසින් ඇතුළු වන ප්රධාන පිවිසුම වන මිද්යේදැණිය මාර්ගය ඔස්යේස් නගරයට 
ඇතුළු වීයේම්දී  හාමුවන ප්රධාන මංසංන්ධියක් වශයේයන් කුඹුයේගාඩ ආර මංසංන්ධිය දැැකගතා හාැකිය. 
ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තා කලැාපාය හාා හාම්බන්යේතාාට වරාය යේදැසින් යේකාළ� යේදැසංට ගමන් කරන බර වාහාන 
වික�පා මාර්ගය ඔස්යේස් පාැමිණ එම මංසංන්ධියේ�දී මිද්යේදැණිය මාර්ගය හාා එක්යේ�. එම මංසංන්ධියේ�  
සිට ප්රධාන මාර්ගය මංතීරු හාතාරක් යේලැසින් පිහිටා ඇති අතාර එම ප්රයේද්ශය පාසුකර�ම යේකයේසං�,  
යේපාා� වගාවන් හාා , යේන්වාසික, වාණිජා ඇතුළු මිශ්ර සංංවර්ධනයක් සංහිතා යේගාඩනැගිලිදැ මග යේදැපාසං 
දැැකගතා හාැකියේ�.

කුඹුයේගාඩ ආර ප්රයේද්ශය පාසුකර නගරය යේවතා ගමන් ගැනීයේම්දී මිද්යේදැණිය මාර්ගයේ� වම්පාසින් පිහිටි 
යේමෝදැරවාන හාංදිය හාමුවන අතාර යේමෝදැරවාන යේදැසංට ගමන් ගන්නා වික�පා මාර්ගය ඔස්යේස් කුඹුයේගාඩ ආර 
හාංදිය යේදැසින් එන බර වාහාන යේකාළ� යේදැසංට ගමන් ගන්නා ආකාරය දැැකගතා හාැකිය. 

මිද්යේදැණිය ප්රධාන මාර්ගය ඔස්යේස් තාවදුරට� නගර මධයය යේදැසංට ගමන් කිරීයේම්දී ඇඹිලිපිටිය නවනගර 
සීමාව හාඳුනාගතා හාැකිවන අතාර එම ප්රයේද්ශය පාරිපාාලැන සංංකීර්ණ හාා ඒ ආශ්රිතා ක්රියාකාරකම් වලින් 
සංමන්විතා යේ�. එම ප්රයේද්ශයේ�ම මාර්ගයට  දැකුණු යේදැසින් ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන ආර්ථික යේමයේහායුම් මධයස්ථාානය 
හාා ඇඹිලිපිටිය මහාජාන යේපාාළ මුලික කරග� ක්රියාකාරකම් හාඳුනාගතා  හාැකි යේ�. එයේමන්ම එම ප්රයේද්ශය 
හාරහාා ගමන් ගන්යේනකුට කාබනික කෘෂි නිෂ්පාාදැන මිලැදී ගැනීයේම් හාැකියාවදැ සංැලැසී යයි. මිද්යේදැණිය 
මාර්ගය ඔස්යේස්  ඇඹිලිපිටිය ජානාධිපාති විදැයාලැය පාසුකර නගර මධයයට ගමන් කිරීයේම්දී ක්රමයේයන් 
නැවතා� යේගාඩනැගිලි උසං හාා ඝණ�වය වැඩිවීමක් හාඳුනාගතා  හාැකියේ�.

මිද්යේදැණිය ප්රධාන මාර්ගය ආශ්රිතාව ක්රියාකාරකම් යේබායේහාාමයක් පාැවතියදැ අවහිරතාාවය අඩුවන පාරිදි 
සංැකසුනු වාහාන නැවතුම් ස්ථාාන, පාදික යේ�දිකා හාා ක්රමව�ව සංැකසු කාණු පාද්ධති යේමන්ම උදැයාන 
අලැංකරණ වලින් යුතු ප්රියමනාපා නගරයක් දැැකගතා හාැකියේ�.

යේමම සි�දිශාවන් තුළින් නගරයට පිවිසීයේම්දී  ප්රධාන මාර්ග යේදැපාසං සංදැාහාරිතා පාසුබිමකින් සංමන්විතා වීම 
තුළින් වලැව ප්රයේද්ශයේ� ආයේ�ණික�වය හාා කෘෂිකාර්මික  බිමක් යන හාැඟිම දැනවන අතාර ක්රමයේයන් 
නගර මධයයට ඇතුළු වීයේම්දී නගරය අභයන්තාරයේ�  සිදුවන ක්රියාකාරකම්වලැ විවිධාංගිකරණ ලැක්ෂණ 
හාා නාගරික ආකෘතියේ� යේවනස්වීම හාඳුනාගතා  හාැකිවනවා යේමන්ම  කෘෂිකාර්මික  බිමක් වටකරග� 
වාණිජාමය වශයේයන් සංක්රිය වූ යාන්ත්රණයක් සංහිතා නගරයක් යේලැසං දැැයේනනු යේනාවනුමානය. යේමම 
නගරයේ� ආකෘතිය කුඹුයේගාඩආර හාා හිඟුර ප්රයේද්ශය ආශ්රිතාව යේවනස් මුහුණුවරක් ගන්නා අතාර එකී 
ප්රයේද්ශය ආශ්රිතාව විශාලැ පාරිමාණයේ� යේගාඩනැගීලී සංහිතා කර්මාන්තා හාා ඒ ආශ්රිතා ක්රියාකාරකම් දැැකගතා 
හාැකියේ�.

ඒ අනුව ඉහාතින් සිදුකලැ සියලු විස්තාර කිරීම් වලින් පාැවයේසංනුයේ� ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� සංංවර්ධනය තුළින් 
බලැායේපාායේරා�තු වන වලැව නිම්නයේ� කෘෂි ආර්ථික නිපාැයුම් යේක්න්ද්රය නමැති නාගරික දැැක්ම දැර්ශනය 
කරන නාගරික ආකෘතියක් විදීයේම් හාැකියාව වර්ෂ 2030 වනවිට යේයෝජිතා ඉඩම් භාවිතා සංැලැැස්ම තුළින් 
උදැාවන බවයි.

රූප සංටහන 6.5 : කුඹුමෙගාඩ ආර �න්දිමෙ� සිට  ඇඹිලිපිටිය නාගර මධයය ප්රමෙේශය දාක්වා වනා �රස් පැතිකඩ
මූලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2020
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සිතියමා 6.1 : රේයෝජිත්යං ඉ්ඩම් පරිහාරාණ සංැලංැස්මා 2030

 (2021–2030)
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6.4. කොභෞතිකා හා සංාමාජීය අපරවූහ පහසුකාම්  
සංංවර්ධන උපායමාර්ග

වර්ෂ 2030 වනවිට පාරිසංර හිතාකාමී සංංවර්ධනයක් තුළින් ජානාවාසංයට  හිතාකර සංංචාාරයට ආකර්ෂණිය 
නගරයක් බිහිකිරීම යන අරමුණ ඉටුකරගැනීම මුලික කරගනිමින් ඇඹිලිපිටිය නගරවාසීන්යේ�  
එදියේනදැා අවශයතාා පාහාසුයේවන් සංපුරා ගැනීමට හාැකිවන පාරිදි නගර මධයය ප්රයේද්ශයේ� සිට උඩවලැව, 
තුංකම, කුට්ටිගලැ, පාදැලැංගලැ යන කුඩා නගර දැක්වා යේභෞතික හාා, සංමාජීය යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය 
කිරීමට අයේ�ක්ෂා කර ඇතා. එයේමන්ම නාගරික සංංවර්ධනය සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා නාගරික දැැක්ම හාා  
ඉලැක්ක සංපුරාගනිමින් නාගරික ආර්ථිකය ඉහාළ  නැංවීම සංඳහාා උපාායමාර්ගික සංැලැසුම් තුළින් නාගරික 
යටිතාලැ පාසුකම් සංංවර්ධන උපාායමාර්ග හාඳුනායේගන ඇතා. 

රූප සංටහන 6.6 : නාාගරික යටි�ලං ප�සුකම් සංැලංසුම් 

නාගරිකා යටිතලැ පහසුකාම් සංංවර්ධනය

සංාමාාජිය යටිත්යංලං 
පහාසුකම් සංංවර්ධනාය 

රේභාෞතික යටිත්යංලං 
පහාසුකම් සංංවර්ධනාය 

i. රේයෝජිත්යං නාගරා මාධ�ය සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 

ii. රේයෝජිත්යං ප්රවාහානා සංැලංැස්මා.

iii. රේයෝජිත්යං ජලං සංැපයුම් සංැලංැස්මා

iv. රේයෝජිත්යං විදුලි හාා දත්ත්යං රැහාැන සංැපයුම් සංැලංස්මා

v. රේයෝජිත්යං අප ජලංය හාා මාළාාප්රවාහානා  සංැලංැස්මා

vi. රේයෝජිත්යං ්ඝණ අප්රව� කළාමානාාකරාණ සංැලංැස්මා

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

සංා ා ය අ ව   
ක  සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

6.4.1. සංාමාාජීය අපරාවූහා පහාසුකම් සංංවර්ධනා උපායමාාර්ග

සංමාජීය යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය යටයේ�  යේන්වාසික, යේසංෞඛ්යාය හාා අධයාපාන යන ප්රධාන සංමාජීය 
යටිතාලැ පාහාසුකම් අංශ කිහිපාය තුළ පාවතින අවශයතාා හාා වර්ෂ 2030දී අයේ�ක්ෂිතා යේන්වාසික 
ජානගහානයට  පාවතින යටිතාලැ පාහාසුකම් ප්රමාණව� අවශයතාා පිළිබඳ අධයනය කරමින් යේයෝජිතා යේස්වා 
සංැපායුම් සංැලැැස්ම පිළියේයළ කර ඇතා.

6.4.1.1 රේනවාසික පහාසුකම්

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා යේස්වා සංැපායුම් සංැලැැස්ම තුළින් නගරයේ� පාවතින ප්රධාන යේස්වා යේලැසං 
හාඳුනායේගන ඇති යේන්වාසික පාහාසුකම්, යේසංෞඛ්යාය හාා අධයාපානික යේස්වාවන් සංඳහාා අවශය යටිතාලැ 
පාහාසුකම් සංංවර්ධනය  පිළිබඳ යේයෝජානා ඇතුළ�  කර ඇතා. 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ වර්තාමාන ජානගහානය 99,138(2017)ක් වන අතාර වර්ෂ 2030 
සංඳහාා පුයේරෝකථානය කර ඇති ජානගහානය 125,045කි. ඒ අනුව වර්තාමාන ජානගහානයට අමතාරව වර්ෂ 
2030 වනවිට වැඩියේ� යැයි අයේ�ක්ෂිතා ජානගහානය 25,907කි. ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ 
දැැනට ජිව�වන  පාවු� සංංඛ්යායාව 24,784ක් වන අතාර පුයේරෝකථාන ජානගහානයට අනුව අයේ�ක්ෂිතා පාවු� 
සංංඛ්යායාව 31,261ක් යේ�. ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවිට පාවතින පාවු� සංංඛ්යායාවට අමතාරව වැඩිවන පාවු� 
සංංඛ්යායාව 6477කි. 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින භූමී භාවිතායන්ට අනුව යේන්වාසික කටයුතු සංඳහාා යේවන්ව 
පාවතින යේන්වාසික භූමී ප්රමාණය යේහාක්ටයාර් 6666කි. වර්තාමානය වනවිට පාවතින යේන්වාසික ඒකකයන් 
සංඳහාා භාවිතායට යේගන ඇති භූමී  ප්රමාණය (එක් පාවු� ඒකකයක් සංඳහාා පාර්චාස් 40ක අවම බිම් ප්රමාණයක් 
යේලැසං සංලැකා ගණන් බැලීයේම්දී ) යේහාක්ටයාර් 2507ක් පාමණ ප්රමාණයකි. එම භූමී ප්රමාණය දැැනට පාවතින 
යේන්වාසික භූමී ප්රමාණයේයන් 37.6% ක් තාරම් අඩු ප්රමාණයක් යේ�. ඒ අනුව වර්ෂ 2030 සංඳහාා වැඩිවන පාවු� 
ඒකක සංංඛ්යායාව සංඳහාා අවශය යේන්වාසික භූමී ප්රමාණය අතිරික්තායක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා භූමී භාවිතා සංැලැැස්ම තුළින් යේසංෞඛ්යාය පාහාසුකම්, අධයාපානික යේස්වාවන් යේමන්ම 
වියේ�ක වියේනෝදැාස්වාදැ කටයුතු සංපුරාගතා හාැකි ස්ථාාන පිළිබඳ සංලැකා බලැා මිශ්ර යේන්වාසික කලැාපා, හාා  
යේන්වාසික කලැාපා හාඳුන්වාදීම සිදුකර ඇති අතාර එමඟින් යේන්වාසික අවශයතාා සංඳහාා ප්රමාණව� පාරිදි 
භූමී පාහාසුකම් සංලැසංා දී ඇතා.

වර්ෂය ජනගනය පවු� සංංඛ්යායාව කොන්වාසිකා ඝණත්වය

දළ කොන්වාසිකා ඝණත්වය  
(ව.කි.මි.ට නිවාසං ඒකාකා)

ශුේධ කොන්වාසිකා ඝණත්වය 
(ව.කි.මි.ට නිවාසං ඒකාකා)

2011 78,150 22,293 148 318

2017 99,138 24,784 165 354

2030 125,045 31,261 208 446

වගුව 6.1 : මෙන්වාසික ඒකක ඝණත්වය
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

සංා ා ය අ ව   
ක  සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

වගුව 6.2 : ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� පවතිනා මෙසංෞඛය ප�සුකම්
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016

අනු අංකාය කොරෝහකො� නම වර්ගීකාරණය ඇඳන් සංංඛ්යායාව

01 දිස්ත්රික් ම� මෙරෝ�ලං - ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්රික් ම� මෙරෝ�ලං 433

02 ආයුර්මෙ�දා මෙරෝ�ලං - ඇඹිලිපිටිය ඒ කාණ්ඩය 58

03 විමෙ�නාායක මෙවදා මැදුර(මෙපෞේගලික) - 30

04 ග්රීන් මෙමඩිමෙකයා මෙපෞේගලික මෙරෝ�ලං ඒ කාණ්ඩය 08

05 චාන්ද්රිකා වැව දිසංා  මෙරෝ�ලං බී කාණ්ඩය 65

06 මෙපාලි ක්ලිනික් මෙපෞේගලික මෙරෝ�ලං ඒ කාණ්ඩය 85

07 නාමෙවෝදායා   මෙපෞේගලික මෙරෝ�ලං ඒ කාණ්ඩය 05

08 ප්රාමෙේශීය මෙරෝ�ලං -උඩවලංව ඩී කාණ්ඩය 24

09 වි�ානාාරච්චි සං� ශක්ති ආයුර්මෙ�දා 
මෙරෝ�ලං

ආයුර්මෙ�දා 30

එකතුව 738

6.4.1.2. රේසංෞඛ� පහාසුකම්

නගරයේ� පාවතින යේසංෞඛ්යාය පාහාසුකම් පිළිබඳ සංලැකා බැලීයේම්දී ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්රික් මහා යේරෝහාලැට අමතාරව 
පාදැලැංගලැ හාා උඩවලැව දිසංා යේරෝහාලැ යේමන්ම නව නගරයේ� පිහිටි ආයුර්යේ�දැ යේරෝහාලැ තුළින් යේසංෞඛ්යාය 
පාහාසුකම් සංැපායීම සිදුකරනු ලැබන අතාර නගරයේ� ක්රියා�මක යේපාෞද්ගලික යේරෝහා� 3ක් ඇතුළු ධෛවදැය 
මධයස්ථාාන තුළින්දැ එම පාහාසුකම් සංැපායීම සිදුකරනු ලැබයි.

ඉහාතා වගු අංක 6.2හි සංඳහාන් කර ඇති පාරිදි ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය ආවරණය කරමින්  
ඇති ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්රික් මහා යේරෝහාලැ, චාන්්රිකා වැව දිසංා යේරෝහාලැ, උඩවලැව දිසංා යේරෝහාලැ, ආයුර්යේ�දැ හාා 
යේපාෞද්ගලික යේරෝහා� 9ට අමතාරව තුංකම හාා යේමාරකැටිය ප්රයේද්ශ ආශ්රිතාව ප්රායේද්ශීය ධෛවදැය මධයස්ථාාන 
යේදැකක්දැ පිහිටා ඇතා. වියේ�ෂයේයන්ම ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්රික් මහා යේරෝහාලැ තුළ යේන්වාසික හාා බාහිර යේරෝගී 
අංශවලැ පාවතින තාදැබදැය අවම කිරීම සංඳහාා උඩවලැව හාා පාදැලැංගලැ දිසංා යේරෝහා� වැඩිදියුණු කිරීම  
කළ යුතුව ඇතා. දැැනට පාවතින යේරෝහා� වලැ යේපාෝෂක ප්රයේද්ශ අධයයනය තුළින් ඇඹිලිපිටිය නාගරික  
බලැ ප්රයේද්ශයම ආවරණය වන පාරිදි යේසංෞඛ්යායය පාහාසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් 
සිතියම් අංක 1.6).
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

සංා ා ය අ ව   
ක  සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

වගුව 6.3 : ඇඹිලිපිටිය නාාගරික �ලං ප්රමෙේශය තුළ පවතිනා අධයාපනික ප�සුකම් 
මූලැා�ය : අධයාපනා කලංාප කාර්යාලංය, 2017

ග්රාාම නිලැධාරී වසංම පාසංකො� නම

පා
සං�
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ඛ්යාය
ාව

ගු
රු

  
සංං

ඛ්යාය
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ගු
රු

 / 
ශි

ෂය
 

අනු
පා

ත
ය

ගමෙ�යාය ගමෙ�යාය විදායාලංය 2 1 - 11 16 438 23 1: 19

යාය 02 මෙ�ෝධිමළුව විදු�ලං 2 1 - 11 29 1126 46 1: 24

උඩගම ඇඹිලිපිටිය ම�ා විදායාලංය 1AB 1 - 13 42 1280 93 1: 14

පල්මෙල්ගම කනිෂ්ඨා ේවිතීයික විදායාලංය 2 1 - 11 54 2440 70 1:30

කුඹුමෙගාඩආර කනාමැදි ආර විදායාලංය 2 1 - 9 09 123 13 1:9

මෙමාරකැටිය මෙමාරකැටිය ම�ා විදායාලංය 1AB 1 - 13 41 1184 68 1:19

හිඟුරආර මෙ�ෝධිරාජ විදායාලංය අර්ධ රාජය 1 - 11 779 43 1:18

කැටගල්ආර ඇඹිලිපිටිය කැටගල් ආර විදායාලංය 2 1 - 11 11 252 19 1:13

මෙමෝදාරවානා ඇඹිලිපිටිය මෙමෝදාරවානා විදායාලංය 2 1 - 11 13 334 20 1:17

නාව නාගරය ජනාාධිපති විදායාලංය 1AB 1 - 13 115 4765 204 1:22

හිඟුර කච්චිගලං විදායාලංය 2 1 - 11 11 180 16 1:9

පදාලංංගලං ඩී.ඒ.රාජපක්ෂ විදායාලංය 3 1 - 5 24 901 30 1:37

හිඟුර සිරිසංඟමෙ�ෝ විදායාලංය 2 1 - 11 11 200 21 1:14

හිඟුර ඇඹිලිපිටිය චාන්ද්රිකා වැව ජයන්ති ම�ා විදායාලංය 1AB 1 - 13 40 1206 66 1:19

කුට්ටිගලං ඇඹිලිපිටිය ඌරුපැරැත්� විදායාලංය 2 1 - 11 11 156 20 1:9

ජුලංංගැමෙට් වලංව නාදී විදායාලංය 2 1 - 11 11 326 20 1:18

තුංකම තුංකම ම�ා විදායාලංය 1C 1 - 13 21 506 30 1:15

�ාගලං මෙථේරපුත්� විදායාලංය 2 1 - 11 11 299 23 1:13

�ාගලං කරවිලංයාය ම�ා විදායාලංය 2 1 - 11 13 343 28 1:15

�ල්මිල්ලංකැටිය �ල්මිල්ලංකැටිය ම�ා විදායාලංය 1C 1 - 13 30 1129 52 1:18

තිමෙ�ාල් කැටිය තිමෙ�ාල්කැටිය විදායාලංය 2 1 - 11 08 293 17 1:14

හිඟුරආර ගුරු ආර ප්රාථමික විදායාලංය 1C 1 - 13 30 779 44 1:13

6.4.1.3. අධ�ාපනික පහාසුකම්
 
අධයාපාන පාහාසුකම් යේවනුයේවන් නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේ� දැැනට පාවතින පාාසං� 20 ක ප්රමාණය වර්තාමාන 
ශිෂය සංංඛ්යායාවට මුලික අධයාපාන කටයුතු සංඳහාා ප්රමාණව� වන අතාර වර්ෂ 2030 වනවිට වර්ධනය වන 
සිසු ජානගහානයට අවශය පාරිදි 1 AB, 1C මට්ටයේම් පාවතින පාාසං� වලැ පාහාසුකම් නැංවීම තුළින් පාාසං� 
අධයාපාන  කටයුතු සංපුරාලීම සිදුකලැ හාැකි අතාර නව පාාසං� ඉදිකිරීයේම් අවශයතාාවයක් පාැන යේනානගී. මීට 
අමතාරව ඇඹිලිපිටිය කාර්මික විදැයාලැය, වෘ�තීය පුහුණු මධයස්ථාාන හාා  හාමුදැා ඉංජියේන්රු පාාසංලැ තුළ 
පාහාසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් තාෘතිය අධයාපානික කටයුතු සංඳහාා ප්රමාණා�මක තාරම් අවස්ථාා  
සංලැසංා දීමට හාඳුනායේගන ඇතා (ඇමුණුම් සිතියම් අංක 1.7).
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6.4.2. රේභාෞතික අපරාවූහා පහාසුකම් සංංවර්ධනා උපායමාාර්ග 

 යේන්වාසික ජානතාාවට හාා නගරයට පාැමියේණන සංංසංරණ ජානතාාවට අවශය පාහාසුකම් ප්රමාණව� පාරිදි 
සංපුරාලැමින් ආකර්ෂණිය නගරයක් බිහිකිරීම සංඳහාා සංමාජීය යටිතාලැ පාහාසුකම් වලැ පාවතින 
ප්රමාණා�මකභාවය යේමන්ම යේභෞතික යටිතාලැ පාහාසුකම් සංපුරාලීම සංඳහාා දැැනට යේමම ප්රයේද්ශය තුළ 
පාවතින ගැටළු හාඳුනායේගන ඇතා. වර්ෂ 2030 සංඳහාා පුයේරෝකථානය කරන ලැදැ යේන්වාසික ජානගහානය හාා 
සංංසංරණ ජානගහානයට ප්රමාණව� පාරිදි යේභෞතික යටිතාලැ පාහාසුකම් සංම්පාාදැනය සංඳහාා ප්රධාන 
උපාායමාර්ගික සංැලැසුම් හායක් හාඳුනායේගන ඇතා.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

රූප සංටහන 6.7 : මෙභෞතික අපරවහු� ප�සුකම් සංංවර්ධනා සංැලංසුම් 

නාාගරික රේභාෞතික අපරාවුහා පහාසුකම් සංංවර්ධනාය

ය  නාග  
ධ ය සංංවර්ධනා 

සං

ය  වා නා 
සං

ය  ා ය 
 සං  

සං

ය   
සං

ය  අ  ා 
ා වා නා 

සං

ය   
අ ව  

ක නාාක  
සං

6.4.2.1. රේයෝජිත්යං නාගරා මාධ�ය සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 

යේයෝජිතා කලැාපීකරණ සංැලැැස්ම තුළින් හාඳුනාග� යේයෝජිතා වාණිජා කලැාපාය I, වාණිජා කලැාපාය II හාා 
ආයතනික කලැාපාය තුළින් ආවරණිතා නගර මධයය ප්රයේද්ශය වාණිජා, මුලැය, පාරිපාාලැන හාා ප්රවාහාන යනාදී 
වශයේයන්  ක්රියාකාරකම් රාශියකින් සංමන්විතාව අධි ඝණ�ව කලැාපායක් යේලැසං නිර්මාණය වී ඇතා. යේමම 
සියලු අවශයතාාවන් ඉටුකර ගැනීම සංඳහාා යේස්වාලැාභින් හාා යේස්වාදැායකයින් යේලැසං නගර මධයයට 
පාැමියේණන සියලුම ජානතාාවට අවශයය පාහාසුකම් විධිම� යේලැසං සංපායායේදැමින් සියලු කාර්යයන් පාහාසුයේවන් 
හාා කාර්යක්ෂම යේලැසං ඉටුකර ගැනීමට හාැකිවන පාරිදි නගර මධයය ප්රයේද්ශය සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහාා 
යේයෝජිතා නගර මධයය සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් හාඳුනාග� උපාායමාර්ග කිහිපායකි.

රූප සංටහන 6.8 : මෙයෝජි� නාගර මධයය සංංවර්ධනා සංැලංසුම් අරමුණු 

රේයෝජිත්යං නාගරා මාධ�ය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 

රේයෝජිත්යං වාණිජ කලංාපය ආශ්රිත්යං වාණිජ කටයුතු පුළුල් කිරීමා 

ආයත්යංනික රේස්වා කටයුතු පහාසු කිරීමා 

ප්රවාහානා පහාසුකම් විධිමාත් කිරීමා 

සුවදායි ආකර්ශණිය වටපිටාවක් ඇතිකිරීමා 
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

උපායමාාර්ග 01

නගර මධයයේ� පාවතින රාජාය ආයතාන සංතු වාණිජා වටිනාකමින් ඉහාළ ඉඩම් වාණිජා කටයුතු     සංඳහාා 
පාවරාගැනීම

රූප සංටහන 6.9 : මෙයෝජි� නාගර මධය සංංවර්ධනා සංැලංැස්මෙමහි උපායමාර්ග 01ට අදාාළ රූප සංට�නා
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

කොයෝජිත ආපන ශාලැා, සිනමා ශාලැා ඇතුළත් වාණිජ සංංකීර්ණය හා රථගාලැ

කොයෝජිත සංාප්පු සංංකීර්ණය හා රථගාලැ
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රූප සංටහන 6.10 : මෙයෝජි� ආය�නික කලංාපය �ා  පවතිනා රාජයය  ආය�නා
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උපායමාාර්ග 02

පාරිපාාලැන ආයතනික යේස්වා ලැබාගැනීම පාහාසු කිරීම සංඳහාා ප්රධාන පාරිපාාලැන ආයතාන එකරාශී කිරීම

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

උපායමාාර්ග 03 : ප්රවාහානා පහාසුකම් විධිමාත් කිරීමා

(අ). නගර මධයයේ� පාවතින තාදැබදැකාරී බව අවම කරමින් යේස්වා අවශයතාා ලැබාගැනීමට පාැමියේණන 
ජානතාාවට අවශය යේස්වා පාහාසුකම් ලැබාගැනීමට පාහාසු වන පාරිදි ප්රවාහාන පාහාසුකම් විධිම� කිරීම.

(ආ). හාඳුනාග� වියේ�ෂ මාර්ග සංංවර්ධනය තුළින් නගර මධයය ප්රයේද්ශයේ� රථාවාහාන 
තාදැබදැය අවම කිරීම

ප්රවාහානා පහාසුකම් 
විධිමාත් කිරීමා 

විකල්ප මාාර්ග සංංවර්ධනාය 

රේස්වා මාාර්ග සංංවර්ධනාය 

මාහාජනා වාහානා නාැවතුම් ස්ථානා සංංවර්ධනාය 

රේපාදු ප්රවාහානා බස්නාැවතුම්  සංංවර්ධනාය 

රූප සංටහන 6.11 : ප්රවා�නා ප�සුකම් විධිමත් කිරීමෙම් අරමුණු 
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රූප සංටහන 6.12 : ප්රවා�නා ප�සුකම් විධිමත් කිරීම සංදා�ා �දුනාාගත් උපායමාර්ග
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උපායමාාර්ග 04

නගරය ආශ්රිතාව ජාලැ උදැයාන, නාගරික වන උදැයාන හාා යේර්ඛිය උදැයාන ඇති කිරීම තුළින් නගර මධයයේ� 
ආකර්ශණිය බව වැඩිදියුණු කිරීම හාා එමගින් නාගරික ජානතාාවට ප්රමාණව� පාරිදි වියේ�ක හාා වියේනෝදැ 
කටයුතු යේවනුයේවන් අවශය පාහාසුකම් ලැබාදීම.

නැකොගනහිර  
පිවිසුකොමන් නගර 

මධයයට  

බටහිර පිවිසුකොමන් 
නගර මධයයට  

උතුරු පිවිසුකොමන් 
නගර මධයයට  

කොයෝජිත කොමාරකාැටිය 
නාගරිකා උදයානය 

කොයෝජිත කොයෝධගම 
නාගරිකා උදයානය 

ක්රියාත්මකා කොවමින් පවතින කාාවන්තිස්සං වැව 
වාපි උදයානය ඉදිකිරීකොම් වයාපෘතිය  

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග
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සිතියම 6.2 : මෙයෝජි� නාගර මධයය සංංවර්ධනා සංැලංැස්ම  2030 

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

6.4.2.2. රේයෝජිත්යං ප්රවාහානා සංැලංැස්මා

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළ යේභෞතික යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය කිරීයේම් එක් 
උපාායමාර්ගයක් වශයේයන් වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා ප්රවාහාන සංැලැැස්ම පිළියේයළ කර ඇතා. ඇඹිලිපිටිය 
නගරයේ�  වර්ෂ 2030දී  අයේ�ක්ෂිතා යේන්වාසික ජානගහානය වන 125,045ක ජානගහානයට අමතාරව වර්ෂ 
2030දී නගරයට ධෛදැනිකව පාැමියේණ්යැයි අයේ�ක්ෂිතා  පුයේරෝකථානය කරන ලැදැ 301,100ක සංංසංරණ 
ජානගහානයට අවශය ප්රවාහාන යේස්වා බාධාවකින් යේතාාරව සංපුරාලීම සංඳහාා යේමම ප්රවාහාන සංැලැැස්ම තුළින් 
කටයුතු කර ඇතා. 

2017 වර්ෂයේ� ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ සිදුකරන ලැදැ ධෛදැනික රථාවාහාන සංමීක්ෂණයට අනුව රථාවාහාන 
තාදැබදැය  වැඩි වශයේයන් පාවතින උදැැසංන, මධයහාන හාා සංන්ධයා කාලැයන් වලැ  පාැය භාගයක් තුළ නගරයට 
පාැමියේණන සංාමානය රථාවාහාන ගමන්වාර සංංඛ්යායාව 1220ක් පාමණ වන අතාර නගරයේයන් පිටතාට ගමන් 
ගන්නා ගමන්වාර සංංඛ්යායාව 1040 ක්  පාමණ යේ�.  ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවිට වැඩිවන සංංසංරණ  
ජානගහානයට අනුව දිනකට පාැය භාගයක් තුළ නගරයට ඇතුළුවන සංාමානය රථාවාහාන ගමන්වාර 
සංංඛ්යායාව 1525ක් හාා නගරයේයන් පිටවන සංාමානය රථාවාහාන ගමන්වාර සංංඛ්යායාව 1300ක් යේලැසං 
උපාක�පානය කර ඇතා. 

යේමම උපාක�පානය කරන ලැදැ රථාවාහාන ගලැනය, නගරයේ� ඉදිරි සංංවර්ධන ක්රියාදැාමයන් සංමඟ ක්රියා�මක 
වීමට යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය ආශ්රිතා ක්රියාකාරකම්, උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපාය ආශ්රිතා ක්රියාකාරකම්, 
කෘෂිකර්මාන්තා කටයුතු හාා නගර මධයයේ�  වාණිජා යේස්වා වැඩිදියුණු වීම� සංමඟ ඇති වන සංංවර්ධනය 
තුළින් යේමන්ම නගරය තුළ යේන්වාසික කටයුතු සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇති මිශ්ර යේන්වාසික හාා යේන්වාසික 
කලැාපා තුළින් ජානනය යේ� යැයි උපාක�පානය කර ඇතා.

යේම් ආකාරයට රථාවාහාන සංංඛ්යායාව වර්ධනය වීම� සංමඟ රථාවාහාන තාදැබදැයකින් යේතාාරව ගමන් කිරීමට 
ප්රමාණව� පාරිදි වික�පා මාර්ග ඉඳිකිරීම, අතුරු මාර්ග ඉඳිකිරීම, යේස්වා මාර්ග ඉඳිකිරීම හාා පාවතින මාර්ග 
පුළු� කිරීම යේමන්ම යේපාාදු ප්රවාහාන අවශයතාා සංඳහාා බස්නැවතුම්යේපාාළ හාා රථාගා� පාහාසුකම් සංංවර්ධනය 
අතායාවශය වී ඇතා. ඒ අනුව එකී අවශයතාාවලැට ගැළයේපාන පාරිදි නගරයේ� මාර්ග සංංවර්ධනය සිදුකිරීම 
සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇති ප්රධාන උපාායමාර්ග කිහිපායකි.

උපායමාාර්ග 01 : විකල්ප මාාර්ග සංංවර්ධනාය

(අ). යේනෝනගම  මාර්ගය ඔස්යේස් පාදැලැංගලැ යේදැසින් හාම්බන්යේතාාට වරායේ� සිට යේකාළ� හාා යේවන� ප්රයේද්ශ 
වලැට ගමන් කරන යේමෝටර් රථා ප්රවාහානය කරන දිගු යේලැාරිරථා, බහාාලුම් ප්රවාහානය කරන කන්යේට්නර් 
රථා හාා  නගරයට ඇතුළු වන බර වාහාන තුළින් සිදුවන රථාවාහාන තාදැබදැය අවම කිරීම හාා හිඟුර හාා 
කුඹුයේගාඩ ආර ප්රයේද්ශයේ�  ස්ථාාපිතා කිරීමට යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය යේවතා ගමන් ගන්නා බර 
වාහාන නගර මධය ප්රයේද්ශයේයන් බැහාැරව යේනෝනගම, මිද්යේදැණිය හාා පානාමුර මාර්ග යේවතා සංම්බන්ධ 
කර ගමන් කිරීම සංඳහාා වික� මාර්ග සංංවර්ධනය හාඳුනායේගන ඇතා. 

(යේකාළ� පාාර 100 කණුව (යේබෝසිරිගම මාර්ගය ආසංන්නයේයන්) සිට පානාමුර මාර්ගය හාරහාා 
යේමෝදැරවාන මාර්ගය මිද්යේදැණිය මාර්ගය යේතාක්දැ, කුඹුයේගාඩ ආර හාංදියේ� සිට කඩදැාසි කම්හාලැ 
මාර්ගය, කදුරුගස් ආර හාරහාා කරවිලැ යාය මාර්ගය ඔස්යේස් යේනෝනගම  මාර්ගය දැක්වා මංතීරු 
යේදැකකින් යුතුව වික�පා මාර්ගයක් යේලැසං සංංවර්ධනය කිරීම)
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(ආ). යේමාණරාගලැ යේදැසින් යේමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්යේස්  පාැමියේණන බර වාහාන නගර මධයය ප්රයේද්ශය මග 
හාරිමින් දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය යේවතා සංම්බන්ධ කිරීම හාා යේමාණරාගලැ දිස්ත්රික්කයේ� යේයෝජිතා 
කර්මාන්තා කලැාපා හාා සංම්බන්ධ වීමට යේමන්ම ඒ ආශ්රිතා අමුද්රවය ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තා කලැාපාය හාා 
පාහාසුයේවන් අන්තාර් හුවමාරු කරගැනීම  සංඳහාා  ඇඹිලිපිටිය හා�මි�ලැකැටිය පාාසං� මාර්ගය, හාතාර 
ඇළ මාර්ගය දැක්වා සංම්බන්ධ කරමින් යේවයේහාරගම මාර්ගය ඔස්යේස් යේමාරකැටිය මාර්ගය දැක්වා 
මංතීරු යේදැකකින් යුතු වික�පා මාර්ගයක් යේලැසං සංංවර්ධනය කිරීම.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

රූප සංටහන 6.13 : මෙයෝජි� විකල්ප මාර්ග
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

හ
ත

කොර් ඇ
ළ මාර්ග

ය  

කොමාරකාැටිය මාර්ගය  
පනාමුර මාර්ගය  

කොන
ෝන

ගම මාර්ගය  

කොම
ාරකා

ැටි
ය මාර්ග

ය  

කොමෝදරවාන හන්දිය  

කොයෝජිත කාර්මාන්ත කාලැාපය  කාරවිලැයාය මාර්ගය  

කොප්පර් මි� මාර්ගය  

100කානුව 

හ�මි�ලැකාැටිය පාසං� මාර්ගය  
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උපායමාාර්ග 02 : අතුරු මාාර්ග සංංවර්ධනාය

නගර මධයයේ� ප්රධාන යේස්වා  ස්ථාාන යේලැසං ජානගහානය වැඩි වශයේයන් ගැවයේසංන ප්රධාන බස් නැවතුම්යේපාාළ, 
මහාජානයේපාාළ, ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්රික් මහා යේරෝහාලැ හාා ඇඹිලිපිටිය ජානාධිපාති විදැයාලැය ආශ්රිතා යේස්වාවන් 
රථාවාහාන තාදැබදැයකින් යේතාාරව සංැපායීම සංඳහාා උඩගම හාංදියේ� සිට යේරෝහා� මාර්ගය ජානාධිපාති විදැයාලැය 
අසංලැ දැක්වා මාර්ගයදැ, එතාැන් සිට ජානධිපාති විදැයාලැය අසංලැ යේකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය ඔස්යේස් යේනෝනගම  
මාර්ගය දැක්වා මාර්ගය� මහාවැලි ක්රීඩාංගණය අසංළින් ආරම්භ වන ට්ාන්ස්යේ්ෝමර් මාර්ගය යේමාරකැටිය 
මාර්ගය දැක්වා සංම්බන්ධ වන මංතීරු යේදැකකින් යුතුව අතුරු මාර්ග යේලැසං සංංවර්ධනය කිරීම.

රූප සංටහන 6.14 : මෙයෝජි� අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනාය 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උපායමාාර්ග 03 : රේස්වා මාාර්ග සංංවර්ධනාය

දැැනට භාවිතාය වැඩි වශයේයන් සිදුවන අවිධිම� තා��වයේ� පාවතින යේරෝහා� වටරවුම් මාර්ගය, යේමෝදැරවාන 
වටරවුම් මාර්ගය, ආර්ථික මධයස්ථාානය අසංළ සිට යේපාාළ පිටුපාසින් ඇති මාර්ගය යේකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය 
දැක්වාදැ ,අක්කර පාන්සීය මාර්ගය  හාා  අක්කර පාන්සීය මාර්ගයේ� සිට ඇඹිලිපිටිය රාජාකීය විදැයාලැය 
පිටුපාසින් යේමාරකැටිය මාර්ගයේ� ලියනෑගම මාර්ගය දැක්වා නව මාර්ගයක් වශයේයන් යේමම මාර්ග පාහා 
ප්රධාන යේස්වා මාර්ග යේලැසං සංංවර්ධනය කරමින් නගර මධයයේ� පාවතින රථාවාහාන තාදැබදැය  අවම කිරීම.

කොකා
ාන්

ක්රීට්
 ය

ාඩ්
 ම

ාර්
ගය

 

ට්රාා
න්

ස්කො
�ෝ

මර්
 ම

ාර්
ගය

 

කොන
ෝන

ගමට 

සූරියවැවට   

බිම්බදු යාය මාර්ගය 

පනාමුර සිට 

රත්නපුර සිට 

උඩා
ග

ම 
මා

ර්ග
ය 

D.
J.R

.දි
සංා

න
ාය

කා
 ම

ාව
ත

 

මිේ
කොද

ණි
ය සි

ට 

කොකාාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය 

චන්ද්රිකාා 
වැව 

කාාවන්තිස්සං 
වැව 

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග
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රූප සංටහන 6.15 : මෙයෝජි� මෙස්වා මාර්ග 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උපායමාාර්ග 04 : සංංචාරාක රේස්වා මාාර්ග සංංවර්ධනාය

උඩවලැව නගරයේ� සංංචාාරක යේහාෝට� හාා සං්ාරි පාහාසුකම් පාවතින යේයෝජිතා සංංචාාරක යේස්වා කලැාපාය 
සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇති උඩවලැව හාන්දිය, ර�කර�ව ප්රයේද්ශ ආශ්රිතාව පාවතින යේසංෝ මි� මාර්ගය, ධර්මපාාලැ 
මාවතා, හාා මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය මංතීරු යේදැකකින් යුතුව සංංවර්ධනය කිරීම යේමන්ම උඩවලැව දැකුණු ඇළ 
ඉවුර සංමඟ පාවතින මාර්ගය වියේ�ෂ සංංචාාරක ගමන් පාථායක් වශයේයන් සංංවර්ධනය කරමින් උඩවලැව 
නගරයට පාැමියේණන සංංචාාරකයින් ඇඹිලිපිටිය නගරය යේවතා ආකර්ෂණය කරගැනීම.

අක්කාර පනසීය මාර්ගය 

කොයෝජිත නව කොස්වා මාර්ගය 

කොමාරකාැටිය විකා�ප 

මාර්ගය 

කොම
ෝදර

වාන
 මාර්ග

ය 

කොර
ෝහ

� මාර්ග
ය 

ආ
ර්ථි

කා මධයස්ථාන
යට 

පිටුපසං මාර්ග
ය 

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රූප සංටහන 6.16 : මෙයෝජි� සංංචාාරක මෙස්වා මාර්ග 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උපායමාාර්ග 05 : රාථවාහානා නාැවතුම් හාා හාැසිරාවීම් ස්ථානා සංංවර්ධනාය

(අ). නගරයේ� ප්රධාන බස්නැවතුම්යේපාාළ තුළ බස්රථා හාැසිරවීම සංඳහාා අවශය ඉඩ ඇතුළු අයේනකු� 
පාහාසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම�,  යේකටිදුර බස්රථා යේස්වා සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය නව නගරයේ�  නව බස්  
නැවතුම් ස්ථාානයක්  ඉඳිකිරීමට අමතාරව නව බස් රථා තාම ගමන් වාරය පාැමියේණන යේතාක් නතාර 
කර තාැබීම සංඳහාා බස්රථා ගා� කරන ස්ථාානයක් ප්රධාන බස් නැවතුම්යේපාාළට ආසංන්නයේ� ස්ථාාපිතා 
කිරීම හාා බස් නැවතුම්යේපාාළ අසංළින් යේමාරකැටිය මාර්ගය දැක්වා ගමන් ගන්නා මාර්ගය පුළු�කර 
සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් නාගරික ප්රවාහාන යේස්වය විධිම� කිරීම.

(ආ). ඇඹිලිපිටිය මහාජාන යේපාාළ හාා ආර්ථික මධයස්ථාානය යේවතා පාැමියේණන යේස්වාලැාභින්යේ� රථාවාහාන 
වලැට හාා නව නගරයට අවශය රථාවාහාන නතාර කිරීයේම් ඉඩපාහාසුකම්  වැඩි කිරීම සංඳහාා ආර්ථික 
මධයස්ථාානයට ආසංන්නයේ�  රථාවාහාන පාහාසුකම් සංැලැසීම හාා ඇඹිලිපිටිය ජානාධිපාති විදැයාලැය 
ආසංන්නයේ� මාර්ග තාදැබදැය  අවම කිරිම සංඳහාා පාාසං� භූමීය තුළ පිහිටි හිස් ඉඩම් ප්රමාණය තුළ 
පාාසං� බස්රථා හාා වැන් රථා ගා�කර තාැබීමට හාැකි රථා ගාලැක් ඉඳිකිරීම යේමන්ම පාාසංලැට පිටුපාසින් 
පිහිටි  මාර්ගය පුළු� කර සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් පාාසංලැට වික�පා ප්රයේ�ශ මාර්ගයක් ඇතිකිරීම.

(ඇ). නගර මධයයේ� රථාවාහාන නැවතුම් පාහාසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සංඳහාා නගර සංභාවට අය� භූමිය 
තුළ හාා දැැනට ලැංකා විදුලි බලැ මණ්ඩලැය සංතුව පාවතින භූමිය ( යේයෝජිතා රථාගාලැ හාා  සංා�පු 
සංංකීර්ණය අය� ඉඩම) තුළ රථාවාහාන  නැවතුම් ස්ථාාන පාහාසුකම් සංැපායීම.

කොසං
ෝ මි

� 
මා

ර්ග
ය 

මුදුන්මන්කාඩා මාර්ගය 

ධර්මපාලැ මාර්ගය 

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග
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රූප සංටහන 6.17 : නාගර මධයය රථවා�නා නාැවතුම් �ා �ැසිරවීම් ස්ථානා සංංවර්ධනාය 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උපායමාාර්ග 06 : රාථවාහානා ගමානාාගමානාය ක්රමාවත් කිරීමා

ප්රධාන මාර්ග යේදැපාසං රථාවාහාන නතාරකර තාැබීම වැළක්වීම සංඳහාා වන ක්රමයේ�දැ අනුගමනය කිරීම හාා 
රථාවාහාන තාදැබදැය  අවමවන ආකාරයට වාහාන ගලැනයේ� ගමන් මාර්ග යේවනස් කිරීයේම් රථාවාහාන 
සංැලැැස්මක් නගර මධයය ප්රයේද්ශය තුළ ක්රියාවට නැංවීම.

කොයෝජිත වාණිජ සංංකීර්ණය හා රථවාහන නැවතුම් ස්ථානය  

කොයෝජිත ප්රධාන බස්නැවතුම සංංවර්ධනය 

කොයෝජිත ජනාධිපති විදයාලීය රථවාහන 
නැවතුම් ස්ථානය  

කොයෝජිත කොපාදු රථවාහන නැවතුම් ස්ථාන  
කොයෝජිත කොකාටිදුර 

ධාවන බස්නැවතුම 

කොයෝජිත ආයතන සංංකීර්ණ හා රථවාහන නැවතුම් ස්ථාන  

කොයෝජිත සංාප්පු සංංකීර්ණය හා  
රථවාහන නැවතුම් ස්ථානය  

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රූප සංටහන 6.18 : මෙයෝජි� �ස්රථ ධාවනා ගමන් පථය 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

රූප සංටහන 6.19 : මෙයෝජි� සංැ�ැල්ලු වා�නා ධාවනා ගමන් පථය 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උඩාග
ම මාර්ග

ය 

මෙයෝජි� �ස් �ා �ර වා�නා ගමන් පථය (�ම්�න්මෙ�ාට මෙදාසින් පැමිමෙණනා) 

මෙයෝජි� �ස් �ා �ර වා�නා ගමන් පථය 

මෙයෝජි� සංැ�ැල්ලු වා�නා ගමන් පථය 

කොකා
ාන්

ක්රීට්
 ය

ාඩ්
 ම

ාර්
ගය

 

ට්රාා
න්

ස්කො
�ා

ර්ම
ර් 

මා
ර්ග

ය 

කොමාරකාැටිය විකා�ප මාර්ගය 

උඩාග
ම මාර්ග

ය 

කොකා
ාන්

ක්රීට්
 ය

ාඩ්
 ම

ාර්
ගය

 

ට්රාා
න්

ස්කො
�ා

ර්ම
ර් 

මා
ර්ග

ය 

කොමාරකාැටිය විකා�ප මාර්ගය 

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග
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රූප සංටහන 6.20 : මංතීරු ��මෙර් මාර්ග සංඳ�ා මෙයෝජි� �රස්කඩ 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

රූප සංටහන 6.21 : මංතීරු මෙදාමෙක්  මාර්ග සංඳ�ා මෙයෝජි� �රස්කඩ 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

රූප සංටහන 6.22 : ප්රාමෙේශීය මාර්ග සංඳ�ා මෙයෝජි� �රස්කඩ 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උපායමාාර්ග 7 :  

නගර මධයය ප්රයේද්ශයේ� යේයෝජිතා මාර්ග පුළු� කර හාරිතා ආවරණ ඇතුළ� කිරීම තුළින් නගරය ආශ්රිතා 
පාවතින උෂ්ණ�වය අවම කිරීම හාා පාදිකයින්ට ගමන් කිරීයේම් පාහාසුව උදැාකරදීම.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග
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සිතියම 6.3 : මෙයෝජි� ප්රවා�නා සංැලංැස්ම 2030
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6.4.2.3. රේයෝජිත්යං ජලං සංැපයුම් සංැලංැස්මා

ඇඹිලිපිටිය නගරවාසීන්යේ� පාානීය හාා ගෘහාස්ථා කටයුතු සංඳහාා වන ජාලැ අවශයතාාවය ප්රධාන ජාලැ  
මුලැාශ්ර කිහිපායක් යටයේ� සංපුරාගනු ලැබන අතාර පාානීය ජාලැ අවශයතාාවයේයන් 55% කට ආසංන්න වැඩි 
ප්රතිශතායක් සංපුරා යේදැනු ලැබන්යේන් ජාාතික ජාලැ සංම්පාාදැන හාා ජාලැාප්රවාහාන මණ්ඩලැය මගිනි. වර්තාමානය 
වනවිට පාානීය ජාලැ අවශයතාාවයට අමතාරව වාණිජා, ආයතානික, කර්මාන්තා හාා යේවන� අවශයතාා සංඳහාා 
දැ ජාලැ අවශයතාාවය සංපුරායේදැනු ලැබන්යේන් ජාාතික ජාලැ සංම්පාාදැන හාා ජාලැාප්රවාහාන මණ්ඩලැය මඟිනි.  
(වගු අංක 6.4  හාා සිතියම් අංක 6.4). 

වගුව 6.4 : ඇඹිලිපිටිය නාාගරික ප්රමෙේශය තුළ පානීය ජලං සංැපයුම (ආවරණි� පවුල් සංංඛයාව)
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016

ජාතිකා ජලැ සංම්පාදන 
හා ජලැාප්රවාහන 
මණ්ඩාලැය

ප්රජා ජලැ 
වයාපෘතිය 

නළ ළිංං ආරක්ෂිත ළිංද අනාරක්ෂිත 
ළිංද 

කොවනත්

නාාගරික �ලං 
ප්රමෙේශය 

12,153 5,409 339 2671 468 881

ප්රතිශ�ය 55.4% 24.6% 1.5% 12.1% 2.1% 4%

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ ජාලැ අවශයතාාවය  සංපුරාදීම සංඳහාා උඩවලැව හාා ඇඹිලිපිටිය නගරය 
තුළ ප්රධාන ජාලැ රැඳවුම් ටැංකි යේදැකක් භාවිතාා වන අතාර ඇඹිලිපිටිය ජාලැ රැඳවුම් ටැංකියේ� ධාරිතාාවය ඝණ 
මීටර් 18,000 ක්දැ උඩවලැව ජාලැ රැඳවුම් ටැංකියේ� ධාරිතාාවය ඝණ මීටර් 7500ක් පාමණ යේ�. 

සංමස්ථා ජාලැ පාරියේභෝජානය සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය ජාලැ රැඳවුම් ටැංකිය තුළින් දිනකට ඝණ මීටර්  11,000 ක් 
පාමණ භාවිතාා කරනු ලැබන අතාර උඩවලැව ජාලැ රැඳවුම් ටැංකියේයන් දිනකට ඝණ මීටර්  6500 ක් පාමණ 
භාවිතායට ගැයේන්. ඒ අනුව වර්තාමාන භාවිතායට අනුව යේමම ජාලැ රැඳවුම් ටැංකි යේදැක තුළම එකතුවක් 
යේලැසං ඝණ මීටර් 8,000ක ජාලැ අතිරික්තායක් පාවතී.

2030 වර්ෂය වනවිට වැඩිවන යේන්වාසික ජානගහානය 25,907 ක් වන අතාර ඒ සංඳහාා පාානීය ජාලැ 
අවශයතාාවය  දිනකට ඝණ මීටර් 3108කි. මීට අමතාරව වාණිජා, ආයතානික,සංංචාාරක හාා ප්රවාහාන ආදී 
විවිධ යේස්වාවන් සංපුරා ගැනීම සංඳහාා පාැමියේණන පුයේරෝකථානය කරන ලැදැ 301,100ක සංංසංරණ ජානගහානය 
සංඳහාා දිනකට අවශය ජාලැ පාරිමාණය ඝණ මීටර් 6022කි. ඒ අනුව වැඩිවන යේන්වාසික හාා සංංසංරණ 
ජානගහානය සංඳහාාදැ ප්රමාණව� තාරම් ජාලැය සංපායා ගැනීමට පාවතින අතිරික්තා ජාලැය ඝණ මීටර් 8,000 
ප්රමාණව� යේනායේ�.

එයේස්ම වර්ෂ 2030 වනවිට ස්ථාාපිතා කිරීමට යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය ආශ්රිතාව ක්රියා�මක කිරීමට 
යේයෝජිතා විශාලැ, මධය හාා කුඩා ප්රමාණයේ� කර්මාන්තා 116ක් සංඳහාා ධෛදැනික ජාලැ අවශයතාාවය වන ඝණ 
මීටර් 13,764ක ජාලැ ධාරිතාාවය  සංපුරාලීමට පාවතින ජාලැ රැඳවුම් ටැංකි හාා පිරිපාහාදු මධයස්ථාානය 
ප්රමාණව� යේනාවන බැවින් ඉහාතා ගණනය කිරීම් වලැට අනුව වර්ෂ 2030දී ඇතියේ�යැයි අයේ�ක්ෂිතා ජාලැ 
හිඟය ඝණ මීටර් 14,894ක් යේ�.

ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවිට ඇතියේ�යැයි අයේ�ක්ෂිතා ජාලැ හිඟය සංපුරාලීම සංඳහාා  හාඳුනායේගන ඇති 
උපාායමාර්ග කිහිපායකි.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

උපායමාාර්ග 01 :

ප්රජාා ජාලැ වයාපාෘතිය යටයේ� ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා තුංකම, පාදැලැංගලැ හාා කුට්ටිගලැ ප්රයේද්ශ ආවරණය 
යේකයේරන පාානීය ජාලැය යේබදැාහාැරීයේම් වයාපාෘතිය යේසංෞඛ්යාය ආරක්ෂිතා පිරිපාහාදු ක්රියාවලියක් තුළින් ක්රියාවට 
නැංවීම සංදැහාා අවශය පියවර ගැනීම.

උපායමාාර්ග 02 :

වර්ෂ 2030දී අයේ�ක්ෂිතා සංමස්ථා ජාලැ ඉ�ලුම සංපුරාලීම සංඳහාා පාවතින ජාලැ රැඳවුම් ටැංකි වලැට අමතාරව 
ඝණමීටර් 15,000ක පාමණ ධාරිතාාවයේයන් යුතු නව ජාලැ රැඳවුම් ටැංකියක් හාා  පාවතින ජාලැ පිරිපාහාදු 
මධයස්ථාානය අවශය ධාරිතාාවයන්යේගන් යුතුව වැඩිදියුණු කිරීම.

රේයෝජිත්යං ජලං 
සංැපයුම් සංැලංසුමා

බීමාට සුදුසු ජලංය සංැපයීමා  

වර්ෂ 2030 ට අවශ� ජලං සංැපයුමා ලංබාදීමා 

නියං සංහිත්යං ජලං හිග කාලංයන සංදහාා විධිමාත් ක්රමා භාාවිත්යංය 

රූප සංටහන 6.23 : මෙයෝජි� ජලං සංැපයුම් සංැලංසුම් අරමුණු 

උපායමාාර්ග 03 :

ඇඹිලිපිටිය කලැාපායට වාර්ෂිකව ඇතිවිය හාැකි නියඟය සංහිතා තා��වයන් හාමුයේ� වුවදැ ජාලැ සංැපායුම 
අඛ්යාණ්ඩව පාව�වායේගන යාම සංඳහාා ප්රධානතාම ජාලැ මුලැාශ්රය වන චාන්්රිකා වැව තුළ ප්රමාණව� ජාලැ 
ධාරිතාාවයක් රඳවා තාබාගැනීමට විධිම� ජාලැ කළමනාකරණ සංැලැැස්මක් ක්රියාවට නැංවීම.

රූප සංටහන 6.24 : පානීය ජලං සංැපයුම් ක්රමමෙ�දාය
මූලැා�ය : https://rb.gy/0z3pov
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සිතියම 6.4 : මෙයෝජි� පානීය ජලං සංැලංැස්ම 2030 

 (2020 - 2030) (2021–2030)
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6.4.2.4. රේයෝජිත්යං විදුලි සංැපයුම් සංැලංැස්මා

වර්තාමානය වනවිට ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයම ආවරණය කරමින් විදුලි බලැ සංැපායුම සිදුකර ඇති 
අතාර කදුරුගස් ආර ප්රයේද්ශයේ� පිහිටි ප්රධාන යේකාටුමා උපායේපාාළ මඟින් විදුලිය යේබදැා හාැරීම සිදුකරනු ලැබයි.   
එහි පාවතින උපාරිම විදුලි ධාරිතාාවය යේමගායේවාට් ඇම්පියර්  63කි. 2017 වර්ෂය තුළ යේන්වාසික, කර්මාන්තා, 
ආයතානික, වාණිජා යනාදී අංශ තුළ සිදුව ඇති විදුලි පාර්යේභෝජානය යේමගායේවාට් ඇම්පියර් 31.5ක් වන අතාර 
පාවතින විදුලි බලැ පාද්ධතිය තුළ යේමගායේවාට් ඇම්පියර් 31.5ක අතිරික්තායක් යේපාන්නුම් කරයි. 

ඒ අනුව වර්ෂ 2030 සංඳහාා පුයේරෝකථාන ජානගහානයට අනුව වර්තාමාන යේන්වාසික ඒකක ප්රමාණයට 
අමතාරව වැඩියේ� යැයි අයේ�ක්ෂිතා යේන්වාසික ඒකක  6476ක් දැ ඇතුළුව පුයේරෝකථානය කරන ලැදැ වාණිජා,  
ආයතානික, කර්මාන්තා යන අංශ වලැ වර්ෂ 2030 වනවිට වැඩියේ� යැයි අයේ�ක්ෂිතා  විදුලි ධාරිතාාවය 
යේමගායේවාට් ඇම්පියර්  49.3ක් වන අතාර දැැනට පාවතින අතිරික්තාය තුළින් එම අවශයතාාවය සංපුරාගැනීමට 
යේනාහාැකි යේ�. ඒ අනුව  වර්ෂ 2030 වනවිට පුයේරෝකථානය කර ඇති ඉ�ලුම සංපුරාලීමට  අවශයයේ� යැයි 
හාඳුනායේගන ඇති විදුලි ධාරිතාාවය යේමගායේවාට් ඇම්පියර් 18කි.

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් අරමුණු යේවතා ලැඟාවීයේම්දී නවීන තාාක්ෂණය තුළින් 
අනාගතා සංන්නියේ�දැන අවශයතාා අන්තාර් දැ�තා හුවමාරු කිරීම් යේමන්ම යේගෝලීය සංබධතාා ඉහාළ නංවා 
ගැනීම සංඳහාා සංමස්ථා  නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයම ආවරණය වන පාරිදි දැ�තා රැහාැන් පාහාසුකම ලැබාදීයේම් 
අවශයතාාවය හාඳුනායේගන ඇතා.  ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවිට අවශය විදුලිබලැ පාරියේභෝජාන අවශයතාාවය 
හාා දැ�තා භාවිතාය සංඳහාා වන අවශයතාාවයන් සංපුරාලීම  සංඳහාා යේයෝජිතා විදුලි හාා දැ�තා රැහාැන් සංැලැැස්ම 
තුළින් හාඳුනාග� ප්රධාන උපාායමාර්ග කිහිපායකි.

උපායමාාර්ග 01:

වර්ෂ 2030 වනවිට අයේ�ක්ෂිතා විදුලි ඉ�ලුම සංපුරාලීම සංඳහාා  සුර්යයේකෝෂ බලැශක්තිය භාවිතායේයන් විදුලිය 
උ�පාාදැනය කිරීම.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

සූර්ය බලංශක්ති 
උත්පාදනා ක්රමාරේේද 

සූර්ය  බලංශක්ති 
උත්පාදනා මාධ�ස්ථානා 

නිවාසං ඒකක 

විදී ලංාම්පු 

නිෂපාදනා කර්මාානත්යං 

රූප සංටහන 6.25 : සූර්ය �ලංශක්ති උත්පාදානාය සංදා�ා �දුනාාමෙගනා ඇති  ක්රම 
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සිතියම 6.5 : මෙයෝජි� විදුලි සංැපයුම් සංැලංැසුම 2030 

 (2020 - 2030) (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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6.4.2.5. රේයෝජිත්යං අප ජලංය හාා මාළාාප්රවාහා කළාමානාාකරාණ සංැලංැස්මා

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ යේම්වන විට මළාප්රවාහාය  හාා අපා ජාලැය බැහාැර කිරීම සංඳහාා ක්රමව� ක්රමයේ�දැයක් 
යේනාමැති අතාර නිවාසං, වාණිජා යේගාඩනැගිලි හාා ආයතානික යේගාඩනැගිලි ආදී සියලු ස්ථාාන වලැ 
මළාප්රවාහාන  හාා අපා ජාලැය බැහාැර කිරීම සංඳහාා පුතික  ටැංකි හාා උරාගැනීයේම් වලැව� භාවිතායට ගැයේන්. 
නමු� යේමම ක්රම භාවිතාා කිරීම  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රයේද්ශයේ� වයා�තාව ඇති අධි ඝණ�ව වාණිජා 
භාවිතාය යේ�තුයේවන් ගැටළුවක් බවට පා�ව ඇතා. එයේමන්ම භූමියේ� පිහිටීම හාා භූයේගෝලීය කරුණු මතා 
භූගතා ජාලැ මට්ටම ඉහාළින් පිහිටා තිබීම යේ�තුයේවන් (රූපා සංටහාන 6.27) පුතික ටැංකි ඉක්මණින් උතුරා 
යන තා��වයක් මතුවී ඇති අතාර උරා ගැනීයේම් වලැව� වලින් ජාලැය නිසි පාරිදි උරා යේනාගැනීම� යන 
ගැටළු යේමහිදී හාඳුනායේගන ඇතා.

රූප සංටහන 6.27 : භූමියක �රස්කඩ
මූලැා�ය : https://bit.ly/2J16dIG

ඇඹිලිපිටිය

උ්ඩවලංව

තුංකමා

පදලංංගලං

රූප සංටහන 6.26 : Wi Fi ආවරණයන් සංදා�ා �දුනාාමෙගනා ඇති නාගර මධයස්ථානා

උපායමාාර්ග 02:

උඩවලැව සංංචාාරක යේස්වා මධයස්ථාානය, ඇඹිලිපිටිය වාණිජා මධයස්ථාාන, තුංකම, පාදැලැංගලැ කෘෂිකාර්මික 
යේස්වා මධයස්ථාාන හාා යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය ඇතුළු සංමස්ථා නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයම ආවරණය   
වන පාරිදි නව දැ�තා රැහාැන් පාද්ධතියක් වයා�තා කිරීම.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

වර්තාමානය වනවිට ප්රධාන නගර මධයය ප්රයේද්ශයේ� වාණිජා යේගාඩනැගිලිවලැ ඉදිකර ඇති අපා ජාලැ  
පාද්ධති නිසියාකාරව ක්රියා යේනාකිරීම නිසංා ඇතාැම් පුද්ගලැයන් විසින් වැසි සංහිතා දිනවලැදී හාා රාත්රී 
කාලැයන් තුළදී වැසි ජාලැය බැසංයායේම්  කාණු පාද්ධතියට මළාපාද්රවය හාා අපාජාලැය මුදැාහාැරිම යේ�තුයේවන් එම 
අපාජාලැය කාවන්තිස්සං රජාමහාා විහාාරය අසංළින් ගලැායන ඩි26 ඇළට එක්වී කුඹුරුවලැට එක්වීම නිසංා  
ඩි26 ඇළ ආශ්රයේයන්  යේගාවිතාැන් කරන යේගාවි ජානතාාවදැ මහා� අපාහාසුතාාවයට පා�වන අවස්ථාා ඇතා.

ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවිට පාවතින ගැටලුවලැට විසංදුම් යේසංවීම පිණිසං යේයෝජිතා අපා ජාලැය හාා මළාප්රවාහාන  
සංැලැැස්ම සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇති උපාායමාර්ග කිහිපායකි.

උපායමාාර්ග 01 : පරිසංරායට මුදාහාැරේරානා අපජලංය පිරිපහාදුවකින පසුව පරිසංරායට මුදා හාැරීමා

(අ). පාවතින කාණු පාද්ධතිය  විධිම� කිරීම හාා කාණු පාද්ධතියේයන් බැහාැරවන අපාජාලැය පිරිපාහාදුවක් 
තුළින් පාරිසංරයට මුදැාහාැරිම 

(ආ). D 26 ඇළ ප්රතිසංංස්කරණ කරමින් එම ඇළට අපාජාලැය හාා අපාද්රවය දැැමීම වැළැක්වීම.

උපායමාාර්ග 02 :

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා වාණිජා කලැාපාය I ආවරණය වන පාරිදි ගුරු�වය අනුව ක්රියාකරන  
මළාප්රවාහාන පාද්ධතියක් ඉදිකර එක් ස්ථාානයකට රැස්කරගන්නා මළ අපාද්රවය ගලි මඟින් එක්රැස්  
කර  ප්රතිචාක්රීකරණය කිරීම.

රූප සංටහන 6.28 : මළ අපද්රවය ප්රතිචාක්රීකරණය  ක්රමමෙ�දාය
මූලැා�ය : https://bit.ly/2x7C8S5
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 (2021–2030)
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6.4.2.6. රේයෝජිත්යං ්ඝණ අප්රව� කළාමානාාකරාණ සංැලංැස්මා.

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේ� ඝණ අපාද්රවය කළමනාකරණය ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව හාා ප්රායේද්ශීය 
සංභාව යන ප්රධාන පාළා� පාාලැන ආයතාන යේදැකක් යටයේ� ක්රියා�මක යේකයේර්. ඇඹිලිපිටිය නගර සංභා බලැ 
ප්රයේද්ශය තුළ ධෛදැනිකව ජානනය වන ඝණ අපාද්රවය ප්රමාණය යේටාන් 24ක් පාමණ වන අතාර නගර සංභාව 
විසින් ධෛදැනිකව එකතු කරනු ලැබන්යේන් ඉන් යේටාන් 6ක ප්රමාණයකි. නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයට අය� 
ප්රායේද්ශීය සංභා බලැ ප්රයේද්ශය තුළ දිනකට ජානනය වන ඝණ අපාද්රවය ප්රමාණය යේටාන් 16ක් පාමණ වන අතාර 
ප්රායේද්ශීය සංභාව විසින්  ධෛදැනිකව එකතු කරනු ලැබන්යේන් ඉන් යේටාන් 4 ක ප්රමාණයකි.

යේම් අනුව ඇඹිලිපිටිය සංමස්ථා නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේයන් දිනකට ජානනය වන මුළු ඝණ අපාද්රවය ප්රමාණය 
යේටාන් 40ක් වන අතාර ඉන් දිනකට ඝණ අපාද්රවය යේටාන් 10ක් පාමණ එකතු කරනු ලැබයි.  එයේමන්ම වර්ෂ  
2030 වනවිට වැඩියේ�යැයි අයේ�ක්ෂිතා යේන්වාසික ජානගහානයට අනුව ඔවුන් විසින් ධෛදැනිකව බැහාැර 
කරනු ලැබන ඝණ අපාද්රවය ප්රමාණය යේටාන් 9.9ක් වශයේයන්දැ  වර්ෂ 2030 සංඳහාා පුයේරෝකථානය කරන ලැදැ 
සංංසංරණ ජානගහානය මඟින් දිනකට ජානනය කරනු ලැබන ඝණ අපාද්රවය ප්රමාණය යේටාන් 6.7 ක් යේලැසං 
පුයේරෝකථානය කර ඇතා. ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවිට ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේයන් ජානනය යේ�යැයි 
අයේ�ක්ෂිතා සංම්පුර්ණ ඝණ අපාද්රවය ප්රමාණය යේටාන් 56.6 කි.

ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් ධෛදැනිකව එකතු කරනු ලැබන යේටාන් 6ක කසංලැ වලින්  යේටාන් 2.25ක 
ප්රමාණයක් කාබනික යේපාායේහාාර නිපාදැවීමටදැ, යේටාන් 1 ක් ප්රතිචාක්රීකරණය සංඳහාා යේපාෞද්ගලික ගැණුම් 
කරුවන් යේවතාදැ  ලැබායේදැන අතාර ඉතිරි යේටාන් 2.75ක ප්රමාණය කදුරුගස් ආර ඝණ අපාද්රවය කළමනාකරණ 
මධයස්ථාානය  පිහිටි ඉඩයේම් කපාන ලැදැ වලැව� වලැට බැහාැර කර පාස් දැමා වැසීමක් කරනු ලැැයේ�. එයේස් වුවදැ 
එවැනි බැහාැර කිරීම් ප්රායේයෝගිකව සිදුකළ යේනාහාැකි අවස්ථාාවලැ දින ගණන් කසංලැ විවෘතා භූමිය තුළ 
තාැබීමට සිදුවන අවස්ථාාදැ හාඳුනායේගන ඇතා.

ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාවට අය� නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ එකතුකරනු ලැබන යේටාන් 4ක් පාමණ වන 
ඝණ අපාද්රවය ඇ�යේහාාඬගලැ නින්දැගම නමැති ඉඩමට බැහාැර කරනු ලැැයේ�. එම ස්ථාානය චාන්්රිකා වැවට 
ඉතාා ආසංන්න ස්ථාානයක් වන  බැවින් එවැනි විවෘතා බැහාැර කිරීමක් සිදුකිරීම සුදුසු යේනාවන අතාර 
එමඟින් පාාරිසංරික ගැටළු රාශියක්දැ මතු වී ඇතා.

වර්තාමානය වනවිට නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ ජානනය වන ඝණ අපාද්රවය කළමනාකරණය සංඳහාා විධිම� 
ක්රමයේ�දැයක් යේනාමැති බැවින් වර්ෂ 2030 වනවිට වර්ධනය වන ජානගහානයට සංායේ�ක්ෂව උ�පාාදැනය 
වන ඝණ අපාද්රවය ප්රමාණයදැ ඇතුළ� වන පාරිදි  විධිම� කසංලැ කලැමණාකරන වැඩපිළියේවලැක් සංඳහාා 
හාඳුනාග� උපාායමාර්ග ඇතුළ� කරමින් ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය සංඳහාා වර්ෂ 2030 දැක්වා වන 
ඝණ අපාද්රවය කළමනාකරණ සංැලැැස්ම පිළියේයළ කර ඇතා

හාඳුනාාගත් ප්රධානා උපායමාාර්ග 

උපායමාාර්ග 01 : ක්රමාවත් ක්රමාරේේදයකට අනුකුලංව කසංළා එක්රැස් කිරීමා හාා බැහාැරා කිරීමා

(අ). යේවන්කරන ලැදැ කසංළ එක්රැස් කිරීම

සංමස්ථා නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයම ආවරණය වන පාරිදි ක්රමව� ක්රමයේ�දැයකට අනුව දිරන, යේනාදිරන, 
ඉයේලැක්යේට්ෝනික (E-waste) හාා ආදී වර්ගීකරණයන් කිහිපායක් යටයේ�  යේවන් කිරීමක් සංහිතාව පාවතින 
කසංළ යේන්වාසික, වාණිජා, ආයතනික හාා සියලු ස්ථාාන තුළින් එක්රැස් කිරීම.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 

සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

දිනපාතාා බැහාැර කරනු ලැබන කසංළ බැහාැර කිරීම අඩුකිරීම(Reduse), නැවතා නැවතා භාවිතාය (Reuse) 
හාා ප්රතිචාක්රීකරණ (Recycle) ආදී කසංළ කළමනාකරණ ක්රමයේ�දැ පිළිබදැ දැැනුව� කිරීම් වැඩසංටහාන් 
ක්රියා�මක කිරීම.

(ආ).  GPS තාාක්ෂණය භාවිතාය

නගර සංභා ප්රයේද්ශය තුළ GPS ඇතුළු නව තාාක්ෂණය භාවිතාා කරමින් දැැනට සිදුකරනු ලැබන ඝණ  
අපාද්රවය එක්රැස් කිරීයේම් ක්රමයේ�දැය නගර සංභායේ� සියලු ප්රයේද්ශ හාා ප්රායේද්ශීය සංභා බලැ ප්රයේද්ශය තුළදැ 
ක්රියාවට නැංවීම.

රූප සංටහන 6.29 : ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව විසින් නාවීනා GPS �ාක්ෂණය �ා විමෙශ්ෂි� APP  භාවි�මෙයන් කසංළ එකතුකිරිම 
මූලැා�ය : ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව

(ඇ). යේවන්කරන ලැදැ කසංළ එක්රැස් කිරීම

දැැනට ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව විසින් ඝණ අපාද්රවය තාැන්පා� කිරීම සංඳහාා භාවිතායට ගැයේනන 
ඇ�යේහාාඬගලැ නින්දැගම ඉඩම පිහිටා ඇ�යේ�, ප්රයේද්ශයේ� ප්රධාන පාානීය ජාලැ මුලැාශ්රය වන චාන්්රිකා වැවට 
මීටර් 500ක් වැනි ආසංන්න දුරකින් වන අතාර ඒ තුළින් ඉදිරියේ�දී ජාලැ මුලැාශ්රයට වන හාානිය වැළක්වීම 
සංඳහාා නගරසංභාව විසින්  ඝණ අපාද්රවය බැහාැර කිරීමට යේයෝජිතා කසංළ කළමනාකරණ මධයස්ථාානය 
සංඳහාා ලැබාදීම.
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය 
අපරවූ� ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ක අ ව  ක  
සංංවර්ධනා ාය ාර්ග

ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා සංනීපාාරක්ෂක බිම් පිරවුම

ඇඹිලිපිටිය නගර සංභායේවන්  
එකතු කරනු ලැබන මිශ්ර කසංළ 
අතුරින් යේවන්කළ හාැකි මට්ටයේම් 
පාවතිනුයේ� 30% ක් පාමණ වන 
අතාර මිශ්ර කසංළ  සංනීපාාරක්ෂක බිම් 
පිරවුමකට යේයාමු කිරීමට හාදුනා-
යේගන ඇතා. යේමයේලැසං සංකස් කරන 
ලැදැ සංනීපාාරක්ෂක බිම් පිරවුම 
පාරිසංරයට හාානියක් යේනාවන පාරිදි 
විදැයා�මක ක්රමයේ�දැයකට සිදු-
කිරීමට හාදුනායේගන ඇතා. ඒ සංදැහාා 
හාාරන ලැදැ පාාංශු ස්තාරය, භූගතා 
ජාලැ මට්ටයේම් සිට මිටර් 4ක් වන  
විට ස්ථාාවර පාස් තාට්ටුවක් දැමා  
එය යේහාාදින් තාලැා පාරික්ෂා කර  

ඊට ඉහාතින් ක්රමානුකුලැව කළුග� තාට්ටුවක් අතුරා, අනතුරුව පිලියේවලින් ජියේයෝ යේටක්ස්ටයි� 
ආස්තාරණයක් යේයාදැා ඉන්පාසුව යේපායේට්ාලැයිට් ආස්තාරණයක්, HDPE ආස්තාරණයක්, නැවතා� ජියේයෝ 
යේටක්ස්ටයි� ආස්තාරණයක්, කළුග� ආස්තාරණයක් සංහා අවසංාන වශයේයන් නැවතා� ජියේයෝ යේටක්ටයි� 
ආස්තාරණයක් යන ආකාරයට සංකස් කිරීමට හාදුනායේගන ඇතා.

උපායමාාර්ග 02 : නාගරාරේේ කසංළා නාගරායටමා ආරේයෝජනායක් කරාගැනීමා

රූප සංටහන 6.30 : ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව ක්රියාත්මක කිරීමට මෙයෝජි� 
සංනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම | මූලැා�ය : shorturl.at/ckGX3

රූප සංටහන 6.31 : මෙයෝජි� කදුරුගස්ආර මිහිසංාර කා�නික මෙපාමෙ�ාර 
නිෂ්පාදානා මධයස්ථානාය | මූලැා�ය : ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශ-
යේයන් බැහාැර කරන ඝණ අපාද්රවය 
නිසි කළමනාකරණයකට ලැක්- 
කිරීම සංඳහාා නවීන තාාක්ෂණික 
ක්රයේමෝපාායන් සංහිතා කසංලැ ප්රති- 
චාක්රීකරණ පාද්ධතියක් ඇඹිලිපිටිය 
කර්මාන්තා කලැාපාය හාා ඇඹිලිපිටිය 
නගර සංභාව විසින් යේයෝජිතා  
ආදැර්ශ හාරිතා ගම්මානය ආශ්රිතාව 
ස්ථාාපිතා කිරීම.
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සිතියම 6.7 : මෙයෝජි� ඝණ අපද්රවය කළමනාාකරණ සංැලංැස්ම 2030

 (2021–2030)
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6.5. ආර්ථිකා සංංවර්ධන උපායමාර්ග

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම පිළියේයළ කිරීම සංඳහාා නගරයේ� ආර්ථික සංංවර්ධනය පාාදැක  
කරග� ප්රධාන අරමුණු වශයේයන් වර්ෂ 2030 වනවිට ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ�  ප්රධානතාම වාණිජා හාා කෘෂි 
යේස්වා මධයස්ථාානය බවට ඇඹිලිපිටිය නගරය පා�කිරීම හාා වලැව කලැාපීය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන     සංඳහාා 
අගය එක්කරන නිෂ්පාාදැන ක්රියාවලියකට යේයාමුකරලිම තුළින් නගරයේ� ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීම යන 
අරමුණු හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ආර්ථික සංංවර්ධනය තුළින් වර්ෂ 2030 දී 
අයේ�ක්ෂිතා නගර සංංවර්ධන දැැක්ම යේවතා ළඟාවීම සංඳහාා කෘෂි ආර්ථික, කර්මාන්තා හාා සංංචාාරක 
ප්රවර්ධනය වශයේයන්  උපාායමාර්ගික සංැලැසුම් තුනක් හාඳුනායේගන ඇතා.

6.5.1. රේයෝජිත්යං කෘෂි ආර්ථික සංැලංැස්මා 

සංබරගමුව පාළායේ� නාගරික ධුරාවලියට අනුව ර�නපුර දිස්ත්රික්කයේ� පිහිටි ඇඹිලිපිටිය නගරය  
යේදැවන යේපාළ නගරයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇති අතාර ජාන හාා සංංඛ්යායායේ�ඛ්යාන යේදැපාාර්තායේම්න්තුයේ� 
සංංඛ්යායායේ�ඛ්යානයන්ට අනුව (වර්ෂ 2012)  ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේ� සංම්පුර්ණ ශ්රම බලැකායේයන් 
52% ක් ආර්ථිකමය වශයේයන් සංක්රිය ක්රියාකරයි. යේමම සංක්රිය ජානගහානයේයන් 92%ක තාරම්  
වැඩි ප්රතිශතායක් යේස්වා නියුක්තිකයන් වන අතාර  ඉතිරි 8% ක් තාරම්වන අඩු ප්රතිශතාය යේස්වා 
වියුක්තිකයන් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

නාගරික ආර්ථික පාදැනයේම් ප්රධානතාම මුලැය ප්රභවය වන කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා නාගරික  
භූමී භාවිතායේයන් 1/3 ක් එනම් 35%ක භූමී ප්රයේද්ශයක් කෘෂිකාර්මික භාවිතායන් සංඳහාා යේයාදැා යේගන ඇති 
අතාර   එම භූමී ප්රමාණයේයන් 59%ක් වැනි වැඩි භූමී ප්රතිශතායක් වී වගා කටයුතු සංඳහාා යේයාදැායේගන ඇතා. 
රයේට් සංමස්ථා වී නිෂ්පාාදැනයට දැක්වන දැායක�වය මතා ශ්රී ලැංකාව තුළ වී නිෂ්පාාදැනය සිදුකරන ප්රධාන 
කලැාපා 27 අතාරින් උඩවලැව කලැාපාය 15වන  ස්ථාානය හිමිකරයේගන ඇතා. වලැව කලැාපායේ� වී නිෂ්පාාදැනය 
තුළට ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� වී නිෂ්පාාදැනය දැ එක්වීම නගරයේ� ආර්ථිකයට ශක්තියක් වී ඇතා.

යේමම කලැාපාය තුළ  පාසුගිය  2016 වර්ෂයේ�දී  වී නිෂ්පාාදැනය යලැ කන්නය තුළ යේමට්රික් යේටාන් 11,378ක්දැ 
මහාා කන්නය තුළ යේමට්රික් යේටාන් 9,935ක් යේලැසං වාර්තාා වී ඇතා.

නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේ� භූමී භාවිතායන් අනුව වී වගාව වැඩිවශයේයන් පාැවතුනදැ ඇඹිලිපිටිය නගරය වැඩි 
ප්රසිද්ධියක් ලැබායේගන ඇ�යේ� යේකයේසං� වගාව සංඳහාාය.  වර්තාමානය වන විට ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� 
යේකයේසං� නිෂ්පාාදැනය ශ්රී ලැංකාවම ආවරණය වන පාරිදි යේබදැාහාරිනු ලැැයේ�. නිෂ්පාාදැන අයේලැවිය සංඳහාා 
යේකයේසං� යේවළඳයේපාාළව� සංතියකට දින  හාතාරක් ඇඹිලිපිටිය, තුංකම, හාා යේමාරකැටිය ප්රයේද්ශය තුළ 
ක්රියා�මක වන අතාර එම යේකයේසං� යේපාාළව� තුළ සංතියකට යේකයේසං� කැන් 13,750ක් පාමණ අයේලැවි යේකයේර් 
(යේහාක්ටර් යේකා�බැකඩුව  කෘෂි පාර්යේ�ෂණ හාා පුහුණු ආයතානය 2011)

රූප සංටහන 6.32 : ආර්ථික සංංවර්ධනා සංැලංසුම්

නාාගරික ආර්ථික සංංවර්ධනාය

ය  ක  
ර් ක සං

ය  කර් ා  
සං

ය  සංං ා ක 
වා සං

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  ක  ර් ක සං
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  ක  ර් ක සං

ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතාව පාවතින සංාරව� පාසං යේබෝග වගාවන් යේබායේහාාමයක් සංඳහාා හිතාකර බැවින් 
යේකයේසං� වගාවට අමතාරව එළවළු, පාළතුරු හාා අතියේර්ක යේබෝග වගාවන් සංඳහාාදැ කෘෂිකාර්මික බිම් වලින් 
21% ක භූමී ප්රයේද්ශයක් භාවිතායට යේගන ඇතා. එයේමන්ම නගරයේ� රැකියා වයා�තියට අනුව වැඩිම 
ප්රතිශතායක් එනම් 27%ක ප්රමාණයක් කෘෂිකාර්මික ක්යේෂ්ත්රයේ� නියැලී සිටි.

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ප්රධානතාම ආර්ථික පාදැනම කෘෂි කර්මාන්තාය  මතා යේගාඩනැගී ඇතා. නගරය තුළ 
ක්රියා�මක කර්මාන්තා, සංංචාරක, යේතාාග හාා සි�ලැර යේවයේළඳාම, ඛ්යාණිජා සංම්පා�, බැංකු හාා මුලැය ආයතාන 
ජාාලැය තුළින් සංමස්ථා ආර්ථිකය පිළිබිඹු යේකයේර්. 

වියේ�ෂයේයන් නගරයේ� පිහිටීම හාා කෘෂිකාර්මික ලැක්ෂණ මතා අවට පාවතින කුඩා නගර සංඳහාා යේස්වා 
සංපායන වාණිජා යේස්වා මධයස්ථාානයක් බවට ඇඹිලිපිටිය නගරය පා�ව ඇතා. නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ 
යේම්වන විට� විවිධ පාරිමාණයේ� වයාපාාර 152ක් ස්ථාාපිතාව ඇති අතාර විවිධ වර්ගයේ� සංංචාාරක යේහාෝට� 
64ක් ස්ථාාපිතාව  ඇතා. 

ඇඹිලිපිටිය නගරය අවට ජානතාාව නගරයට පාැමියේණන වියේ�ෂ යේ�තුවක් යේලැසං නගරය තුළ ස්ථාාපිතාව  
පාවතින මුලැය ආයතාන පාද්ධතියේ� යේස්වා ලැබාගැනීම සංඳහාා බව හාඳුනායේගන ඇතා. නගරයේ� ප්රධාන මාර්ග 
වන යේනෝනගම, යේමාරකැටිය  හාා මිද්යේදැණිය මාර්ගය ආශ්රිතාව රාජාය හාා යේපාෞද්ගලික අංශයේ� බැංකු 
17කු�, මුලැය ආයතාන 25කු� ස්ථාාපිතාව  පාැවතීම නගරයේ� ආර්ථිකයට ශක්තියක් වී ඇතා. 

නගරයේ� ආර්ථිකය ඉහාතා සංඳහාන් කළ පාරිදි විවිධ අංශ යටයේ� වයා�තාව පාැවතිය� එම යේබෝයේහාෝමයක් 
අංශ එකියේනක අතාර ඇති අන්තාර් සංබධතාාවන් මතා ක්රියා�මක යේ�. යේමම ආර්ථික ධාමයේ� ප්රධාන පුරුක 
කෘෂි කර්මාන්තාය  වන අතාර ඒ තුළ සිදුයේකයේරන ප්රවර්ධනයන් තුළින් නගරයේ� ආර්ථිකය ශක්තිම� 
කිරීමට හාැකියාව ඇතා. 

කෘෂිකර්මාන්තා කටයුතු ශක්තිම�ව ක්රියා�මක කිරීමට යේනාහාැකි ප්රධාන ගැටළුවක් යේලැසං වගාකිරීමට 
ප්රමාණව� ජාලැය වාර්ෂිකව යේනාලැැබීයාම හාඳුනායේගන ඇතා. එහිදී කාලැගුණික හාා යේද්ශගුණික තා��වයන් 
මතා ඇතිවන වියළි කාලැගුණික තා��වය� හාමුයේ� වර්ෂයකට කන්න යේදැකක් වගා කළ යේනාහාැකි 
තා��වයකට පා�වන අතාර එක් කන්නයක් වගා යේනාකර අතාහාැර දැැමීම යේහාෝ වගාකරන සංම්පුර්ණ භූමී 
ප්රයේද්ශයේයන් අඩක් පාමණ වගා කිරීමට සිදුයේ�. යේම් තා��වය තුළ කෘෂිකාර්මික කටයුතු ප්රවර්ධනය උයේදැසංා 
අතායාවශය සංාධකය වන ජාලැය වියළි කාලැගුණික තා�වයන් තුළදීදැ කළමනාකරණය කරගනිමින්  කන්න 
යේදැකම වගාකිරීම සංඳහාා ප්රමාණා�මකව සංපායා අස්වනු වැඩිකර ගැනීම කළ යුතු යේ�.  එමඟින් කලැාපීය 
කෘෂි ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීමට� හාඳුනාග�  ප්රධාන උපාායමාර්ග කිහිපායකි.

උපායමාාර්ග 01 : උපරිමා නිෂපාදනායකට අවශ� පහාසුකම් සංැපයීමා

(අ). වගාවට අවශය ජාලැය ප්රමාණව�ව ලැබාගැනීම

උඩවලැව ජාලැාශයේ� සිට චාන්්රිකා වැව ඇතුළුව කෘෂිකාර්මික බිම්     සංඳහාා ජාලැය සංැපායේයන උඩවලැව දැකුණු 
ඇළ ආශ්රිතා වාරි ඇළ පාද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම.

(ආ). ජාලැ ඉ�ලුමට ප්රමාණව� පාරිදි ජාලැය රදැවා තාබා ගැනීම

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා අවශය වන වාර්ෂික ජාලැ ඉ�ලුමට ප්රමාණව� ජාලැ ධාරිතාාවයක් රඳවාගැනීමට  
හාැකි පාරිදි ඇඹිලිපිටිය ප්රයේද්ශයේ� පාවතින යේහාක්ටයාර් 3� 15� අතාර හාඳුනාග� වැ� නවයක්  තුළ ජාලැ 
රැඳවුම් ධාරිතාාවය වැඩිකිරීමට අවශය ප්රතිසංංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම.
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  ක  ර් ක සං

(ඇ). ජාලැ ඉ�ලුමට ප්රමාණව� පාරිදි ජාලැය රදැවා තාබා ගැනීම

වාර්ෂික ජාලැ ඉ�ලුම අඛ්යාණ්ඩව සංැපායීම සංඳහාා ජාලැ කළමනාකරණ සංැලැැස්මක් සංමස්ථා කලැාපායම  
ආවරණය වන පාරිදි ක්රියාවට නැංවීම. (යේකෝටා ක්රමයට ජාලැය ලැබාදීම)

උපායමාාර්ග 02 : වගාබිමා ආසංනනාරේයනමා නිෂපාදනා එක්රැස් කිරීමා

තුංකම, කුට්ටිගලැ හාා යේමාරකැටිය ප්රයේද්ශ තුළ කෘෂි නිෂ්පාාදැන එකතු කිරීයේම් මධයස්ථාාන ස්ථාාපිතා 
කරමින් එම මධයස්ථාාන ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථාානය සංමඟ සංම්බන්ධ කිරීම හාා ආර්ථික 
මධයස්ථාානය කෘෂිකාර්මික ද්රවය අයේලැවියේ� ප්රධාන යේමයේහායුම් මධයස්ථාානය  බවට පා�කරමින් කලැාපීය 
යේගාවියායේ� නිෂ්පාාදැන සංාධාරණ මිලැ ගණන් යටයේ� ලැබාගැනීම හාා අතාරමැදි යේවයේළන්දැන් මඟින් පිටතාට 
යන කෘෂි නිෂ්පාාදැන ප්රමාණය අවමකර නගරයේ� ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීමට කටයුතු කිරීම.

උපායමාාර්ග 03 : ගුණාත්මාක නිෂපාදනා ඉහාළා නාැංවීමා

(අ). කලැාපායේ� යේද්ශගුණික තා��වයන්ට ගැළයේපාන හාා වැඩි අස්වනු සංහිතා බීජා වර්ග හාඳුන්වාදීම හාා 
නවීන තාාක්ෂණය යේගාවීන්ට හාඳුන්වාදීම සංඳහාා යේගාවි  පුහුණු මධයස්ථාානයක් කෘෂිකර්මික යේස්වා 
මධයස්ථාානය ආශ්රිතාව ස්ථාාපිතා කරමින් කලැාපීය කෘෂි නිෂ්පාාදැනය  හාා එහි ගුණා�මකභාවය 
ඉහාළ නංවා ගැනීම.

(ආ). කෘෂි රසාපායන හාපා රසාපායනික පෝපාපොහාපාර භාපාවිතය අව් කරමින් කපාබනික පෝපාපොහාපාර ආශ්රිත වගාපා 
කටයුතු සාඳහාපා පොගාපාවින් නැඹුරු කරවී්ට කලංපා්ය තුළ ්හාපා ්රි්පාණ හාපා කුඩපා ්රි්පාණ 

පොකපාමපෝෝස්ට් නිෂ්පාදනපාගාපාර ඇති කිරී්.

උපායමාාර්ග 04 : වගාබිම් සුරාෂිත්යං කිරීමා

පාවතින කුඹුරු ඉඩම් සංංයේ�දී පාරිසංර පාද්ධතියක් යේලැසං හාදුනාගනිමින් සංංරක්ෂණය කිරීම හාා කෘෂිකාර්මික 
කටයුතු සංදැහාා පාමණක් යේයදැවීම.

රූප සංටහන 6.33 : මෙයෝජි� බිජ අබිජනානා නිෂ්පාදානාය
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සිතියම 6.8 : මෙයෝජි� කෘෂි ආර්ථික සංැලංැස්ම 2030

 (2021–2030)
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6.5.2. රේයෝජිත්යං කර්මාානත්යං සංැලංැස්මා

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පාවතින ප්රධාන ආර්ථික ප්රභවය කෘෂි කර්මාන්තාය  වන අතාර ඊට අමතාරව විවිධ 
පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා ගණනාවක් නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ ක්රියා�මක යේ�. යේම්වන විට ඇඹිලිපිටිය 
නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ කුඩා, මධයය හාා මහාා පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා යේමන්ම සංාම්ප්රදැායික කර්මාන්තා 
ඇතුළු කර්මාන්තා 287ක් ක්රියා�මක යේවමින් පාවතී. එයේමන්ම ස්වයං රැකියා වශයේයන් පාව�වායේගන  
යන ඉතාා කුඩා පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා 630ක් යේමම ප්රයේද්ශය තුළ ක්රියා�මකව පාවතී (වගු අංක 6.5). 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ යේම්වන විට ක්රියා�මකව පාවතින අක්කර 50කින් සංමන්විතා 
කර්මාන්තා කලැාපාය තුළ අක්කර 25ක භූමී ප්රමාණයක් කර්මාන්තා සංඳහාා යේයාදැායේගන ඇති අතාර ඉතිරි 
අක්කර 25ක භූමී ප්රයේද්ශය එහි යේදැවන අදියර යටයේ� කරමාන්තා ඇතිකිරීම සංඳහාා යේවන්ව පාවතී.

වර්ගීකාරණය  ඇඹිලිපිටිය නාගරිකා බලැ ප්රකොේශය

කුඩා පරිමාණමෙ� කර්මාන්�
මෙස්වකයන්  1-10
මෙස්වකයන්  10-50

191
18

මධයම  පරිමාණමෙ� 
කර්මාන්� මෙස්වකයන්  50-200 32

ම�ා පරිමාණමෙ� කර්මාන්� 
මෙස්වකයන්  650 01

සංාම්ප්රධායික කර්මාන්� 45

එකාතුව 287

වගුව 6.5 : ඇඹිලිපිටිය නාාගරික �ලං ප්රමෙේශය තුළ පවතිනා කර්මාන්�
මූලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ, ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා භූමී භාවිතා සංැලැැස්ම තුළින් හාඳුනායේගන ඇති කර්මාන්තා කලැාපාය තුළ නව 
කර්මාන්තා ඇති කිරීමට පාවතින ප්රවණතාා හාදුනාගනිමින් එම ප්රයේද්ශය කර්මාන්තා ආශ්රිතා සංංවර්ධන 
ක්රියාදැාමයන් සංඳහාා යේයාදැායේගන ඇතා. යේමම කර්මාන්තා කලැාපාය තුළ මුළු භූමී ප්රමාණය අක්කර 1200කි. 
එම භූමී ප්රමාණයේයන් සංංවර්ධන කටයුතු සංඳහාා යේයාදැාගතා හාැකි භූමී ප්රමාණය (Developable area) 
අක්කර 823.8 ක ප්රමාණයකි. එම භූමී ප්රමාණයේයන් 20% ක භූමී ප්රමාණයක් එළිමහාන් ප්රයේද්ශ හාා මාර්ග 
සංඳහාා යේවන්කරමින් ඉතිරි අක්කර 633.8ක භූමී ප්රමාණයක් යේයෝජිතා නව කර්මාන්තා ඇතිකිරීම සංඳහාා 
යේවන්කර ඇතා.

වර්ෂ 2030 වනවිට ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය පියවර යේදැකක් යටයේ� ක්රියා�මක 
කර ඒ තුළ කුඩා, මධයය හාා මහාා පාරිමාණ කර්මාන්තා ස්ථාාපිතා කිරීම සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇතා. ප්රයේද්ශයේ�  
කෘෂිකර්මාන්තා කටයුතු හාා සංමගාමිව ඒ ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැනදැ යේයාදැාගනිමින් යේමම කර්මාන්තා ක්රියා�මක 
කිරීමට යේයෝජිතා අතාර යේමම කර්මාන්තා කලැාපාය ඇතිකිරීම සංඳහාා  හාඳුනාග� ප්රධාන උපාායමාර්ග 
කිහිපායකි.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  කර් ා  සං
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  කර් ා  සං

රූප සංටහන 6.34 : මෙකමෙසංල්  වලින් නිපදාවිය �ැකි අතුරු නිෂ්පාදානා 
මූලැා�ය : https://bit.ly/2Y2Iu

උපායමාාර්ග 01 : කලංාපීය නිෂපාදනා අමු්රව� වශරේයන භාාවිත්යංා කරානා නිෂපාදනා  
කර්මාානත්යං කලංාපයක් ස්ථාපනාය

(අ). වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා භූමී භාවිතා සංැලැැස්ම තුළින් හාඳුනාග� කර්මාන්තා කලැාපාය තුළ  
අගය එක්කරන කෘෂි නිෂ්පාාදැන ඇතුළු පාරිසංර හාානිය අවමව ක්රියා�මක කළ හාැකි කර්මාන්තා 
කුඩා, මධයය හාා මහාා පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා වශයේයන් කර්මාන්තා 100 කට අධික ප්රමාණයක් 
ස්ථාාපානය කිරීම.

(ආ). ඇඹිලිපිටිය හිඟුර ප්රයේද්ශයේ� දැැනට ක්රියා�මකව පාවතින කර්මාන්තා උදැයානය හාා එහි යේදැවන අදියර 
යටයේ� ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා ප්රයේද්ශය  හාා පාැරණි කඩදැාසි කම්හාලැ ආශ්රිතා භූමී ප්රයේද්ශයදැ 
ඇතුළ�ව පාළමු අදියර යටයේ� කර්මාන්තා ස්ථාාපිතා කිරීම සංඳහාා අක්කර 280ක  භූමි ප්රයේද්ශයක් 
තුළ යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය කිරීම.

කර්මාන්තා කලැාපායේ� යේදැවන අදියර වශයේයන්, පාළමු අදියර යටයේ� යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපායට 
යාබදැව පිහිටි අක්කර 580කට ආසංන්න භූමී  ප්රයේද්ශයක යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය කිරීම.

(ඇ). යේයෝජිතා කර්මාන්තා උදැයානය තුළ ජිව�වන ජානතාාව යටිතාලැ පාහාසුකම් සංහිතා, ජීව�වීමට හිතාකර 
යේවන� ප්රයේද්ශයක නැවතා පාදිංචි කිරීම.

(ඈ). යේයෝජිතා කර්මාන්තා තුළින් කලැාපීය අමුද්රවය භාවිතාා කරමින් අගය එක්කරන නිෂ්පාාදැන ඇති කිරීම 

උපායමාාර්ග 02 : කලංාපිය කෘෂි නිෂපාදනා පහාසු ක්රමාරේේදයකට එක්රැස් කිරීමා හාා ප්රවාහානාය

(අ). ඉතාා පාහාසුයේවන් නාගරික අමුද්රවය නිෂ්පාාදැන මධයස්ථාාන හාා සංම්බන්ධ වීම

නගරයේ� දැැනට ක්රියා�මකව පාවතින යේකයේසං� හාා අයේනකු� කෘෂි නිෂ්පාාදැන ආශ්රිතා යේවළඳ යේපාාළව� වන 
තුංකම, යේමාරකැටිය, කුට්ටිගලැ හාා උඩවලැව යන මහාජාන යේවළඳ යේපාාළව�, ප්රධාන කෘෂි නිෂ්පාාදැන 
එක්රැස් කිරීයේම් මධයස්ථාාන යේලැසං සංංවර්ධනය කරමින් අගය එක්කරන නිෂ්පාාදැන  සංහිතා කර්මාන්තා 
ඇති කිරීම  සංඳහාා අවශය අමුද්රවය කලැාපාය තුළින් පාහාසුයේවන් එක්රැස් කර ගැනීම.
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  කර් ා  සං

රූප සංටහන 6.35 : ඇඹිලිපිටිය කෘෂි නිෂ්පාදානා එකතුකිරීම් මධයස්ථානා ජාලංය

රූප සංටහන 6.36 : ඇඹිලිපිටිය මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාප  අමුද්රවයය �ා නිෂ්පාදානා මෙ�දාා�ැරුම් ජාලංය
මුලැා�ය : නාා.සංං.අධි./ සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

(ආ). නිෂ්පාදන හාපා අමුද්රවය ප්රවපාහාන වියද් හාපා නපාස්තිය පිරි්ැසී්

නිෂ්පාාදැන හාා අමුද්රවය ප්රවාහානයේ�දී දැැරීමට සිදුවන පිරිවැය අවමකර ගැනීම     සංඳහාා ම�තාලැ 
ගුවන්යේතාාටුයේපාාළ හාා හාම්බන්යේතාාට වරාය යේමන්ම දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය යේවතා පාහාසුයේවන් සංම්බන්ධ 
වීම සංඳහාා කඩදැාසි කම්හාලැ මාර්ගයේ� සිට කදුරුගස් ආර හාරහාා කරවිලැ යාය මාර්ගය යේනෝනගම  මාර්ගය 
දැක්වා මංතීරු යේදැකකින් යුතුව වික�පා මාර්ගයක් යේලැසං සංංවර්ධනය කිරීම.

උ්ඩවලංව කෘෂි නිෂපාදනා 
එකතුකිරීම් මාධ�ස්ථානාය 

ඇඹිලිපිටිය වාණිජ 
මාධ�ස්ථානාය   

රේමාාරාකැටිය කෘෂි නිෂපාදනා 
එකතුකිරීම් මාධ�ස්ථානාය 

කලංාපීය කෘෂි අස්වැනනා  

රේයෝජිත්යං ඇඹිලිපිටිය 
කර්මාානත්යං කලංාපය   

දක්ෂිණ අධිරේේගී 
මාාර්ගය  

ප්රධානා වාණිජ 
මාධ�ස්ථානාය (රේකාළාඹ)

මාත්ත්යංලං 
ගුවනරේත්යංාටුරේපාළා  

අමු්රව� ආනායනාය 

හාම්බනරේත්යංාට වරාාය 

නිෂපාදනා  අපනායනා
රේයෝජිත්යං ඇඹිලිපිටිය 

විකල්ප මාාර්ග 

ඇඹිලිපිටිය විරේශෂිත්යං ආර්ථික 
මාධ�ස්ථානාය (ප්රධානා 

මෙමමෙ�යුම් මධයස්ථානාය)  

ඇඹිලිපිටිය වාණිජ මධයස්ථානය 

කොයෝජිත ඇඹිලිපිටිය 
කාර්මාන්ත කාලැාපය

අගය එක්කාරන ලැද නිෂපාදන

ප්රාකොේශීය කොවළඳකොපාළ

අමුද්රවයය  ප්රවාහනය

නිෂපාදන  ප්රවාහනය

කාලැාපීය කොවළඳකොපාළ

විකොේශීය කොවළඳකොපාළ

අමුද්රවයය
අස්

වැ
න්

න

තුංකමා කෘෂි නිෂපාදනා 
එකතුකිරීම් මාධ�ස්ථානාය 

කුටටිගලං කෘෂි නිෂපාදනා 
එකතුකිරීම් මාධ�ස්ථානාය 
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6.5.3. රේයෝජිත්යං සංංචාරාක රේස්වා සංැලංැස්මා

සංබරගමුව පාළායේ� ප්රධාන සංංචාාරක කලැාපා හාතා අතාරින් උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායට ඇඹිලිපිටිය නගරය 
අය� යේ�. යේමම සංංචාාරක කලැාපාය තුළ යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය සංංචාාරක ආකර්ෂණය වැඩිවශයේයන් දිනාග� 
ස්ථාාන අතාරට උඩවලැව ඇ� අතුරු යේසංවණ, උඩවලැව ජාාතික වයේනෝදැයානය, සංංඛ්යාපාාලැ රජා මහාා විහාාරය, 
පානාමුර ඇ�ගාලැ, උඩවලැව ජාලැාශය, චාන්්රිකා වැව, ලියන්ගස්යේතාාට යේ��ලැ හාා මඩුවන්යේවලැ වලැ�ව යන 
ස්ථාාන සංඳහාන් කළ හාැක. යේමම යේබායේහාාමයක් ස්ථාාන ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයට අය� යේනාවුන� 
ඉහාතා සංංචාාරක ප්රයේද්ශ යේවතා පාැමියේණන සංංචාාරකයින්යේ� යේස්වා අවශයතාා සංපුරාගැනීම සංඳහාා 
ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයට පාැමිණීම හාඳුනායේගන ඇතා. 

වියේ�ෂයේයන් උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපාය ප්රසිද්ධියට පා�ව ඇ�යේ� අලි ඇතුන් නැරඹීම සංඳහාාය. 2015 
වර්ෂයේ� ජානවාරි - ජුලි අතාර කාලැය තුළ උඩවලැව ඇ� අතුරු යේසංවණ හාා උඩවලැව ජාාතික වයේනෝදැයානයට 
පාැමිණි යේද්ශීය සංංචාාරකයින් ප්රමාණය 134,116ක්දැ වියේද්ශීය සංංචාාරකයින්යේ�  ප්රමාණය 62,145ක්දැ 
වශයේයන් වාර්තාා යේ�. එයේමන්ම ජානවාරි- ජුලි හාා අයේගෝස්තු - සංැ�තාැම්බර් කාලැ අතාරතුර උඩවලැව 
සංංචාාරක කලැාපායට පාැමියේණන සංංචාාරකයින්  ප්රමාණය 100,000කට පාමණ ආසංන්න බව සංංචාාරක 
ප්රයේ�ශ පාත්ර ගණනය කිරීම තුළින් හාඳුනායේගන ඇතා. 

උඩවලැව ජාාතික වයේනෝදැයානය නැරඹීමට පාැමියේණන සංංචාාරකයින්යේගන් 50%කට ආසංන්න ප්රමාණයක් 
උඩවලැව හාා ඇඹිලිපිටිය නගරයට පාැමියේණනුයේ� සං්ාරි, නවාතාැන් හාා අහාාර යානාදී අවශයතාා 
සංපුරාගැනීම සංඳහාාය. උඩවලැවට පාැමියේණන සංංචාාරකයින් නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේ� ර�කර�ව, උඩවලැව 
යාය යේදැක ප්රයේද්ශ වලැ පාමණක් ගතාකර යේවන� ප්රයේද්ශ යේවතා ගමන් කිරීම; යේ�තුයේවන් නගර මධයයේ� හාා 
නගරය හාරහාා යේගාස් දැැකබලැා ගැනීමට තියේබන ආකර්ශණිය ප්රයේද්ශ යේබායේහාාමයක් සංංචාාරක 
ආකර්ෂණයේයන් ගිලිහි යාමට යේ�තුවක් වශයේයන් හාඳුනායේගන ඇතා.

රූප සංටහන 6.37 : ඇත් අතුරු මෙසංවණ �ා චාන්ද්රිකා වැව 
මූලැා�ය : goo.gl/c1pqrE

රූප සංටහන 6.38 : ලියන්ගස්මෙ�ාට මෙ�ල්ලං �ා සංංඛපාලං වි�ාරය
මූලැා�ය : goo.gl/jDL1iY

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  සංං ා ක වා සං
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  සංං ා ක වා සං

මීට අමතාරව යේම් වනවිට� උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායේ� නවාතාැන් හාා ආහාාර පාහාසුකම් සංඳහාා කබානා 
යේකායේට්�, යේලැා�, යේරස්ටුරන්ට්, විලැා, යේහාෝට�, රියේසංාර්ට් ආදී වශයේයන් විවිධ වර්ගීකරණයන් යටයේ� 
පාහාසුකම් වයා�තාව ඇති අතාර යේමවැනි පාහාසුකම් සංහිතා ස්ථාාන 80ක් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පිහිටා 
ඇති අතාර ඉන් 64ක්ම ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පිහිටා ඇතා. තාවදැ උඩවලැව ප්රයේද්ශය තුළ 
පාවතින යේන්වාසික ඒකකයන් සංංචාාරක අවශයතාා සංඳහාා පාරිවර්තානය වීමක් හාඳුනායේගන ඇතා.

යේම් අනුව උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායේ� පාවතින සංම්පා� වැඩිදියුණු කරමින් ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ප්රධාන 
ආර්ථික ප්රභවයක් යේලැසං සංංචාාරක කර්මාන්තාය සංංවර්ධනය ඇතිකිරීම සංඳහාා හාඳුනාග� ප්රධාන 
උපාායමාර්ග කිහිපායකි.

උපායමාාර්ග 01 : උ්ඩවලංව සංංචාරාක කලංාපරේේ සංංචාරාක කටයුතු පුළුල් කිරීමා

(අ). සංංචාාරක ආකර්ශණි�වයක් පාවතින උඩවලැව ආශ්රිතා ප්රයේද්ශය සංංචාාරක කටයුතු ප්රමුඛ්යා කරග� 
ප්රයේද්ශයක් යේලැසං සංංචාාරක යේස්වා කලැාපාය යේලැසං නම් කිරීම

(ආ). සංංචාාරක ආකර්ශණය  පාව�වාගනිමින්  ඒ සංඳහාා පාවතින ඉ�ලුම ඉහාළ ඉඩම් සංංචාාරක කටයුතු 
සංඳහාා යේයාදැා ගැනීම .

(ඇ). උඩවලැව සංංචාාරක ප්රයේද්ශය ආශ්රිතා යේසංෝ මි� මාර්ගය , ධර්මපාාලැ මාර්ගය හාා මුදුන්මන්කඩ මාර්ග 
සංංවර්ධනය කරමින් සංංචාාරක යේස්වා ලැබාගැනීම සංඳහාා පාැමියේණන්නන්යේ� ගමනා ගමන පාහාසුකම් 
විධිම� කිරීම.

(ඈ). උඩවලැව සිට ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය  ප්රයේද්ශය දැක්වා ගමන් ගන්නා උඩවලැව දැකුණු ඇළ මාර්ගය 
සංංවර්ධනය කරමින් නගරයේ� සංංචාාරක ආකර්ශණිය ප්රයේද්ශ යේවතා සංංචාාරකයින් ආකර්ශණය 
කරගැනීම.

රූප සංටහන 6.39 : උඩවලංව ජලංාශය �ා මඩුවන්වලං වලං�ව 
මූලැා�ය : https://rb.gy/kctbve/ , goo.gl/fzpLdy
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  සංං ා ක වා සං

උපායමාාර්ග 02 : සංංචාරාකයින ආකර්ෂණය වනා නාව අත්දැකීම් ලංබාදීමා

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින සංංචාාරක ආකර්ෂණිය ස්ථාාන ආශ්රිතාව සංංචාාරක බංගලැා 
හාා සංංචාාරක ක්රියාදැාම උදැයාන (Adventure Park) ආදී අවස්ථාාවන් ලැබාදීම තුළින්දැ යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය 
සංංචාාරකයින් නගරය තුළට ආකර්ෂණය කර ගැනීම.

රූප සංටහන 6.40 : මෙයෝජි� උඩවලංව සංංචාාරක කලංාපය 
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය,සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

රූප සංටහන 6.41 : ක්රියාදාාම උදායානා 
මූලැා�ය : https://rb.gy/hnocky/ , https://rb.gy/qqticx

කොයෝජිත නාගරිකා වන උදයානය 

කොයෝජිත උඩාවලැව දකුණු ඇළ සංංචාරකා ගමන් පථය

කොයෝජිත සංංචාරකා කොතාරතුරු මධයස්ථානය  

කොයෝජිත සංංචාරකා උදයානය   
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සිතියම 6.10 : මෙයෝජි� සංංචාාරක සංැලංැස්ම 2030 

 (2021–2030)
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6.6. තිරසංර පරිසංර සංංවර්ධන උපායමාර්ග

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් හාඳුනායේගන ඇති ප්රධාන 
සංංවර්ධන අරමුණක් වන පාරිසංර හිතාකාමී සංංවර්ධනයක් තුළින් ජානාවාසංයට හිතාකර සංංචාාරයට 
ආකර්ශණිය නගරයක් ඇති කිරීම සංඳහාා තිරසංාර පාරිසංර සංංවර්ධන උපාායමාර්ග යටයේ� ප්රධාන 
උපාායමාර්ග යේලැසං යේයෝජිතා පාරිසංර සංංරක්ෂණ සංැලැැස්ම, විවෘතා භූමී  සංැලැැස්ම හාඳුනායේගන ඇතා. 

තාවදැ යේමම හාඳුනාග� උපාායමාර්ගික සංැලැසුම් තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පාවතින චාන්්රිකා වැව, 
වලැයේ� ගඟ ආදී ජාලැ මුලැාශ්ර, කුඹුරු හාා අයේනකු� යේතා� බිම් ඇතුළු පාාරිසංරික සංංයේ�දී ප්රයේද්ශ ආරක්ෂා 
කරමින් සංැමට යේසංාදුරු පාරිසංරයක් සංහිතා නගරයක් යේලැසං සංංවර්ධනය කිරීම අයේ�ක්ෂා කර ඇතා.

6.6.1. රේයෝජිත්යං පරිසංරා සංංරාක්ෂණ සංැලංැස්මා 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ සංම්පුර්ණ භූමී  ප්රයේද්ශයේයන් 27%ක භූමී  ප්රතිශතායක් කුඹුරු වන 
අතාර 6%ක් ජාලැ මුලැාශ්ර යේ�. ඒ අනුව කුඹුරු හාා වැ�, වාරි ඇළ, ගංඟා යන ජාලැ මුලැාශ්ර වලින් හාා 0.25% ක 
යේතා� බිම් වලින් සංමන්විතා සංංයේ�දී පාරිසංර පාද්ධතියක් සංහිතා ප්රයේද්ශයක් යේලැසං යේමම නගරය හාඳුනායේගන 
ඇතා. නගරයේ� සංංවර්ධන කාර්යයන් තුළ අහිතාකර මිනිස් ක්රියාකාරකම් මඟින් පාවතින පාරිසංර පාද්ධතියට 
හාානි පාැමිණවි ඇතා. වියේ�ෂයේයන් නගරයේ� ප්රධාන පාානීය ජාලැ සංැපායුම වන චාන්්රිකා වැව සංංරක්ෂිතා 
ප්රයේද්ශය යේලැසං සංැලැයේකන මීටර් 100ක වැව රක්ෂිතා ප්රයේද්ශය තුළදැ යේගාඩනැගිලි ඉදිකර ඇතා. ඊට අමතාරව 
නගරය මැදින් ගලැා යන ඩි 23 ඇළ මාර්ගයට අපාද්රවය මුදැාහාැරිම තුළින් කුඹුරු ඉඩම් යේවතා අපාජාලැය  
ගලැා යාම�, වලැයේ� ගඟ ආශ්රිතාව යේගාඩ වැලි හාැරීම හාා නැවතා ඒ සංඳහාා පිළියම් යේනාකිරීම තුළින්  
පාවතින පාරිසංර පාද්ධතියේ� සංමබරතාාවය බිඳවැටිමට යේ�තු වී ඇතා.

යේමම ප්රයේද්ශය තුළ දැරුණු වශයේයන් බලැපාෑ ස්වභාවික ආපාදැා යේනාමැති අතාර පාසුගිය වසංර 5ක කාලැය  
තුළ නියඟය නිසංා පාවු� 1710ක ප්රමාණයක් පිඩාවට පා�ව ඇතා. යේම් අනුව පාවතින පාරිසංර පාද්ධතිය 
සුරක්ෂිතා කරමින් නගරයේ� සංංවර්ධන කාර්යයන් සිදුකිරීම සංඳහාා හාඳුනාග� ප්රධාන උපාායමාර්ග 
කිහිපායකි.

රූප සංටහන 6.42 : තිරසංාර පරිසංර සංංවර්ධනා සංැලංසුම්

ය  රිසං  සංං  සං  ර් නා ක නාාක  සං  ව   සං

තිරාසංාරා පරිසංරා සංංවර්ධනාය

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  රිසං  
සංං  සං
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ය  රිසං  
සංං  සං

උපායමාාර්ග 01 : හාදුනාාගත් සුවිරේශෂී ජලං මුලංාශ්ර හාා සංංරේේදී පරිසංරා කලංාප  
ආරාක්ෂා කිරීමා සංදහාා නියමායන පැනාවීමා

(අ). චාන්්රිකා වැව සංඳහාා පාවතින මීටර් 100ක වැ� රක්ෂිතා ප්රයේද්ශය ආශ්රිතා පාරිසංර පාද්ධතිය  
ආරක්ෂා කිරීම 

(ආ). වලැයේ� ගංඟාව සංඳහාා මීටර් 40ක ගංඟා රක්ෂිතා ප්රයේද්ශයක් ඇතිකිරීම තුළින් ගංඟාව ආශ්රිතා 
පාරිසංර පාද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම

(ඇ). චාන්්රිකා වැව ප්රයේද්ශය අඩු ඝණ�ව කලැාපායක් යේලැසං සංංවර්ධනය කරමින් වැව ආශ්රිතා පාරිසංර 
පාද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම.

රූප සංටහන 6.43 : චාන්ද්රිකා වැව ආශ්රි� සංංරක්ෂි� ප්රමෙේශය �ා �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය
මූලැා�ය : නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2020

උපායමාාර්ග 02 : පවතිනා ජලං මුලංාශ්ර ප්රතිසංංස්කරාණය

උඩවලැව ජාලැාශයේ� සිට චාන්්රිකා වැව ඇතුළුව කෘෂිකාර්මික බිම් සංඳහාා ජාලැය සංැපායේයන උඩවලැව දැකුණු 
ඇළ ආශ්රිතා වාරි ඇළ පාද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම.

උපායමාාර්ග 03 : ගුණාත්මාක නිෂපාදනාය ඉහාළා නාැංවීමා හාා කලංාපය තුළා ප්රචලිත්යං කිරීමා

කෘමිනාශක හාා රසංායනික යේපාායේහාාර භාවිතාය අවම කරමින් කාබනික යේපාායේහාාර ආශ්රිතා වගා කටයුතු 
සංඳහාා යේගාවින් නැඹුරු කරවීම හාා යේමම කලැාපාය තුළ මහාා පාරිමාණ හාා කුඩා පාරිමාණ යේකාම්යේපාෝස්ට් 
නිෂ්පාාදැනාගාර ඇති කිරීම.

උපායමාාර්ග 04 : පවතිනා රේත්යංත්බිම් සංංරාක්ෂණය

නගරයේ� පාවතින යේතා� බිම් සංංරක්ෂණය සංදැහාා වියේ�ෂ නියමතාා පාැනවීම 
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සිතියම 6.11 : මෙයෝජි� පරිසංර සංංරක්ෂණ සංැලංැස්ම 2030

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
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යේමහිදී වර්ෂ 2030 සංඳහාා පුයේරෝකථානය කරන ලැදැ ජානගහානය සංඳහාා අවශය ඍජු සංහා වක්ර වියේනෝදැ 
පාහාසුකම් සංඳහාා ඉඩම් යේහාක්ටයාර් 175ක් අවම වශයේයන් යේවන්කළ යුතුය. යේම් අනුව නාගරික ජානතාාවට 
හිතාකර නගරයක් බිහිකිරීමට යේමන්ම ජානතාාවට අවශය ප්රධාන යටිතාලැ පාහාසුකමක් යේලැසං නගරය  
තුළ ඍජු සංහා වක්ර වියේනෝදැ පාහාසුකම් සංපුරාලීම සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇති උපාායමාර්ග කිහිපායකි  
(ඇමුණුම් වගු අංක 2.6).

අනු අංකාය උදයාන වර්ගය ප්රමාණය (ha)

1. ඉ�ා කුඩා උදායානා
Pocket Parks (EPP)

0.72

2. කුඩා උදායානා
Mini Park (EMP)

10.47

3. මධයම උදායානා ප�ළ මට්ටම 
Local Parks (ELP)

4.17

4. මධයම උදායානා ඉ�ළ මට්ටම 
Community Parks (ECP)

8.92

එකතුව 24.28

වගුව 6.6 : ඇඹිලිපිටිය නාාගරික �ලං ප්රමෙේශමෙ� ඍජු විමෙනාෝදා ප�සුකම් සංපුරාග� �ැකි ස්ථානා
මූලැා�ය : භූ දාර්ශනා ඒකකය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017

6.6.2. රේපාදු එළිමාහාන විරේනාෝද කටයුතු අවකාශීය සංැලංැස්මා

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ යේම්වන විට (2016) 99,138ක ජානගහානයක් ජිව�වන අතාර දැළ ජාන 
ඝණ�වය වර්ග කියේලැෝමීටරයකට 660කි. වර්ෂ 2030 සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා ජානගහානය 125,045ක් වශයේයන් 
පුයේරෝකථානය කර ඇතා. නගරය තුළ පාවතින ජානගහානයට අවශය ඍජු වියේනෝදැ පාහාසුකම් සංපුරාගැනීම 
සංඳහාා යේම්වන විට යේවන්ව පාවතින ඉඩකඩ යේහාක්ටයාර් 24.28කි (ඇමුණුම් වගු අංක 2.5, වගු අංක 6.6). 
මීට අමතාරව වක්ර වියේනෝදැ පාහාසුකම් සංපුරා ගැනීම සංඳහාා මහාජාන පුස්තාකාලැ 2ක්, සිනමාශාලැා 01ක් හාා 
ප්රජාා ශාලැා 68ක් පාමණක් යේමම ප්රයේද්ශයේ� ස්ථාාපිතාව ඇතා. 

නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� සංැලැසුම් ප්රමිති මට්ටම් වලැට අනුව ජානගහානය 1000කට යේහාක්ටයාර් 1.4 
ක භූමී ප්රයේද්ශයක් ඍජු සංහා වක්ර වියේනෝදැ පාහාසුකම් සංඳහාා පාැවතිය යුතුය. ඇඹිලිපිටිය නගරය  
තුළ පාවතින කෘෂිකාර්මික භූමී  භාවිතායන් සංහා යේන්වාසික ඒකක සංදැහාා වන වැඩි බිම් ඉඩකඩක්  
පාැවතීම නිසංා ඍජු වියේනෝදැ පාහාසුකම් සංඳහාා භූමීය හිඟ යේනාවීම යන කරුණු මතා එම තා��වය ඉස්මතු 
වුවදැ වැඩිවන ජානගහානයට හාා නගරයේ� සංංවර්ධනය සංමඟ නගරයට පාැමියේණන යේස්වාලැාභීන්ට අවශය 
යේස්වා යේමන්ම නගරය විඳිමට අවශය ඉඩකඩ සංපුරාදීම අතායවශයතාාවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ා   
නා  ක  

අවකා ය සං
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ා   
නා  ක  

අවකා ය සං

(ආ). දැැනට පාවතින සියළුම ක්රීඩා බිම් සංහා ක්රීඩා කලැහාැකි සංහා යේපාාදු විවෘතා භූමි යේලැසං පාවතින හිස් ඉඩම් 
හාැකිතාාක් දුරට ඍජු වියේනෝදැ පාහාසුකම් ලැබා ගැනීම සංඳහාා ප්රයේයෝජානයට ගැනිම, වර්ගීකරණය 
කිරීම හාා ප්රතිසංංවර්ධනය කිරීම.

උපායමාාර්ග 02 : විරේනාෝද පහාසුකම් තුළින නාාගරික ආර්ථිකය ප්රවර්ධනාය

(අ). දැැනට නගරයේ� ප්රධාන ක්රීඩාංගණයක් වන මහාවැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංංවර්ධනය කරමින් ජාාතික 
හාා කලැාපීය ක්රීඩා අවශයතාා යේවතා ලැබාදීයේමන් නාගරික ආර්ථිකයටදැ දැායක කර ගැනීම.

(ආ). උඩවලැව දැකුණු ඇළ මාර්ගය සංංචාාරක ගමන්පාථායක් යේලැසං සංංවර්ධනය කරමින් පාාරිසංරික හාානි 
අවම යේබෝට්ටු පාැදීම, ඔරු පාැදීම, පාාපාැදි හාා ස්කූටි පාැදීම සංඳහාා ඉඩකඩ සංැපායීම තුළින් ජානතාාවට 
වියේනෝදැාස්වාදැයක් යේමන්ම නාගරික ආර්ථිකයට දැායක�වයක් ලැබා ගැනීම.

(ඇ). යේමාරකැටිය ප්රධාන මාර්ගයට සංමාන්තාරව ගලැා බසින ප්රධාන මාර්ගය ආශ්රිතා පාවතින ඇළ අසංලැ 
ප්රධාන මාර්ගයට මුහුණලැා ඉදිකර ඇති අනවසංර ඉඳිකිරීම් ඉව�කිරීම සංඳහාා එම ප්රයේද්ශය යේර්ඛිය 
උදැයානයක් වශයේයන් සංංවර්ධනය කිරීම.

යේමම යේමාරකැටිය යේර්ඛිය උදැයානය ආශ්රිතා කුඩා පාරිමාණයේ� යේහාළ යේබාජුන් හා� ස්ථාාපානයට අවශය 
පාහාසුකම් සංැපායීම තුළින් නාගරික ජානයාට නව රැකියා අවස්ථාා සංැපායීම හාා නාගරික ආර්ථිකයට 
දැායක කර ගැනීම

අනු අංකාය උදයාන වර්ගය ප්රමාණය (ha)

1. මෙයෝජි� කුඩා උදායානා
Proposed Mini Park (PMP)

4.95

2. මෙයෝජි� මධයම උදායානා ප�ළ මට්ටම 
Proposed Local Parks (PLP)

19.7

3. මෙයෝජි� මෙර්ඛීය උදායානා
Proposed Linear Park (PLiP)

209.2

එකතුව 233.9

4. මධයම උදායානා ඉ�ළ මට්ටම 
Community Parks (ECP)

24.28

සංමාස්ථ  එකතුව 258.1

වගුව 6.7 : පවතිනා මෙපාදු එළිම�න් විවෘ�භූමි ප්රමාණය
මූලැා�ය : භූ දාර්ශනා ඒකකය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017

උපායමාාර්ග 01 : අරේ�ක්ෂිත්යං ජනාගහානායට ප්රමාාණවත් පරිදි ඍජු සංහා වක්ර විරේනාෝද පහාසුකම් සංැපයීමා

(අ). වර්ෂ 2030 සංඳහාා පුයේරෝකථානය කරන ලැදැ ජානගහානයට අවශය පාරිදි  ඍජු වියේනෝදැ පාහාසුකම් 
සංැලැසීම සංඳහාා නාගරික ප්රයේද්ශයම ආවරණය වන පාරිදි අවශයතාාවය හාඳුනායේගන කුඩා, මධයම 
හාා යේර්ඛිය උදැයාන ඇති කිරීම සංඳහාා ඉඩකඩ යේවන්කිරීම.
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ා   
නා  ක  

අවකා ය සං

උපායමාාර්ග 03 : නාාගරික උෂණත්වය අවමා ක්රමා භාාවිත්යංරේයන නාාගරික ආකර්ෂණය වැඩි සුවදායි 
පරිසංරායක් ඇති කිරීමා

(අ). සියළුම රාජාය හාා අර්ධ රාජාය යේගාඩනැගිලි නිලැ හාරිතා ශ්රී ලැංකා ජාාතික යේගාඩනැගිලි 
හාරිතාකරණය අනුව සිදු කිරීම.

(ආ). සියළුම කාර්යාලැ සංහා නිවාසං ඉදිකිරීයේම්දී වහාලැ මතා හාරිතා පියසි ඉඳිකිරීම සංහා හාරිතා පියසි තුළ 
ජාලැ විහිදුම් ක්රම (Water sprinkler) භාවිතායට යේයාමු කිරීම.

(ඇ). යේගාඩනැගිලි වර්ණ ගැන්වීයේම්දී ලැා වර්ණ යේයදීම පිළිබදැව දැැනුව� කිරීම.

(ඈ). බිම් ඇතුරුම් ක්රමය ජාලැය යේපාාලැවට උරාගන්නා ක්රම යේ�දැයන්ට පාමණක් සීමා කිරීම 
(interlocking) සංහා එවා දැ ලැා වර්ණයන්ට පාමණක් සීමාකිරීම.

(ඉ). පාවතින ක්රීඩාභූමි, උදැයාන සංහා විවෘතා භූමි නඩ�තු කිරීම සංහා යේයෝජිතා විවෘතා භූමි හාරිතා 
සංංක�පායන් මුලික යේකාට සංැලැසුම් කර ක්රියා�මක කිරීම. 

රූප සංටහන 6.44 : විමෙනාෝදා කටයුතු ආශ්රි� ආර්ථික ප්රවර්ධනා අවස්ථා 
මූලැා�ය : httpson.ny.gov2ZK0Lke, https://bit.ly/2X0JSjo
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සිතියම 6.12 : මෙපාදු එළිම�න් විමෙනාෝදා කටයුතු පිළි�දා අවකාශීය සංැලංැස්ම 

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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6.6.3 භූ දර්ශනා කළාමානාාකරාණ සංැලංැස්මා 

කෘෂිකාර්මික අනනයතාාවයක් සංහිතා ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාවතින වැ� අමුණු, ඇළ මාර්ග හාා කුඹුරු බිම් 
සංහිතා නීලැ හාරිතා වටපිටාව, යේමම නගරයේ� යේසංෞන්දැර්යා�මක අගය වැඩිදියුණු කිරීමට යේ�තු සංාධක වී 
ඇතා. වැඩි වශයේයන් වියළි කාලැගුණික ලැක්ෂණයන් යේපාන්නුම් යේකයේරන යේමම ප්රයේද්ශයේ�, භූ දැර්ශන 
කළමනාකරණයේ�දී එකී කරුණු පිළිබදැ වියේ�ෂ අවධානයක් යේයාමුකර ඇතා.  යේමම සංැලැැස්ම මගින් 
ප්රයේද්ශයේ� පාව�නා ස්වභාවික භූ දැර්ශන ලැක්ෂණ සංංරක්ෂණය සංහා තී�ර කිරීම ප්රධානම අරමුණ යේ�. 
එමගින් නගරයට පාවතින අනනයතාාවය ආරක්ෂා කරගතා හාැකියේ�.

එයට අමතාරව පාාරිසංරික වශයේයන් සංංරක්ෂණය යේපාරදැැරි කරග� ක්රමව� සංැලැසුම් මගින් විවිධ පාරිසංර 
පාද්ධති මං මාව� ආදිය තිරසංාර යේලැසං භූ දැර්ශන සංංවර්ධනය කිරීමට  යේමම සංැලැැස්ම මගින් අයේ�ක්ෂිතාය. 
යේගෝලීය කාලැගුණ විපාර්යාසං සංඳහාා අනාගතායේ� මුහුණ දීමට  භූ දැර්ශන සංැලැැස්ම  පාහාතා සංඳහාන් අරමුණු 
අනුව සංකස්කර ඇතා.

(අ). නාගරික උෂ්ණ�ව වැඩිවීම, කාබන් පියසංටහාන වැඩිවීම වායු දුෂණය වැඩිවීම, ජාලැ ගැලීම් වැඩිවීම 
වැනි ආපාදැා තා��වයන් අවම කිරීමට නාගරික වන ගහානය වැඩි කිරීම.

(ආ). නාගරික ධෛජාව විවිධ�වය වර්ධනය සංඳහාා පාරිසංරයට ආයේ�ණික වූ යේද්ශීය ශාක විවිධ�වයක් 
සංහිතාව එක් කිරීම.

(ඇ). අවිදින්නන් තාව� දිරිම� කිරීමට සංහා පාදිකයන්යේ� ආරක්ෂාව සංඳහාා යේවන්වූ පාදික මං තීරු 
යේසංවන හාා ආසංන සංහිතාව ලැබාදීම.

(ඈ). සංංයේ�දී පාරිසංර පාද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීම සංහා ඤාාණාන්විතා භාවිතායන් (Wise use) හාඳුන්වා දීම 
මඟින් තිරසංර යේලැසං පාරිසංර හිතාකාමී වියේනෝදැ කටයුතු සංඳහාා යේයාදැා ගැනීම.

(ඉ). නාගරික චාතුරස්ර, යේපාාදු උදැයාන වැනි අපාරවුහා පාහාසුකම් සංහිතා මනාව සංැලැසුම් කලැ විවෘතා භූමි 
ප්රයේද්ශ ජානතාාව යේවනුයේවන් නිර්මාණය.

(ඊ). විවිධ උදැයාන, මං තීරු, සුදුසු දැැන්වීම් පුවරු, විදුලි ආයේලැෝකය එක් කිරීම මගින් නගරයට අලැංකා-
රයක්, අනනයතාාවයක් යේමන්ම, ආර්ථිකමය සංංවර්ධනයක්දැ ලැබාදීම.

ඉහාතා සංඳහාන් අරමුණු අනුව යේවතා ළගායේවමින් ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� භූ දැර්ශන කළමනාකරණ සංැලැැස්ම 
තුළ පාහාතා සංඳහාන් උපාායමාර්ග හාදුනායේගන ඇතා.

උපායමාාර්ග 01:

නාගරික උෂ්ණ�ව වැඩිවීම, කාබන් පියසංටහාන වැඩිවීම, වායු දුෂණය වැඩිවීම, ජාලැ ගැලීම් වැඩිවීම වැනි 
ආපාදැා තා��වයන් අවම කිරීමට ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා නාගරික උදැයාන තුළ 
යේමම ප්රයේද්ශයේ� යේද්ශගුණික තා��වයන්ට ගැළයේපාන ශාක ගහානය වැඩි කිරීම 

උපායමාාර්ග 02:

ඇවිදින්නන් ප්රමාණය දිරිම� කිරීමට හාා පාදිකයන්යේ� ආරක්ෂාව සංදැහාා යේවන්වූ පාදික මං තීරූ හාා  
ආසංන ඇතුළ� වන පාරිදි ඇඹිලිපිටිය නගරයට ඇතු� වන ප්රධාන ප්රයේ�ශ මාර්ග ආශ්රිතා උදැයාන  
සංංවර්ධනය කිරීම 

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

 ර් නා ක නාාක  
සං
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

තිරසංර පරිසංර 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

 ර් නා ක නාාක  
සං

උපායමාාර්ග 03:

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාවතින වැ� හාා ඇළ මාර්ග ආශ්රිතා සංංයේ�දී පාරිසංර පාද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීම සංහා 
ඤාාණාන්විතා භාවිතායන් (Wise use) හාඳුන්වා දීම මඟින් තිරසංර යේලැසං පාරිසංර හිතාකාමී වියේනෝදැ කටයුතු 
සංඳහාා යේයාදැා ගැනීම.

උපායමාාර්ග 04:

නාගරික චාතුරස්ර, යේපාාදු උදැයාන වැනි විවෘතා භූමි ප්රයේද්ශ අපාරවුහා පාහාසුකම් සංහිතාව මනාව සංැලැසුම් කර 
ජානතාාව යේවනුයේවන් නිර්මාණය කිරීම.

උපායමාාර්ග 05:

විවිධ උදැයාන, මං තීරු, සුදුසු දැැන්වීම් පුවරු, විදුලි ආයේලැෝකය එක් කිරීම මගින් නගරයට අලැංකාරයක්, 
අනනයතාාවයක් යේමන්ම, ආර්ථිකමය සංංවර්ධනයක්දැ ලැබාදීම.

උපායමාාර්ග 06:

තාැනිතාලැා භූ ලැක්ෂණ බහුලැ ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� අයේ�ක්ෂිතා යේභෞතික ආකෘතිය යේවතා ළගායේවමින් භූ 
දැර්ශන කළමනාකරණය ක්රියා�මක කිරීමට අදැාළ නියමතාා යේයදැවීම.
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සිතියම 6.13 : භූ දාර්ශනා කළමනාාකරණ සංැලංැස්ම

 (2021–2030)
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6.7. ක්රියාත්මකා කිරීකොම් උපායමාර්ග

6.7.1. උපායමාාර්ගික ව�ාපෘති හාා අරේනාකුත් ව�ාපෘති

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් හාඳුනාග� වයාපාෘති, සංමාජීය, 
ආර්ථික හාා පාාරිසංරික බලැපාෑම, වයාපාෘති කාලැසීමාව, වයාපාෘති පිරිවැය, අයේ�ක්ෂිතා නගර සංංවර්ධන 
සංංක�පායට අනුකූලැ වීයේම් ප්රමාණා�මකතාාවය යනාදී අංශ වලැට පාවතින අනුකුලැ�වය මතා සිදුකරන 
ලැදැ දැ�තා වි�යේ�ෂණය තුළින් වයාපාෘති යේපාළගැස්ම සිදුකර ඇතා (ඇමුණුම් වගු අංක :2.10).

වයාපෘති 
කොපළගැස්ම වයාපෘතිය

1 1. ඇඹිලිපිටිය ප්රධානා �ස්නාැවතුම්මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
2. මෙයෝජි� පරිපාලංනා සංංකීර්ණ මෙගාඩනාැගිලී  ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 
3. ඇඹිලිපිටිය සංා�පු සංංකීර්ණය �ා රථගාලං ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 
4. කෘෂි අස්වනු එක්රැස් කිරීමෙම් මධයස්ථානා ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

a. තුංකම ම�ජනා මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම �ා කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් 
 කිරීමෙම් මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
b. කුට්ටිගලං ම�ජනා මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම �ා කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් 
 කිරීමෙම් මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
c. මෙමාරකැටිය කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් කිරීමෙම් මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

5. ඇඹිලිපිටිය මෙමාරකැටිය මාර්ගමෙ� මෙර්ඛිය උදායානාය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
6. මෙයෝජි�  අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනා කිරීමෙම් වයාපෘතිය 
7. ආර්ථික මධයස්ථානාය  ආශ්රි� රථගාල්  ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
8. උඩවලංව සංංචාාරක උදායානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
9. පල්මෙල්ගම මෙවළදා මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
10. මෙයෝජි� මෙයෝධගම නිවාසං වයාපෘතිය 

a) මෙයෝජි� මධයම ප්රාන්තික නිවාසං වයාපෘතිය 
b) මෙයෝජි� රාජය නිලං නිවාසං වයාපෘතිය 

11. මෙයෝජි� ඝනා අපද්රවය කළමණාකරණ වයාපෘතිය

2 1. ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� ප්රධානා මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 
2. ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� මෙයෝජි�  මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 
3. චාන්ද්රිකා වැව ප්රතිසංංවර්ධනා වයාපෘතිය
4. D26 ඇළ සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
5. ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය  ප්රධානා මෙමමෙ�යුම් මධයස්ථානායක් වශමෙයන් 
 සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
6. උඩවලංව ම�ජනා මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම �ා කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් 
 කිරීමෙම් මධයස්ථානා ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 1. මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපමෙ� කඩදාාසි කම්�ලංට අයත් කලුදිය මෙපාකුණු අපජලං පිරිප�දු 
 කිරීමෙම් වයාපෘතිය
2. ඇඹිලිපිටිය නාාගරික වැ� පේධතිය ප්රතිසංංස්කරණය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
3. මෙයෝජි� උඩවලංව සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානායක් ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
4. මෙයෝජි� උඩවලංව නාාගරික වනා උදායානාය �ා රථගාලං ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
5. චාන්ද්රිකා වැව ආශ්රි� උදායානා ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
6. ආපනා ශාලංා,  සිනාමා ශාලංා ඇතුළත් වාණිජ සංංකීර්ණය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා

වගුව 6.8 : වයාපෘති මෙපළගැස්ම

වයාපෘති 
කොපළගැස්ම වයාපෘතිය

4 1. මෙයෝජි� විකල්ප මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
2. ඇඹිලිපිටිය නාවනාගරය මෙකටි දුර මෙස්වා �ස්නාැවතුම්මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 
3. බීජ අබිජනානා මධයස්ථානාය �ා මෙගාවි පුහුණු මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 
4. ඇඹිලිපිටිය ජනාාධිපති විදායාලංය ආශ්රි� රථගාලං ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
5. ඇඹිලිපිටිය නාවනාගරය ජලං ටැංකිය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
6. උඩවලංව දාකුණු ඇළ මාර්ගය සංංචාාරක ගමන් පථයක් මෙලංසං සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
7. උඩවලංව සංංචාාරක මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 
8. මෙයෝධගම ක්රීඩාංගණය �ා නාාගරික උදායානාය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
9. හිඟුර ප්රමෙේශමෙ� කර්මාන්� කලංාපය අදියර  I ක්රියාත්මක කිරීමෙම් වයාපෘතිය

5 1. උඩවලංව සංංචාාරක මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනා වයාපෘතිය 
2. මෙමාරකැටිය වී ග�ඩා සංංකීර්ණය ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
3. හිඟුර කර්මාන්� කලංාපමෙ� අදියර II ට අදාාළ නාැව� පදිංචි කිරීමෙම් වයාපෘතිය 
4. හිඟුර කර්මාන්� කලංාපමෙ� අදියර II ක්රියාත්මක කිරීමෙම් වයාපෘතිය 
5. ම�වැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය
6. මෙයෝජි� ඇඹිලිපිටිය ජනාාධිපති විදායාලංය ආශ්රි� රථගාලං  ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
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ව�ාපෘතිය 01

වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය ප්රධානා �ස්නාැවතුම්මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාගරමෙ� ප්රධානා ප්රවා�නා ප�සුකම් විධිමත් කිරීම 

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මෙනාෝනාගම මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

ප්රධානා �ස් නාැවතුම මෙලංසං භාවි�ා මෙකමෙර් 

ඉඩාකොම් අයිතිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව

භූමි ප්රමාණය අක්. 1.7

මෙනාෝනාගම මාර්ගය

මිේමෙදාණි
ය මාර්ගය

අංක
 09 ඇ

ළ මාර්ගය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

දැැනට ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාවතින ප්රධාන බස්නැවතුම්යේපාාළ තුළ පාවතින ඉඩකඩ හාා යේභෞතික යටිතාලැ 
පාහාසුකම් සංංවර්ධනය ප්රමාණව�ව සංපුරා යේනාමැතා. ප්රධාන පාළා� තුනක් අතාර යේක්න්ද්රස්ථාානයක් යේලැසං 
පිහිටා ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� සිට යේවන� ප්රයේද්ශ යේවතා දුරයේස්වා බස් රථාදැ ක්රියා�මක යේ�. දිනකට දුර 
හාා යේකටිදුර යේස්වා බස්රථා ගමන්වාර 771 ක් ක්රියා�මක වන අතාර දැැනට පාවතින ඉඩකඩ තුළ දුර යේස්වා 
බස්රථා නතාර කිරීමට පාවතින ඉඩකඩ ප්රමාණව� යේනායේ�.

ප්රවාහාන පාහාසුකම් ලැබාගැනීම සංඳහාා පාැමියේණන මඟි ජානතාාවට රැඳි සිටීමට ප්රමාණව� පාහාසුකම්දැ  
විධිම�ව නැතා. යේමවැනි දුර්වලැතාා තුළ වර්ෂ 2030 සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා සංංසංරණ ජානගහානයට ප්රමාණව� 
පාහාසුකම් ලැබායේදැමින් නාගරික ප්රවාහාන පාහාසුකම් විධිම� කිරීම සංඳහාා ප්රධාන බස් නැවතුම්යේපාාළ 
සංංවර්ධනය කිරීයේම්  අවශයතාාව හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ප්රධාන බස්නැවතුම්යේපාාළ ප්රතිසංංස්කරණය කිරීම තුළින් මුලික ප්රවාහාන යේස්වා 
ආශ්රිතා පාහාසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම හාා ඒ තුළින් නාගරික ජානතාාවට හාා සංංසංරණ ජානගහානයට අවශය 
යේපාාදු පාහාසුකම් විධිම� අයුරින් සංපුරා දීම. 

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• නගර මධයයේ� ඇතිවන රථාවාහාන තාදැබදැය  අවම වීම. 
• බස්රථා හාැසිරවීම සංඳහාා ප්රමාණව� ඉඩපාහාසුකම් ලැැබීම.
• මඟි ජානතාාවට අවශය සංනීපාාරක්ෂක පාහාසුකම් ඇතුළු යේපාාදු පාහාසුකම් සංැපායීම.
• ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතා හාා දුර යේස්වා බස් රථා යේස්වා පාහාසු වීම.

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම  ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

ඇඹිලිපිටිය ප්රධානා �ස්නාැවතුම්මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 350

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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ව�ාපෘතිය 02

වයාපෘති මාතෘකාාව පරිපාලංනා සංංකීර්ණ මෙගාඩනාැගිලී  ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව පරිපාලංනා කටයුතු ඒකරාශී කරමින් පරිපාලංනා මෙස්වය විධිමත් කිරීම  

පරිපාලංනා මෙගාඩනාැගිල්ලං 1 පරිපාලංනා මෙගාඩනාැගිල්ලං 2

දැනට පවතින 
භාවිතය  

පැරණි �ැපැල් කාර්යාලංය �ා හිස් ඉඩම ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය

ඉඩාකොම් අයිතිය ම�වැලි අධිකාරිය, �ැපැල් මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව ම�වැලි අධිකාරිය, ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය

භූමි ප්රමාණය අක්.1.8 අක්. 1

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මිේමෙදාණිය මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

මිේ
මෙදා

ණි
ය ම

ාර්ග
ය

1

2



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා කලැාපීකරණ සංැලැැස්ම තුළින් පාරිපාාලැන යේස්වා සංඳහාා නම් කර ඇති ආයතනික 
කලැාපාය තුළ යේමම වයාපාෘතිය ස්ථාාපානය කිරීම තුළින් යේස්වා ලැබාගැනීමට පාැමියේණන ජානතාාවට 
පාහාසුයේවන් එක කලැාපායක් තුළින් පාරිපාාලැන කටයුතු ක්රියා�මක කරගැනීමට පාහාසු වන පාරිදි පාරිපාාලැන 
සංංකීර්ණ  ස්ථාාපානය කිරීමට හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• පාරිපාාලැන ආයතනික යේස්වා ලැබාගැනීම පාහාසු කිරීම
• පාවතින භූමී භාවිතායන් විධිම� කිරීම 
• වාණිජා භාවිතායන් සංඳහාා යේයෝගය ප්රයේද්ශ පාරිපාාලැන කටයුතු වලින් බැහාැර කිරීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• ජානතාාවට තාම පාරිපාාලැන යේස්වා ලැබා ගැනීම පාහාසු වීම 
• අනවශය රථාවාහාන තාදැබදැයක් ඇති යේනාවීම 
• ආයතාන සංඳහාා ප්රමාණව� පාරිදි ඉඩකඩ සංැලැසීම 
• රාජාය යේස්වකයන්ට පාහාසුකම් සංම්පුර්ණ පාරිසංරයක සිට යේස්වාවන් ඉටුකිරීයේම් පාහාසුව

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම අදැාළ විෂයභාර අමාතායංශ විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙයෝජි� පරිපාලංනා සංංකීර්ණ මෙගාඩනාැගිලී  ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය අදියර I 800

මෙයෝජි� පරිපාලංනා සංංකීර්ණ මෙගාඩනාැගිලී  ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය අදියර I I 500

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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ව�ාපෘතිය 03

වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� සංා�පු සංංකීර්ණය �ා රථගාලං ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 

වයාපෘති කොයෝජනාව නාාගරික ජනා�ාවට අවශය වාණිජමය සංා�පු සංවාරි අවශය�ා එකම ස්ථානායකින් සංපුරාලීම 

දැනට පවතින 
භාවිතය  

ලංංකා විදුලි �ලං මණ්ඩලං කාර්යාලංය, නිළ නිවාසං  �ා විදුලි කණු, ග�ඩා කිරීම

භූමි ප්රමාණය අක්.3

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මෙනාෝනාගම මාර්ගය )

පිහිටීම් සිතියම

මෙනාෝනාගම මාර්ගය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පාවතින වාණිජා වයා�තිය හාා සංංවර්ධන ප්රවණතාාවය තුළ නගරයේ� ජානතාාවට 
අවශය නවීන පාහාසුකම් සංහිතා සංා�පු සංවාරි අවශයතාා ඉටුකර ගැනීමට ප්රමාණව� ඉඩකඩ සංපුරාදීම 
සංඳහාා යේමම වයාපාෘතිය හාඳුනායේගන ඇතා. වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා කලැාපීකරණයට අනුව යේමම 
වයාපාෘතිය සංඳහාා යේයෝජිතා භූමීය වාණිජා කලැාපායට අය�වන අතාර වාණිජා භාවිතායන් සංඳහාා යේයාදැා 
ගැනීයේමන් ඉඩම් වටිනාකම ඉහාළ නන්වා ගැනීමටදැ අවස්ථාාව සංැලැයේස්.

තාවදැ සංංචාාරක ආකර්ශණිය නගරයක් යේලැසං සංංවර්ධනයේ�දී නගරයට පාැමියේණන සංංචාාරකයින්යේ� 
අවශයතාා උපාරිම ආකාරයේයන් සංපායා දීමටදැ උපාකාරී වන වයාපාෘතියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. ඇඹිලිපිටිය 
නගරයේ� ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ගයක් වන යේනෝනගම මාර්ගයට මුහුණලැා නගර මධය ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින 
භාවිතායන් සංමඟ යේමම වයාපාෘතිය සංඳහාා වඩා� සුදුසු භූමියක් යේලැසං ලැංකා විදුලි බලැ මණ්ඩලැයට අය� 
යේමම ඉඩම හාඳුනායේගන ඇතා. ලැංකා විදුලි බලැ මණ්ඩලැයට අය� කාර්යාලැ; යේයෝජිතා පාරිපාාලැන කලැාපාය 
තුළ ස්ථාාපානය කිරීමට හාඳුනායේගන ඇතා. යේම් අනුව ජානතාාවට අවශය යේරදිපිළි, ගෘහා උපාකරණ, විවිධ 
නවින උපාකරණ සංපිරි යේවළඳසංැ�, ඒ.ටි.එම් යන්ත්ර, ආපාන ශාලැා ආදී යේබායේහාාමයකින් සංමන්විතා වාණිජා 
පාහාසුකම් එක් ස්ථාානයකදී සංපුරාදීමට අයේ�ක්ෂා කර ඇතා.  යේමම සංා�පු සංංකීර්ණය සංමඟ යේයෝජිතා 
රථාගාලැ තුළින් තාවදුරට� ජානතාාවයේ� යේස්වා කටයුතු පාහාසු කිරීමට කටයුතු කර ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

නාගරික ජානතාාවට අවශය සියලු සංා�පු සංවාරි අවශයතාා එක් ස්ථාානයකට ඒකරාශී කරමින් ලැබාදීම.

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• නාගරික ජානතාාවයේ� සංා�පු සංවාරි අවශයතාා යේබායේහාාමයක් 
එක් ස්ථාානයක් තුළ පාහාසුයේවන් සංපායාගතා හාැකි වීම 

• මුලැය යේස්වා ලැබාගැනීයේම් පාහාසුව  
• සංා�පු සංවාරි සංමඟ වියේ�කිව කාලැය ගතා කිරීයේම් පාහාසුව 
• නාගරික ආකර්ෂණය ඉහාළ යාම 
• නාගරයේ� වාණිජා සංංවර්ධනය වර්ධනය වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙයෝජි� සංා�පු සංංකීර්ණය �ා රථගාලං ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 550

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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ව�ාපෘතිය 04

වයාපෘති මාතෘකාාව කෘෂි අස්වනු එක්රැස් කිරීමෙම් මධයස්ථානා ඉදිකිරීමෙම්  වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව කෘෂිකාර්මික ද්රවය මෙ�ාග වශමෙයන් මිලංදී  ගැනීම සංඳ�ා වගා කටයුතු සිදු කරනා ප්රමෙේශ ආශ්රි�ව කෘෂි නිෂ්පාදානා එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධයස්ථානා ඇතිකිරීම 

පිහිටීම

පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය
ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව �ා 
ප්රාමෙේශීය සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (රත්නාපුර - මෙනාෝනාගම මාර්ගය, මෙමාරකැටිය මාර්ගය , උඩවලංව �ණමල්විලං මාර්ගය) 

පිහිටීම් සිතියම

මෙයෝජි� තුංකම 
ම�ජනා මෙපාළ �ා  
කෘෂි නිෂ්පාදානා 
එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධයස්ථානාය

පිහිටීම් සිතියම

මෙයෝජි� කුට්ටිගලං 
ම�ජනා මෙපාළ �ා  
කෘෂි නිෂ්පාදානා 
එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධයස්ථානාය

මෙනාෝනාගම මාර්ගය

මෙනාෝනාගම මාර්ගය

වර
ාය

ාය
 ම

ාර්
ගය
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දැනට පවතින 
භාවිතය  

උඩවලංව, තුංකම, පදාලංංගලං ම�ජනා මෙපාළ මෙලංසං භාවි�ා මෙකමෙර්/  මෙමාරකැටිය මෙකමෙසංල් මෙපාළ මෙලංසං භාවි�ා මෙකමෙර්.

ඉඩාකොම් අයිතිය ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව / ම�වැලි අධිකාරිය 

භූමි ප්රමාණය

(මෙයෝජි�  කෘෂි 
නිෂ්පාදානා එක්රැස් 
කිරීමෙම් මධයස්ථානා)

තුංකම අක්. 1.2

කුට්ටිගලං අක්. 0.7

මෙමාරකැටිය අක්. 1.2

උඩවලංව අක්. 0.75

පිහිටීම් සිතියම

මෙයෝජි� මෙමාරකැටිය 
කෘෂි නිෂ්පාදානා 
එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධයස්ථානාය

පිහිටීම් සිතියම

මෙයෝජි� උඩවලංව  
කෘෂි නිෂ්පාදානා 
එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධයස්ථානාය
(ම�ජනා මෙපාළ 
ආශ්රි�ව)

ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

කෘෂිකාර්මික නගරයක් වන වලැව වියේ�ෂිතා බලැ ප්රයේද්ශයට අය� ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� කෘෂිකාර්මික 
කටයුතු සිදුකිරීයේම්දී යේගාවියන් මුහුණ යේදැන ප්රධාන ගැටළු යේලැසං ඔවුන්ට නිෂ්පාාදැන සංඳහාා සංාධාරණ මිලැක් 
යේනාලැැබීම හාා අතාරමැදියන් හාරහාා ඔවුන්යේ� නිෂ්පාාදැන අවම මිලැ ගණන් වලැට විකිණීමට සිදුවීම 
ගැටළුකාරී තා��වයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. යේමම තා��වය තුළ කෘෂිකාර්මික කලැාපා ආශ්රිතාව 

මෙමාරකැටිය මාර්ගය

�ණමල්විලං මාර්ගය
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දැැනට ක්රියාකාරී තා��වයේ� පාවතින මහාජාන යේපාාළව� පාැවැ�යේවන ස්ථාාන; කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන 
එක්රැස් කිරීයේම් ප්රධාන මධයස්ථාාන යේලැසං ස්ථාාපිතා කරමින් සංාධාරණ මිලැ ගණන් යටයේ� යේගාවියායේ� 
නිෂ්පාාදැන මිලැදී ගැනීම සංඳහාා යේමම  වයාපාෘතිය සිදුකිරීමට හාඳුනායේගන ඇතා.

එයේමන්ම යේමම කෘෂි නිෂ්පාාදැන එක්රැස් කිරීයේම් මධයස්ථාාන ඇඹිලිපිටිය ප්රධාන ආර්ථික මධයස්ථාානය හාා 
ඒකාබද්ධ කරමින් ක්රියා�මක කිරීමට අයේ�ක්ෂා යේකයේර්.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• කෘෂි නිෂ්පාාදැන එකතු කිරීයේම් මධයස්ථාාන ඇති කරමින් එක්රැස් කරන කෘෂි නිෂ්පාාදැන 
යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපායේ� කර්මාන්තා සංඳහාා අවශය අමුද්රවය වශයේයන් සංැපායීම.

• කලැාපීය කෘෂි නිෂ්පාාදැන යේමම කලැාපායේයන් පිටතාට යෑම වැළැක්වීම.
• කෘෂිකාර්මික කලැාපා ආශ්රිතාව යේමම මධයස්ථාාන ස්ථාාපිතා කිරීම තුළින් යේගාවීන්ට සංාධාරණ 

මිලැක් යටයේ� තාම නිෂ්පාාදැන අයේලැවි කිරීමට අවස්ථාාව උදැාකර දීම.
• අස්වනු ප්රවාහානයේ�දී සිදුවන හාානිය අවම කිරීම.

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• යේගාවියාට කෘෂි නිෂ්පාාදැන ප්රවාහානය සංඳහාා දැැරීමට සිදුවන පිරිවැය අවම වීම.
• අවිධිම� ප්රවාහානයේ�දී අස්වැන්නට සිදුවන හාානිය අවම වීම
• කලැාපීය කෘෂි නිෂ්පාාදැන ආර්ථිකය ඉහාළ නැඟිම 
• යේගාවියාට තාම නිෂ්පාාදැන අයේලැවිය පාහාසු වීම 
• යේගාවියාට තාම නිෂ්පාාදැන සංදැහාා සංාධාරණ මිලැක් ලැැබීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

යේමාරකැටිය කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් කිරීයේම් මධයස්ථාාන ඉදිකිරීයේම් වයාපාෘතිය නඩ�තුව හාා 
පාව�වායේගන යෑම ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින්දැ  තුංකම හාා කුට්ටිගලැ හාා උඩවලැව කෘෂිකාර්මික 
ද්රවය එක්රැස් කිරීයේම් මධයස්ථාාන ඇතිකිරීයේම් වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන 
යාම  ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව විසින් සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙයෝජි� තුංකම ම�ජනා මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම �ා ඒ ආශ්රි�ව කෘෂිකාර්මික ද්රවය 
එක්රැස් කිරීමෙම් මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය
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මෙයෝජි� කුට්ටිගලං ම�ජනා මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම �ා ඒ ආශ්රි�ව කෘෂිකාර්මික ද්රවය 
එක්රැස් කිරීමෙම් මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

75

මෙයෝජි� මෙමාරකැටිය කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් කිරීමෙම් මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

75

මෙයෝජි� උඩවලංව කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් කිරීමෙම් මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

75

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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ව�ාපෘතිය 05

වයාපෘති මාතෘකාාව මෙමාරකැටිය මෙර්ඛිය උදායානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව ඇඹිලිපිටිය මෙමාරකැටිය මාර්ගමෙ�  දාකුණු පසින් පිහිටි �රි� බිම් තීරුව මෙර්ඛිය උදායානායක් වශමෙයන් සංංවර්ධනාය කිරීම තුළින් නාාගරික 
ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම.

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මෙමාරකැටිය මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

මෙමාරකැටිය මාර්ගය �ා වාරි ඇළ අ�ර පිහිටි �රි� තීරුව �ැනින් �ැනා අනාවසංර ඉඳිකිරීම් මෙවළඳ කටයුතු පවතී

ඉඩාකොම් අයිතිය ම�වැලි අධිකාරිය

කොර්ඛිය උදයානකො� 
දිග

කි.මි.2

මෙමාරකැටිය මාර්ගය



159

ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

යේමාරකැටිය මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නගරයට ඇතුළුවන ප්රධාන මාර්ගයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇති අතාර 
යේමාරකැටිය මාර්ගයට යාබදැව ඇති ඇළ රක්ෂිතාය තුළ යේම්වන විට අනවසංර යේවළඳ කටයුතු සිදුකරමින් 
පාවතී. ඒ අනුව එම අනවසංර ඉඳිකිරීම් ඉව� කරමින් ඇළ රක්ෂිතාය ආරක්ෂා කිරීම සංඳහාා යේමම වයාපාෘතිය 
හාඳුනායේගන ඇතා. යේමාරකැටිය ප්රධාන මාර්ගයට සංමාන්තාරව පාවතින යේමම ඇළ මාර්ගය ආශ්රිතා යේර්ඛිය 
උදැයානය හාා ඒ ආශ්රිතා යේද්ශීය ආහාාර නිෂ්පාාදැන අයේලැවි කුටි ඇතුළ� කරමින් නාගරික ජානතාාවට 
ජීවයේනෝපාායක් ලැබාදීමටදැ හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව යේමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්යේස් ගමන්කරන ජානතාාවට 
යේමම යේර්ඛිය උදැයානය තුළ නතාර වී වියේ�ක ගැනීමට හාා යේද්ශීය අාහාාර රසංවිඳීමට අවස්ථාාව සංැලැයේස්.

යේමමඟින් දැැනට පාවතින අනවසංර ඉඳිකිරීම් ඉව� කරමින් නාගරික ආකර්ෂණය ඉහාළ නැංවීම හාා 
ජානතාාවට පාහාසුකම් රාශියක් සංැලැයේසංන බැවින්  යේමම වයාපාෘතිය සිදුකිරීයේම්  අවශයතාාවය හාඳුනායේගන 
ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• නාගරික ජානතාාවට හාා සංංසංරණ ජානගහානයට අවශය වියේ�ක හාා වියේනෝදැ කටයුතු 
පාහාසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම

• යේමාරකැටිය මාර්ගය හාා ඒ ආශ්රිතා ඇළ මාර්ගයේ� ඇති අනවසංර ඉඳිකිරීම් ඇතිවීම 
වැළැක්වීම 

• පාවතින ඇළ මාර්ග භාවිතායට ගනිමින් නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම 

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිවීම 
• අනවසංර ඉඳිකිරීම් වැළැක්වීම 
• ආර්ථිකමය ප්රතිලැාභ අ�වීම 

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම  ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙමාරකැටිය මෙර්ඛිය උදායානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 350

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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ව�ාපෘතිය 06

වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාාගරික මෙස්වා වයා�� කිරීම �ා යටි�ලං ප�සුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සංඳ�ා නාාගරික අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීම  

පිහිටීම පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

අතුරු මාර්ග

මාර්ගකො� දිග උඩගම මාර්ගය �ා මෙරෝ�ල් මාර්ගමෙ� මෙකාටසංක් උඩගම �ංදිමෙ� සිට මෙරෝ�ල් මාර්ගය ජනාාධිපති 
විදායාලංය අසංලං දාක්වා

කි.මි.1.5

මෙකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය ජනාධිපති විදායාලංය අසංලං සිට මෙකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය 
මෙනාෝනාගම මාර්ගය දාක්වා

කි.මි. 1.6

ට්රාාන්ස්මෙ�ෝමර් මාර්ගය ම�වැලි ක්රීඩාංගණය අසංළ මාර්ගය ට්රාාන්ස්මෙ�ෝමර් 
මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙමාරකැටිය මාර්ගය දාක්වා

කි.මි.1.3

බිම්�දු යාය මාර්ගය මි.800

උඩ
ග

ම 
මා

ර්ග
ය

මෙරෝ�ල් මාර්ගය

මෙකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය
ට්රා�

ාන්
ස්මෙ

�ෝ
මර්

 ම
ාර්

ග
ය

බිම්�දු මාර්ග
ය

01
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04 03
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නගර මධයයේ� ප්රධාන යේස්වා  ස්ථාාන යේලැසං ජානගහානය වැඩි වශයේයන් ගැවයේසංන ප්රධාන බස් නැවතුම්යේපාාළ, 
මහාජානයේපාාළ, ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්රික් මහා යේරෝහාලැ, හාා ඇඹිලිපිටිය ජානාධිපාති විදැයාලැය ආශ්රිතා යේස්වාවන් 
රථාවාහාන තාදැබදැය අවම කිරීම සංඳහාා යේමම අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනය අතායාවශය වන අතාර එමඟින් 
නගර මධයයේ� පාවතින මාර්ග තාදැබදැය අවම කළ හාැකියේ�

ව�ාපෘති අරාමුණු

• නගර මධයයේ� පාවතින රථාවාහාන තාදැබදැය  මඟ හාරිමින්  ප්රධාන මාර්ග යේවතා පාහාසුයේවන් 
ළඟාවීමට හාැකියාව පාවතින මාර්ග පාද්ධතියක් ඇති කිරීම

• නගර මධයය ප්රයේද්ශයේ� සංංවර්ධන කටයුතු නගරයේයන් ඔ�බට වයා�තා කිරීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• රථාවාහාන තාදැබදැය අවම වීම 
• නගර මධයයේ� ප්රවාහාන පාහාසුකම් විධිම� වීම 

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

උඩගම �ංදිමෙ� සිට මෙරෝ�ල් මාර්ගය ජනාාධිපති විදායාලංය අසංලං දාක්වා මාර්ගය පුළුල් 
කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

60

මෙකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය පුළුල් කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 64

ම�වැලි ක්රීඩාංගණය අසංළ මාර්ගය ට්රාාන්ස්මෙ�ෝමර් මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙමාරකැටිය මාර්ගය 
දාක්වා පුළුල් කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

52

බිම්�දු යාය මාර්ගය පුළුල් කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 32

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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වයාපෘති මාතෘකාාව ආර්ථික මධයස්ථානාය �ා ම�ජනා මෙපාළ ඇතුළු ස්ථානාවලං මෙපාදු ම�ජනා අවශය�ා සංඳ�ා රථගාල් ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාාගරික මෙස්වාවන් ලං�ාගැනීම සංඳ�ා පැමිමෙණන්නාන්මෙ� රථවා�නා ගාල් කිරීමට අවශය ප�සුකම් එම මෙස්වා ස්ථානා ආසංන්නාමෙයන් සංපුරා 
දීම.

වයාපෘති විස්තරය

පිහිටීම 
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මිේමෙදාණිය මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

මෙයෝජි� රථගාලං 1 - ආර්ථික මධයස්ථානාමෙ� රථගාලං සංඳ�ා 
මෙයෝජි� හිස් ඉඩම

මෙයෝජි� රථගාලං 2 - පැරණි නිලං නිවාසං 

ඉඩාකොම් අයිතිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව / ම�වැලි අධිකාරිය  

කොර්ඛිය උදයානකො� 
දිග

මෙයෝජි� රථගාලං 1 - අක්.0.3 (පර්ච්.48) මෙයෝජි� රථගාලං 2 - අක්. 01

මිේ
මෙදා

ණි
ය 

මා
ර්ග

ය

වැ� මෙගාඩැල්ලං මාව�
01

02
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ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� මහාජාන යේපාාළ පාැවැ�යේවන දිනයන්හි හාා ආර්ථික මධයස්ථාානයේ� කටයුතු සංඳහාා 
පාැමියේණන්නන්යේ� රථාවාහාන සංංඛ්යායාව අධික වන බැවින් පාවතින ඉඩකඩ ප්රමාණව� යේනාවන අතාර රාජාය 
ආයතාන ඇතුළු විවිධ යේස්වා ලැබාගැනීම සංඳහාා නව නගරයට පාැමියේණන ජානතාාවයේ� රථාවාහාන නවතාාලීම 
සංඳහාාදැ එම ප්රයේද්ශ ආශ්රිතාව ප්රමාණා�මක රථාවාහාන නැවතුම් ස්ථාාන යේනාමැති යේ�තුයේවන් නව රථාගා�  
ඉදිකිරීයේම් අවශයතාාවය හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• ඇඹිලිපිටිය මහාජාන යේපාාළ හාා ආර්ථික මධයස්ථාානය යේවතා පාැමියේණන යේස්වාලැාභින්යේ� 
රථාවාහාන හාා නව නගරයට පාැමියේණන ජානතාාවට අවශය රථාවාහාන නතාර කිරීයේම් 
ඉඩපාහාසුකම්  වැඩිදියුණු කිරීම

• නගරය අවට යේවළඳසංැ�  ඇතුළු අයේනකු� ආයතාන වලැට අවහිර වන පාරිදි රථාවාහාන 
නතාර කිරීම වැළැක්වීම 

• ප්රවාහාන පාහාසුකම් විධිම�ව සංැපායීම තුළින් නගරය ක්රමව�ව හාා ආකර්ෂණීයව 
පාව�වායේගන යෑම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• රථාවාහාන නතාර කිරීයේම් ඉඩ පාහාසුකම් සංැපායීම තුළින් රථාවාහාන තාදැබදැය අවම වීම 
• නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම  ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙයෝජි� රථගාලං I 10

මෙයෝජි� රථගාලං II 25

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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ව�ාපෘතිය 08

වයාපෘති මාතෘකාාව උඩවලංව සංංචාාරක උදායානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව සංංචාාරක මෙස්වා ප�සුකම් විධිමත් කරමින් මෙේශීය �ා විමෙේශීය සංංචාාරකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීම

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (�ණමල්විලං මාර්ගය)/ ප්රාමෙේශීය මාර්ග (මෙසංෝමිල් මාර්ගය, ධර්මපාලං මාව�)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

මෙත්ක්ක වගාව 

ඉඩාකොම් අයිතිය වනා සංංරක්ෂණ මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව  

භූමිකො� ප්රමාණය අක්.100

ධර්මපාලං මාර්ගය

මෙසං
ෝ මි

ල් 
මා

ර්ග
ය

�ණමල්විලං මාර්ගය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

සංබරගමුව පාළාතා තුළ පාවතින සංංචාාරක කලැාපා අතාරින් උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපාය ප්රමුඛ්යා ස්ථාානයක් 
ගන්නා අතාර යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය සංංචාාරකයන් විශාලැ ප්රමාණයක් වාර්ෂිකව යේමම කලැාපායට පාැමියේණ්. 
ජානවාරි-ජුලි හාා  අයේගෝස්තු- සංැ�තාැම්බර් කාලැයන් තුළ සංංචාාරකයින්යේ� පාැමිණීයේම් වැඩිවීමක් 
හාඳුනායේගන ඇතා. උඩවලැව ජාාතික වයේනෝදැයානය නැරඹීම සංඳහාා සංංචාාරකයින් වාර්ෂිකව 100,000 ට 
පාමණ ආසංන්න යේහාෝ ඊට තාරමක් වැඩි පිරිසංක් පාැමියේණන අතාර ඔවුන් තාණම�විලැ මාර්ගය ඔස්යේස් උඩවලැව 
ජාලැාශය නර�මින් ඌව  හාා දැකුණු පාළා� සංංචාාරක කලැාපා යේවතා පිවියේස්. උඩවලැවට පාැමියේණන 
සංංචාාරකයින් විශාලැ ප්රමාණයක් පාැමියේණනුයේ�  අලි ඇතුන් නැරඹීම සංඳහාාය.

උඩවලැව නගරය ආශ්රිතාව සංංචාාරක යේහාෝට� රැසංක් ස්ථාාපිතාව ඇති අතාර සංංචාාරකයින්ට අවශය 
වියේනෝදැාස්වාදැ කටයුතු පාහාසුකම් සංහිතා ස්ථාානයක් ස්ථාාපිතා වී යේනාමැතිවීම හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව 
යේමවැනි සංංචාාරක උදැයානයක් ඉඳිකිරීම තුළින් ජාලැ ක්රීඩා හාා යේනායේයකු� වියේනෝදැාස්වාදැ ක්රියාකාරකම් 
යේමන්ම කලැාපායට ආයේ�ණික ස්වභා යේසංෞන්දැර්යය විඳිමට සංලැස්වමින් තාණම�විලැ මාර්ගය හාරහාා 
ඇඹිලිපිටිය නගරය පාසුකරමින් යන සංංචාාරකයින් රඳවා ගැනීම�, යේද්ශීය වියේද්ශීය සංංචාාරකයින් 
ආකර්ෂණය කරගැනීම� අයේ�ක්ෂා කරයි.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• උඩවලැව නගරයට සංංචාාරකයින් ආකර්ෂණය කරගැනීම 
• උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායට පාැමියේණන සංංචාාරකයින් සංඳහාා නව වියේනෝදැාස්වාදැ 

අවස්ථාාවන් සංලැසංා දීම 
• සංංචාාරකයින්ට අතායාවශය  යේස්වාවන් සංැපායීම තුළින් සංංචාාරක කර්මාන්තාය ඉහාළ 

නංවා නාගරික ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීම 

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• ජාලැාශ්රිතා ක්රීඩා පාහාසුකම් සංැපායීම 
• දැවසං පුරා ගතාකිරීමට හාැකිවන වියේනෝදැා�මක ක්රියාකාරකම් වලින් සංමන්විතා වීම 
• රථාවාහාන නතාර කිරීයේම් පාහාසුකම් 
• අහාාර ලැබාගැනීයේම් පාහාසුකම් 
• නාගරික ආර්ථිකය සංංවර්ධනය

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

උඩවලංව සංංචාාරක උදායානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 2500

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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ව�ාපෘතිය 09

වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� ප්රධානා මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාගරමෙ� ප්රධානා මාර්ග සංංවර්ධනාය තුළින් මාර්ග �දා�දාය අවම කිරීම �ා ප්රවා�නා කටයුතු විධිමත් කිරීම

පිහිටීම

පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය
ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව / 
ප්රාමෙේශීය සංභාව 

පිහිටීම් සිතියම

මාර්ගකො� දිග  මෙනාෝනාගම මාර්ගය උඩවලංව �ංදිමෙ� සිට දාක්ෂිණ අධිමෙ�ගී 
මාර්ගමෙ� වැටිය අන්�ර් හුවමාරුව දාක්වා

කි.මි.26.65

මිේමෙදාණිය මාර්ගය දාැනාට මංතීරු ��ර දාක්වා සංංවර්ධනාය කර 
අවසංන් කර ඇති නාායකත්ව පුහුණු 
මධයස්ථානාය අසංලං සිට කුඹුමෙගාඩ ආර �ංදිය 
දාක්වා

කි.මි. 2.5

මෙමාරකැටිය මාර්ගය ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� සිට මෙයෝජි� මෙර්ඛිය 
උදායානාය දාක්වා

කි.මි.1.35

මිේමෙදාණ
ය මාර්ගය

මෙනාෝනාාගම මාර්ගය

මෙමාරකැටිය මාර්ගය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

ඇඹිලිපිටිය නගරයට ප්රයේ�ශ වීම සංඳහාා පාවතින ප්රධාන මාර්ග තුන වන යේනෝනගම මාර්ගය, යේමාරකැටිය 
හාා මිද්යේදැණිය මාර්ගය තුළින් නගරයට ධෛදැනිකව විශාලැ වාහාන ප්රමාණයක් ඇතුළු වීම හාා පිටවීම සිදුයේ�. 
ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වනවිට අයේ�ක්ෂිතා සංංවර්ධන ඉලැක්කයන් සංාර්ථාක කරගැනීම සංඳහාා යේමම මාර්ග 
සංංවර්ධනය හාඳුනායේගන ඇතා.

යේමම ප්රධාන මාර්ග, පාළා� තුනක් අතාර අන්තාර් සංබධතාා පාව�වා ගැනීමට වැදැග�වන අතාර නගරයේ� 
අයේ�ක්ෂිතා අනාගතා සංංවර්ධනය� සංමඟ වැඩිවන රථා වාහාන සංංඛ්යායාවට ප්රමාණව� වන පාරිදි  
මාර්ග පුළු� කර නගර සංංවර්ධන කාර්යයන් සිදුකිරීම සංඳහාා යේමම ප්රධාන මාර්ග සංංවර්ධනය අතායඅවශය 
වී ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

ඇඹිලිපිටිය නගරයට පිවිසීමට වැඩි වශයේයන් භාවිතාා වන ප්රධාන මාර්ග සංංවර්ධනය තුළින් රථාවාහාන 
ගමනාගමනය පාහාසු කරමින් ප්රවාහානය සංඳහාා අදැාළ යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය කිරීම.

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• රථාවාහාන ගමනා ගමනය පාහාසුවීම 
• රථාවාහාන තාදැබය අවම වීම 
• නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු වීම 
• නව ආයේයෝජාන අවස්ථාා ලැැබීම 
• ඉඩම් වටිනාකම ඉහාළ නැඟිම 
• නගරයේ� ඉදිරි අයේ�ක්ෂිතා සංංවර්ධන කාර්යයන් ක්රියා�මක කිරීම පාහාසු වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙනාෝනාගම මාර්ගය උඩවලංව �ංදිමෙ� සිට පදාලංංගලං වැටිය අන්�ර් හුවමාරුව දාක්වා 
පුළුල් කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය  

1350

මිේමෙදාණිය මාර්ගය දාැනාට මංතීරු ��ර දාක්වා සංංවර්ධනාය කර අවසංන් කර ඇති, 
නාායකත්ව පුහුණු මධයස්ථානාය අසංලං සිට කුඹුමෙගාඩ ආර �ංදිය දාක්වා පුළුල් කර 
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අ නා  ව ා
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ව�ාපෘතිය 10

වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාගරය තුළ �ඳුනාාමෙගනා ඇති ප්රධානා මෙස්වා සංැපයුම් ස්ථානා ආශ්රි� කටයුතු ප�සු කිරීම �ා මාර්ග �දා�දාය අවම කිරීම සංඳ�ා මෙස්වා 
මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීම.

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව

පිහිටීම් සිතියම

මාර්ගකො� දිග  මෙරෝ�ල් වටරවුම් මාර්ගය කි.මි.2.1

මෙමෝදාරවනා වටරවුම් මාර්ගය කි.මි. 3.5

අක්කර පන්සීය මාර්ගය කි.මි.2

ආර්ථික මධයස්ථානාය අසංළින් මෙපාළ පිටුපසං මාර්ගය 
(ආර්ථික මධයස්ථානාමෙ� සිට මෙකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය දාක්වා)

කි.මි.0.9

මෙයෝජි� නාව මෙස්වා මාර්ගය
(අක්කර පන්සීය මාර්ගමෙ� සිට ඇඹිලිපිටිය රාජකීය (ප්රාථමික) විදායාලංය පිටුපසින් 
මෙමාරකැටිය මාර්ගමෙ� ලියනාෑගම මාර්ගය දාක්වා)

කි.මි. 1.3

මෙම
ෝදාර

වානා
 මාර්ග

ය
මෙර

ෝ�
ලං ම

ාර්ග
ය

මෙර
ෝ�

ලං ම
ාර්ග

ය
මෙයෝජි� නාව මාර්ගය

අක්
ක

ර පන්
සීය මාර්ගය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

නගර මධයය ප්රයේද්ශයට ඉතාා ආසංන්නව පිහිටි යේයෝධගම ප්රයේද්ශයට ප්රධාන ප්රයේ�ශ මාර්ගයක්ව පාවතින 
යේමෝදැරවාන මාර්ගය හාා යේරෝහා� මාර්ගය නාගරික ජානතාාව භාවිතාා කරන ප්රධාන යේස්වා මාර්ග යේලැසං 
හාඳුනායේගන ඇතා. 

තාවදැ හිඟුර ආර සිට යේනෝනගම මාර්ගයේයන් ආරම්භ වන අක්කර පාන්සීය මාර්ගය නගරයට ගමන් කිරීමට 
භාවිතාා කරනු ලැබන අතාර එම මාර්ගයදැ යේස්වා මාර්ගයක් යේලැසං සංංවර්ධනය කළ යුතුව ඇතා.

එයේමන්ම ඇඹිලිපිටිය නගර මධයයේ� යේනෝනගම මාර්ගය ආශ්රිතාව පිහිටා ඇති ඇඹිලිපිටිය රාජාකීය විදැයාලැය 
ආශ්රිතාව ඇතිවන මාර්ග තාදැබදැය අවම කිරීම සංඳහාා නව යේස්වා මාර්ගයක් යේමාරකැටිය මාර්ගයට 
සංමාන්තාරව ඉඳිකිරීම සංඳහාා යේයෝජානා කර ඇති අතාර එමඟින් පාාසං� යේ�ලැාවන් වලැදී ප්රධාන මාර්ගයේ� 
ඇතිවන දැැඩි මාර්ග තාදැබදැය අවමකර ගැනීයේම් හාැකියාව ඇතියේ�.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ප්රධානතාම යේරෝහාලැ වන ඇඹිලිපිටිය දිස්ත්රික් මහා  යේරෝහාලැ  ආශ්රිතා 
යේසංෞඛ්යාය කටයුතු සංඳහාා ධෛදැනිකව පාැමියේණන ජානතාාවයේ� හාා උසංාවිය ඇතුළු රාජාය 
ආයතාන යේවතා පාරිපාාලැන අවශයතාා සංඳහාා පාැමියේණන ජානතාාවයේ� කටයුතු පාහාසු කිරීම 
සංඳහාා පාවතින යේරෝහා� මාර්ගය පුළු�කර සංංවර්ධනය කිරීම.

• ප්රධාන මාර්ගයට ආසංන්නව මඟි ජානතාාව වැඩි වශයේයන් ගැවයේසංන විවිධ යේස්වා 
ස්ථාාන(මහාජාන යේපාාළ, ආර්ථික මධයස්ථාානය, ඇඹිලිපිටිය රාජාකීය විදැයාලැය) ආශ්රිතාව 
පාවතින මාර්ග තාදැබදැය අවම කිරීම සංඳහාා යේස්වා මාර්ග සංංවර්ධනය කිරීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• නාගරික යේස්වා පාහාසුකම් ලැබාගැනීමට පාහාසුයේවන් ළඟාවිය හාැකිවීම
• ඉඩම් වටිනාකම ඉහාළ යාම 
• නාගරික යටිතාලැ පාහාසුම් විධිම� වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙරෝ�ල් වටරවුම් මාර්ගය මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 63

මෙමෝදාරවනා වටරවුම් මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 105

මෙමෝදාරවනා වටරවුම් මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 60

ආර්ථික මධයස්ථානාය අසංළින් මෙපාළ පිටුපසං මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 27

අක්කර පන්සීය මාර්ගමෙ� සිට ඇඹිලිපිටිය ප්රාථමික විදායාලංය පිටුපසින් මෙමාරකැටිය 
මාර්ගමෙ� ලියනාෑගම මාර්ගය දාක්වා නාව මෙස්වා මාර්ගයක් ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

52

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ව�ාපෘතිය 11

වයාපෘති මාතෘකාාව චාන්ද්රිකා වැව ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාාගරික පානීය ජලං �ා කෘෂිකාර්මික ජලං අවශය�ාවය සංපුරාලීම  

පිහිටීම පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (පැල්මඩුල්ලං - මෙනාානාගම මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

ඉඩාකොම් අයිතිය ම�වැලි අධිකාරිය 

කොර්ඛිය උදයානකො� 
දිග

අක්. 1082

මිේමෙ
දාණි

ය ම
ාර්ග

ය

මෙනා
ෝනා

ාගම මාර්ගය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

නාගරික ජානතාාවයේ� පාානීය ජාලැය සංැපායීයේම් ප්රධානතාම මුලැාශ්රය චාන්්රිකා වැව වන  අතාර වර්ෂ 2030 
සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා යේන්වාසික ජානගහානයට හාා කර්මාන්තා කලැාපායට අවශය පාානීය ජාලැ ඉ�ලුම දැැනට 
පාවතින ජාලැ ඉ�ලුමට වඩා වැඩි ඉ�ලුමක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇති අතාර ඒ සංඳහාා අවශය ජාලැය ලැබාගැනීම 
සංඳහාාදැ චාන්්රිකා වැව ප්රතිසංංස්කරණය කිරීයේම් අවශයතාාවයක් හාඳුනායේගන ඇතා.

කෘෂිකාර්මික නගරයක් යේලැසං ස්ථාාපිථා වී ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ජානතාාවයේ� මුලික ජීවයේනෝපාාය 
කෘෂිකාර්මික ක්යේෂ්ත්රය ආශ්රිතාව සිදුවන අතාර ඒ සංඳහාා අවශය ජාලැය යලැ හාා මහා කන්න යේදැක සංඳහාා 
ප්රමාණව� යේනාවීම ගැටළුවක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. වී හාා අයේනකු� කෘෂිකාර්මික යේබෝග වගාකිරීම 
සංඳහාා ජාලැය සංැපායේයන වැ� හාා වාරි ඇළ වලැට උඩවලැව ජාලැාශයේයන් හාා චාන්්රිකා වැව තුළින් ජාලැය සංැපායේ�. 
යේම් අනුව නගරය තුළ පාවතින ප්රධාන ජාලැ මුලැාශ්රය යේලැසින් වැසි රහිතා වියළි කාලැගුණික තා��වයන් 
තුළදීදැ අවශය වන ජාලැය රඳවා තාබාගැනීම සංඳහාා චාන්්රිකා වැව ප්රතිසංංවර්ධනය කරමින් එහි රැඳවුම් 
ධාරිතාාවය ඉහාළ නැංවීම අවශයතාාවයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

නගරයේ� ප්රධාන සංම්පාතාක් යේලැසං පාවතින යේමම වැයේ� වැ� රක්ෂිතාය තුළ අනවසංර ඉඳිකිරීම් හාඳුනායේගන 
ඇතා. පාානීය ජාලැය ලැබාගන්නා ප්රධාන ජාලැ මුලැාශ්රය යේලැසින් ඉදිරි අවශයතාා සංඳහාා ආරක්ෂා  කරගැනීමට  
නියමතාා යේයාදැා රක්ෂිතා ප්රයේද්ශය තුළ හාා ඒ ආශ්රිතා සංංවර්ධන කටයුතු සීමා කර ඇතා.

ඊට අමතාරව යේමම වැව ආශ්රිතාව පාරිසංර හිතාකාමී උදැයාන යේදැකක්  ඉදිකිරීයේම් වයාපාෘතියක් හාඳුනායේගන 
ඇති අතාර ඒ තුළින් වැවට හාානියක් යේනාවන පාරිදි සංංචාාරකයින් සංඳහාා වැව නැරඹීයේම් අවස්ථාාව සංලැසංා 
දීමට අයේ�ක්ෂා කර ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• වර්ෂ දී නාගරික බලැ ප්රයේදැශය  2030 සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා පාානීය ජාලැ ඉ�ලුම සංපුරාලීම 
• කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා අවශය ජාලැය ලැබායේදැමින් කෘෂි නිෂ්පාාදැනයන් ඉහාළ නැංවීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• පාානීය ජාලැ සංැපායුම විධිම� වීම 
• සංංචාාරක ආකර්ෂණය ඉහාළ නැගීම 
• චාන්්රිකා වැව හාා ඒ ආශ්රිතා පාරිසංරය ආරක්ෂා වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම  මහාවැලි අධිකාරිය විසින් සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

චාන්ද්රිකා වැව ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 1500

චාන්ද්රිකා වැව ආශ්රි� උදායානා ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 75

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ව�ාපෘතිය 12

වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය  ප්රධානා මෙමමෙ�යුම් මධයස්ථානායක් වශමෙයන් සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව කා�නික කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදානා ඇතුළු සියලු කෘෂිකාර්මික මෙ�ෝග එක්රැස් කිරීම �ා මෙ�දාා�ැරීම

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මිේමෙදාණිය මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

ඇඹිලිපිටිය විමෙශ්ෂි� ආර්ථික මධයස්ථානාය

ඉඩාකොම් අයිතිය ග්රාාමීය ආර්ථික කටයුතු අමා�යාංශය

භූමි ප්රමාණය අක්. 2

මිේමෙ
දාණි

ය මාර්ග
ය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන එක්රැස් කිරීයේම් ප්රධාන යේමයේහායුම් මධයස්ථාානයක් යේලැසං ආරම්භ වී ඇති යේමම 
ආර්ථික මධයස්ථාානයට අයේ�ක්ෂිතා අරමුණු අයේ�ක්ෂිතා මට්ටමින් සංාර්ථාක කරගතා යේනාහාැකි වී ඇතා. යේමම 
ආර්ථික මධයස්ථාානය ආශ්රිතා යේගාඩනැගිලි විවිධ භාවිතායන් සංඳහාාදැ, කිහිපායක් වසංා දැමාදැ පාවතී. ඒ අනුව  
නගරයේ� යේගාවින් යේකයේසං� හාා එළවළු අස්වනු ආර්ථික මධයස්ථාානයට යේගන එනු ලැබන අතාර 
යේබායේහාාමයක් යේගාවින් ආර්ථික මධයස්ථාානයට යේනාපාැමිණ අතාරමැදි යේවයේළදුන් හාට තාම නිෂ්පාාදැන 
විකුණනු ලැැයේ�. 

ආර්ථික මධයස්ථාානය ඉදිකිරීයේම් මුලික පාරමාර්ථාය බවට පා�ව ඇ�යේ� කලැාපීය යේගාවි ජානතාාවයේ� 
කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන සංාධාරණ මිලැ ගණන් යටයේ� මිලැදී ගනිමින් නගරයේ� ආර්ථිකයට ඍජු 
දැායක�වයක් සංැපායීමය. යේම්වන විට� ක්රියාකාරි�වයේ� පාවතින, නගර මධයයේ� ජානාකීර්ණ ප්රයේද්ශයක 
පිහිටි යේමම ආර්ථික මධයස්ථාානය සියලු දිනයන්හි ජානතාාවට විවෘතාව පාවතින  කෘෂි නිෂ්පාාදැන අයේලැවි 
මධයස්ථාානයක් යේලැසං සංංවර්ධනය කිරීමට හාඳුනායේගන පාවතී. 

ධෛදැනිකව වැඩිවන රසංකාරක හාා ගුණා�මක තා��වයේයන් පාහාළ නිෂ්පාාදැන යේවනුවට කාබනික 
නිෂ්පාාදැන සංඳහාා මුලික තාැනක් ලැබාදීම තුළින් ජානතාා ඉ�ලුම වැඩි නිෂ්පාාදැන අයේලැවිසංැලැක් බවට 
පා�කිරීමට  අයේ�ක්ෂා කර ඇතා. තාවදැ  තුංකම, කුට්ටිගලැ, උඩවලැව හාා යේමාරකැටිය කෘෂි යේබෝග අස්වනු 
එකතුකිරීයේම් මධයස්ථාාන හාා සංම්බන්ධව ක්රියාකරන ප්රධාන යේමයේහායුම් මධයස්ථාානයක් බවට පා�  
කරමින් කලැාපීය නිෂ්පාාදැන විධිම� ක්රමයේ�දැයකට යේවළඳයේපාාළට නිකු� කිරීමට යේමම මධයස්ථාානය 
භාවිතාා යේකයේර්. 

යේම් අනුව කෘෂි කර්මාන්තාය  සංඳහාා මු� තාැනක් ලැබායේදැමින් කලැාපීය ගුණා�මක කෘෂිකාර්මික යේබෝග 
නිෂ්පාාදැනය ඉහාළ නංවමින් නාගරික ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීම සංඳහාා අතායාවශය වයාපාෘතියක් යේලැසං 
යේමම වයාපාෘතිය හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• නගරය පුරා වයා�තාව ඇති කෘෂි නිෂ්පාාදැන සංම්බන්ධ ප්රධාන යේමයේහායුම් මධයස්ථාානය 
බවට පා�කිරීම.

• ප්රයේද්ශයේ� පාවතින ප්රධානතාම  කාබනික කෘෂි නිෂ්පාාදැන අයේලැවිසංැලැ බවට පා�කිරීම.

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• කාබනික නිෂ්පාාදැන අයේළවිය තුළින් වැඩි ප්රතිලැාභ අ�වීම  
• නගරයට පාැමියේණයේනන සංංසංරණ ජානගහානය සංඳහාා නගරයට ආයේ�ණික කාබනික 

නිෂ්පාාදැන මිලැදී ගැනීයේම් හාැකියාව 
• නගරය පුරා පාවතින කෘෂියේබෝග නිෂ්පාාදැන යේතාාරතුරු හුවමාරු කරගැනීයේම් පාහාසුව

මුලං� සංැලංැස්මා

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය  ප්රධානා මෙමමෙ�යුම් මධයස්ථානායක් වශමෙයන් 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

100

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම ග්ාමීය ආර්ථික කටයුතු අමාතායාංශය 
විසින් සිදුයේකයේර්.

ව�ාපෘතිය 13

වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� �ඳුනාාගත් කුඩා ප්රමාණමෙ� වැ� 9ක් ප්රතිසංංස්කරණය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාගරමෙ� කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳ�ා අවශය ජලංය ප්රමාණවත් පරිදි ලං�ාදීම  සංඳ�ා දාැනාට පවතිනා වැ� වලං රැදාවුම් ධාරි�ාවය වැඩිකර 
ප්රතිසංංස්කරණය කිරීම.

පිහිටීම

පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය
ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව �ා 
ප්රාමෙේශීය සංභාව 

පිහිටීම් සිතියම
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාානීය හාා කෘෂිකාර්මික ජාලැ අවශයතාා සංඳහාා චාන්්රිකා වැව තුළින් ජාලැය ලැබාගන්නා 
අතාරම කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා අවශය වන ජාලැය රඳවා ගැනීමට  නගරය පුරා වයා�තාව ඇති කුඩා 
පාරිමාණයේ� වැ� හාා උඩවලැව දැකුණු ඇළ මාර්ග පාද්ධතිය භාවිතාා යේකයේර්.

උඩවලැව ජාලැාශයේ� දැකුණු ඇළ මඟින් චාන්්රිකා වැව ඇතුළු ඇළ මාර්ග පාද්ධතියටම ජාලැය සංැපායේයන අතාර 
ඒ ආශ්රිතා පාවතින කුඩා වැ� තුළ ජාලැය රඳවා තාබාගනිමින් කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා මුදැාහාැයේර්.

දැැනට යේමම නගරය තුළ වයා�තාව පාවතින යේහාක්ටයාර් 3ට වැඩි යේබායේහාාමයක් වැ� ප්රතිසංංස්කරණය කළ 
යුතු තා��වයක පාවතින අතාර සංමහාර වැ� වලැ රැදැවුම් ධාරිතාාවය අඩුයේවමින් යේගාඩවී යාමක් හාඳුනායේගන 
ඇතා.
යේමම තා��වය තුළ නගරයේ� ක්රියාකාරි�වයට මුලික ශක්තිය සංපායන ජාලැ සංම්පාතා ආරක්ෂා කිරීම 
සංඳහාා චාන්්රිකා වැව ඇතුළු අයේනකු� කුඩා වැ� පාද්ධතිය ආරක්ෂා කළ යුතු යේ�. එයේමන්ම ඇඹිලිපිටිය 
නගරයේ� කෘෂිකාර්මික හාා පාානීය ජාලැ අවශයතාා සංපුරාලැනු ලැබන චාන්්රිකා වැයේවහි  පාවතින රැඳවුම් 
ධාරිතාාවය වැඩි දියුණු කිරීම සංඳහාා චාන්්රිකා වැව ගැඹුරු කර ප්රතිසංංස්කරණය කළ යුතු යේ�.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• වියළි කාලැගුණික නියං සංහිතා කාලැවලැදී වගා කටයුතු වලැට අවශය ප්රමාණව� තාරම් ජාලැ 
ධාරිතාාවයක් රඳවා තාබාගැනීම 

• පාවතින කුඩා වැ� පාද්ධතිය ආරක්ෂා කරගැනීම

වැව භූමී ප්රමාණය ඉඩාම් අයිතිය

චාන්ද්රිකා වැව මෙ�ක්.434 ම�වැලි අධිකාරිය

වරාකැටිය ආර වැව මෙ�ක්. 11.9 ම�වැලි අධිකාරිය

මැදාආර වැව මෙ�ක්.3.1 ම�වැලි අධිකාරිය

හිඟුර ආර වැව මෙ�ක්. 15.6 වාරිමාර්ග මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව

අමෙට් ඇළ වැව මෙ�ක්.3.1 ම�වැලි අධිකාරිය

අලුත් වැව මෙ�ක්.6.1 ම�වැලි අධිකාරිය

එපිටමෙගාඩ වැව මෙ�ක්. 4 ම�වැලි අධිකාරිය

ම� වැව මෙ�ක්. 8.1 ම�වැලි අධිකාරිය

මෙනාලුම් වැව මෙ�ක්.6.1 ම�වැලි අධිකාරිය

කන්චිගලං වැව මෙ�ක්. 3 ම�වැලි අධිකාරිය 

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

176

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා අවශය ජාලැය ලැැබීම 
• කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන කටයුතු ඉහාළ නැඟිම 
• නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිවීම 
• පාරිසංර පාද්ධතිය සුරක්ෂිතා වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

වැව වයාපෘති කාාලැසීමාව වයාපෘති පිරිවැය 

වරාකැටිය ආර වැව අවු.1 මිලියනා 297.5

මැදාආර වැව අවු.1 මිලියනා 77.5

හිඟුර ආර වැව අවු.1 මිලියනා  390

අමෙට් ඇළ වැව අවු.1 මිලියනා 77.5

අලුත් වැව අවු.1 මිලියනා 152.5

එපිටමෙගාඩ වැව අවු.1 මිලියනා 100

ම� වැව අවු.1 මිලියනා 202.5

මෙනාලුම් වැව අවු.1 මිලියනා 152.5

කන්චිගලං වැව අවු.1 මිලියනා 75

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම මහාවැලි අධිකාරියට අය� වැ� මහාවැලි 
අධිකාරිය විසින්දැ අයේනක් වැ� වාර්මාර්ග යේදැපාාර්තායේම්න්තුව විසින් දැ නඩ�තු යේකයේර්.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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වයාපෘති මාතෘකාාව උඩවලංව නාාගරික වනා උදායානාය �ා රථගාලං ස්ථාපනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව උඩවලංවට පැමිමෙණනා සංංචාාරකයින්ට අවශය විමෙ�කිය ප�සුකම් වැඩිදියුණු  කිරීම

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (�ණමල්විලං මාර්ගය )

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

ලංදුකැලංෑ ප්රමෙේශය 

භූමි ප්රමාණය අක්.10

ඉඩාම් අයිතිය ම�වැලි අධිකාරිය

ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා සංංචාාරක යේස්වා කලැාපාය  යටයේ� යේමම නාගරික උදැයානය යේයෝජානා කර ඇතා. 
දැැනට ලැඳු කැලැෑ ප්රයේද්ශයක්ව පාවතින යේමම ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින තුරුලැතාා ආදිය ආරක්ෂා කරගනිමින් 
නාගරික උදැයානයක් ඇති කිරීමට අයේ�ක්ෂිතා යේ�. තාණම�විලැ මාර්ගය හාරහාා උඩවලැව ජාලැාශය නර�ා 
යන සංංචාාරකයින්ට යේමම උදැයානය තුළ රැඳි සිටීමට හාා රථාවාහාන නතාර කිරීමටදැ ඉඩ පාහාසුකම් සංහිතාව 
යේමම උදැයානය ඉඳිකිරීමට අයේ�ක්ෂා කර ඇතා.

�ණමල්විලං මාර්ගය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ව�ාපෘති අරාමුණු

• තාණම�විලැ මාර්ගය හාරහාා ගමන් ගන්නා සංංචාාරකයින්ට උඩවලැව ජාලැාශය ආශ්රිතා 
පාරිසංරය විඳිමින් ගිමන් හාැරීමට  ප්රමාණව� ඉඩකඩ  සංැලැසීම 

• පාවතින පාරිසංර පාද්ධතිය ආරක්ෂා කරගැනීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• උඩවලැව ජාලැාශය නැරඹීමට පාැමියේණන සංංචාාරකයින් හාට ඒ ආශ්රිතාව  වියේ�කව ගතා 
කිරීයේම් අවස්ථාාව උදැාවීම 

• වාහාන නතාර කිරීයේම් පාහාසුකම් 
• ස්වභාවික පාරිසංරය ආරක්ෂිතා වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව විසින් සිදු 
යේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

උඩවලංව නාාගරික වනා උදායානාය �ා රථගාලං ස්ථාපනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 200

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� විකල්ප මාර්ග සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාගරමෙ� මාර්ග �දා�දාය අවම කරමින් නාාගරික මෙස්වා විධිමත් කිරීම සංඳ�ා විකල්ප මාර්ග ඇති කිරීම

වයාපෘති විස්තරය

පිහිටීම පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව / 
ප්රාමෙේශීය සංභාව  

පිහිටීම් සිතියම



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

180

මාර්ගකො� දිග  මෙයෝජි� පළමු විකල්ප මාර්ගය කුඹුමෙගාඩ ආර �ංදිමෙ� සිට ඇරමෙ�නා කඩදාාසි කම්�ලං මාර්ගය 
කදුරුගස් ආර �ර�ා කරවිලං යාය මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙනාෝනාගම 
මාර්ගය දාක්වා වනා විකල්ප මාර්ගය

කි.මි.8.9

මෙයෝජි� මෙදාවනා විකල්ප මාර්ගය මෙකාළ� පාර 100 කණුව සිට පනාාමුර මාර්ගය �ර�ා 
මෙමෝදාරවානා මාර්ගය මිේමෙදාණිය මාර්ගය දාක්වා වනා විකල්ප 
මාර්ගය

කි.මි. 5.9

මෙයෝජි� මෙ�වනා විකල්ප මාර්ගය �ල්මිල්ලංකැටිය පාසංල් මාර්ගය ��ර ඇළ මාර්ගය දාක්වා 
සංම්�න්ධ කරමින් මෙවමෙ�රගම මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙමාරකැටිය 
මාර්ගය දාක්වා වනා විකල්ප මාර්ගය

කි.මි.3.7

ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

වර්ෂ 2030 වනවිට නගර මධයය ප්රයේද්ශය සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා සංංවර්ධනය සංමඟ  යේනෝනගම, යේමාරකැටිය 
හාා මිද්යේදැණිය ප්රධාන මාර්ග ආශ්රිතාව ඇතිවිය හාැකි මාර්ග තාදැබදැය අවම කරමින් නාගරික කටයුතු 
කාර්යක්ෂම කිරීම සංඳහාා වික�පා මාර්ග සංංවර්ධනය කිරීමට හාඳුනායේගන ඇතා. 

එයේමන්ම  හිඟුර හාා කුඹුයේගාඩ ආර ප්රයේද්ශය ආශ්රිතා යේයෝජිතාව පාවතින කර්මාන්තා කලැාපායේ� ක්රියාකාරකම් 
සංමඟ අමුද්රවය හාා නිෂ්පාාදැන ප්රවාහානය යේකයේරන බර වාහාන ප්රමාණය වැඩි වන අතාර එම බර වාහාන 
ගමන් කිරීයේම්දී නගරයේ� ඇතිවිය හාැකි රථාවාහාන තාදැබදැය අවම කිරීම සංඳහාා යේමම වික�පා මාර්ග 
සංංවර්ධනය  අතායාවශය යේ�.

යේමහිදී නගරයට ඇතු�වීම සංඳහාා පාවතින ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ග සංම්බන්ධ කරමින් වික�පා මාර්ග 
හාඳුනායේගන පාැවතීම තුළින් නගර මධයය ප්රයේද්ශයට ගමන් ගන්නා වාහාන ප්රමාණය අඩුකර ගැනීමට 
අයේ�ක්ෂා කර ඇතා. 

ඉදිරි සංංවර්ධන ක්රියාමාර්ග සංමඟ යේමාණරාගලැ කර්මාන්තා කලැාපා ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැන ප්රවාහාන රථා 
ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� කර්මාන්තා කලැාපාය යේවතා පාැමියේණන විට නගර මධයය හාරහාා ගමන් යේනාකර 
යේමාරකැටිය මාර්ගය හාා සංම්බන්ධ විය හාැකි වික�පා මාර්ගය ඔස්යේස් යේනෝනගම මාර්ගයට සංම්බන්ධ විය 
හාැකි වීම. යේනෝනගම  මාර්ගය හාරහාා නැවතා� කර්මාන්තා කලැාපායට සංම්බන්ධ වීමට කරවිලැ යාය හාා 
කඩදැාසි කම්හාලැ මාර්ගය ආශ්රිතා වික�පා මාර්ගය තුළින් අවස්ථාාවදැ උදැායේ�.

වික�පා මාර්ග සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇති ප්රධාන වික�පා මාර්ග දැැනට පාවතින පාටු මාර්ග හාා සංම්බන්ධ 
කරමින් එම මාර්ග පුළු�කර සංංවර්ධනය කිරීම තුළින් ඒ ආශ්රිතා කුඩා නගර වලැ සංංවර්ධන කටයුතුදැ 
පාහාසු කරගැනීයේම් අවස්ථාාවදැ උදැායේ�.
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ව�ාපෘති අරාමුණු

• යේනෝනගම මාර්ගය ඔස්යේස් පාදැලැංගලැ යේදැසින් හාම්බන්යේතාාට වරායේ� සිට යේකාළ� හාා 
යේවන� ප්රයේද්ශ වලැට ගමන් කරන බර වාහාන නගර මධයය ප්රයේද්ශය මගහාැර ගමන් 
කරවීම  තුළින් රථාවාහාන තාදැබදැය අවම කිරීම.

• හිඟුර හාා කුඹුයේගාඩ ආර ප්රයේද්ශයේ�  යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය යේවතා ගමන් ගන්නා බර 
වාහාන නගර මධයය ප්රයේද්ශයේයන් බැහාැරව යේනෝනගම, මිද්යේදැණිය හාා පානාමුර මාර්ග යේවතා 
සංම්බන්ධ කර ගමන්කරවිම 

• නව ආයේයෝජාන අවස්ථාා ලැබාගැනීම
• යේමාණරාගලැ යේදැසින් යේමාරකැටිය මාර්ගය ඔස්යේස්  පාැමියේණන වාහාන නගර මධයය 

ප්රයේද්ශය මග හාරිමින් යේකාළ� යේදැසංට ගමන්කරවිම සංඳහාා දැක්ෂිණ අධියේ�ගී මාර්ගය යේවතා 
යේයාමුකරවීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• රථා වාහාන තාදැබදැයකින් යේතාාරව නිෂ්පාාදැන ප්රවාහානයට අවස්ථාාව සංැලැසීම 
• නාගරික ඉඩම් වටිනාකම ඉහාළ යාම 
• කලැාපීය කර්මාන්තා නිෂ්පාාදැන කටයුතු සංාර්ථාක වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

කුඹුමෙගාඩ ආර �ංදිමෙ� සිට කඩදාාසි කම්�ලං මාර්ගය කදුරුගස් ආර �ර�ා කරවිලං යාය 
මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙනාෝනාගම මාර්ගය දාක්වා මාර්ගය පුළුල් කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය 

311

මෙකාළ� පාර 100 කණුව සිට පනාාමුර මාර්ගය �ර�ා මෙමෝදාරවානා මාර්ගය මිේමෙදාණිය 
මාර්ගය දාක්වා මාර්ගය පුළුල් කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

206

�ල්මිල්ලංකැටිය පාසංල් මාර්ගය ��ර ඇළ මාර්ගය දාක්වා සංම්�න්ධ කරමින් මෙවමෙ�රගම 
මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙමාරකැටිය මාර්ගය දාක්වා මාර්ගය පුළුල් කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

129.5

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම  මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය  විසින් 
සිදුයේකයේර්.

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
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වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය නාව නාගරමෙ� මෙකටිදුර මෙස්වා �ස්රථ නාැවතුම්මෙපාළ ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාගරය අභයන්�ර ප්රවා�නා ප�සුකම් විධිමත් කිරීම �ා ප්රධානා �ස්නාැවතුම්මෙපාමෙළහි �දා�දාය අවමකිරීම සංඳ�ා කුඩා ප්රමාණමෙ� 
�ස්නාැවතුම්මෙපාළක් නාව නාගරමෙ� ඉඳිකිරීම  

පිහිටීම පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය  (මිේමෙදාණිය මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

මාර්ගස්ථ �ා මඟි ප්රවා�නා අධිකාරිමෙ� කාර්යාලංය �ා හිස් බිම 

භූමි ප්රමාණය අක්. 0.6 (පර්ච්.96)

මිේ
මෙදා

ණි
ය 

මා
ර්ග

ය

වි�ාරම�ාමෙේවි මාර්ගය
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ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ දැැනට පාවතින ප්රධාන බස්නැවතුම්යේපාාළ තුළ පාවතින සීමිතා ඉඩකඩ බස්රථා 
හාැසිරවීම හාා නවතාා තාැබීමට ප්රමාණව� යේනාවන අතාර එමගින් මඟින්ට සිදුවන පිඩාව අවම කරමින් 
නාගරික ප්රවාහාන කටයුතු විධිම� කිරීම සංඳහාා නගර මධයය ප්රයේද්ශයට ආසංන්නව මඟි ජානතාාවට 
පාහාසුවන පාරිදි ළඟ ගමන් යේස්වා බස්රථා නැවතුමක් යේලැසං යේමම වයාපාෘතිය හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• ප්රධාන බස් නැවතුම ආශ්රිතා පාවතින තාදැබදැය අවම කිරීම.
• යේපාාදු ප්රවාහාන යේස්වා විධිම� කිරීම
• නගර මධයයේ� ඇතිවන රථාවාහාන තාදැබදැය  අවම කිරීම. 
• පාරිපාාලැන මධයස්ථාානය නව නගරය සංඳහාා යේස්වා අවශයතාා මතා පාැමියේණන ජානතාාවට 

හාා කාර්යාලැ යේස්වකයන්ට අවශය ප්රවාහාන පාහාසුකම් සංැපායීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• ප්රවාහාන යේස්වා කටයුතු විධිම� වීම 
• පාරිපාාලැන යේස්වා කටයුතු ලැබාගැනීමට පාැමියේණන ජානතාාවයේ� ප්රවාහාන කටයුතු පාහාසු 

වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

ඇඹිලිපිටිය නාව නාගරමෙ� ළඟමෙස්වා �ස්රථ නාැවතුම්මෙපාළ ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 200

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

184

ව�ාපෘතිය 17

වයාපෘති මාතෘකාාව මෙගාවි පුහුණු �ා බීජ අභිජනානා මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාවීනා �ාක්ෂණය සංඳ�ා මෙගාවීන් පුහුණු කිරීම �ා නාවීනා බිජවර්ග �ඳුන්වාදීම තුළින් කලංාපීය කෘෂි නිෂ්පාදානා කටයුතු ප්රවර්ධනාය  

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (රත්නාපුර - මෙනාෝනාගම මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

කුඹුරු �ා ලංඳු කැලංෑ 

ඉඩාකොම් අයිතිය ම�වැලි අධිකාරිය �ලංපත්රලංාභී ඉඩම්

භූමි ප්රමාණය අක්. 100

මෙනා
ෝනා

ාග
ම මාර්ග

ය
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කෘෂිකාර්මික ප්රයේද්ශයක් වන ඇඹිලිපිටිය  නගරය ආශ්රිතාව වී, එළවළු, පාළතුරු හාා අතියේර්ක යේබෝග ඇතුළු 
යේබායේහාෝ වගාවන් සිදුකරන අතාර වියළි කාලැගුණික තා��වයන් තුළ වගාකිරීම සංඳහාා ප්රමාණව� තාරම් 
ජාලැය යේනාලැැබීම හාා  යේගාවින්යේ� කෘෂි නිෂ්පාාදැන සංඳහාා සංාධාරණ මිලැක් යේනාලැැබීම යනාදී  ගැටළු කෘෂි 
කර්මාන්තාය  ආශ්රිතා පාවතින ගැටළු යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

බීජා අභිජානන මධයස්ථාානයක් ඇති කිරීම තුළින් වියළි කාලැගුණික තා��වයන් සංඳහාා ඔයේරා�තු යේදැන 
යේබෝග වර්ග හාඳුනාගැනීම�, අඩුකාලිනව අස්වනු ලැබාගතා හාැකි බීජා වර්ග යේගාවීන්ට හාඳුන්වාදීම� 
අයේ�ක්ෂා කර ඇතා.

යේගාවි පුහුණු මධයස්ථාානයක් ඇතිකිරීම තුළින් කලැාපීය යේගාවි ජානතාාවට නව තාාක්ෂණික ඥානය 
ලැබාදීම හාා රසංායනික භාවිතාය අවම කරමින් ගුණා�මක යේබෝග වගාවන් සංඳහාා කාබනික යේපාායේහාාර 
භාවිතාය ඉහාළ නැංවීම ආදී ක්රයේමෝපාායන් පිළිබඳ දැැනුව� කිරීයේම් වැඩසංටහාන් පාැවැ�වීම ආදී කාර්යයන් 
සිදු කිරීම අයේ�ක්ෂා කරයි.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• නවීන තාාක්ෂණය භාවිතාය පිළිබඳ යේගාවීන්ට අවශය දැැනුම ලැබාදීම 
• ප්රයේද්ශයට ආයේ�ණික නව බීජා වර්ග හාඳුන්වාදීම 
• කලැාපීය කෘෂිකාර්මික කටයුතු ප්රවර්ධනය තුළින් නාගරික ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• කලැාපායට ආයේ�ණික බීජා වර්ග ලැබාගතා හාැකිවීම 
• යේගාවීන්ට කෘෂි කර්මාන්තාය  ආශ්රිතා නවීන තාාක්ෂණික දැැනුම ලැබාගතා හාැකිවීම 
• කෘෂි කර්මාන්තාය  ආශ්රිතා යේස්වා වැඩිදියුණු වීම 
• අයේනකු� ප්රයේද්ශ තුළ යේගාවි ජානතාාවටදැ යේගාවි පුහුණු වැඩසංටහාන් සංඳහාා සංහාභාගී විය 

හාැකි වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම  යේගාවිජාන යේදැපාාර්තායේම්න්තුව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙගාවි පුහුණු මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 500

බීජ අභිජනානා මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 1500

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ව�ාපෘතිය 18

වයාපෘති මාතෘකාාව ඇඹිලිපිටිය ජනාාධිපති විදායාලංය ආශ්රි� රථගාලං  ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව පාසංල් මෙ�ලංාවන් තුළ පාසංල් ළමුන් ප්රවා�නා �ස්රථ �ා වෑන් රථ මෙමන්ම පාසංලංට පැමිමෙණනා අමෙනාකුත් වා�නා ගාල්කර �ැබීම

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය පළාත් සංභා මාර්ග (මෙකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

හිස් ඉඩම

ඉඩාකොම් අයිතිය ඇඹිලිපිටිය ජනාාධිපති විදායාලංය

භූමි ප්රමාණය අක්.1.5

මෙකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පාවතින ප්රධාන හාා ජානප්රිය පාාසංලැක් වන ඇඹිලිපිටිය ජානාධිපාති විදැයාලැය සංඳහාා 
පාැමියේණන සිසුන් රැග� බස්රථා හාා අයේනකු� වාහාන පාාසංලැට ආසංන්නයේයන් නතාර කර තාැබීම සංඳහාා 
යේමම වයාපාෘතිය හාඳුනායේගන ඇතා. යේමමඟින් අවට මාර්ගයන්හි පාාසං� යේ�ලැාවන් වලැදී සිදුවන දැැඩි මාර්ග 
තාදැබදැය අවම කිරීමක් සිදුකළ හාැකිය. තාවදැ පාාසං� සිසුන්ට පාාසං� භූමිය තුළදීම  අදැාළ රථාවාහාන තුළට 
යේගාඩවීමට හාා බැසීමට සංැලැැස්වීම තුළින් සිසුන්යේ� ආරක්ෂාවදැ සංැලැසීම සිදුකළ හාැක. එබැවින් යේමම 
වයාපාෘතිය කාලින අවශයතාාවයක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

ඇඹිලිපිටිය ජානාධිපාති විදැයාලැයේ� සිසුන් ප්රවාහාන බස්රථා, වෑන් රථා හාා පාාසංලැට පාැමියේණන වාහාන නතාර 
කිරීම සංඳහාා ප්රමාණව� ඉඩකඩ සංැපායීම

යේකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය අවට පාාසං� යේ�ලැාවන් වලැ ඇතිවන දැැඩි මාර්ග තාදැබදැය අවම කිරීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• පාාසං� බස්රථා හාා අයේනකු� සිසු ප්රවාහාන රථා වාහාන හාැසිරවීයේම් පාහාසුව 
• පාාසං� කාලැ යේ�ලැාවන්හිදී අපාහාසුවකින් යේතාාරව සිසු ප්රවාහාන රථාවාහාන නතාර කර 

තාැබීයේම් පාහාසුව 

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

ඇඹිලිපිටිය ජනාාධිපති විදායාලංය ආශ්රි� රථගාලං ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 25

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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වයාපෘති මාතෘකාාව උඩවලංව දාකුණු ඇළ මාර්ගය සංංචාාරක ගමන් පථයක් මෙලංසං සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව සංංචාාරක ගමන් පථයක් ස්ථාපි� කරමින් නාගරමෙ� ස්වභා මෙසංෞන්දාර්යය භුක්ති විදීමෙම් අවස්ථාව සංලංසංා දීම �ා නාගරයට පවතිනා සංංචාාරක 
ආකර්ෂණය ඉ�ළ නාැංවීම 

පිහිටීම 

පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය
ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව /
ප්රාමෙේශීය සංභාව 

ප්රකො�ශය ප්රාමෙේශීය මාර්ග (උඩවලංව දාකුණු ඇළ මාර්ගය )

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

මෙමම මාර්ගය උඩවලංව දාකුණු ඇමෙ� වම් ඉවුර වනා අ�ර එය සංාමානායය ගමන් මාර්ගයක් වශමෙයන් භාවි�මෙ� පවතී 

ඇළ මාර්ගකො� දිග  කි. මි. 17.3

උඩවලංව දාකුණු
 ඇ

ළ

මෙනාෝනාගම මාර්ගය

�ණමල්විලං මාර්ගය



189

ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

වර්ෂ 2030 දැක්වා වන ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම මඟින් යේයෝජිතා සංංචාාරක කලැාපාය ආශ්රිතාව 
පිහිටා ඇති උඩවලැව ජාලැාශයේ� සිට ආරම්භ වන උඩවලැව දැකුණු ඇළ මාර්ගය නගරයේ� කෘෂිකාර්මික 
කටයුතු සංඳහාා යේමන්ම චාන්්රිකා වැව යේපාෝෂණය කිරීම සංඳහාාදැ ජාලැය සංපායායේදැන ප්රධාන ජාලැ මුලැාශ්රයක් 
යේලැසං  පාවති. එම ඇළ මාර්ගය ඔස්යේස් නගරයට ආයේ�ණික පාරිසංර ලැක්ෂණ නර�මින් නගර මධයයට 
ප්රයේ�ශ විමට යේමම මාර්ගය යේයෝජානාකර ඇතා. 

එයේමන්ම යේයෝජිතා සංංචාාරක කලැාපායට පාැමියේණන සංංචාාරකයින්ට ඒ ආශ්රිතා සංංචාාරක අ�දැැකීම් 
විඳගැනීමට අමතාරව නගරයට ප්රවිෂ්ට යේවමින් කලැාපායට ආයේ�ණික ප්රණීතා ආහාාර රසං විඳිමට හාා චාන්්රිකා 
වැව, කාවන්තිස්සං වැව නාගරික උදැයානය නැරඹීයේම් අවස්ථාාවදැ උදැාකරදීම සංඳහාා යේමම ගමන් පාථාය 
සංංවර්ධනය කිරීමට හාඳුනායේගන ඇතා.

යේමමඟින් නගරය තුළ පාවතින සංංචාාරක ආකර්ශණිය ප්රයේද්ශ යේවතා පාහාසුයේවන් යේයාමුකරවිම�, නාගරික 
කෘෂි නිෂ්පාාදැන ජානප්රිය කිරීම� ආදී ආර්ථිකමය ප්රතිලැාභ අ�කර ගැනීයේම් අයේ�ක්ෂාව ඇතිව යේමම 
වයාපාෘතිය සිදුකිරීයේම් අවශයතාාව හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• උඩවලැව  සංංචාාරක කලැාපායට පාැමියේණන සංංචාාරකයින් සංඳහාා නව සංංචාාරක අ�දැැකීම් 
ලැබායේදැමින් නගරය තුළට ආකර්ෂණය කරගැනීම 

• උඩවලැවට පාැමියේණන සංංචාාරකයින් ඇඹිලිපිටිය යේවළඳ නගරය යේවතාදැ යේයාමුකරවීම තුළින් 
නාගරික ආර්ථිකය ශක්තිම� කිරීම 

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• නව සංංචාාරක අ�දැැකීම් ලැැබීම 
• උඩවලැව සිට නගරයේ� ස්වභාවික සිරි නර�මින් නගර මධයයට පිවිසීයේම් පාහාසුව 
• සංංචාාරක ආකර්ෂණය 
• ඉඩම් වටිනාකම් ඉහාළ යෑම 
• ඇළ මාර්ගය ආරක්ෂා වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම මහාවැලි අධිකාරිය විසින් සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

උඩවලංව දාකුණු ඇළ මාර්ගය සංංචාාරක ගමන් පථයක් මෙලංසං සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

200

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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වයාපෘති මාතෘකාාව මෙයෝධගම ක්රීඩාංගණය �ා නාාගරික උදායානාය සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාගර  මධයය ප්රමෙේශය තුළ පවතිනා ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු කරමින් නාාගරික ජනා�ාවට අවශය ක්රීඩා, විමෙ�ක �ා විමෙනාෝදා කටයුතු 
ප�සුකම් සංැලංසීම 

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මිේමෙදාණිය මාර්ගය )

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

මෙයෝධගම ක්රීඩාංගණය �ා ලංඳු කැලංෑ ප්රමෙේශය 

ඉඩාකොම් අයිතිය නිවාසං සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

භූමි ප්රමාණය අක්.18

මිේමෙ
දාණි

ය මාර්ගය
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ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

වර්ෂ 2030 සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා කලැාපීකරණ සංැලැැස්යේම් ආයතානික කලැාපාය තුළට යේමම වයාපාෘතිය 
ඇතුළ� යේ�. ආයතානික කටයුතු සංඳහාා පාැමියේණන ජානතාාව හාා  මිද්යේදැණිය මාර්ගය යේදැසින් නගරයට 
ඇතුළුවන හාා පිටවන ජානතාාවට යේමන්ම නගරයේ� ජිව�වන ජානතාාවට උෂ්ණ�වය තාරමක් වැඩි වියළි 
කලැාපීය ලැක්ෂණ සංහිතා යේමම නගරය තුළ පාවතින උණුසුම් ස්වභාවය මඟහාරිමින්  වියේ�කිව රැඳි සිටීමට 
අවශය පාහාසුකම් සංැපායීයේම් අවශයතාාවයක් හාඳුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව යේමම වයාපාෘතිය සිදුකිරීයේම් 
අවශයතාාවය හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• නගරාශ්රිතා ජානතාාවට අවශය ක්රීඩා, වියේ�ක හාා වියේනෝදැ කටයුතු පාහාසුකම් සංපුරාලීම 
• පාවතින ක්රීඩාංගනය තුළ පාහාසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම 
• නගරයට ඇතුළුවන ප්රධාන පිවිසුම් මාර්ගයක් වන මිද්යේදැණිය මාර්ගය ආශ්රිතාව 

අලැංකාර�වය හාා නාගරික ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු කිරීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• නාගරික ජානතාාවට ක්රීඩා හාා වියේනෝදැ කටයුතු සංඳහාා අවශය පාහාසුකම් පාහාසුයේවන් 
සංලැසංාගතා හාැකිවීම 

• නාගරික ආකර්ෂණය ඉහාළ යාම 
• නගරයට පාරිපාාලැන යේස්වා ලැබාගැනීමට හාා විවිධ අවශයතාා සංඳහාා පාැමියේණන පුද්ගලැයන්ට 

රැඳි සිටීමට අවශය පාහාසුකම් සංැලැසීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙයෝධගම ක්රීඩාංගණය �ා නාාගරික වනා උදායානාය  සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 100

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ව�ාපෘතිය 21

වයාපෘති මාතෘකාාව උඩවලංව නාගරමෙ� සංංචාාරක මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව සංංචාාරක මෙස්වා සංැපයුම් ස්ථානා ආශ්රි� කටයුතු ප�සු කිරීම සංඳ�ා �ඳුනාාගත් මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනාය  

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මිේමෙදාණිය මාර්ගය )

පිහිටීම් සිතියම

මාර්ගකො� දිග මෙසංෝමිල් මාර්ගය කි.මි.0.7

ධර්මපාලං මාව� කි.මි. 1.6

මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය කි.මි.3.6

ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා කලැාපීයකරණ සංැලැැස්මට අනුව සංංචාාරක යේස්වා කලැාපාය යේලැසං නම්කර 
පාවතින උඩවලැව නගරය ආශ්රිතා ප්රයේද්ශය තුළ යේම්වන විට� සංංචාාරක යේහාෝට� ස්ථාාපිතාව තියේබන අතාර 
යේයෝජිතා සංංචාාරක උදැයානය සංඳහාා ධර්මපාාලැ මාවතා හාා යේසංෝමි� මාර්ගය අතාර යේ�ක්ක ඉඩම යේයෝජානා 
කර ඇතා. 

මෙනාෝනාාගම මාර්ගය

ධර්මපාලං මාව� මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය

මුදුන්මන්කඩ මාර්ගයමෙසං
ෝ මි

ල් 
මා

ර්ග
ය



193

ඒ අනුව සංංචාාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය කරමින් උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපායට පාැමියේණන යේද්ශීය හාා 
වියේද්ශීය සංංචාාරකයින්ට අවශය වියේනෝදැාස්වාදැයන් ඇතුළු අයේනකු� පාහාසුකම් සංපුරාලීම සංඳහාා සංංචාාරක 
උදැයානය හාා නවාතාැන් ස්ථාාන යේවතා පාහාසුයේවන් ළඟාවීමට යේමම මාර්ග සංංවර්ධනය අතායාවශය වී ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• යේසංෝ මි� මාර්ගය හාා ධර්මපාාලැ මාවතා යේයෝජිතා සංංචාාරක උදැයානයට ප්රයේ�ශ වීම පාහාසු 
කිරීම සංඳහාා සංංවර්ධනය කිරීම

• සංංචාාරක නවාතාැන් හාා යේස්වා පාහාසුකම් ලැබාගැනීම පාහාසු කිරීම සංඳහාා වික�පාව පාවතින 
ප්රයේ�ශ මාර්ග සංංවර්ධනය කිරීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• සංංචාාරක ආකර්ෂණය වැඩිදියුණු වීම 
• සංංචාාරක යේස්වා පාහාසුකම් ලැබාගැනීම පාහාසු වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම  ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙසංෝමිල් මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 24.5 

ධර්මපාලං මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 56

මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 126

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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වයාපෘති මාතෘකාාව මෙමාරකැටිය වී ග�ඩා සංංකීර්ණය ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව මෙමාරකැටිය වී ග�ඩාව ප්රතිසංංස්කරණය තුළින් කලංාපීය වී නිෂ්පාදානා සංඳ�ා අවශය ග�ඩා ප�සුකම් සංැලංසීම 

පිහිටීම
පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය (මෙමාරකැටිය මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

වසංාදාමනා ලංදා මෙමාරකැටිය වී  ග�ඩා සංංකීර්ණය �ා එහි හිස් බිම 

ඉඩාකොම් අයිතිය ම�වැලි අධිකාරිය 

භූමි ප්රමාණය අක්. 18
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යේමාරකැටිය වී ගබඩා සංංකීර්ණය 1970 වසංයේර් ආරම්භ වී වසංර 10ක පාමණ කාලැයක් ක්රියා�මක වී ඇති 
අතාර දැවයේස් පාැය 24 පුරාම වී තාැම්බීම, යේ�ලීම හාා යේකටිම යේමන්ම ගබඩා කටයුතු සංඳහාා භාවිතාා කර 
ඇතා. යේම්වන විට වී ගබඩා කිරීම සංඳහාා පාමණක් යේගාඩනැගිලි කිහිපායක් භාවිතාා කරන අතාර යන්ත්ර සුත්ර 
ඇතුළු අයේනක් යේගාඩනැගිලි භාවිතායේයන් යේතාාරව පාවතී. යේමම තා��වය තුළ නැවතා� යේමම භූමිය හාා 
යේගාඩනැගිලි භාවිතායට ගැනීම කලැාපායේ� කෘෂිකාර්මික කටයුතු ප්රවර්ධනයට යේමන්ම කෘෂි ආර්ථිකය 
ඉහාළ නැංවීමට ශක්තියක් යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• කලැාපීය වී නිෂ්පාාදැනයට අවශය නවීන ගබඩා පාහාසුකම් ලැබාදීම, ඒ ආශ්රිතා සංහා� හාා 
සංහා� පිටි නිෂ්පාාදැනය සිදුකිරීම.

• නාගරික කෘෂිකර්මාන්තාය ආශ්රිතා කාර්යයන් ප්රවර්ධනය කිරීම.
• විශාලැ වටිනාකමක් සංහිතා යේද්පාළක් විනාශ වී යාමට යේනාදී නැවතා භාවිතායට ගැනීම 

තුළින් නාගරික ආර්ථිකයට ශක්තියක් ලැබාදීම

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• නාගරික යේගාවීන්ට නගරය තුළින්ම සංහා� නිෂ්පාාදැන කටයුතු සිදුකර ගතා හාැකි වීම 
• නාගරික නිෂ්පාාදැන යේවළඳයේපාාළ වැඩිදියුණු වීම

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම  වී අයේලැවි මණ්ඩලැය විසින් සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙමාරකැටිය වී ග�ඩා සංංකීර්ණය ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 200

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා
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වයාපෘති මාතෘකාාව ම�වැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව නාාගරික ජනා�ාවමෙ� ක්රීඩා මෙකෞශලංය කටයුතු ප්රවර්ධනාය කිරීම

පිහිටීම පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය  (මෙනාෝනාගම මාර්ගය)

පිහිටීම් සිතියම

දැනට පවතින 
භාවිතය  

ම�වැලි ක්රීඩාංගණය

භූමි ප්රමාණය අක්.9.9

මෙනාෝනාාගම මාර්ගය



197

ව�ාපෘතිරේේ අදාළාත්වය

ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ දැැනට පාවතින ප්රධානතාම ක්රීඩාංගණය මහාවැලි ක්රීඩාංගණය වන අතාර දැැනට 
පාවතින අඩුපාාඩු සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහාා යේමම වයාපාෘතිය හාඳුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• ප්රයේද්ශයේ� පාවතින ප්රධානතාම ක්රීඩාංගණය යේලැසං ප්රතිසංංවර්ධනය කරමින් ප්රයේද්ශයේ� 
ජානතාාවයේ� ක්රීඩා කටයුතු අවශයතාා විධිම� කිරීම.

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• නාගරික ජානතාාවට පාළා� හාා ජාාතික මට්ටයේම් ක්රීඩා තාරග නියේයෝජානය කිරීම් සංඳහාා 
පුහුණු වීම් කටයුතු සිදුකිරීයේම් පාහාසුව 

• ක්රීඩා උ�සංව සංංවිධානය කිරීයේම් පාහාසුව

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව 

වයාපාෘතිය නිම කිරීයේමන් පාසුව නඩ�තුව හාා පාව�වායේගන යාම ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව   විසින් 
සිදුයේකයේර්.

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

ම�වැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 2000

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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වයාපෘති මාතෘකාාව මධයම ප්රාන්තික නිවාසං සංංකීර්ණ ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

වයාපෘති කොයෝජනාව පරිපාලංනා කටයුතු ඒකරාශී කරමින් පරිපාලංනා මෙස්වය විධිමත් කිරීම  

පිහිටීම පළාත දිස්ත්රික්කාය ප්රා. කො�. කොකාාට්ඨාාසංය පළාත් පාලැන ආයතනය 

සං�රගමුව රත්නාපුර ඇඹිලිපිටිය ප්රා .මෙල්.මෙකා. ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව 

ප්රකො�ශය මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ගය  (මෙරෝ�ල් මාර්ගය )

පිහිටීම් සිතියම

මෙයෝජි� මධයම ප්රාන්තික නිවාසං සංංකීර්ණය මෙයෝජි� රාජය නිලං නිවාසං සංංකීර්ණය

දැනට පවතින 
භාවිතය  හිස් ඉඩම ජර්මන් නිලං නිවාසං

භූමි ප්රමාණය අක්.2.5 අක්. 2.5

ඉඩාම් අයිතිය නිවාසං සංංවර්ධනා අධිකාරිය   ම�වැලි අධිකාරිය 
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වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා කලැාපීකරණ සංැලැැස්ම තුළින් පාරිපාාලැන යේස්වා සංඳහාා නම් කර ඇති ආයතනික 
කලැාපාය තුළ යේමම වයාපාෘතිය ස්ථාාපානය කිරීම තුළින් රාජාය යේස්වකයන්යේ� යේන්වාසික කටයුතු විධිම�ව 
සංපුරාලීම සංදැහාා යේමම වයාපාෘතිය හාදුනායේගන ඇතා. තාවදුරට� විවිධ වයාපාාරික හාා විවිධ  අවශයතාා සංදැහාා 
නගර මධයයට ආසංන්නව යේන්වාසික අවශයතාා විධිම�ව සංැපායීම සංදැහාා යේමම නිවාසං වයාපාෘතිය 
හාදුනායේගන ඇතා.

ව�ාපෘති අරාමුණු

• රාජාය යේස්වකයන් සංදැහාා කාර්යක්ෂම යේස්වාවක් සංැපායීම යේවනුයේවන් ආයතනික කලැාපාය 
තුළින්ම යේන්වාසික අවශයතාා සංපුරාලීම 

• ජිව� වීමට උචිතා වටපිටාවක් හාා යටිතාලැ පාහාසුකම් වලින් සංමන්විතා ප්රයේද්ශයක් තුළ 
යේන්වාසික පාහාසුකම් සංැපායීම 

• පාවතින භූමී භාවිතායන් විධිම� කිරීම 

ව�ාපෘතිය තුළින සංැපරේයනා ප්රතිලංාභා 

• රාජාය යේස්වකයන්ට යේස්වා ස්ථාානයට ලැගාවීම පාහාසු වීම 
• නගර මධයයේ� යේන්වාසික ඉ�ලුම සංදැහාා අවස්ථාාව උදැාවීම 
• රාජාය යේස්වකයන්ට පාහාසුකම් සංම්පුර්ණ පාරිසංරයක සිට යේස්වාවන් ඉටුකිරීයේම් පාහාසුව 

මුලං� සංැලංැස්මා

ව�ාපෘතිය ක්රියාත්මාක කිරීමා හාා නා්ඩත්තුව

අන්තර්ගතය රු.මිලියන

මෙයෝජි� මධයම ප්රාන්තික නිවාසං සංංකීර්ණය 300

මෙයෝජි� රාජය නිලං නිවාසං සංංකීර්ණය 300

අන්තර්ගතය අදාළ ආයතනය   

මෙයෝජි� මධයම ප්රාන්තික නිවාසං සංංකීර්ණය ජාතික නිවාසං සංංවර්ධනා අධිකාරිය 

මෙයෝජි� රාජය නිලං නිවාසං සංංකීර්ණය නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය , ම�වැලි අධිකාරිය 

06 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා

ක්රියාත්මක කිරීමෙම් උපායමාර්ග

ාය ාර් ක ව ා  ා 
අ නා  ව ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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6.7.2. වගකිවයුතු ආයත්යංනික රාාමු

සංැලැැස්ම උප සංැලැසුම් සංහ ක්රියාකාාරී වයාපෘති අදාළ ආයතනය වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීම සංඳහා  
ආයතනකොයහි වගකීම්

මෙභෞතික �ා සංමාජීය 
යටි�ලං ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

ප්රවාහන සංැලැැස්ම

1. නාගරමෙ� ප්රධානා මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය  
/ පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය / ඇඹිලිපිටිය නාගර 
සංභාව / ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය 
සංභාව

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම �ා නාඩත්තු කිරීම 

2. මෙයෝජි� විකල්ප මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

3. අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

4. මෙයෝජි� මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

5. ඇඹිලිපිටිය  ප්රධානා �ස්නාැවතුම්මෙපාළ 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යෑම

6. ඇඹිලිපිටිය නාවනාගරය මෙකටිදුර මෙස්වා 
�ස්නාැවතුම්මෙපාළ ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යෑම �ා නාඩත්තු කිරීම

7. ආර්ථික මධයස්ථානාය ආශ්රි� රථගාල්  
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යෑම �ා නාඩත්තු කිරීම

8. උඩවලංව සංංචාාරක මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනා 
වයාපෘතිය

පළාත් මාර්ග සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය / ඇඹිලිපිටිය 
ප්රාමෙේශීය සංභාව

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම

9. මෙයෝජි� ඇඹිලිපිටිය ජනාාධිපති විදායාලංය 
ආශ්රි� රථගාලං  ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, වයාපෘතිය 
පවත්වාමෙගනා යෑම �ා නාඩත්තු කිරීම

නගර මධයය සංංවර්ධන සංැලැැස්ම 

10. මෙයෝජි� පරිපාලංනා සංංකීර්ණ මෙගාඩනාැගිලී  
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය  
/ ම�වැලි අධිකාරිය 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

පරිපාලංනා සංංකීර්ණ තුළ 
ස්ථාපි� රාජය  ආය�නා �ා 
විෂයානු�ේධ අමා�යාංශ

වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යෑම �ා නාඩත්තු කිරීම

11.a. මෙයෝජි� මධයම ප්රාන්තික නිවාසං වයාපෘතිය - ජාතික නිවාසං සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම �ා නාඩත්තුව

11.b. මෙයෝජි� රාජය නිලං නිවාසං වයාපෘතිය නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ම�වැලි අධිකාරිය වයාපෘතිය නාඩත්තුව 

පානීය ජලැ  සංැලැැස්ම  

12. ඇඹිලිපිටිය නාවනාගරය ජලං ටැංකිය 
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

ජාතික ජලංසංම්පාදානා �ා 
ජලංාප්රවා�නා මණ්ඩලංය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම

13. චාන්ද්රිකා වැව ප්රතිසංංවර්ධනා වයාපෘතිය ම�වැලි අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම
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සංැලැැස්ම උප සංැලැසුම් සංහ ක්රියාකාාරී වයාපෘති අදාළ ආයතනය වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීම සංඳහා  
ආයතනකොයහි වගකීම්

මෙභෞතික �ා සංමාජීය 
යටි�ලං ප�සුකම් 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

අප ජලැ හා මලැාප්රවාහ සංැලැැස්ම 

14. මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපමෙ� කඩදාාසි 
කම්�ලංට අයත් කලුදිය මෙපාකුණු අපජලං 
පිරිප�දු  කිරීමෙම් වයාපෘතිය

කර්මාන්� අමා�යාංශය වය�ාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම

ඝන අපද්රවය කාළමණාකාරණ සංැලැැස්ම

15. මෙයෝජි� ඝනා අපද්රවය කණමණාමණාකරණ 
වයාපෘතිය

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව / 
ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම

කාෘෂි ආර්ථිකා සංැලැැස්ම

16. වැ� පේධතිය ප්රතිසංංස්කරණය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

ම�වැලි අධිකාරිය  
/ වාරිමාර්ග මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම 

17. බීජ අබිජනානා මධයස්ථානාය �ා මෙගාවි පුහුණු 
මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

කෘෂිකර්ම මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

සංංචාරකා සංැලැැස්ම

18. මෙයෝජි� සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානායක් 
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය (උඩවලංව)

සං�රගමුව පළාත් සංංචාාරක 
අමා�යාංශය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම 

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ග

කාෘෂි ආර්ථිකා සංැලැැස්ම

19. ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය  ප්රධානා 
මෙමමෙ�යුම් මධයස්ථානායක් වශමෙයන් 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

ග්රාාමීය ආර්ථික කටයුතු 
සංංවර්ධනා අමා�යාංශය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම 

20. මෙමාරකැටිය වී ග�ඩා සංංකීර්ණය 
ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

වී අමෙලංවි මණ්ඩලංය, කෘෂිකර්ම 
අමා�යාංශය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම 

21. D26 ඇළ සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය ම�වැලි අධිකාරිය, වාරිමාර්ග 
මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම 

22. උඩවලංව , මෙමාරකැටිය තුංකම, �ා කුට්ටිගලං 
ම�ජනා මෙපාළවල් සංංවර්ධනාය කිරීම �ා 
කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධයස්ථානා ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

සං�රගමුව පළාත් කෘෂිකර්ම 
අමා�යාංශය  
/ නාාගරික සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව  
/ ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව

වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යැම �ා නාඩත්තු කිරීම

කාර්මාන්ත සංැලැැස්ම

23. ඇඹිලිපිටිය හිඟුර කර්මාන්� කලංාපය 
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

කර්මාන්� අමා�යාංශය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම 

සංංචාරකා සංැලැැස්ම

24. උඩවලංව සංංචාාරක උදායානාය ඉදිකිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

සං�රගමුව පළාත් සංංචාාරක 
අමා�යාංශය  
/ නාාගරික සංංවර්ධනා 
අධිකාරිය / ඇඹිලිපිටිය 
ප්රාමෙේශීය සංභාව

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යෑම �ා නාඩත්තු කිරීම

ආර්ථික සංංවර්ධනා 
උපායමාර්ග

නගර මධයය සංංවර්ධන සංැලැැස්ම

25. ඇඹිලිපිටිය සංා�පු සංංකීර්ණය �ා රථගාලං 
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාවගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම

26. ආපනා ශාලංා,  සිනාමා ශාලංා ඇතුළත් වාණිජ 
සංංකීර්ණය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාවගනා යෑම �ා 
නාඩත්තු කිරීම
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සංැලැැස්ම උප සංැලැසුම් සංහ ක්රියාකාාරී වයාපෘති අදාළ ආයතනය වයාපෘති ක්රියාත්මකා කිරීම සංඳහා  
ආයතනකොයහි වගකීම්

තිරසංාර පරිසංර 
සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

සංංචාරකා සංැලැැස්ම

27. මෙයෝජි� උඩවලංව නාාගරික වනා උදායානාය �ා 
රථගාලං ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය  
/ ම�වැලි අධිකාරිය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යෑම �ා නාඩත්තු කිරීම

28. චාන්ද්රිකා වැව ආශ්රි� උදායානා ඉදිකිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය ප්රාමෙේශීය සංභාව වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යාම �ා නාඩත්තු කිරීම

29. උඩවලංව දාකුණු ඇළ මාර්ගය සංංචාාරක ගමන් 
පථයක් මෙලංසං සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය  
/ සං�රගමුව පළාත් සංංචාාරක 
අමා�යාංශය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ම�වැලි අධිකාරිය වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යාම �ා නාත්තු කිරීම

කොපාදු එළිංමහන් කාටයුතු පිළිංබඳ අවකාාශීය සංැලැැස්ම

30. ඇඹිලිපිටිය මෙමාරකැටිය මාර්ගමෙ� මෙර්ඛිය 
උදායානාය සංංවර්ධනාය  කිරීමෙම් වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය  
/ ම�වැලි අධිකාරිය

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යාම �ා නාඩත්තු කිරීම

31. මෙයෝධගම ක්රීඩාංගණය �ා නාාගරික උදායානාය 
සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම

ඇඹිලිපිටිය නාගර සංභාව වයාපෘතිය පවත්වාමෙගනා යාම �ා නාඩත්තු කිරීම

32. ම�වැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

ම�වැලි අධිකාරිය වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කිරීම, පවත්වාමෙගනා යාම �ා 
නාඩත්තු කිරීම

වගුව 6.9 : වයාපෘති �ා ඊට අදාාළ වගකිවයුතු ආය�නා 
මූලැා�ය : සංැලංසුම් කණ්ඩායම, සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, 2017
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උපායමාර්ග සංහ නියමතා
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7.1. හැදින්වීම 

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් ඉලැක්කගතා සංංවර්ධන දැැක්ම 
“වලැව නිම්නයේ� කෘෂි ආර්ථික නිපාැයුම් යේක්න්ද්රය” යේවතා ලැගාවීම සංඳහාා යේමම සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් 
කර ඇතා. ඉදිරි වසංර 10 ක කාලැසීමාව තුළ දි ලැගාවීමට අයේ�ක්ෂිතා නගර සංංවර්ධන දැැක්ම සංාක්ෂා�  
කර ගැනීම සංඳහාා අරමුණු හාා පාරමාර්ථා හාඳුන්වා දී ඇතා. මීට අමතාරව, යේමම අරමුණු හාා පාරමාර්ථා 
ක්රියා�මක කිරීම සංඳහාා උපාායමාර්ගික සංැලැසුම් හායක් හාඳුන්වා දී ඇතා. ඒ අනුව යේභෞතික සංංවර්ධන 
උපාායමාර්ග සංහා නියමතාා යටයේ� සංංවර්ධන කලැාපා හාා කලැාපිකරණ නියමතාා අන්තාර්ගතා යේ�.

වියේ�ෂයේයන්, සංාම්ප්රදැායික ඉඩම් පාරිහාරණය හාා සංාම්ප්රදැායික කලැාපීකරණ සංැලැසුම් වලින් ඔ�බට, 
ඝන�වය මතා පාදැනම්ව සිදුකරන ලැදැ යේමම සංැලැැස්ම අයේ�ක්ෂිතා නාගරික ආකෘතිය නිර්මාණය කිරීමට 
අවස්ථාාව පාහාසු කර ඇතා. යේමම සංැලැසුම් ප්රයේද්ශයට අදැාලැව සිදුකරන ලැදැ සංංවර්ධන ප්රවණතාා අධයනය, 
සංංයේ�දී ප්රයේද්ශ වි�යේ�ෂණය, මාර්ග සංම්බන්ධතාා වි�යේ�ෂණය හාා යේයෝගයතාා අධයනය යනාදී 
වි�යේ�ෂණයන් හාා අයේ�ක්ෂිතා යේන්වාසික යේමන්ම සංංසංරණ ජානගහානය හාා යේයෝජිතා වයාපාෘති වලැ බලැපාෑම 
සංැලැකි�ලැට යේගන පාවතින යේභෞතික මායිම් උපායේයෝගී කරගනිමින් කලැාපීය මායිම් යේවන්කිරීම  
සිදුකර ඇතා.

තාවදුරට� කලැාපිකරණය තුලින් ඒ ඒ කලැාපාය ආශ්රිතාව පාවතින විභවතාා ප්රවර්ධනය වන පාරිදි  භාවිතායන් 
හාදුන්වාදී ඇතා. ඒ අනුව යේමම පාරිච්යේ�දැයේ� සංංවර්ධන කලැාපා සංහා කලැාපීකරණ නියමතාා විස්තාරා�මකව 
විස්තාර කර ඇතා. යේමහිදී, සංංවර්ධන කලැාපා, කලැාපිකරණ සංාධකය, සංංවර්ධන කලැාපා සංඳහාා අවසංර ලැ� 
භාවිතායන් සංහා එම සංංවර්ධන කලැාපාවලැට බලැපාාන යේපාාදු නියමතාා විස්තාර කර ඇතා.

7.2. සංංවර්ධන කාලැාප 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය සංදැහාා හාඳුනාග� ඝණ�ව කලැාපා අතාරින් වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා 
නගර සංංවර්ධන දැැක්ම යේවතා ළඟාවීමට වියේ�ෂිතා භාවිතා කලැාපා 9ක් හාඳුනායේගන  ඇතා

1. වාණිජා කලැාපාය I 
2. වාණිජා කලැාපාය II
3. ආයතනික කලැාපාය 
4. සංංචාාරක යේස්වා කලැාපාය 
5. කෘෂිකාර්මික යේස්වා කලැාපාය 
6. කර්මාන්තා කලැාපාය 
7. මිශ්ර යේන්වාසික කලැාපාය I
8. මිශ්ර යේන්වාසික කලැාපාය II
9. හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපාය

07 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා කලංාප සංහා 

රේපාදු කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා 

�ැදින්වීම

සංංවර්ධනා කලංාප
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සිතියම් අංකා 7.1 : කලංාපිකරණය

7.2.1. රේයෝජිත්යං කලංාපිකරාණ සංැලංැස්මා - 2021–2030  

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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7.3 කාලැාප සංංගුණකාය 

කලැාපා සංංගුණකය (Zone Factor) යන්න මීට යේපාර සංැලැසුම් යේරගුලැාසි යටයේ� ප්රායේයෝගිකව සිදු කරන ලැදැ 
යේගබිම් අනුපාාතා සංංක�පාය යේවනුවට ඉදිරිපා� කරනු ලැබන නව සංංක�පායක් යේලැසං හාැඳින්විය හාැක. 
එමගින් යම් ප්රයේද්ශයක් තුළ යම් නි�චිතා කාලැ පාරාසංයක් ඇතුළතා සිදුවිය හාැකි සංංවර්ධනයේ� තිව්රතාාවය 
තීරණය කරනු ලැබයි. ඒ අනුව, ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්මට අදැාළ ප්රයේද්ශයේ� සංංවර්ධනය  
2030 වර්ෂය වන විට, ඝණ�වය පාදැනම් කරගනිමින් සිදුවනු ඇතාැයි අයේ�ක්ෂා යේකයේර්. වියේ�ෂයේයන්ම 
ඉතාා ඉහාලැ ඝන�ව වාණිජා කලැාපා තුලැ ඝන�වයේයන් වැඩි සංංවර්ධනයක් අයේ�ක්ෂා කරන අතාර ඉහාලැ 
ඝන�ව ආයතනික කලැාපාය තුළින් ඝන�වයේයන් ඉහාළ සංංවර්ධනයක් දැ, මධය ඝන�ව සංංචාාරක යේස්වා, 
කෘෂිකාර්මික යේස්වා හාා මිශ්ර යේන්වාසික කලැාපාය තුලැ මධය ඝන�ව සංංවර්ධනයක් අයේ�ක්ෂා යේකයේර්. 
හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපාය තුළ අඩු ඝන�ව සංංවර්ධනයක් අයේ�ක්ෂා කරනු ලැබයි. එමඟින් 2030 වර්ෂය 
වන විට අයේ�ක්ෂිතා නගර ආකෘතිය නිර්මාණය කිරීම බලැායේපාායේරා�තුව යේ�. යේම් සංඳහාා ඇඹිලිපිටිය 
ප්රයේද්ශයේ� පාවතින ඉඩම් තුළ සිදුවන සංංවර්ධනයේ� ස්වභාවය සංෘජුවම බලැපාානු ලැබයි. එනම් කලැාපා 
සංංගුණකය යටයේ� තීරණය කරනු ලැබන උපාරිම සංංවර්ධනයේ� ප්රමාණය මතා අයේ�ක්ෂිතා නගර ආකෘතිය 
නිර්මාණය වීම ප්රයේයෝගික කිරීම  සිදුයේ�.

යම් ප්රයේද්ශයක් තුලැ උපාරිම සංංවර්ධනයේ� ප්රමාණය තීරණය කිරීමට පාළමුව එම සංංවර්ධනය සංඳහාා සුදුසු 
ප්රයේද්ශ හාඳුනා ගැනීම සිදු විය යුතුය. එනම් ඉහාලැ ඝන�ව, මධය ඝන�ව හාා අඩු ඝන�ව සංංවර්ධන 
කලැාපා තීරණය කිරීම විස්තාරා�මක වි�යේ�ෂණයක නිරීක්ෂණයන් මඟින් ලැබා ගන්නා නිගමන ප්රයේද්ශයේ� 
ප්රායේයෝගික ක්රියාකාරි�වය හාා සංංකලැනය කිරීම මඟින් සිදු විය යුතුය. එයේස් සිදු කළ යුතු වන්යේන් 
යේභෞතික, සංමාජීය, පාාරිසංරික හාා ආර්ථික යන පාැතිකඩ ඔස්යේස් සංමබර වූ සංංවර්ධනයක් පාැවතිය යුතු 
නිසංායේවනි. 

ඒ අනුව භුමියේ� පාාරිසංරික සංංයේ�දීතාාව, සංංවර්ධනයේ� තීව්රතාාවය හාා එහි දිශාව, අපාරවුහා පාහාසුකම්වලැ 
වයා�තිය, භුමිය තුලැ සංංවර්ධනයන් දැරාගැනීයේම් ප්රමාණය, භූයේගෝලීය තා��වයන්, ජානඝන�වයේ� 
ස්වභාවය යන වි�යේ�ෂණයන් මතා පාදැනම්ව එම කලැාපා තීරණය කිරීම සිදු කර ඇතා. එනම් යම් කලැාපායක 
කලැාපා සංංගුණකය අයේනක් කලැාපායට වඩා වැඩි අගයක් ගන්යේන් නම් එම කලැාපාය තුලැ ශක්තිම� 
අපාරවුහා පාහාසුකම් පාද්ධතියක්, ඉහාලැ වාණිජා සංංවර්ධනයක්, ඉහාලැ ජානගහාන ආකර්ශනයක් අයේ�ක්ෂා 
කරන ප්රයේද්ශයක් වීම බලැපාා ඇතා. අඩු කලැාපා සංංගුණකයක් නම් පාරිසංර සංංයේ�දී ප්රයේද්ශයක් වීම, 
සංංවර්ධනය සංඳහාා වන භුමියේ� දැරා ගැනීම අඩු වීම, අපාරවුහා පාහාසුකම්වලැ මදැ බව, අයේ�ක්ෂිතා නගර 
ආකෘතියේ� පාහාලැ අවස්ථාාව වීම යන කරුණු ඒ සංඳහාා බලැපාා ඇතා. 

ඒ අනුව කලැාපා සංංගුණක සංංක�පාය යටයේ� කලැාපා සංංගුණකයක් (Zone Factor) සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් 
එක් එක් කලැාපා සංදැහාා ලැබාදීම සිදු කර ඇතා.

7.3.1. කලංාප සංංගුණකය නිර්ණය කිරීමා

සංංවර්ධන සංැලැැස්මට අනුකුලැව සංකස් කරන ලැදැ අරමුණු හාා පාරමාර්ථා මගින් අනාගතායේ�දී ප්රයේද්ශය තුලැ 
දැැකිය හාැකි නාගරික ආකෘතිය� (Urban Form), අනාගතා සංංවර්ධනයන් සිමා කරන මුලික සංාධක වන 
පාරිසංර සංංයේ�දීතාාව, සංංවර්ධනය සංඳහාා වන විභාවතාාවයන් හාා දැරාගැනීයේම් ශක්තිය යන සංාධකයන් 
සංලැකා ගණනය කරන ලැදැ යේන්වාසික, වාණිජා, හාා යේවන� භාවිතා සංඳහාා යේයාදැාගතා හාැකි මුළු භුමි 
ප්රමාණය දැැනට ප්රයේද්ශය තුලැ සංංවර්ධනය සංඳහාා යේයාදැාගතා හාැකි භුමි ප්රමාණයේයන් යේබදු විට ලැැයේබන 
අගය එම කලැාපායේ� කලැාපා සංංගුණකයයි.

යේම් අනුව, සංංවර්ධන සංැලැැස්යේමහි යේයෝජිතා කලැාපිකරණ සංැලැැස්ම තුලැ වූ එක් එක් ඝන�ව කලැාපායන්හි 
යේයෝජිතා ඝන�වයන්ට අනුකුලැව බලැායේපාායේරා�තුවන සංංවර්ධනයට අවකාශ ලැබාදීමට උචිතා අයුරින් 

07 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා කලංාප සංහා 

රේපාදු කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා 

කලංාප සංංගුණක

ක ා  සංං කය  
ර් ය 
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කලැාපා සංංගුණකය ගණනය කරනු ලැබයි. කලැාපා සංංගුණකය මුලිකව 2.5 ඉහාලැම අගයක් සිට 0.5  අවම  
අගයන් දැක්වා විචාලැනය යේ�. කලැාපා තුලැ ඉතාා ඉහාලැ සංංවර්ධනයක් අයේ�ක්ෂා කරන අවස්ථාාවන්හිදී යේමම 
අගය 2.0 ට වඩා ඉහාලැ අගයන් දැක්වාදැ යේවනස් යේ�. උදැාහාරණයක් යේලැසං කලැාපා සංංගුණකය 1.5 යේහාෝ ඊට 
වැඩිනම් එයින් අදැහාස් යේකයේරනුයේ� කලැාපාය තුලැ ඉහාලැ ඝන�ව සංංවර්ධනයක් කරා ගමන් කිරීමට 
අවකාශ සංපායාදිය හාැකි බවයි. කලැාපා සංංගුණකය 0 � 1.0 � අතාර අගය මගින් මධය ඝන�ව 
සංංවර්ධනයක් දැක්වා දැ, කලැාපා සංංගුණකය 1 ට අඩු අගයක් තුළින් අඩු ඝන�ව සංංවර්ධනයක් සංඳහාාදැ 
අවකාශ සංලැසංා යේදැනු ලැබයි.

යේම් අනුව ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුලැ නගර ආකෘතිය සංලැකා බැලීයේම්දී වාණිජා කලැාපා මගින් 
ආවරණිතා නගරයේ� මධය ප්රයේද්ශය තුලැ යේගාඩනැගිලි ඝන�වය හාා එහි උසං සංායේ�ක්ෂව ඉහාලැ වන අතාර 
නගර මධයයේයන් ඔ�බට සංායේ�ක්ෂව මධය ඝන�ව කලැාපා තුළින් මධය උසංකින්දැ, ක්රමයේයන් අඩු ඝන�ව 
කලැාපා හාරහාා උසං අඩුයේවමින් යන පාරිදි යේ�. යේමහිදී නගරයේ� හාරස්කඩ සංැකැස්ම යේදැසං බැලූ විට ප්රයේද්ශය 
මායියේම් සිට ප්රධාන නගර මධය තුලැ ඉහාලැ යේගාඩනැගිලි උසංක සිට ක්රමයේයන් උසං අඩුයේවමින් යන 
ආකෘතියක් දැර්ශනය වීම අනාගතා නගර සංංක�පාය තුලින් අයේ�ක්ෂා කර ඇතා. යේම් අනුව, ඇඹිලිපිටිය 
නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් කලැාපීකරණ සංංගුණකය ගණනය කළ ආකාරය ඇමුණුම් අංක 07  
මගින් දැැක්යේවන අතාර සංංවර්ධනයන් සංදැහාා අවසංරලැ� යේගබිම් ප්රමාණය නිර්ණය කිරීම 2021 ජූලි මසං 08 
බ්රහාස්පාතින්දැා දින අංක 2235/54 දැරණ අතිවියේ�ෂ ගැසංට් නියේ�දැනයේ� IV වන යේකාටයේස් 6 වන 
උපායේ�ඛ්යානයේ� ‘අ’ ‘ආ’ යන ආකෘති  පාත්රයන්ට අනුකූලැව, ඇඹිලිපිටිය  සංංවර්ධන සංැලැැස්මට අදැාළ වන 
සංංගුණකයන් උපායේ�ඛ්යානය 01 හි ‘අ, ආ” යේපාෝරමයන් මගින් දැක්වා ඇතා.

එකී අවසංරලැ�  යේගබිම් ප්රමාණයට අදැාළ යේගාඩනැගි�යේ� විවෘතා අවකාශය තීරණය කිරීම ඉහාතා ගැසංට් 
පාත්රයේ� ‘ඉ’  ආකෘතිය මගින් දැැක්යේවන අතාර එය ඇඹිලිපිටිය සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් උපායේ�ඛ්යානය 01 හි ‘ඉ’  
යේපාෝරමය මගින් දැක්වා ඇතා. 

07 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා කලංාප සංහා 
රේපාදු කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා 

කලංාප සංංගුණක

ක ා  සංං කය  
ර් ය 
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"අ" කොපෝරමය  - අවසංරලැත්
 කොග

බිම් අනු
පාත

යන්
 

ඉඩාකොම් ප්රමාණ
ය (ව. මීටර්)

කා
ලැාපිය සංංගු

ණ
කා

ය  
= 0.50 - 0.74

කා
ලැාපිය සංංගු

ණ
කා

ය  
= 1.00-1.24

කා
ලැාපිය සංංගු

ණ
කා

ය 
= 1.50-1.74

කා
ලැාපිය සංංගු

ණ
කා

ය  
= 2.00-2.24

කා
ලැාපිය සංංගු

ණ
කා

ය  
= 2.50-2.74

මාර්ග
කො� අවම පළලැ 

මාර්ග
කො� අවම පළලැ 

මාර්ග
කො� අවම පළලැ 

මාර්ග
කො� අවම පළලැ 

මාර්ග
කො� අවම පළලැ 

**6 මීටර් 

9 මීටර් 

12 මීටර්

15 මීටර්  
සංහ වැඩි

**6 මීටර් 

9 මීටර් 

12 මීටර්

15 මීටර්  
සංහ වැඩි

**6 මීටර් 

9 මීටර් 

12 මීටර්

15 මීටර්  
සංහ වැඩි

**6 මීටර් 

9 මීටර් 

12 මීටර්

15 මීටර්  
සංහ වැඩි

**6 මීටර් 

9 මීටර් 

12 මීටර්

15 මීටර්  
සංහ වැඩි

150 - 250ට අඩු 
0.8

0.9
0.9

0.9
1.6

1.7
1.8

1.9
2.4

2.6
2.7

2.8
3.0

3.4
3.6

3.8
3.0

3.4
3.6

4.0

250 - 375 ට අඩු 
0.9

1.0
1.2

1.3
1.8

2.2
2.4

2.7
2.6

3.2
3.6

4.0
3.2

3.6
4.5

4.5
3.5

4.0
5.0

5.5

375 - 500 ට අඩු 
0.9

1.0
1.2

1.4
1.9

2.2
2.5

2.8
2.7

3.3
3.8

4.2
3.4

3.7
4.8

5.2
3.6

4.6
5.2

6.0

500 - 750 ට අඩු 
1.0

1.1
1.3

1.5
2.0

2.3
2.7

3.0
2.8

3.4
4.0

4.5
3.5

4.0
5.0

6.0
3.7

5.1
5.5

6.5

750 - 1000 ට අඩු 
1.0

1.2
1.4

1.7
2.1

2.4
2.9

3.3
3.1

3.6
4.3

5.0
3.6

4.5
5.7

6.5
3.8

5.2
6.5

7.0

1000 - 1500 ට අඩු 
1.1

1.3
1.5

1.8
2.2

2.5
3.0

3.6
3.2

3.8
4.6

5.5
3.7

5.0
6.1

8.0
3.9

5.4
7.0

9.0

1500 - 2000 ට අඩු 
1.1

1.4
1.7

2.0
2.3

2.7
3.4

4.0
3.4

4.0
5.0

6.0
3.8

5.1
6.7

9.0
4.0

5.5
7.5

*10.5

2000 - 2500 ට අඩු 
1.2

1.5
1.8

2.1
2.4

2.8
3.5

4.2
3.5

4.2
5.2

6.5
3.9

5.2
7.1

*10
4.0

5.6
7.5

*11

2500 - 3000 ට අඩු 
1.2

1.6
2.0

2.4
2.5

3.2
4.0

4.7
3.6

4.4
5.5

7.0
4.0

5.3
7.4

*10.5
4.0

5.7
8.0

*11.5

3000 - 3500 ට අඩු 
1.3

1.7
2.1

2.5
2.6

3.4
4.2

5.0
3.7

4.6
6.0

7.5
4.0

5.4
7.6

*11
4.0

5.8
8.0

*12

3500 - 4000 ට අඩු 
1.4

1.8
2.2

2.6
2.8

3.6
4.3

5.3
3.8

4.8
6.3

7.7
4.0

5.5
7.8

*11.5
4.0

5.9
8.0

*12

4000ට වැඩි 
1.5

1.9
2.3

2.8
3.0

3.8
4.5

5.5
4.0

5.0
6.5

8.0
4.0

5.6
8.0

*12
4.0

6.0
8.0

*UL

  UL - අසීමි�
යි  
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නා

 නා
ැවතු

ම් සංදා�
ා මෙවන්

ක
ර ඇ

ති
 මෙග

බිම් ප්රමාණ
යන්

 මෙග
බිම් අනු

පා�
ය සංදා�

ා ග
ණ

නා
ය මෙනා

ාක
රයි  

 
 

 
 

 
 

 
 

  ක
ලංාපීය මෙරගු

ලංාසි යටමෙත්
 ම�

ල් ප්රමාණ
ය මෙ�

ෝ මෙග
බිම් අනු

පා�
ය දාක

වා ඇ
ති

 විටක
දී ඉ�

�
 මෙග

බිම් අනු
පා�

යන්
 අදාාළ මෙනා

ාමෙ�. 
 

 
 

 
 

 
 

 
  සංංවර්ධනා

 සංැලංැස්ම යටමෙත්
 ඉඩමෙම් ආ

නා
ති

යට අනු
ව ඉ�

�
 මෙග

බිම් අනු
පා�

යන්
 මෙවනා

ස් විය �
ැක

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  ඉඩමෙම් ආ

නා
ති

ය අංශ
ක

 11ට වඩා වැඩිවනා
විට ජාති

ක
 මෙග

ාඩනා
ැගි

ලි පර්මෙ�ෂණ
 ආ

ය�
නා

මෙ� අනු
මැති

ය ලං�ාග
�

 යුතු
ය  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 * මෙග

බිම් අනු
පා�

ය 10.0  මෙ�
ෝ ඊට වැඩි ප්රමාණ

යක්
 සංදා�

ා අවසංර ලංැමෙ�නු
මෙ� අවම වශ

මෙයන්
 මීටර් 12ක

( මාර්ග
මෙ� මැදා සිට) මෙග

ාඩනා
ැගි

ලි සීමාවක්
 පනා

වා ඇ
ති

 ප්රමෙ�ශ
 මාර්ග

ය සංදා�
ා පමණි

. එමෙස් මෙනා
ාවනා

 අවස්ථාවක
 උපරිම මෙග

බිම් අනු
පා�

ය  
    9.0 ට සිමා විය යුතු

ය.
 **සංංවර්ධනා

 සංැලංැස්මෙම් මීටර් 7 ක්
 පළලං මාර්ග

යක්
 මෙලංසං �

ඳුනා
ාමෙග

නා
 ඇ

ති
 මාර්ග

 සංඳ�
ා අවම මාර්ග

 පළලං මීටර් 7 ක්
 මෙලංසං සංලංක

නු
 ලංැමෙබ් 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

උපමේ�ඛන
ය 1 

“අ”  රේපෝරාමාය - අවසංරාලංත්
 රේග

බිම් අනු
පාත්යං

යන
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“ආ” රේපෝරාමාය - මීටර් 3 සංහා 4.5 මාාර්ග සංදහාා මාහාල් ප්රමාාණයන

"ආ" කොපෝරමය - මීටර් 3 සංහ 4.5 මාර්ග සංදහා මහ� ප්රමාණයන් 

මාර්ගකො� අවම 
පළලැ 

ඉඩාකොම් 
මුහුණකොතහි 
අවම පළලැ 

කොගබිම්  
ආවරණ 
ප්රතිශතය* 

උපරිම මහ� ප්රමාණය 

කාලැාපිය 
සංංගුණකාය 
0.5 - 0.74

කාලැාපිය 
සංංගුණකාය   
0.75 - 1.24

කාලැාපිය 
සංංගුණකාය 
1.25 - 3.49

කාලැාපිය 
සංංගුණකාය 
3.50 - 4.00

3.0 මීටර් 6 මීටර් 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2)

4.5 මීටර් 6 මීටර් 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3)

 වා�නා නාැවතුම් ඉඩකඩදා ඇතුලංත්ව ඉ�� ම�ල් ප්රමාණයන් දාක්වා ඇ� 
 එක් එක් මාර්ග සංදා�ා නියමි� නිවාසං ඒකක ප්රමාණයන් මෙවනාස් මෙනාාමෙ� 
 * කලංාපීය මෙරගුලංාසි යටමෙත් මෙගබිම් ආවරණ ප්රතිශ�යන් දාක්වා මෙනාාමැති විටකදී 

 “ඉ”  රේපෝරාමාය - විවෘත්යං අවකාශයන 

"ඉ" කොපෝරමය - විවෘත අවකාාශයන්

කොග
ාඩා

න
ැගි

ලි 
කා

ාණ්
ඩාය

 

කොග
ාඩා

න
ැගි

�කො
� 

උසං
 (මී

ටර්
)

ඉඩා
කොම්

 මු
හු

ණ
කොත

හි
 අ

වම
 ප

ළලැ
 (මී

ටර්
) කොගබිම් ආවරණ 

ප්රතිශතය* පසුපසං අවකාාශය (මීටර්) පැති අවකාාශය (මීටර්)
ස්වභාවිකා ආකොලැෝකාය හා 
වාතා�ය ලැබාගන්නා 
වාලිං සංදහා

කොන්
වා

සිකා
 කො

න
ාව

න
 

කොන්
වා

සිකා
 

කොම
ම 

අන්
ත

කොය
න්

 ස්
වභ

ාවි
කා

 
ආ

කොලැ
ෝකා

ය 
හ

ා ව
ාත

ා�
ය 

ලැබ
ා කො

න
ාග

න්
න

ාවි
ට

කොම
ම 

අන්
ත

කොය
න්

 ස්
වභ

ාවි
කා

 
ආ

කොලැ
ෝකා

ය 
හ

ා ව
ාත

ා�
ය 

ලැබ
ා ග

න්
න

ාවි
ට

කොම
ම 

අන්
ත

කොය
න්

 ස්
වභ

ාවි
කා

 
ආ

කොලැ
ෝකා

ය 
හ

ා ව
ාත

ා�
ය 

ලැබ
ා කො

න
ාග

න්
න

ාවි
ට

කොම
ම 

අන්
ත

කොය
න්

 ස්
වභ

ාවි
කා

 
ආ

කොලැ
ෝකා

ය 
හ

ා ව
ාත

ා�
ය 

ලැබ
ා ග

න්
න

ාවි
ට

අව
ම 

පළ
ලැ 

අව
ම 

කොග
බිම්

 ප්ර
මා

ණ
ය 

 
අඩු උසං 

 7ට අඩු 6 80%** 65% 2.3 මීටර් 2.3 මීටර් - 2.3 මීටර් 2.3 මීටර් 5 ව. මීටර්

7 - 15ට අඩු 6 65% 65% 3.0 මීටර් 3.0 මීටර් - 3.0 මීටර් 3.0 මීටර් 9 ව. මීටර්

අ�රමැදී උසං 15 - 30ට අඩු 12 65% 65% 4.0 මීටර් 4.0 මීටර් 1.0 මීටර් සං� 3.0 මීටර් 4.0 මීටර් 4.0 මීටර් 16 ව. මීටර්

මධයම උසං 30 - 50ට අඩු 20 65% 65% 4.0 මීටර් 5.0 මීටර් 3.0 මීටර් මෙදාපසින් 5.0 මීටර් 5.0 මීටර් 25 ව. මීටර්

අධි උසං 
50 - 75ට අඩු 30 50%*** 50%*** 5.0 මීටර් 6.0 මීටර් 4.0 මීටර් මෙදාපසින් 6.0 මීටර් 6.0 මීටර් 36 ව. මීටර්

75 සං� ඊට වැඩි  40ට වැඩි 50%*** 50%*** 5.0 මීටර්  6.0 මීටර් 5.0 මීටර් මෙදාපසින් 6.0 මීටර් 6.0 මීටර් ****

  මෙගාඩනාැගිල්මෙල් උසං - ප්රමෙ�ශ මාර්ගය මට්ටමෙම් සිට ඉ�ලං සංදාලු �ලංය මෙ�ෝ ව�ලංය මට්ටම දාක්වා උසං (වා�නා නාැවතුම් ම�ල්දා ඇතුලංත්ව) 
  * කලංාපීය මෙරගුලංාසි යටමෙත් මෙගබිම් ආවරණ ප්රතිශ�යන් දාක්වා මෙනාාමැති විටකදී 
  ** සංම්පුර්ණමෙයන්ම මෙන්වාසික මෙනාාවනා සංංවර්ධනා කටයුතු සංදා�ා 
  *** මෙගාඩනාැගිලි උමෙස්න් 20% මෙ�ෝ ම�ල් 12 යනා මෙදාමෙකන් අවම උසංක් සංහි� මෙපාඩියම් (Podium) ම�ල් සංදා�ා 65%  මෙගබිම් ආවරණ ප්රතිශ�යක් ලං�ා දිය�ැක 
  **** අම�ර සංෑම උසං මී 3ක් සංදා�ාම අවම මෙගමිබ් ප්රමාණය  ව. මිටර්  1 කින් වැඩිවිය යුතුය 
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සිතියම් අංකා 7.2 : කලංාප සංංගුණක සංැලංැස්ම (2021–2030 )

7.3.2. කලංාප සංදහාා අදාළා කලංාප සංංගුණකය (2021–2030) 

 (2021–2030)
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7.4. සංැලැසුම් ප්රකොේශය සංදහා වූ කොපාදු නියමතා 

7.4.1. වර්ෂ 1978 අංක 41 දැරණ නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය පානයේ� 3 වන වගන්තිය යටයේ� අංක 
1605/41 හාා 2009.06.11 දිනැති අතිවියේ�ෂ ගැසංට් පාත්රයේ� නාගරික සංංවර්ධන ප්රයේද්ශයක් 
යේලැසං ප්රකාශයට පා�කර ඇති ඇඹිලිපිටිය නගර සංභා බලැ ප්රයේද්ශය හාා ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය 
සංභා බලැ ප්රයේද්ශයේයන් යේකාටසංක් අය�  පාරිපාාලැන සීමාවන් තුලැ පිහිටි සියලුම ප්රයේද්ශයන් 
සංදැහාා  යේමම  නියමතාා බලැ පාැවැ�යේ�.

7.4.2. කිසියම් සංංවර්ධන කටයු�තාක් සිදු කිරීයේම්දී ඊට අදැාලැවන සංැලැසුම් හාා සංංවර්ධන නියමතාා 
සංදැහාා යේමම කලැාපිකරන සංැලැැස්යේම් නියමතාාවන්ට අමතාරව 2021 ජූලි මසං 08 දිනැති හාා 
අංක 2235/54 දැරන ගැසංට් පාත්රය මගින් ප්රකාශයට පා� කර ඇති සංැලැසුම් හාා සංංවර්ධන 
යේරගුලැාසි ඇඹිලිපිටිය නගර සංභා බලැ ප්රයේද්ශය හාා ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභා බලැ ප්රයේද්ශයේයන් 
යේකාටසංක් අය� ඇඹිලිපිටිය සංැලැසුම් ප්රයේද්ශය සංදැහාා බලැා�මක යේ�.

7.4.3. සංංවර්ධන සංැලැැස්මට අදැාළව සංංවර්ධන කටයු�තාක් සංඳහාා අනුමැතිය ලැබායේදැන මුළු යේගබිම් 
ප්රමාණය, මහා� සංංඛ්යායාව, යේගාඩනැගිලි අවට විවෘතා ප්රයේද්ශයහාා බිම් කට්ටි ආවරණය 
උපායේ�ඛ්යානය 01 හි - අ, ආ හාා ඉ යේපාෝරමයන්ට අනුකූලැ විය යුතුය.

7.4.4. කලැාපීකරණ සංැලැැස්යේම් යේපාන්වා දී ඇති මායිම් යේබායේහාෝ විට පාදැනම් වී ඇ�යේ� පාවතින මහාා 
මාර්ග, අතුරු මාර්ග හාා ජාලැ මාර්ග වන අතාර, එවැනි මායිම් යේනාමැති අවස්ථාාවකදී සංංවර්ධන 
සංැලැැස්යේම් කලැාපා මායිම් සංඳහාා Google Earth හි Degree අනුව යේපාන්වා දී ඇති X සංහා Y 
ඛ්යාණ්ඩාංක පාදැනම් කරගතා යුතුය. 

7.4.5. කලැාපීකරණ සංැලැැස්ම  මඟින් යම් ස්ථාානයක් යේහාෝ යේද්පාලැක් යම් වියේ�ෂිතා භාවිතාාවක් සංඳහාා 
පාමණක් නම් කර ඇති විටකදී, එම ස්ථාානය යේහාෝ යේද්පාලැ එම නම් කරන ලැදැ භාවිතාය සංඳහාා 
පාමණක් යේයාදැා ගතා යුතුය.

7.4.6. යම් ස්ථාානයක් යේහාෝ යේද්පාලැක් යම් වියේ�ෂිතා භාවිතාාවක් සංඳහාා නම් කර යේනාමැති විටකදී එහි 
පාව�නා භාවිතාය,  කලැාපීකරණ සංැලැැස්ම අනුව එකී කලැාපායේ� අවසංරලැ� භාවිතායන් සංඳහාා 
කිසිදු අවහිරතාාවයක් යේනාවිය යුතුය. 

7.4.7. යම්කිසි යේද්පාලැක් යේහාෝ යේගාඩනැගි�ලැක් කලැාපා යේදැකකට යේහාෝ වැඩි ගණනකට අය� යේ� නම් 
එකී යේද්පායේලැහි යේහාෝ යේගාඩනැගි�යේ� ප්රධාන ප්රයේ�ශ මාර්ගය අය� වන කලැාපාය යේහාෝ එකී බිම් 
කට්ටියේයහි වැඩි භූමි ප්රතිශතායක් අය� වන කලැාපාය, නීතායනුකුලැ කලැාපාය යේලැසං සංැළකිය 
යුතුය.

7.4.8. අදැාළ කලැාපායේ� යේවන් යේවන් වශයේයන් දැක්වා ඇති භාවිතායන්ට අමතාරව, අයේනකු� ඒ හාා 
සංමාන භාවිතායන් සංඳහාා අවම භූමි ප්රමාණය සංැළකි�ලැට යේගන යේකාන්යේද්සි වලැට යට�ව 
අධිකාරිය විසින් අවසංර ලැබා යේදැනු ලැැයේ�.  

7.4.9. යේපාාදු එළිමහාන් උදැයාන, වියේනෝදැ කටයුතු අවකාශ සංඳහාා දැැනට භාවිතාා වන හාා හාදුනායේගන 
ඇති ප්රයේද්ශවලැට එම කටයුතු සංඳහාා පාමණක් අවසංර යේදැනු ලැැයේ�.

07 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා කලංාප සංහා 
රේපාදු කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා 

සංැලංසුම් ප්රමෙේශය සංදා�ා වූ 
මෙපාදු නියම�ා
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7.4.10. සංැලැැස්යේම් නියමතාා බලැපාව�වනු ලැබන දිනය වන විට, කිසියම් නීතායනුකූලැව ක්රියා�මක 
කරනු ලැබන භාවිතායක් එම කලැාපායට යේනාගැලැයේ� නම්, එකී භාවිතාය කාලැය දීර්ඝ කිරීයේමන් 
යේහාෝ එහි යේගාඩනැගිලි යේකාටස් යේහාෝ යන්ත්ර සූත්ර වයා�තා කිරීයේමන් යේහාෝ යාබදැ ඉඩම්වලින් 
යේකාටස් එකතු කිරීයේමන් යේහාෝ කිසියම් වයාපාෘතියකට තුඩුයේදැන ක්රියාකාරකම් සංඳහාා යේහාෝ 
අවසංර යේදැනු යේනාලැැයේබන අතාර අතායවශය නඩ�තු කටයුතු සංඳහාා පාමණක් අවසංර යේදැනු 
ලැැයේ�.  තාවදැ, යේයෝජිතා භූමිය යේහාෝ යේගාඩනැගි�ලැ දිගින් දිගටම පාව�වායේගන යාම අහිතාකර 
යයි හාැයේගන්යේන් නම් එකී යේනාගැලැයේපාන භාවිතාය නතාර කරන යේලැසං නියම කරනු ලැැබිය 
හාැක.

7.4.11. කිසියම් ස්ථාානයකට යේහාෝ ඉඩම් කැබැ�ලැකට යාබදැ අඩිපාාර, පාඩියේපාළ හාා සියලු මාර්ග වලැට 
අදැාළ යේගාඩනැගිලි සීමා හාා මාර්ගවලැ අවම පාළලැ පාරිච්යේ�දැය 09 ට අනුකූලැ විය යුතුය.

7.4.12. කිසියම් ස්ථාානයක් යේහාෝ බිම් කැබැ�ලැක් ජාලැ මාර්ගයකට යාබදැව පිහිටා ඇති වියේටක එම ජාලැ 
මාර්ගයට තාැබිය යුතු රක්ෂිතා සීමාව පාරිච්යේ�දැය 09 ට අනුකූලැ විය යුතුය

7.4.13. කිසියම් පුද්ගලැයේයකු විසින් ඛ්යාණිජා ද්රවය සංඳහාා කරනු ලැබන කැණීම් කටයුතු යේවනුයේවන්  
අවසංර ලැබායේදැනු ලැබන කලැාපාවලැ කැණීම් කටයුතු පාරිච්යේ�දැය 09 හි සංඳහාන්වන රක්ෂිතා  
අවශයතාාවන්ට අනුකූලැ විය යුතු අතාර තාවදැ ඛ්යාණිජා කැණීම් කටයුතු සංදැහාා නාගරික 
සංංවර්ධන අධිකාරියේයන් මුලික සංැලැසුම් නිරාකරණයක් ලැබා ගතා යුතුය.

7.4.14. සුසංාන භූමියක් යේහාෝ ආදැහානාගාරයක් සංඳහාා යම්කිසි ඉඩමක් යේහාෝ භූමි භාගයක් යේවන් කරනු 
ලැබන විට නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� නිර්යේද්ශය ලැබා ගතා යුතුය.

7.4.15. අන්තාරාදැායක, විෂ හාා දූෂණ කාරක කර්මාන්තා යේහාෝ වයාපාාර ඉදිකිරීම යේහාෝ වයා�තා කිරීම 
සංදැහාා අන්තාරායකාරී ඖෂධ පාාලැක මණ්ඩලැය, මධයම පාරිසංර අධිකාරිය හාා නාගරික 
සංංවර්ධන අධිකාරීය මගින් නිර්යේද්ශයන් ලැබා ගතා යුතුය.

7.4.16. පුරාවිදැයා�මක, පුරාණ ගෘහා නිර්මාණ ශි�පීය ක්රම සංම්බන්ධව සංහා ජාාතික උරුමයන් හාා 
සංම්බන්ධ  සියලු යේගාඩනැගිලි හාා භුමි භාගයන් පාවතින ආකාරයන්ට සංංරක්ෂණය කලැ යුතු 
අතාර වැඩි දියුණු කිරීමක් යේහාෝ ප්රතිසංංස්කරණයක් සිදු කිරීයේම්දී සංහා නව ඉදිකිරීමක් සිදු 
කිරීයේම්දී පුරා විදැයා�මක අගයන් ආරක්ෂා වන පාරිදි සංැලැසුම් කලැ යුතු අතාර ඒ සංඳහාා පුරා 
විදැයා යේදැපාාර්තායේම්න්තුයේ� හාා  අදැාළ ආයතානයේ� නිර්යේද්ශ ලැබා ගතා යුතුය.

7.4.17. හාරිතා සංංරෂණ කලැාපායට ඇතුළ� යේනාවූ යේතා�බිම් කාණ්ඩ යටයේ� වර්ගීකරණය කර ඇති 
කිසියම් ප්රයේද්ශයක් අයේනකු� සංංවර්ධන කලැාපා තුළ ඇතුළ�ව පාවතින විටකදී එවැනි ප්රයේද්ශ 
සංදැහාා හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපායේ� ඇතුළ� භාවිතායන්, මාර්යේගෝපායේද්ශ හාා යේකාන්යේද්සි 
බලැපාැවැ�යේ�.

7.4.18. යේයෝජිතා කසංළ ප්රතිචාක්රීකරණ මධයස්ථාාන, සංනීපාාරක්ෂක කසංළ මධයස්ථාාන යේහාෝ යේවන� ඒ 
ආශ්රිතා කාර්යයක් සංදැහාා යේයාදැාගනු ලැබන භූමියක මායියේම් සිට සුදුසු හාරිතා වැටියක් 
පාව�වාගතා යුතු අතාර එම මායියේම් සිට මීටර් 250 ක සීමාව තුළ කිසිදු යේන්වාසික භාවිතායක් 
සංදැහාා අවසංර ලැබා යේනාදිය යුතුය.

07 වන පරිච්කො�දය 
සංංවර්ධනා කලංාප සංහා 

රේපාදු කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා 

සංැලංසුම් ප්රමෙේශය සංදා�ා වූ 
මෙපාදු නියම�ා
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කලාපිකරණ නිය්මතාා
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වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම්  අයේ�ක්ෂිතා දැැක්ම යේවතා ලැගාවීම 
සංඳහාා හාඳුනායේගන  ඇති වියේ�ෂිතා භූමී භාවිතා කලැාපා නවය තුළ පාවතින සුවියේ�ෂී ලැක්ෂණ ඉස්මතු වන 
අයුරින් ඒ ඒ කලැාපා වලැට අනුමතා භාවිතායන් හාා වියේ�ෂිතා වන නියමතාා හාඳුන්වාදී ඇතා.

8.1. වාණිජ කාලැාපය I

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේමන් අයේ�ක්ෂා කරනුයේ� ඇඹිලිපිටිය නගරයට  වාණිජා කටයුතු ආශ්රිතා යේස්වා 
ලැබාගැනීම සංඳහාා පාැමියේණන ජානතාාවට පාහාසු වන පාරිදි පාවතින වාණිජා යේස්වාවන් පුළු� කරමින් ඉතාා 
අධි ඝණ�ව වාණිජා කලැාපායක් බවට පා� කිරීමයි.

8.1.1. වාණිජ කලංාපය I සංදහාා අදාළා කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා  
සංහා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන 

වාණිජා කලැාපාය I සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා හාා අනුමතා භාවිතායන් පාහාතා වගු අංක 8.1 හාා  
8.2 හි දැක්වා ඇතා.

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 2.5

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� උසං මට්ටමෙම් සිට උපරිම උසං මීටර් 45 යි.

අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 150 (පර්චාස් 06).

වගු අංකා 8.1 : වාණිජ කලංාපය I සංඳ�ා අදාාළ කලංාපිකරනා නියම�ා

වගු අංකා 8.2 : වාණිජ කලංාපය I සංඳ�ා අනුම� භාවි�යන්

අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(අ) වාණිජ 

i. මෙවළඳසංැල් 150 (පර්චාස් 06)

ii. සුපිරි මෙවළඳසංැල්, වාණිජ සංංකීර්ණ, ප්රදාර්ශනාාගාර 1000 (පර්චාස් 40)

iii. ආපනාශාලංා 150 (පර්චාස් 06)

iv. මුද්රණාලං 150 (පර්චාස් 06)

v. වා�නා විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

vi. මෙබ්කරි 250 (පර්චාස් 10 )

(ආ) සංංචාාරක 

i. සංංචාාරක මෙ�ෝටල්, උත්සංව ශාලංා 1000 (පර්චාස් 40)

ii. නාාගරික මෙ�ෝටල්, ලංැගුම්�ල්, �ානාායම් 500 (පර්චාස් 20)

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

වාණිජ කලංාපය I

වා  ක ා ය  සං ා  
වනා ක ා ක  ය ා සං   

අ  ා ය
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අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(ඇ) සංමාජ මෙස්වා 

i. සංම්මන්ත්රණ ශාලංා, සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 1000 (පර්චාස් 40)

ii. පුස්�කාලං 500  (පර්චාස් 20)

iii. රංග ශාලංා 1000 (පර්චාස් 40)

iv. ම�ජනායා රැස්වනා ස්ථානා 1000 (පර්චාස් 40)

(ඈ) මෙසංෞඛය

i. මෙපෞේගලික මෙරෝ�ල් 2000 (පර්චාස් 80)

ii. වෛවදාය උපමෙේශණ මෙස්වා මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

iii. වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා, කාය වර්ධනා මධයස්ථානා, ආයුර්මෙ�දා 
සංම්භා�නා මධයස්ථානා

250(පර්චාස් 10)

iv. ඔසුසංැල්, රසංායනාාගාර මෙස්වා මධයස්ථානා 150 (පර්චාස්  06)

(ඉ) අධයාපනික

i. අධයාපනා ආය�නා, මෙපෞේගලික උපකාර පන්ති, ළදාරු පාසංල් 500 (පර්චාස් 20)

(ඊ) ආය�නික 

i. වෘත්තීය කාර්යාලං, වාණිජ ආය�නා 150 (පර්චාස්  06)

ii. �ැංකු �ා මුලංය ආය�නා, රක්ෂණ ආය�නා 150 (පර්චාස්  06)

(උ) රථවා�නා 

i. වා�නා අම�ර මෙකාටස් අමෙලංවිසංැල් 150 (පර්චාස්  06)

ii. රථවා�නා අංගනා �ා ප්රදාර්ශනාාගාර 500 (පර්චාස්  20)

iii. රථගාල් -

iv. �හු ම�ල් රථගාල් සංංකීර්ණ 1000 (පර්චාස් 40)

(ඌ) මෙන්වාසික

i. මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි 250  (පර්චාස් 10)

(එ) විමෙ�ක �ා විමෙනාෝදාාස්වාදා කටයුතු 

i. සිනාමාශාලංා, සංමාජ ශාලංා 500 (පර්චාස් 20)

ii. විවෘ� ප්රමෙේශ, උදායානා, විමෙ�ක සං� විමෙනාෝදාාස්වාදා ස්ථානා -

(ඒ) කර්මාන්� 

i. කෘෂි නිෂ්පාදානා ආශ්රි� ඇ�රුම් කර්මාන්� �ා ඇසුරුම් කර්මාන්� 
(ව.මි.100ට අඩු)

-

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

වාණිජ කලංාපය I

වා  ක ා ය  සං ා  
වනා ක ා ක  ය ා සං   
අ  ා ය
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8.2. වාණිජ කාලැාපය II

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේම් අරමුණ වන්යේන් නගර මධයය ප්රයේද්ශයේ� ඒකරාශී වී පාවතින වාණිජා කටයුතු 
තාවදුරට� වයා�තා වීමට අවශය ඉඩ පාහාසුකම් සංපුරායේදැමින් අදැාළ ප්රයේද්ශය අධි ඝණ�ව  වාණිජා කලැාපායක් 
බවට පා�කිරීමයි.

8.2.1 වාණිජ කලංාපය II සංදහාා අදාළා කලංාපිකරාණ  
නියමාත්යංා සංහා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන  

වාණිජා කලැාපාය II සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා හාා අනුමතා භාවිතායන් පාහාතා වගු අංක 8.3 හාා  
8.4 හි දැක්වා ඇතා.

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 2.0

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� සිට උපරිම උසං මීටර් 30 යි.

අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 150 (පර්චාස් 06).

වගු අංකා 8.3 : වාණිජ කලංාපය II සංඳ�ා අදාාළ කලංාපිකරණ නියම�ා

වගු අංකා 8.4 : වාණිජ කලංාපය II සංඳ�ා අනුම� භාවි�යන්

අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(අ) වාණිජ 

i. ග�ඩා/ගුදාම්  250  (පර්චාස් 10 )

ii. මෙගාඩනාැගිලි ඉදිකිරීම් ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 500 (පර්චාස් 20)

iii. පෑස්සුම් සං� ලියවනා පට්ටල් 500 (පර්චාස් 20)

iv. ඉන්ධනා පිරවුම්�ල් 1000 (පර්චාස් 40)

v. ගෑස් පිරවුම්�ල් �ා විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

(ආ) රථවා�නා 

i. රථ වා�නා අලුත්වැඩියා කරනා ස්ථානා , වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

(ඇ) සංමාජ මෙස්වා 

i. ක්රීඩාංගණ -

ii. ගෘ�ස්ථ ක්රීඩාංගණ 1000 (පර්චාස් 40)

iii. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානා 250  (පර්චාස් 10 )

(ඈ) කර්මාන්� 

i. කෘෂි නිෂ්පාදානා ආශ්රි� ඇ�රුම් කර්මාන්� �ා ඇසුරුම් කර්මාන්� 
(ඉදිකිරීම් උපරිමය ව.මි. 150ට අඩු)

250  (පර්චාස් 10 )

(ඉ) මෙවනාත් 

i. ඉ�� වාණිජ කලංාපය I තුළ අවසංර මෙදානා ලංදා සියලු භාවි�යන් -

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

වාණිජ කලංාපය II

වා  ක ා ය  සං ා  
වනා ක ා ක  ය ා සං   

අ  ා ය
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8.3. ආයතනිකා කාලැාපය

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේම් අරමුණ වන්යේන් නගරයේ� ප්රධාන පාරිපාාලැන ආයතාන යේමම කලැාපාය තුළට 
ඒකරාශී කිරීයේමන් නගරයේ� හාා අවට ජානතාාවයේ� පාරිපාාලැන අවශයතාා පාහාසුයේවන් ඉටුකරගතා හාැකි  
ආයතනික  කලැාපායක් බවට පා�කිරීමයි.

8.3.1. ආයත්යංනික කලංාපය සංදහාා අදාළා කලංාපිකරාණ  
නියමාත්යංා සංහා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන 

ආයතනික කලැාපාය සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා  හාා අනුමතා භාවිතායන් පාහාතා වගු අංක 8.5 හාා 
8.6 හි දැක්වා ඇතා.

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 1.5

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� සිට උපරිම උසං මීටර් 30 යි.

අවම භූමි ප්රමාණය 150 (පර්චාස් 06).

කලංාපයට අදාාළ මෙපාදු නියම�ා i. මෙමම කලංාපමෙ� වාණිජ �ා වාණිජ මෙනාාවනා සියලු භාවි�යන් සංදා�ා 65 % ක 
බිම් ආවරණ අනුපා�යක් පවත්වා ග� යුතුය.

වගු අංකා 8.5 : ආය�නික කලංාපය සංදා�ා අදාාළ කලංාපීකරණ නියම�ා

වගු අංකා 8.6 : ආය�නික කලංාපය සංදා�ා අනුම� භාවි�යන්

අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(අ) ආය�නික 

i. ආය�නා සංංකීර්ණ 1000 (පර්චාස් 40)

ii. රාජය,අර්ධ රාජය  �ා මෙපෞේගලික ආය�නා 500  (පර්චාස් 20)

iii. �ැංකු �ා මුලංය ආය�නා, රක්ෂණ ආය�නා, වාණිජ ආය�නා,  
වෘත්තීය කාර්යාලං 

150 (පර්චාස් 06)

(ආ)මෙසංෞඛය 

i. වෛවදාය  උපමෙේශණ මෙස්වා මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

ii. වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 250 (පර්චාස් 10)

iii. ඔසු�ල්, රසංායනාාගාර මෙස්වා 150 (පර්චාස් 06)

iv. කාය වර්ධනා මධයස්ථානා, ආයුර්මෙ�දා සංම්භා�නා මධයස්ථානා 150 (පර්චාස් 06)

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

ආය�නික කලංාපය

ය ක ක ා ය  සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  
අ  ා ය
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අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(ඇ) අධයාපනික 

i. අධයාපනා ආය�නා, ළදාරු පාසංල් 500 (පර්චාස් 20)

ii. මෙපෞේගලික උපකාර පන්ති 500(පර්චාස් 20)

iii. කාර්මික පාසංල්, වෘත්තීය පුහුණු ආය�නා 1000 (පර්චාස් 40)

iv. පුහුණු මධයස්ථානා (මෙන්වාසික/ ආය�නික) 2000 (පර්චාස් 80)

(ඈ) සංමාජ මෙස්වා

i. ශ්රවණාගාර, සංම්මන්ත්රණ ශාලංා, රංග ශාලංා, සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 1000 (පර්චාස් 40)

ii. පුස්�කාලං 250  (පර්චාස් 10 )

iii. ක්රීඩාංගනා -

iv. ගෘ�ස්ථ ක්රීඩාංගනා 1000 (පර්චාස් 40)

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානා 500  (පර්චාස් 20)

vi. ප්රජා ශාලංා 250   (පර්චාස් 10)

(ඉ) විමෙ�ක �ා විමෙනාෝදාාස්වාදා කටයුතු

i. උදායානා, විවෘ� ස්ථානා, විමෙ�ක සං� විමෙනාෝදාාස්වාදා ස්ථානා -

(ඊ) මෙන්වාසික 

i. ම�ල් නිවාසං 1000 (පර්චාස් 40)

ii. නිලං නිවාසං 250  (පර්චාස් 10)

iii. මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි 250  (පර්චාස් 10)

(උ) වාණිජ 

i. මෙවළදාසංැල්, ආපනාශාලංා (උපරිම ඉදිකිරීම් ව.මි. 100) 150 (පර්චාස්  06)

ii. මුද්රණාලං 150 (පර්චාස්  06)

(ඌ) සංංචාාරක 

i. මෙ�ෝටල් (උපරිම ඉදිකිරීම් ව.මි. 100) 150 (පර්චාස්  06)

(එ) රථවා�නා 

i. රථගාල් -

ii. �හු ම�ල් රථගාල් සංංකීර්ණ 1000 (පර්චාස් 40)

(ඒ) කර්මාන්� 

i. කෘෂි නිෂ්පාදානා ආශ්රි� ඇ�රුම් කර්මාන්� �ා ඇසුරුම් කර්මාන්� 
(ඉදිකිරීම් උපරිමය ව.මි. 100 ට අඩු)

-

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

ආය�නික කලංාපය

ය ක ක ා ය  සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  

අ  ා ය
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8.4. සංංචාරකා කොස්වා කාලැාපය 

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේමන් අයේ�ක්ෂා කරනුයේ� සංංචාාරක කටයුතු ආශ්රිතා යේස්වා පාහාසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීම තුළින් සංංචාාරක ආකර්ෂණය දිනාගැනීයේම් හාැකියාව සංහිතා සංංචාාරක යේස්වා කලැාපායක් බවට 
පා�කිරීමයි.

8.4.1. සංංචාරාක රේස්වා කලංාපය සංදහාා අදාළා කලංාපිකරාණ  
නියමාත්යංා සංහා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන 

සංංචාාරක යේස්වා කලැාපාය සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා හාා අනුමතා භාවිතායන් පාහාතා වගු අංක 8.7 
හාා 8.8 හි දැක්වා ඇතා.

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 1.0 

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� සිට උපරිම උසං මීටර් 21 යි.

අවම භුමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250 (පර්චාස් 10).

කලංාපයට අදාාළ මෙපාදු නියම�ා i. මෙමම කලංාපමෙ� වාණිජ �ා වාණිජ මෙනාාවනා සියලු භාවි�යන් සංදා�ා 65 % ක 
බිම් ආවරණ අනුපා�යක් පවත්වා ග� යුතුය.

වගු අංකා 8.7 : සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය සංදා�ා අදාාළ කලංාපිකරණ නියම�ා

වගු අංකා 8.8 : සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය සංදා�ා අනුම� භාවි�යන්

අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(අ) සංංචාාරක

i. සංංචාාරක මෙ�ෝටල්, සංංචාාරක කඳවුරු බිම්, නිවාඩු නිමෙක්�නා,  
උත්සංව ශාලංා,

1000 (පර්චාස් 40)

ii. නාාගරික මෙ�ෝටල්, ලංැගුම් �ල්, �ානාායම් 500 (පර්චාස් 20)

iii. ආපනා ශාලංා 250 (පර්චාස් 10)

iv. ජලං �ටාක 500 (පර්චාස් 20)

v. සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා, නිවාසං ආශ්රි� සංංචාාරක කටයුතු 
(Homestay)

250 (පර්චාස් 10)

vi. කුඩා පරිමාණ සංත්ව උදායානා 500 (පර්චාස් 20)

(ආ) වාණිජ 

i. මෙවළඳසංැල් 250 (පර්චාස් 10)

ii. සුපිරි මෙවළඳසංැල්, වාණිජ සංංකීර්ණ, ප්රදාර්ශනාාගාර 500 (පර්චාස් 20)

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය

සංං ා ක වා ක ා ය සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  
අ  ා ය
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අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

iii. මෙබ්කරි 250 (පර්චාස් 10)

iv. මුද්රණාලං 250 (පර්චාස් 10)

v. ග�ඩා/ගුදාම්  500 (පර්චාස් 20)

vi. මෙගාඩනාැගිලි ඉදිකිරීම් ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 500 (පර්චාස් 20)

vii. ඉන්ධනා පිරවුම්�ල්, ගෑස් පිරවුම්�ල් 1000 (පර්චාස් 40)

viii. වා�නා විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

(ඇ) සංමාජ මෙස්වා 

i. සංම්මන්ත්රණ ශාලංා, රංග ශාලංා, සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 1000 (පර්චාස් 40)

ii. පුස්�කාලං 250 (පර්චාස් 10)

iii. විවෘ� ක්රීඩාංගණ 2000 (පර්චාස් 80)

iv. ගෘ�ස්ථ ක්රීඩාංගනා 1000 (පර්චාස් 40)

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

vi. ප්රජා ශාලංා 250 (පර්චාස් 10)

(ඈ) මෙසංෞඛය 

i. මෙපෞේගලික මෙරෝ�ල් 2000 (පර්චාස් 80)

ii. වෛවදාය උපමෙේශණ මෙස්වා මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

iii. වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා, කාය වර්ධනා මධයස්ථානා, ආයුර්මෙ�දා 
සංම්භා�නා මධයස්ථානා

-

iv. ඔසුසංැල්, රසංායනාාගාර මෙස්වා මධයස්ථානා 250 (පර්චාස් 10)

(ඉ) අධයාපනික 

i. අධයාපනා ආය�නා, මෙපෞේගලික උපකාර පන්ති,පුහුණු මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

(ඊ) ආය�නික 

i. වෘත්තීය කාර්යාලං, වාණිජ කාර්යාලං 250 (පර්චාස් 10)

ii. �ැංකු �ා මුලංය ආය�නා, රක්ෂණ ආය�නා 250 (පර්චාස් 10)

(උ) රථවා�නා 

i. රථගාල් -

ii. රථ වා�නා අංගනා  �ා ප්රදාර්ශනාාගාර 500 (පර්චාස් 20)

iii. රථ වා�නා අම�ර මෙකාටස් අමෙලංවිසංැල් 250 (පර්චාස් 10)

iv. මෙමෝටර් රථ අලුත්වැඩියා කරනා ස්ථානා , වා�නා මෙස්වා ස්ථානා, 500 (පර්චාස් 20)

v. වා�නා විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය

සංං ා ක වා ක ා ය සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  

අ  ා ය
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අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(ඌ) මෙන්වාසික 

i. මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි 250 (පර්චාස් 10)

(එ) විමෙ�ක �ා විමෙනාෝදාාස්වාදා කටයුතු 

i. සිනාමාශාලංා, සංමාජ ශාලංා 500 (පර්චාස් 20)

ii. උදායානා, විවෘ� ස්ථානා, විමෙ�ක සං� විමෙනාෝදාාස්වාදා ස්ථානා -

iii. සංතුටු උයන් 500 (පර්චාස් 20)

iv. ක්රියාදාාම උදායානා 4000 (පර්චාස් 160)

(ඒ) කර්මාන්� 

i. කෘෂි නිෂ්පාදානා ආශ්රි� ඇ�රුම් කර්මාන්� �ා ඇසුරුම් කර්මාන්� 
(ඉදිකිරීම් උපරිමය ව.මි. 150ට අඩු)

250 (පර්චාස් 10)

ii. අත්කම් භාණ්ඩ  නිෂ්පාදානා/ගෘ�ස්ථ කර් මාන්�  
(පරිසංරයට �ානිදාායක මෙනාාවනා)

250 (පර්චාස් 10)

8.5. කාෘෂි කොස්වා කාලැාපය  

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේමන් අයේ�ක්ෂා කරනුයේ� ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� කෘෂිකර්මාන්තාය ආශ්රිතා 
ක්රියාකාරකම් ඒකරාශී කරන ලැදැ  මධයම ඝණ�ව කෘෂිකාර්මික යේස්වා කලැාපායක් බවට පා�කිරීමයි .

8.5.1. කෘෂි රේස්වා කලංාපය සංදහාා අදාළා කලංාපිකරාණ  
නියමාත්යංා සංහා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන 

කෘෂි යේස්වා කලැාපාය සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා හාා අනුමතා භාවිතායන් පාහාතා වගු අංක 8.9 හාා 
8.10 හි දැක්වා ඇතා.

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 1.0 

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� සිට උපරිම උසං මීටර් 21 යි.

අවම භූමී ප්රමාණය 300 (පර්චාස් 12). 

කලංාපයට අදාාළ මෙපාදු නියම�ා i. මෙමම කලංාපමෙ� වාණිජ �ා වාණිජ මෙනාාවනා සියලු භාවි�යන් සංදා�ා 65 % ක 
බිම් ආවරණ අනුපා�යක් පවත්වා ග� යුතුය.

වගු අංකා 8.9 : කෘෂි මෙස්වා කලංාපය සංදා�ා අදාාළ කලංාපීකරණ නියම�ා

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය

සංං ා ක වා ක ා ය සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  
අ  ා ය

කෘෂි මෙස්වා කලංාපය  

ක  වා ක ා ය සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  
අ  ා ය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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වගු අංකා 8.10 : කෘෂි මෙස්වා කලංාපය සංදා�ා අනුම� භාවි�යන්

අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(අ) කෘෂිකාර්මික 

i. පැලං �වාන් 500 (පර්චාස් 20)

ii. බීජ අභිජනානා මධයස්ථානා 2000 (පර්චාස් 80)

iii. කෘෂිකර්මාන්�ය ආශ්රි� පර්මෙ�ෂණ �ා පුහුණු මධයස්ථානා 2000 (පර්චාස් 80)

iv. කෘෂි නිෂ්පාදානා එකතු කිරීම් මධයස්ථානා 1000 (පර්චාස් 40)

(ආ) කර්මාන්� 

i. සංත්ව නිෂ්පාදානා ආශ්රි� කර්මාන්� (උපරිම ඉදිකිරීම් ව.මි.150) 500 (පර්චාස් 20)

ii. කෘෂි නිෂ්පාදානා ආශ්රි� ඇ�රුම් �ා ඇසුරුම් කර්මාන්� (සුළු පරිමාණ) 500 (පර්චාස් 20)

(ඇ) මෙන්වාසික 

i. මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි 300(පර්චාස් 12)

(ඈ) වාණිජ 

i. මෙවළඳසංැල් 300 (පර්චාස් 12 )

ii. සුපිරි මෙවළඳසංැල්, වාණිජ සංංකීර්ණ 500 (පර්චාස් 20)

iii. මුද්රණාලං

iv. මෙ�ෝටල්, උත්සංව ශාලංා,ලංැගුම්�ල් , නිවාඩු නිමෙක්�නා 1000 (පර්චාස් 40)

v. ආපනාශාලංා, අවන්�ල් 300 (පර්චාස් 12 ) 

vi. මෙබ්කරි 300 (පර්චාස් 12 ) 

vii. මෙගාඩනාැගිලි ඉදිකිරීම් ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 500 (පර්චාස් 20)

viii. පෑස්සුම් සං� ලියවනා පට්ටල් 500 (පර්චාස් 20)

ix. ලී මෙමෝල් 1000 (පර්චාස් 40)

x. ග�ඩා සංංකීර්ණ 500 (පර්චාස් 20)

xi. වා�නා විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

xii. ඉන්ධනා පිරවුම්�ල්, ගෑස් පිරවුම්�ල් 1000 (පර්චාස් 40)

(ඉ) ආය�නික 

i. �ැංකු �ා මුලංය ආය�නා, රක්ෂණ ආය�නා  300 (පර්චාස් 12 )

(ඊ) මෙසංෞඛය 

i. වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

ii. ඔසු�ල්, රසංායනාාගාර මෙස්වා 300 (පර්චාස් 12 )

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

කෘෂි මෙස්වා කලංාපය  

ක  වා ක ා ය සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  

අ  ා ය
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අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(උ) අධයාපනික 

i. ප්රාථමික පාසංල් 4000 (පර්චාස් 160)

ii. ේවිතියික පාසංල් 10,000(පර්චාස් 395) 

iii. ළදාරු පාසංැල් 500 (පර්චාස් 20)

iv. වෘත්තීය පුහුණු ආය�නා, කාර්මික පාසංල්, පුහුණු මධයස්ථානා 1000 (පර්චාස් 40)

v. අධයාපනා ආය�නා 500 (පර්චාස් 20)

vi. මෙපෞේගලික උපකාර පන්ති 500 (පර්චාස් 20)

(ඌ) රථවා�නා 

i. කෘෂිකාර්මික කටුයුතු සංදා�ා අවශය රථ වා�නා ප්රදාර්ශනාාගාර   500 (පර්චාස් 20)

ii. රථවා�නා  අංගනා �ා ප්රදාර්ශනාාගාර 500 (පර්චාස් 20)

iii. වා�නා අම�ර මෙකාටස් �ා යන්මෙත්රෝපකරණ අමෙලංවිසංැල් 300 (පර්චාස් 12 )

iv. රථගාල් -

v. රථවා�නා අලුත්වැඩියා කරනා ස්ථානා, වා�නා මෙස්වා ස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

(එ) සංමාජ මෙස්වා

i. ගෘ�ස්ථ ක්රීඩාංගණ 1000 (පර්චාස් 40)

ii. විවෘ� ක්රීඩාංගණ -

iii. පුස්�කාලං 300 (පර්චාස් 12 ) 

iv. ප්රජා ශාලංා 300 (පර්චාස් 12 ) 

v. රංග ශාලංා, සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 1000 (පර්චාස් 40)

(ඒ)විමෙ�ක �ා විමෙනාෝදා 

i. උදායානා, විවෘ� ස්ථානා, විමෙ�ක සං� විමෙනාෝදාාස්වාදා ස්ථානා -

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

කෘෂි මෙස්වා කලංාපය  

ක  වා ක ා ය සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  
අ  ා ය
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8.6. කාර්මාන්ත කාලැාපය 

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේමන් අයේ�ක්ෂා කරනුයේ� විශාලැ, මධයම හාා කුඩා පාරිමාණයේ� අගය එක්කරන 
කර්මාන්තා හාා අයේනකු� පාරිසංර හිතාකාමී කර්මාන්තා ආශ්රිතා ක්රියාකාරකම් ඒකරාශී වූ කර්මාන්තා 
කලැාපායක් බවට පා� කිරීමයි .

8.6.1. කර්මාානත්යං කලංාපය සංදහාා අදාළා කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා 

කර්මාන්තා කලැාපාය සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා පාහාතා වගු අංක 8.11 හි දැක්වා ඇතා.

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 1.0

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� සිට උපරිම උසං මීටර් 15 යි.

අවම භුමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 2000 (පර්චාස් 80).

කලංාපයට අදාාළ මෙපාදු නියම�ා. i. මෙමම කලංාපමෙ� සියලු භාවි�යන් සංදා�ා 50% ක බිම් ආවරණ අනුපා�යක් 
පවත්වා ග� යුතුය.

ii. මෙමම කර්මාන්� කලංාපය සංදා�ා අදාාළ මාර්මෙගෝපමෙේශ �ා නියම�ා 8.10 හි 
සංඳ�න් සංංවර්ධනා නියාමනා සංැලංස්ම �ා නියම�ා අනුව �ලංපැවැත්මෙ�. 

වගු අංකා 8.11 : කර්මාන්� කලංාපය සංදා�ා අදාාළ කලංාපීකරණ නියම�ා

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

කර්මාන්� කලංාපය

කර් ා  ක ා ය සං ා 
වනා ක ා ක  ය ා සං  

අ  ා ය
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8.7. මි� කොන්වාසිකා කාලැාපය I

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේම් අරමුණ වන්යේන් මිශ්ර සංංවර්ධන ක්රියාකාරකම් ප්රවර්ධන කලැාපායක් බවට 
පා�කිරීමයි.

8.7.1. මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය I සංදහාා වනා කලංාපිකරාණ  
නියමාත්යංා සංහා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන 

මිශ්ර යේන්වාසික  කලැාපාය I සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා හාා අනුමතා භාවිතායන් පාහාතා වගු අංක 8.12 
හාා 8.13 හි දැක්වා ඇතා.

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 1.0

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� සිට උපරිම උසං මීටර් 15 යි.

අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර්  250 (පර්චාස් 10)

කලංාපයට අදාාළ මෙපාදු නියම�ා i. මෙමම කලංාපමෙ� වාණිජ භාවි�යන් සංදා�ා 70 % ක් �ා වාණිජ මෙනාාවනා 
භාවි�යන් සංදා�ා 65 % ක බිම් ආවරණ අනුපා�යක් පවත්වා ග� යුතුය.

වගු අංකා 8.12 : මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය I  සංදා�ා අදාාළ කලංාපිකරණ නියම�ා 

වගු අංකා 8.13 : මිශ්ර මෙන්වාසික I කලංාපය සංදා�ා අනුම� භාවි�යන්

අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(අ) මෙන්වාසික 

i. මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි 250 (පර්චාස් 10)

ii. ම�ල් නිවාසං 1000 (පර්චාස් 40)

iii. නිවාසං වයාපෘති 2000 (පර්චාස් 80)

(ආ) වාණිජ 

i. මෙවළඳසංැල් 250 (පර්චාස් 10)

ii. �ැංකු �ා මුලංය ආය�නා, රක්ෂණ ආය�නා 250 (පර්චාස් 10)

iii. ඉන්ධනා පිරවුම්�ල්, ගෑස් පිරවුම්�ල් 1000 (පර්චාස් 40)

iv. විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

v. මෙබ්කරි 250 (පර්චාස් 10)

vi. ආපනාශාලංා 250 (පර්චාස් 10)

vii. මෙගාඩනාැගිලි ඉදිකිරීම් ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 500 (පර්චාස් 20)

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය I

 වා ක  ක ා ය   
සං ා වනා ක ා ක  ය ා  
සං  අ  ා ය
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අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

viii. පෑස්සුම් සං� ලියවනා පට්ටල් 500 (පර්චාස් 20)

ix. ලී මෙමෝල් 1000 (පර්චාස් 40)

(ඇ) සංංචාාරක 

i. උත්සංව ශාලංා 1000 (පර්චාස් 40)

ii. මෙ�ෝටල්, ලංැගුම්�ල් , නිවාඩු නිමෙක්�නා 500 (පර්චාස් 20)

(ඈ) මෙසංෞඛය 

i. මෙරෝ�ල් 4000 (පර්චාස් 160)

ii. මෙපෞේගලික මෙරෝ�ල් 2000 (පර්චාස් 80)

iii. වෛවදාය උපමෙේශනා මෙස්වා මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

iv. වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා, ඔසු�ල්, රසංායනාාගාර මෙස්වා 250 (පර්චාස් 10)

v. කාය වර්ධනා මධයස්ථානා 250 (පර්චාස් 10)

(ඉ ) ආය�නික 

i. වෘත්තීමය කාර්යාලං �ා වාණිජ කාර්යාලං 250 (පර්චාස් 10)

(ඊ) අධයාපනික 

i. ප්රාථමික පාසංල් 4000 (පර්චාස් 158)

ii. ේවිතියික පාසංල් 10,000(පර්චාස් 395)

iii. අධයාපනා ආය�නා, ළදාරු පාසංල් 500 (පර්චාස් 20)

iv. මෙපෞේගලික උපකාරක පන්ති 500 (පර්චාස් 20)

(උ) සංමාජ මෙස්වා 

i. පුස්�කාලං 250 (පර්චාස් 10)

ii. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

iii. ගෘ�ස්ථ ක්රීඩාංගණ 1000 (පර්චාස් 40)

iv. විවෘ� ක්රීඩාංගණ -

v. සංංස්කෘතික මධයස්ථානා, රංග ශාලංා 1000(පර්චාස් 40)

vi. ප්රජා ශාලංා 250 (පර්චාස් 10)

(ඌ) විමෙ�ක �ා විමෙනාෝදා 

i. උදායානා, විවෘ� ස්ථානා, විමෙ�ක සං� විමෙනාෝදාාස්වාදා ස්ථානා -

(එ) රථවා�නා 

i. රථවා�නා අලුත්වැඩියා කරනා ස්ථානා, වා�නා මෙස්වා ස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

ii. රථවා�නා අංගනා �ා ප්රදාර්ශනාාගාර 500 (පර්චාස් 20)

iii. රථගාල් -

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය I

 වා ක  ක ා ය   
සං ා වනා ක ා ක  ය ා  

සං  අ  ා ය
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අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(ඒ) කර්මාන්�

i. කෘෂි නිෂ්පාදානා ආශ්රි� ඇ�රුම් කර්මාන්� �ා ඇසුරුම් කර්මාන්� 
(සුළු පරිමාණ )

500 (පර්චාස් 20)

ii. ගෘ� ආශ්රි� කර්මාන්� 500 (පර්චාස් 20)

(ඔ) කෘෂිකාර්මික 

iii. කෘෂි නිෂ්පාදානා එකතු කිරීම් මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

8.8. මි� කොන්වාසිකා කාලැාපය II

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේමන් අයේ�ක්ෂා කරනුයේ� නාගරික ජානතාාවයේ� යේන්වාසික අවශයතාා සංපුරාලීම 
සංඳහාා  සුදුසු යටිතාලැ පාහාසුකම් සංහිතා මිශ්ර යේන්වාසික කලැාපායක් බවට පා�කිරීමයි.

8.7.1. මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය II සංදහාා අදාළා කලංාපිකරාණ  
නියමාත්යංා සංහා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන 

මිශ්ර යේන්වාසික කලැාපාය II සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා සංහා අනුමතා භාවිතායන් පාහාතා වගු අංක 
8.14 හාා 8.15 හි දැක්වා ඇතා.

මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 1.0

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� සිට උපරිම උසං මීටර් 12 යි.

අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 300 (පර්චාස් 12)

කලංාපයට අදාාළ මෙපාදු නියම�ා. i. මෙමම කලංාපමෙ� වාණිජ භාවි�යන් සංදා�ා 70 % ක් �ා වාණිජ මෙනාාවනා 
භාවි�යන් සංදා�ා 65 % ක බිම් ආවරණ අනුපා�යක් පවත්වා ග� යුතුය.

වගු අංකා 8. 14 : මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය II සංදා�ා අදාාළ කලංාපීකරණ නියම�ා

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය I

 වා ක  ක ා ය   
සං ා වනා ක ා ක  ය ා  
සං  අ  ා ය

මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය II

 වා ක  ක ා ය   
සං ා වනා ක ා ක  ය ා  
සං  අ  ා ය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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වගු අංකා 8.15 : මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය II සංදා�ා විමෙශ්ෂි� භාවි�යන්

අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(අ) මෙන්වාසික 

i. මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි 300 (පර්චාස් 12)

ii. ම�ල් නිවාසං 1000 (පර්චාස් 40)

iii. නිවාසං වයාපෘති 2000 (පර්චාස් 80)

(ආ) මෙසංෞඛය

i. වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා, ඔසු�ල් 300 (පර්චාස් 12)

ii. කාය වර්ධනා මධයස්ථානා 300 (පර්චාස් 12)

(ඇ) අධයාපනික  

i. ප්රාථමික පාසංල් 4000 (පර්චාස් 160)

ii. ේවිතියික පාසංල් 10,000 (පර්චාස් 395)

iii. අධයාපනා ආය�නා, ළදාරු පාසංල් 500 (පර්චාස් 20)

iv. මෙපෞේගලික උපකාරක පන්ති 500 (පර්චාස් 20)

(ඈ) සංමාජ මෙස්වා

i. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

ii. සංංස්කෘතික මධයස්ථානා 1000(පර්චාස් 40)

iii. ප්රජා ශාලංා 300 (පර්චාස් 12)

iv. ගෘ�ස්ථ ක්රීඩාංගණ , ජලං �ටාක 1000 (පර්චාස් 40)

v. විවෘ� ක්රීඩාංගණ -

(ඉ) විමෙ�ක �ා විමෙනාෝදා 

i. උදායානා, විවෘ� ස්ථානා, විමෙ�ක සං� විමෙනාෝදාාස්වාදා ස්ථානා -

(ඈ) සංංචාාරක 

i. ආපනාශාලංා 300 (පර්චාස් 12)

ii. මෙ�ෝටල් 500 (පර්චාස් 20)

(ඊ) වාණිජ 

i. මෙවළඳසංැල් 300 (පර්චාස් 12)

ii. මෙබ්කරි 300 (පර්චාස් 12)

iii. මෙගාඩනාැගිලි ඉදිකිරීම් ද්රවය අමෙලංවිසංැල් 500 (පර්චාස් 20)

iv. පෑස්සුම් සං� ලියවනා පට්ටල් 500 (පර්චාස් 20)

v. ලී මෙමෝල් 1000 (පර්චාස් 40)

(උ) රථවා�නා 

i. රථ වා�නා අලුත්වැඩියා කරනා ස්ථානා, වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා 500 (පර්චාස් 20)

ii. රථගාල් -

iii. රථවා�නා අංගනා �ා ප්රදාර්ශනාාගාර 500 (පර්චාස් 20)

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය II

 වා ක  ක ා ය   
සං ා වනා ක ා ක  ය ා  

සං  අ  ා ය
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අංකා අනුමත භාවිතයන් අවම භූමි ප්රමාණය (ව.මි.)

(ඌ) ආය�නා 

i. වෘත්තිය කාර් යාලං, වාණිජ ආය�නා 300 (පර්චාස් 12)

(එ) කර්මාන්� 

i. ගෘ� ආශ්රි� කර්මාන්� 500 (පර්චාස් 20)

8.9. හරිත සංංරක්ෂණ කාලැාපය 

යේමම කලැාපාය ස්ථාාපිතා කිරීයේම් අරමුණ වන්යේන් ඇඹිලිපිටිය නගරය තුළ පාවතින ප්රධානතාම පාානීය ජාලැ 
සංැපායුම වන චාන්්රිකා වැව, වලැයේ� ගඟ හාා පාාරිසංරික සංංයේ�දිතාා අධයනයේයන් හාදුනාග� ඉතාා අඩු  
ඝන�ව  පාාරිසංරික සංංයේ�දී ප්රයේද්ශ ආරක්ෂා කිරීම සංදැහාා එම ප්රයේද්ශ හාරිතා ආරක්ෂිතා කලැාපායක් බවට 
පා�කිරීමයි.

8.9.1. හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය සංදහාා අදාළා කලංාපිකරාණ  
නියමාත්යංා හාා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන 

හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපාය සංදැහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා හාා අනුමතා භාවිතායන් පාහාතා වගු අංක 
8.16 හාා 8.17 හි දැක්වා ඇතා.

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

කලංාප සංංගුණකය 0.5 ( උස්බිම්/මෙගාඩ ඉඩම් සංදා�ා) 

අනුම� උසං සීමාව පිහිටි මෙපාමෙළාමෙ� සිට උපරිම උසං මීටර් 10.

අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 500 (පර්චාස් 20)

කලංාපයට අදාාළ මෙපාදු නියම�ා. i. මෙමම කලංාපමෙ� වාණිජ �ා වාණිජ මෙනාාවනා සියලු භාවි�යන් සංදා�ා 50  % ක 
බිම් ආවරණ අනුපා�යක් පවත්වා ග� යුතුය. 

ii. මෙමම කලංාපමෙ� සියලු ඉදිකිරීම් නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිමෙ� මුලික සංැලංසුම් 
නිරාකරණයකට යටත්ව සිදු කළ යුතුය. 

iii. මෙමම කලංාපමෙ� සියලු භාවි�යන් සංදා�ා 8.9.2 හි සංඳ�න් මාර්මෙගෝපමෙේශ �ා 
මෙකාන්මෙේසි �ලං පැවැත්මෙ�.

වගු අංකා 8.16 : �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය සංදා�ා අදාාළ කලංාපිකරණ නියම�ා

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය II

 වා ක  ක ා ය   
සං ා වනා ක ා ක  ය ා  
සං  අ  ා ය

�රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය

රි  සංං  ක ා ය  
සං ා වනා ක ා ක   

ය ා සං  අ  ා ය
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අනුමත භාවිතයන්    

චාන්ද්රිකා වැමෙ� මිටර 100ක රක්ෂි� සීමාමෙ� පළමු මිටර් 50 රක්ෂි� සීමාව තුළ කිසිදු ඉදිකිරීමක් සංදා�ා අවසංර මෙදානු මෙනාාලං�නා 
අ�ර අමෙනාක් රක්ෂි� ප්රමෙේශය �ා වලංමෙ� ගඟ මීටර් 40ක රක්ෂි� සීමාව සංදා�ා උපමෙල්ඛනාය 02 හි  සංඳ�න් අදාාළ 
ආය�නායන්මෙ� නිර්මෙේශයන්ට යටත්ව ප�� සංඳ�න් භාවි�යන් සංදා�ා අවසංර ලංැමෙබ්.

• මෙ�ත්බිම් ස්වභාවික උදායානා
• පරිසංර හි�කාමී අවන්�ල්- ව.මි. 100 (දාැව කුළුණු ම� ඉදිවූ) - අවම භූමි ප්රමාණය ව.මි.1000 
• කුඩා පරිමාණමෙ� සංම්මන්ත්රණ මධයස්ථානා - (දාැව කුළුණු ම� ඉදිවූ) - ව.මි.140, ආසංනා ධාරි�ාව 75,  

අවම භූමි ප්රමාණය ව.මි.1000
• එලිම�න් ශරීර සුව�ා ප්රමෙේශ / ශාරීරික වයායාම්  ප�සුකම් ඇති ස්ථානා - අවම භූමි ප්රමාණය ව.මි.1000
• ක�ානාා- (දාැව කුළුණු ම� ඉදිවූ)   - අවම භූමි ප්රමාණය ව.මි. 1000
• සංම්ප්රදාායික ධීවර කර්මාන්�ය
• ජලංාශ්රි� ගමනාාගමනාය
• ජාතික වැදාගත් කමක් සංහි� රජමෙ� අනුම� මෙපාදු අපරව�� වයාපෘති
• නාව වාරිමාර්ග ඉදිකිරීම /ගංවතුර ආරක්ෂණ  ඉදිකිරීම 
• අධයාපනා �ා පර්මෙ�ෂණ කටයුතු �ා පරිසංර හි�කාමී සංංචාාරක කටයුතු

චාන්ද්රිකා වැව සංඳ�ා මීටර් 100 ක රක්ෂි� සීමාවක් �ා වලංව ගඟ ඉවුමෙර් සිට මිටර් 40 ක් වනා රක්ෂි� සීමාවන් තුළ පවතිනා 
කිසිදු මෙගාඩනාැගිල්ලංක් සංදා�ා අලුතින් මෙකාටස් එක්කිරීම සංදා�ා අවසංර ලං�ා මෙනාාමෙදානා අ�ර එම සීමාව තුළ දාැනාට පවතිනා 
වාණිජ ආය�නා �ා කර්මාන්� පවත්වාමෙගනා යාම සංදා�ා පරිසංර ආරක්ෂණ �ලංපත්ර ලං�ාගැනීම අනිවාර්යය මෙ�.

මෙමම කලංාපමෙ� පවතිනා සියලු මෙගාඩ ඉඩම්, ප�� සංඳ�න් භාවි�යන්ට පමණක් අවසංර මෙදානු ලංැමෙබ්.

• උදායානා/ විවෘ� ක්රීඩා පිටි (ව��ාත්මක ස්ථිර ඉදිකිරීම් මෙනාාමැති)
• මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි - අවම භූමි ප්රමාණය ව.මි. 1000 (පර්චාස් 20)
• පරිසංර හි�කාමී අවන්�ල්, ලංැගුම් �ල්, උත්සංව ශාලංා - අවම භූමි ප්රමාණය ව.මි. 1000 (පර්චාස් 40)
• කුඩා පරිමාණමෙ� සංම්මන්ත්රණ ශාලංා - අවම භූමි ප්රමාණය ව.මි. 1000 (පර්චාස් 40)
• පරිසංර හි�කාමී සංංචාාරක කටයුතු - අවම භූමි ප්රමාණය ව.මි. 1000 (පර්චාස් 40) 

පවතිනා වගා කුඹුරු �ා පුරන් කුඹුරු බිම් සං� ඊට  සංම්�න්ධ මෙදාණිය, ඕවිට යනාාදී අනුශාංගික ප්රමෙේශ තුලං  
මෙගාවිජනා සංංවර්ධනා පනා�ට  අනුකූලංව අනුම� භාවි�යන් පමණක් සිදු කලං �ැකිය.

• මෙ�ත්බිම් ආශ්රි�ව  සිදු කරනා කෘෂිකර්මාන්�ය  
• අපි ශාක වගාවන්
• අවිධිමත් භූමිය යථා �ත්වයට පත් කිරීමෙම්  කටයුතු වලංට යටත්ව භූ විදායා �ා ප�ල් කැනීම් කාර්යාංශමෙ� සං� 

මධයම පරිසංර අධිකාරිමෙ� මෙකාන්මෙේසි වලංට යටත්ව සිදුකරනු ලං�නා කැණීම් කටයුතු  
(මැටි, වැලි, පස් �ා ඛණිජ කැණීම්)

• පරිසංර හි�කාමී ජලංජ ජීවී වගා මෙපාකුණු

වගු අංකා 8.17 : �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය සංදා�ා අනුම� භාවි�යන්08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

�රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය

රි  සංං  ක ා ය  
සං ා වනා ක ා ක   

ය ා සං  අ  ා ය
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8.9.2 සංංරාක්ෂිත්යං ප්රරේේශ සංදහාා අදාළා මාාර්රේගෝපරේේශ හාා රේකානරේේසි 

රේත්යංත්බිම් 

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේයහි යේතා�බිම් පාහාතා අකාරයට වර්ගීකරණය කර දැැක්වීය හාැකිය.

I. කුඹුරු බිම් 
II. වගුරු බිම්
III. වැ�, ඇළ මාර්ග ඇතුළු ජාලැ පාද්ධති 

ඉහාතා යේතා� බිම්දැ ඇතුළ� වන පාරිදි හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපාය ස්ථාාපිතා කර ඇතා.

හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය 

පාවතින වගා කුඹුරු, පුරන්වූ කුඹුරු බිම් සංහා ඊට සංම්බන්ධ යේදැනිය,ඕවිට යනාදී අනුශාංගික ප්රයේද්ශ 
ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය යේතා�බිම් ආශ්රිතා කෘෂි කර්මාන්තාය සිදු යේකයේරන ප්රයේද්ශ, ඇළ යේ�ලි හාා 
වැ� අමුණුදැ යේමම කලැාපායට අය� යේ�.

8.9.2.1. හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය සංදහාා වූ මාාර්රේගෝපරේේශ

(අ). යේමම කලැාපාය තුළ යේද්ශගුණික විපාර්යාසං යේ�තුයේවන් ඇති වන ආන්තික කාලැගුණික තා��වයන් 
වලැ තීව්රරතාාවය වැඩිවීම හාා යේතා� බිම් වලැ සිදු කර ඇති යේගාඩ කිරීම් හාා ඉදිකිරීම් යේ�තුයේවන් වැසි 
ජාලැය ගලැා යන තී�රතාාවය සංැළකි�ලැට ගනිමින් ගංවතුර ධාරිතාාවය නඩ�තු කිරීම සංහා අයේනකු� 
සංංවර්ධන කටයුතු උපායේ�ඛ්යානය 02හි සංඳහාන් අදැාළ ආයතාන වලැ සංම්බන්ධීකරණය තුළින් ලැබා 
ගන්නා තීරණ අනුව සිදු කළ යුතුය.  

(ආ). පාහා� බිමක්/පුරන්වූ කුඹුරු සංහා වගා කුඹුරු  සංංවර්ධනය කිරීමට යේපාර උපායේ�ඛ්යානය 02හි සංඳහාන් 
අදැාළ ආයතාන වලින් අනුමැතිය ලැබා ගතා යුතුයි.  එයේස්ම විවිධ පාන� මගින් යේතා� බිම් වලැ අයිතිය 
අදැාළ ආයතාන වලැ විෂය පාථායට අය� වන අවස්ථාා වලැදී උපායේ�ඛ්යානයේ� සංඳහාන් ආයතාන වලින් සංහා 
අයේනකු� අදැාළ ආයතාන වලින් අවශය නිර්යේද්ශය සංහා අනුමැතිය ලැබා ගතා යුතුය.

(ඇ). යේතා� බිම් ආශ්රීතා පාරිසංරයට බලැපාෑම් ඇති විය හාැකි ඕනෑම සංංවර්ධන කටයු�තාක් සංඳහාා මධයම 
පාරිසංර අධිකාරියේයන් හාා උපායේ�ඛ්යානය 02 හි සංඳහාන් අදැාළ පාළා� පාාලැන ආයතාන වලින් පාරිසංර 
නිරවු� කිරීයේම් සංහාතිකය යේහාෝ පාරිසංර ආරක්ෂණ බලැපාත්රය ලැබා ගතා යුතු අතාර නියමිතා කාලැය 
ඉක්මවීමට යේපාර එකී බලැපාත්රය වාර්ෂිකව යාව�කාලීන කළ යුතුය.

(ඈ). උපායේ�ඛ්යානය 02හි සංඳහාන් ශ්රී ලැංකා ඉඩම් සංංවර්ධනය කිරීයේම් සංංස්ථාාවට අය� යේතා� බිමක් 
සංංවර්ධන කාර්යයක් සංඳහාා ලැබා යේදැන නිර්යේද්ශ/අනුමැතිය එම ආයතානයේ�  සංැලැසුම් කමිටු 
තීරණය පාරිදි වාර්ෂිකව අළු� කළ යුතුය.

(ඉ). උපායේ�ඛ්යානයේ� සංඳහාන් ශ්රී ලැංකා ඉඩම් සංංවර්ධනය කිරීයේම් සංංස්ථාාව මගින් අංක. 1662/ 17 හාා 
2010.07.14 දිනැති ගැසංට් පාත්රය මගින් ප්රකාශිතා ඇළ මාර්ග රක්ෂිතා බිම් තීරු  සංහා මහාවැලි 
අධිකාරියට /වාරිමාර්ග යේදැපාාර්තායේම්න්තුවට අය� ජාලැාශ සංදැහාා අදැාළ රක්ෂිතා බිම් තීරු පාව�වා 
ගතා  යුතුය.  

(ඊ). ජාලැ බැසං යාම් හාා ගංවතුර රැඳවුම් ධාරිතාාවයන්ට බාධා වන කිසිම ඉදිකිරීමක් යේතා� බිමක 
ජාලැාශ්රීතාව යේහාෝ ජාලැ මාර්ග වලැ සිදු යේනාකළ යුතුය. නමු� මහාා සංැලැැස්ම කට (Master Plan)  යේහාෝ 

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

�රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය

සංං   සං ා අ ා  
ාර් ග  ා කා
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නිර්මාණ උපායේද්ශක මාර්යේගෝපායේද්ශ සංැලැැස්මකට අනුව නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය මගින් 
නිර්යේද්ශ  කරන ලැදැ වියේ�ෂ වයාපාෘතීන්ට යේහාෝ ජාලැ ගැලීම් වලැට හාා ගංවතුර ඉසිලුම් ධාරිතාාවයන්ට 
බාධා යේනාවන යේලැසං කරනු ලැබන ඉදිකිරීම් උපායේ�ඛ්යානයේ� 02 හි සංඳහාන් අංක. 01 දැරණ ආයතානයේයන් 
හාා අයේනකු� අදැාළ ආයතානයන් වලැ නිර්යේද්ශය හාා අනුමැතියට යට�ව සිදු කළ යුතු අතාර එම 
ඉදිකිරීම් නියම කරන ලැදැ ශි�පීය ප්රමිතීන් සංහිතා හාරිතා යේගාඩනැගිලි සංංක�පායකට අනුව 
නිර්මාණය විය යුතුය.

(උ). පාාරිසංරික සංංයේ�දී වටිනාකම සංහිතා යේතා� බිම් වලැ ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක හාා සංතුන් හාැර 
යේවන� ශාක හාා සංතුන් ඉව� යේනාකළ යුතුය.

(ඌ). ජාලැ රැඳවුම් ධාරිතාාවය වියේ�ෂයේයන් වැදැග� වන සංෑම යේතා� බිමකම සිදු කරන අනුමතා භාවිතායකදී  
ජාලැ රැඳවුම් ධාරිතාාව අඩුවීම සංහා (අයේනකු� බලැපාෑම් සිදුවන) පාාරිසංරික යේස්වාවන්ට සිදුවන 
බලැපාෑමට හිලැ� වන යේස් වික�පා ස්ථාාන සුදුසු යේලැසං ස්ථාාපානය කලැ යුතුය. ඒ සංදැහාා උපායේ�ඛ්යානය 
02හි සංඳහාන් අදැාළ ආයතානවලැ අනුමැතිය ලැබාගතා යුතුය.

(එ). සංාම්ප්රදැායික ධිවර කටයුතු හාැර මසුන් යේහාෝ යේවන� ජාලැජා ජීවීන් ඇ�ලීයේම් ක්රියාවලියේ�දී යාන්ත්රික 
යේබෝට්ටු, ධීවර ආම්පාන්න,ඉන්ධන යේහාෝ යේවන� යාත්රා භාවිතාා යේනාකළ යුතුය.යාන්ත්රික යේබෝට්ටු 
සංදැහාා අවසංර දී ඇති එකී ස්ථාාන වලැ ධීවර අම්පාන්න සංහා ඉන්ධන සංදැහාා උපායේ�ඛ්යානය 02හි සංඳහාන් 
අංක 02,03,05,19,20 දැරන අදැාළ ආයතාන වලැ අනුමැතිය ලැබාගතා යුතුය.

(ඒ). යේතා�බිම් පිරවීම සංඳහාා නිර්යේද්ශ වන  උපායේ�ඛ්යානය 02හි  සංඳහාන් ශ්රී ලැංකා ඉඩම් සංංවර්ධනය 
කිරීයේම් සංංස්ථාාවට අය�  ප්රයේද්ශවලැ තිරසංාර වැසි ජාලැ බැසං යායේම් ක්රම භාවිතාා කලැ යුතුයි. යේතා�බිම් 
පිරවීම සංදැහාා යේයාදැා ගන්නා ද්රවය පිළිබදැ මධයම පාරිසංර අධිකාරීයේයන් අනුමැතිය ලැබා ගතා යුතුය.

(ඔ). පාැහාැදිලිව හාඳුනාගතා හාැකි භූ දැර්ශන / සංංස්කෘතික / පුරා විදැයා�මක වටිනාකමක් ඇති ස්ථාාන   
ධෛජාව විවිධ�වය ඉහාලැ අගයන් ඇති ප්රයේද්ශ සංංරක්ෂණය කලැ යුතුය.

(ඕ). යේතා� බිම් වලැ අනුමතා කාර්යයන් වලැදී නීතායානුකූලැ වූ යේපාාදු අඩි පාාරව�, යේපාාදු නාන ස්ථාාන 
සංංරක්ෂණය කිරීම යේහාෝ ඒවා සුදුසු ළඟම ස්ථාානයක ස්ථාානගතා කලැ යුතුයි.

(ක). සංංවර්ධනකරුවන් විසින් සංැලැසුම් සංකස් කිරීම හාා නිර්මාණ සංහා අධීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සංඳහාා 
වෘ�තීය සුදුසුකම්ලැ� වෘ�තීයයේ�දීන්යේ� යේස්වය ලැබා ගතා යුතුය. 

(ඛ්යා). මසුන් සංහා අයේනකු� ජාලැජා ජීවීන් අභිජානනය වන සියලු ප්රයේද්ශ වියේ�ෂයේයන් ආරක්ෂා කලැ යුතුය.

(ග). යේතා�බිම් වලැ කසංළ බැහාැර කිරීම සංඳහාා අවසංර යේනාදිය යුතුය(ගෘහාස්ථා, ආයතනික, කාර්මික, 
යේවළදැ, විදැු�, සංහා සංායනික  අපාද්රවය).

(ඝ). යේතා�බිම් වලැට අපාජාලැය බැහාැර යේනාකළ යුතුය. නමු� මධයම පාරිසංර අධිකාරියේ� නිර්යේද්ශයට  
යට�ව පිරිපාහාදු කළ ජාලැය පාමණක් මුදැාහාැරිය හාැකිය.

(චා). යේතා�බිම් කලැාපායන්හි සංංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම සංම්බන්ධයේයන් උපායේ�ඛ්යානය 02 හි සංඳහාන් 
ආයතාන මගින් බලැපාත්ර නිකු� කිරීයේම්දී යේමම මාර්යේගෝපායේද්ශයන් එම බලැපාත්රයට යේකාන්යේද්සි යේලැසං 
ඇතුලැ� කලැ යුතු අතාර එකී යේකාන්යේද්සි කඩකිරීම එකී බලැපාත්රය අවලැංගු කිරීමට යේහාෝ දැඩුවම් 
නියම කිරීමට යේ�තුවනු ඇතා.

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

�රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය

සංං   සං ා අ ා  
ාර් ග  ා කා
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8.9.2.2 හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය තුළා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන ක්රියාත්මාක කිරීමා 
යටත් කරානු ලංබනා රේකානරේේසි

(අ). වැදැග� යේපාාදු අපාර වුහා වයාපාෘතියක් ක්රියා�මක කිරීමට අවශය වූ විටකදී, ඉහාතා යේකාන්යේද්සි 
ලිහි� කළ හාැක. (අවසංර ඇති උපාරිම යටිතාලැ පාහාසුකම් වයාපාෘති -විදුලිය, ජාලැසංැපායුම, දුරකථාන, 
මහාා මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග ආදිය )

(ආ). රාජාය ප්රතිපා�තියට අනුව පුරන් කුඹුරු යලි අස්වැද්දීමට යේයෝජිතා බැවින් පුරන් කුඹුරු  
ආශ්රිතා ඉඩම් යේවන� සංංවර්ධන කටයුතු වලැට යේයාදැාගැනීයේම්දී උපායේ�ඛ්යානය 02 හි සංදැහාන්  
අදැාළ ආයතානයන්යේ� නිර්යේද්ශයන්ට යට�ව සිදු කළ යුතුය.

(ඇ). යේතා�බිමක් ආශ්රිතාව යේහාෝ යේතා�බිමක් තුලැ උස්බිම් ප්රයේද්ශ (Highland areas) පාවතින අවස්ථාායේ�දී 
යේයෝජිතා සංංවර්ධන කටයුතු සංදැහාා අනුමැතිය ලැබාදීමට යේපාර සීමා මායිම් නිර්ණය කර ගැනීම සංදැහාා 
මිනුම්යේදැෝරු සංැලැැස්ම (Survey Plan) සංලැකා බැලිය යුතුය.

(ඈ). භූයේගෝලීය පිහිටුම් පාද්ධතියට අනුව ස්ථාානීය පිහිටීම නිවැරදිව නිර්ණය කරගැනීයේම්දී පාවතින  
යේදැෝෂ සංහාගතා තා��වය පාවතින අවස්ථාා වලැදී යේතා�බිම් කලැපීකරණයට අනුව යම් යේතා�බිම් 
කලැාපායක මායියේම් සිට පිටතාට මීටර් 10 ක දුර ප්රමාණයක් ආසංන්න යේතා�බිම් කලැාපායට අය�  
වන අතාර එම කලැාපායේ� අදැාළ නීති යේරගුලැාසි සංහා අනුමතා භාවිතායන්ට යට�ව ක්රියාකලැ යුතුය.

(ඈ). අවශය අවස්ථාාවන්හිදී පාරිසංර පානතා යටයේ� පාවතින “ නියමිතා වයාපාෘති “ සංඳහාා මධයම  
පාරිසංර අධිකාරිය, ශ්රි ලැංකා ඉඩම් සංංවර්ධනය කිරීයේම් සංංස්ථාාව, නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය,  
යේගාවිජාන යේස්වා සංංවර්ධන යේදැපාාර්තායේම්න්තුව, ශ්රී ලැංකා මහාවැලි සංංවර්ධන අධිකාරිය සංහා 
වාරිමාර්ග යේදැපාාර්තායේම්න්තුව ආදී ආයතානයන්යේ� අතියේර්ක වැඩ බිම් වියේ�ෂිතා තා�වයන් 
ආයේරෝපානය කලැ හාැක.

කිසියම් යේතා�බිමක් සංංවර්ධනය කිරීයේම්දී ඉහාතා යේකාන්යේද්සි උ�ලැංඝණය වීමක් සිදු කළයේහාා� 
උපායේ�ඛ්යානගතා ආයතාන සංතු බලැතාලැ යටයේ� නීතිමය පියවර ගතා හාැකිය.

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා
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උපරේල්ඛනාය 02

1. ශ්රී ලැංකා ඉඩම් සංංවර්ධනය කිරීයේම් සංංස්ථාාව
2. ශ්රී ලැංකා මහාවැලි සංංවර්ධන අධිකාරිය /වාරිමාර්ග යේදැපාාර්තායේම්න්තුව 
3. මධයම පාරිසංර අධිකාරිය 
4. නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය
5. ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව/ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාව 
6. වන සංංරක්ෂණ යේදැපාාර්තායේම්න්තුව
7. වනජීවී සංංරක්ෂණ යේදැපාාර්තායේම්න්තුව
8. ජාාතික යේගාඩනැගිලි පාර්යේ�ෂණ ආයතානය
9. යේගාවිජාන සංංවර්ධන  යේදැපාාර්තායේම්න්තුව
10. පුරාවිදැයා යේදැපාාර්තායේම්න්තුව
11. ජාාතික ජාලැජා සංම්පා� පාර්යේ�ෂණ හාා සංංවර්ධන අධිකාරිය
12. භූ විදැයා හාා පාතා� කැණීම් කාර්යාංශය
13. සංබරගමුව පාළා� සංභාව
14. ජාලැ සංම්පා� මණ්ඩලැය
15. ජාලැ ජීවී සංංවර්ධන අධිකාරිය
16. ශ්රී ලැංකා විදුලිබලැ මණ්ඩලැය 
17. ශ්රී ලැංකා යේගාඩනැගිලි යේදැපාාර්තායේම්න්තුව
18. මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරිය
19. ධීවර යේදැපාාර්තායේම්න්තුව
20. ර�නපුර දිස්ත්රික් යේ�කම් සංහා ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම්

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා
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8.10. සංංවර්ධන නියාමන සංැලැැස්ම හා නියමතා

8.10.1. හාැඳිනවීමා

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් හාඳුන්වාදී ඇති ප්රධාන සංංවර්ධන සංැලැසුම් අතාරින් වියේ�ෂ 
නියාමනයන් ය ටයේ� සංංවර්ධනය කිරීම සංඳහාා හාඳුනායේගන  ඇති ප්රයේද්ශ සංදැහාා නියාමන සංැලැසුම් පිළියේයළ 
කරනු ලැබයි.  ඒ අනුව ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තා කලැාපාය සංඳහාා පාමණක් වියේ�ෂ වූ නියාමන සංැලැැස්මක් 
පිළියේයළ කර ඇතා.

කර්මාන්තා කලැාපායක් ස්ථාාපානය සංඳහාා අතාවශය භූමිය, අමුද්රවය, ශ්රමය, නිෂ්පාාදැන යේවළඳයේපාාලැ  හාා 
නිෂ්පාාදැන පාහාසුයේවන් යේබදැාහාැරිම සංඳහාා අවශය මාර්ග පාද්ධතිය ආදී සියලු සංාධකයන්  ඇඹිලිපිටිය නගරය 
තුළ යේම්වන විට� ස්ථාාපානය වී ඇතා. ඒ අනුව වී වගාව ප්රමුඛ්යා වූ යේකයේසං�, යේවන� පාළතුරු හාා එළවලු ආදී 
යේබායේහාාමයක් කෘෂිකාර්මික යේබෝග වගාවන් ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැන පාවතින යේමම භුමිය තුළ කෘෂිකර්මාන්තාය 
ආශ්රිතා අගය එක්කරන කර්මාන්තා ඇති කිරීම සංඳහාා පාවතින අවස්ථාාව මැනවින් හාඳුනායේගන  ඇතා.

යේමම යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැනයන් කලැාපීය, යේද්ශීය හාා වියේද්ශීය යේවළදැයේපාාළට 
යේබදැාහාැරිම සංදැහාා පාවතින අවස්ථාාවන් යේලැසං යේමම කලැාපායට ආසංන්න දුරකින් පිහිටා ඇති දැක්ෂිණ 
අධියේ�ගී මාර්ගය ,ම�තාලැ ගුවන්යේතාාටුයේපාාළ හාා හාම්බන්යේතාාට වරාය යේයාදැාගැනීමට හාැකියාව ඇතා. 

8.10.2. රේයෝජිත්යං කර්මාානත්යං කලංාප නියාමානා සංැලංැස්මා

ඇඹිලිපිටිය, හිගුර කර්මාන්තා කලැාපාය සංඳහාා දැැනට කර්මාන්තා අමාතායාංශය යටයේ� පාවතින අක්කර 50 
කින් යුතු කර්මාන්තා කලැාපාය හාා යේම්වන විට අක්රීය තා��වයේ� පාැවතුන� එවකට ශ්රී ලැංකායේ� ප්රධානතාම 
කර්මාන්තා ආයතානයක් වූ ඇඹිලිපිටිය කඩදැාසි කම්හාලැ පිහිටි භූමිය ඇතුළු අක්කර 1200ක භූමි භාගයක් 
යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය සංඳහාා හාඳුනායේගන ඇතා.  යේමම කර්මාන්තා කලැාපාය අදියර 02 යටයේ� 
ක්රියා�මක කිරීමට හාදුනායේගන ඇතා.

කාලැාපය සංම්පුර්ණ භූමි ප්රකොේශය 
(අක්කාර)

සංංවර්ධනයට කොයාදාගත හැකි 
භූමි ප්රමාණය (අක්කාර)

මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපය අදියර I 283.8 227

මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපය අදියර II 696 649

මෙයෝජි� මෙන්වාසික ප්රමෙේශ 220.2 207

එකාතුව 1200 1083

වගු අංකා 8.18 : මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපමෙ� භූමි  ප්රමාණයන්

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා නියාමනා  
සංැලංැස්ම �ා නියම�ා

ය  කර් ා  
ක ා  යා නා සං
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8.10.2.1. රේයෝජිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය අදියරා  I 

අනුම�  භාවි�යන් 1. පරිසංර හි�කාමී ම�ා පරිමාණ/මධය පරිමාණ �ා සුළු පරිමාණ කෘෂිකාර්මික �ා 
මෙවනාත් නිෂ්පාදානා කර්මාන්� (උපමෙල්ඛනාය 03 හි සංඳ�න් කර්මාන්�)

2. ඒ ඒ කර්මාන්� සංදා�ා ආනුෂාංගික භාවි�යන් ග�ඩා සංංකීර්ණ (අමුද්රවය �ා 
නිෂ්පාදානා), ආපනාශාලංා, වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා, නිළ නිවාසං, මෙන්වාසිකාගාර, 
මෙස්වක නිවාසං, රථගාල්, උදායානා �ා �රි� වැටි, ක්රීඩාංගණ �ා ප්රතිචාක්රීකරණ 
මධයස්ථානා 

අනුම� උපරිම උසං (මීටර්) 
පිහිටි මෙපාමෙළාව මට්ටමෙම් සිට

මීටර් 15

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

මාර්කොගෝපකොේශ

ප්රධාන මාර්ග සංංවර්ධනය

• කදුරුගස්ආර �ංදිමෙ� සිට කුඹුමෙගාඩආර �ංදිය දාක්වා දාැනාට පවතිනා කඩදාාසි කම්�ලං මාර්ගය මං තීරු 2 කින් යුතුව 
පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කළ යුතුය. 

• කුට්ටිගලං සිට පැරණි කරවිලංයාය මාර්ගය කර්මාන්� කලංාපය අසංලින් කඩදාාසි කම්�ලං මාර්ගය �ා සංම්�න්ධවනා පරිදි 
මංතීරු 2 කින් යුතුව කර්මාන්� කලංාපය සංඳ�ා විකල්ප මාර්ගයක් මෙලංසං පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කළ යුතුය.

විදුලිබලැ සංැපයුම 

• කර්මාන්� කලංාපමෙ� පලංමු අදියර සංඳ�ා ප්රමාණවත් �රම් විදුලි�ලං සංැපයුමක් ඒ ආශ්රි�ව පවතිනා අ�ර, විදුලි�ලං 
මණ්ඩලංයට අයත් කදුරුගස් ආර විදුලි උපමෙපාලං දා එම කර්මාන්� කලංාපය ආශ්රි�ව පිහිටා ඇ�. දාැනාට මෙමම  විදුලි 
උපමෙපාලං තුළ මෙමගා මෙවාට් ඇම්පියර් 63ක ධාරි�ාවමෙයන් ප්රමෙේශමෙ�  විදුලි ඉල්ලුම සංපුරාලීම සංඳ�ා භාවි�යට ගැමෙනානුමෙ� 
මෙමගා මෙවාට් ඇම්පියර් 31.5 ක ප්රමාණයක් වනා අ�ර අතිරික්�ය වශමෙයන් මෙමගා මෙවාට් ඇම්පියර් 31.5කි. ඒ අනුව මෙමම 
කලංාපය සංදා�ා මෙයෝජි� කර්මාන්� වලං විදුලි ඉල්ලුම, අවශය�ාවය පරිදි මෙමම විදුලි උපමෙපාළ තුළින් ලං�ාග� යුතුය. 

• මිට අම�රව මෙයෝජි� එක් එක් කර්මාන්� සංදා�ා සුර්යය �ා විකල්ප �ලංශක්ති භාවි�ා කරමින් අවශය විදුලි උත්පාදානා 
සංපුරා ගැනීමෙම් �ැකියාව ඇ�. 

ජලැ සංැපයුම 

පලංමු අදියර යටමෙත් ක්රියාත්මක කිරීමට මෙයෝජි� කර්මාන්� 25ක් සංඳ�ා දාැනාට පවතිනා  කර්මාන්� කලංාපය �ා පැරණි 
කඩදාාසි කම්�ලං සංඳ�ා ජලංය සංපයා ඇති ප්රධානා ජලං සංැපයුම් මාර්ග භාවි�යට ගැනීම සිදුකළ �ැකි අ�ර, අවශය�ාවය 
ම� ජලං සංැපයුම් ධාරි�ාවය වැඩිකර ගැනීම සංඳ�ා කර්මාන්� කලංාපයට ආසංන්නාමෙ� පිහිටා ඇති ඇඹිලිපිටිය නාගරමෙ� 
ප්රධානා�ම ජලං සංැපයුම් මූලංාශ්රය වනා චාන්ද්රිකා වැව භාවි�යට ග� යුතුය.

අප ජලැය හා ඝණ අපද්රවය කාළමනාකාරණය

• මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපය තුළ මුලික යටි�ලං ප�සුකම් සංංවර්ධනාය කිරීම යටමෙත් කර්මාන්� අමා�යාශය තුළින් අප 
ජලංය �ා ඝණ අපද්රවය කළමනාාකරණයට අදාාළ ප්රතිචාක්රීකරණ මධයස්ථානා ස්ථාපනාය කළ යුතුය. 

• ඒක් එක් කර්මාන්� සංදා�ා මෙවනා මෙවනාම ස්ථාපනාය කරනු ලං�නා අප ජලංය �ා ඝණ අපද්රවය �ැ�ැර කිරීම් විධිමත් 
ක්රමමෙ�දායකට සිදුකලං යුතු අ�ර මධයම පරිසංර අධිකාරිය �ා අදාාළ ආය�නායන්මෙ� නිර්මෙේශයන්ට අනුකූලං විය යුතුය.

වගු අංකා 8.19 : මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපය අදියර  I සංදා�ා අදාාළ නියම�ා �ා මාර්මෙගාපමෙේශ

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා නියාමනා  
සංැලංැස්ම �ා නියම�ා

ය  කර් ා  
ක ා  යා නා සං
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8.10.2.2. රේයෝජිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය අදියරා  II

අනුම�  භාවි�යන් කර්මාන්� කලංාපය අදියර I සංදා�ා අනුම� සියලු භාවි�යන් මෙමම කර්මාන්� කලංාපය 
සංදා�ාදා අනුම� භාවි�යන් මෙලංසං ක්රියාත්මක කිරීමට අවසංර ලංැමෙබ්.

අනුම� උපරිම උසං (මීටර්) 
පිහිටි මෙපාමෙළාව මට්ටමෙම් සිට

මීටර් 15

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 01 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

මාර්කොගෝපකොේශ

අභයන්තර  මාර්ග සංංවර්ධනය

• අදියර II යටමෙත් ක්රියාත්මක කිරීමට මෙයෝජි� අක්කර 696 කින් යුතු භූමිය සංඳ�ා ප්රධානා මෙස්වා මාර්ගයක් මෙලංසං කර්මාන්� 
ප්රමෙේශය අභයන්�රමෙයන් මංතීරු 2 ක මාර්ගයක් කඩදාාසි කම්�ලං මාර්ගය �ා පැරණි කරවිලංයාය මාර්ගය සංමඟ සංම්�න්ධ 
කරමින් ඉදිකිරීමටත්  එම මෙස්වා මාර්ගය �ා සංම්�න්ධ කරමින් අමෙනාකුත් අභයන්�ර මාර්ග ඉදිකළ යුතුය (මෙයෝජි� මාර්ග 
සංැලංැස්ම සිතියම් අංක. 9.1 මඟින් දාැක්මෙ�).

විදුලිබලැ සංැපයුම 

• කර්මාන්� කලංාපමෙ� අදියර II යටමෙත් ස්ථාපි� කිරීමට මෙයෝජි� කර්මාන්� සංඳ�ා අමෙ�ක්ෂි� විදුලි ඉල්ලුම් ධාරි�ාවය 
ප්රමාණවත් පරිදි සංැපයීම මෙවනුමෙවන් ඇඹිලිපිටිය කදුරුගස්ආර විදුලි උපමෙපාලං පුළුල්කිරීම  �ා අවශය�ාවය පරිදි  නාව 
විදුලි ට්රාාන්ස්මෙ�ෝමරයක් ස්ථාපි� කිරීම 

මෙ�ෝ  

• ඇඹිලිපිටිය නාාගරික ප්රමෙේශය �ර�ා රැ�ැන්ග� කරනා  මෙපාල්පිටිය සිට �ම්�න්මෙ�ාට දාක්වා ඉදිමෙවනා කි.මෙවා.133000 ක 
අධි�ලං විදුලි සංැපයුම් පේධතිය තුළින් අතිමෙර්ක සංැපයුමක් මෙමම කර්මාන්� කලංාපයට ලං�ාග� යුතුය.

ජලැ සංැපයුම 

• කර්මාන්� කලංාපමෙ� අදියර II යටමෙත් ස්ථාපි� කිරීමට මෙයෝජි� කර්මාන්� සංඳ�ා ජලං ඉල්ලුම ප්රමාණවත්ව සංැපයීම සංඳ�ා 
ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංාපව�ානා මණ්ඩලංය සංතු ජලං සංැපයුම ප්රමාණවත් මෙනාාමෙ�.  එ�ැවින් චාන්ද්රිකා වැව මූලංාශ්රය කරගත් 
නාව ජලං වයාපෘතියක් කර්මාන්� කලංාපය ආශ්රි�ව ස්ථාපි� කිරීම මෙ�ෝ ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංාපව�නා මණ්ඩලංය සංතු ජලං 
සංැපයුම් පේධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සිදු කළ යුතුය. 

• කර්මාන්� කලංාපයට අවශය පානීය ජලං අවශය�ාවය සංැපයිම සංඳ�ා ජලං සංම්පාදානා �ා ජලංාපව�නා මණ්ඩලංය සංතු ජලං 
පිරිප�දුව පුළුල්කර එහි ධාරි�ාවය වැඩි කළ යුතුය.

කොවනත් 

• කර්මාන්� කලංාපය ආශ්රි�ව දාැනාට පවතිනා මෙගාවිපලංවල්, කර්මාන්� ස්ථාපි� කිරීම �ා ක්රියාත්මක කිරීමට �ාධාවක් 
මෙනාාවනා අ�ර, මෙමම කලංාපය අභයන්�රමෙ� පිහිටා ඇති නිවාසං, නාැව� පදිංචි කිරීම් මෙයෝජි� මෙන්වාසික කලංාපය තුළ  
සිදු කළ යුතුය.

වගු අංකා 8.20 : අනුම� භාවි�යන්, නියම�ා �ා මාර්මෙගෝපමෙේශ මෙයෝජි� කර්මාන්� අදියර II

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා නියාමනා  
සංැලංැස්ම �ා නියම�ා

ය  කර් ා  
ක ා  යා නා සං
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8.10.2.3. රේයෝජිත්යං රේනවාසික ප්රරේේශය 

අනුම�  භාවි�යන් • මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි 
• නිලං නිවාසං
• මෙස්වක නිවාසං 
• මෙන්වාසිකාගාර
• වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා
• ආපනාශාලංා
• සිල්ලංර මෙවළදාසංැල් 
• ගෘ�ාශ්රි� කර්මාන්� (පරිසංර හි�කාමී)
• උදායානා �ා �රි� බිම්  
• රථගාල්  

අනුම� උපරිම උසං (මීටර්) 
පිහිටි මෙපාමෙළාව මට්ටමෙම් සිට

මීටර් 15

කලංාප මායිම් ඇමුණුම් අංක 08 හි සංඳ�න් කර ඇ�.

නියමතා

• දාැනාට පදිංචි ඉඩම් හිමියන්මෙ� මුලික අවශය�ා අනුව ඉඩම් අනුමෙ�දුම් කිරීම, පවතිනා නිවාසං අලුත් වැඩියාව, අලුතින් 
මෙකාටස් එකතු කිරීම �ා නාව ඒකක ඉදිකිරිම සංදා�ා පමණක් අවසංර මෙදානු ලංැමෙබ්. 

• මෙමම කලංාපය තුළ සිදුමෙකමෙරනු ලං�නා අනුමෙ�දුම්වලං අවම අනුමෙ�දුම් භූමි ප්රමාණය පර්චාස් 20ක් වනා අ�ර අනුම� බිම් 
කට්ටි ආවරණය 50 % ක් විය යුතුය.

වගු අංකා 8. 21 : අනුම� භාවි�යන්, නියම�ා �ා මාර්මෙගෝපමෙේශ, මෙයෝජි� මෙන්වාසික කලංාපය

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

සංංවර්ධනා නියාමනා  
සංැලංැස්ම �ා නියම�ා

ය  කර් ා  
ක ා  යා නා සං
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8.10.3. කර්මාානත්යං කලංාපරේේ සංංවර්ධනා කටයුතු සංඳහාා වනා 
රේපාදු නියමාත්යංා 

1. කර්මාන්තා සංඳහාා ඉඩම් කැබලි කිරීයේම්දී  අවම අනුයේබදුම් සීමාව අක්කර 1/2 ක් (පාර්චාස් 80)  
විය යුතුය.

2. කර්මාන්තා කලැාපායේ� පිටතා මායිම හාා යේයෝජිතා කර්මාන්තා භූමි ප්රයේද්ශ අතාර මීටර් 30 ක බිම් තීරුවක් 
හාා කර්මාන්තා කලැාපාය අභයන්තාරයේ�  සංෑම කර්මාන්තා භුමියක්ම යේවන් කිරීයේම්දී මිටර් 10 ක බිම් 
තීරුවක් හාරිතා වැටියක් පාහාතා සංඳහාන් ශාක වර්ග භාවිතාා කරමින් අදැාළ පාරතාරයන්ට අනුව 
යේරෝපාණය කර නඩ�තු කළ යුතුය.

මීටර් 30 හාරිතා වැටිය තුළ යේරෝපාණය කළ යුතු ශාක

1. යේකායේහාා�  - Azadirachta  indica 
2. මැයි මාර  -  Delonix  regia
3. ඇහාැලැ  - Cassia  fistula
4. රතු වා  -  Cassia  roxburgii
5. කුඹුක්  - Terminalia  arjuna
6. මාදැන්  - Syzygium  cumini
7. කරඳ   - Pongamia  pinnata
8. මී   - Madhuca  longifolia
9. ම�ලැ  - Bauhinia  racemosa
10. රුක් අ�තාන  - Alstonia  scholaris
11. යේකෝන්  - Schleichera  oleosa
12. සිය�ලැා  - Tamarindus indicus

මීටර් 10 හාරිතා වැටිය තුළ යේරෝපාණය කළ යුතු ශාක

1. කැලැණිතිස්සං  - Stenolobium  stans
2. අයේසංෝක    - Saracca  asoca
3. ඇට්යේට්රියා  - Murraya  paniculata
4. නා   - Mesua  ferrea
5. මුරුතා   - Lagerstroemia speciosa
6. මලි�තාන්  - Salvadora   persica
7. යේකායේබෝනීලැ  - Bauhinia  purpuria
8. කහායේපාතාන්   - Bauhinia  tomentosa
9. කහායේකෝන   - Cassia spectabillis
10. යේමානර ම�   - Caesalpinia  pulcarrima 
11. අරලිය   - Plumeria  acuminata

3. කර්මාන්තා කලැාපාය ආශ්රිතා සියළු ප්රධාන මාර්ගයන්හි අවම පාළලැ මීටර් 12 ක් විය යුතු අතාර, සියළු 
අභයන්තාර මාර්ගවලැ අවම පාළලැ මීටර් 9 ක් විය යුතුය.  යේමම අවම පාළලැට අමතාරව සංෑම මාර්ගයක් 
යේදැපාසංට මීටර් 2 ක පාළලින් යුතු පාදික මං තීරුවක් ඉදිකළ යුතුය.

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

කර් ා  ක ා  
සංංවර්ධනා ක  සං ා වනා 

ා  ය ා



243

4. සියළු යේස්වක ප්රවාහාන රථා මාර්ගයේයන් පිටතාට කර නතාර කිරීමට හාැකිවන පාරිදි මාර්ගයේයන් පිටතාට 
ගි�වන ලැදැ නැවතුම් ස්ථාාන (Parking Bays) අවශය ස්ථාානයන්යහි ඉදිකලැ යුතුය.

5. රථා වාහාන නැවතුම් ස්ථාාන සංඳහාා වන ඉඩකඩ යේපාාදු ඉඩකඩ වශයේයන් යේහාෝ කර්මාන්තා භූමි 
අභයන්තාරයේ� ප්රමානව� පාරිදි සංැපායිය යුතුය.

6. කර්මාන්තා සංඳහාා යේයෝජිතා භූමියේයන් 50% ක් පාමණක් භූමි  ආවරණ අනුපාාතාය වශයේයන් භාවිතායට 
ගතා යුතුය.

7. කර්මාන්තා කලැාපාය තුළ ඉදියේකයේරන යේගාඩනැගිලිවලැ උපාරිම උසං සීමාව මීටර් 15 ක් වන අතාර අවසංර 
යේදැනු ලැබන උපාරිම මහා� සංංඛ්යායාව බිම් මහාලැ ඇතුළු මහා� 03 ක් පාමණක්යේ�.

8. සංෑම කර්මාන්තා භූමියක් සංඳහාාම අවශය ධාරිතාාවයන්යේගන් යුතුව විදුලිය හාා ජාලැය ලැබා ගැනීමට 
අවශය යේස්වා පාද්ධති ස්ථාානගතා කළ යුතුය.

9. හාදීසි ගිණි ගැනීම් අවස්ථාාවලැදී ප්රයේයෝජානයට ගැනීම සංඳහාා සංෑම කර්මාන්තා භූමියක්ම ඇතුළ�වන 
පාරිදි අධි පීඩන ජාලැනලැ පාද්ධතියක් ස්ථාානගතා කළ යුතුය.

10. කර්මාන්තා කලැාපායතුළ ස්ථාාපිතා කරනු ලැබන සියළු කර්මාන්තා පාාරිසංරික බලැපාෑම් අවම යේකයේරන 
කර්මාන්තා විය යුතු අතාර, කර්මාන්තා ස්ථාාපිතා කිරීමට ප්රථාම පාහාතා සංඳහාන් අදැාළ ආයතානයන්හි 
නිර්යේද්ශ ලැබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.

I. මධයම පාරිසංර අධිකාරිය.
II. ගිණි නිවන යේස්වා යේදැපාාර්තායේම්න්තුව.
III. ලැංකා විදුලිබලැ මණ්ඩලැය.
IV. ජාලැ සංම්පාාදැන හාා ජාලැාපාවහාන මණ්ඩලැය.
V. කර්මාන්තා අමාතායාංශය.
VI. අදැාළ පාළා� පාාලැන ආයතාන

11. අපා ජාලැය බැහාැර කිරීම, කසංළ කළමනාකරණය සංම්බන්ධයේයන් මධයම පාරිසංර අධිකාරියේ� නිර්යේද්ශ 
සංහිතා වැඩ පිලියේවලැක් සංමස්ථා කර්මාන්තා කලැාපායම ආවරණය වන පාරිදි ක්රියා�මක කළ යුතුය.

12. සංෑම කර්මාන්තායක්ම ස්ථාානගතා කිරීමට ප්රථාම නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරියේ� මූලික සංැලැසුම් 
නිරාකරණයක් ලැබාගතා යුතුය.

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

කර් ා  ක ා  
සංංවර්ධනා ක  සං ා වනා 

ා  ය ා
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උපරේල්ඛනාය 03 (කර්මාානත්යං වර්ගීකරාණය) 

1. ආහාාර නිෂ්පාාදැන කර්මාන්තාය 

I. එළවළු සංහා පාලැතුරු සංැකසීම් සංහා ක�තාබා ගැනීම
II. එළවළු, සං�ව යේතා� හාා යේම්දැ නිෂ්පාාදැනය
III. කිරි ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැන කර්මාන්තාය
IV. ධානය වර්ග පිටිකර සංකස්කිරීම, පිටි සංහා පිටි නිෂ්පාාදැන
V. යේ�කරි නිෂ්පාාදැන
VI. සීනි නිෂ්පාාදැනය (පාැණි සංහා හාකුරු ඇතුළුව)
VII. පාැණි රසං ආහාාර, යේචාාකලැට් සංහා යේකායේකෝවා නිෂ්පාාදැනය
VIII. යේසංෝස්, නූඩ්�ස් හාා මැකයේරෝනි නිෂ්පාාදැනය
IX. සංැකසූ සං�ව ආහාාර නිෂ්පාාදැනය

2. බීම වර්ග නිෂ්පාාදැනය

I. සි� බීම, ඛ්යාණිජා අඩංඟු ජාලැය නිෂ්පාාදැනය හාා ජාලැය යේබෝතා� කිරීම

3. යේරදිපිලි නිෂ්පාාදැනය

I. යේරදි සංදැහාා යේකදි සංැකසීම සංහා විවීම 
II. යේරදි විවීම
III. යේරදිපිලි නිමාකිරීම
IV. යේවන� යේරදිපිලි නිෂ්පාාදැනය
V. යේගතුම් යේරදි නිෂ්පාාදැනය
VI. ඇඟලුම් හාැරුණු විට සංැකසූ යේරදිපිළි නිෂ්පාාදැනය
VII. කලැාලැ සංහා බුමුතුරුණු නිෂ්පාාදැනය
VIII. දැැ� ක� හාා යේවන� රැහාැන් නිෂ්පාාදැනය

4. ඇඟලුම් නිෂ්පාාදැනය
5. සංම් හාා ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැන 

I. සංම් පාදැම් කිරීම් හාා සංැරහුම් කිරීම, ගමන් මළු හාා අ� බෑ� නිෂ්පාාදැනය, සංෑදැලැ හාා 
සංන්නාහා නිෂ්පාාදැනය, යේලැෝම සංායම් කිරීම හාා සංැරහුම් කිරීම, පාාවහාන් නිෂ්පාාදැනය

6. දැැව ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැන

I. දැැව ඉරීම හාා යතු ගෑම
II. දැැව ද්රවය, මූඩි, බට සංහා පාට ද්රවය නිෂ්පාාදැනය
III. වඩු
IV. දැැවමය බහාාලුම් නිෂ්පාාදැනය
V. බීම බට සංහා යේගතුම් ද්රවය නිෂ්පාාදැනය
VI. යේවන� දැැවමය නිෂ්පාාදැන

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

කර් ා  ක ා  
සංංවර්ධනා ක  සං ා වනා 

ා  ය ා
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7. කඩදැාසි සංහා කඩදැාසි ද්රවය නිෂ්පාාදැනය 

I. පා�පා, කඩදැාසි සංහා කාඩ්යේබෝඩ් නිෂ්පාාදැනය
II. යේවන� කඩදැාසි ද්රවය හාා කඩදැාසි පුවරු නිෂ්පාාදැනය 

8. සියේමන්ති ආශ්රිතා කර්මාන්තා
9. යේකඳි ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැන 
10. යේවන� අතින් සංාදැන යේකඳි නිෂ්පාාදැනය
11. �ෞෂධමය සංැකසීම සංහා ඖෂධමය ද්රවය නිෂ්පාාදැනය
12. ඖෂධ, ධෛවදැයමය, රසංයන හාා ශාඛ්යාමය නිෂ්පාාදැන
13. මැටි ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැනය 
14. යේපාෝසියේ�න් සංහා පිඟන් මැටි නිෂ්පාාදැනය
15. යකඩ හාා වායේන් ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැනය
16. පාරිගණක, ඉයේලැක්යේට්ානික හාා ඔ�ටික� ද්රවය නිෂ්පාාදැනය

I. ඉයේලැක්යේට්ානික උපාාංග හාා පාරිපාථා පුවරු නිෂ්පාාදැනය
II. පාරිගණක නිෂ්පාාදැනය, එකලැස් කිරීම හාා සංන්නියේ�දැන උපාකරන නිෂ්පාාදැනය
III. පාාරියේභෝගික ඉයේලැක්යේට්ානික උපාකරණ නිෂ්පාාදැනය

17. විදුලි උපාකරණ නිෂ්පාාදැනය
18. යන්ත්ර හාා උපාකරණ නිෂ්පාාදැනය 

I. කාර්යාලැ උපාකරණ නිෂ්පාාදැනය
II. කෘෂි හාා දැැව කර්මාන්තා සංඳහාා අවශය වන යන්ත්ර නිෂ්පාාදැනය

19. යේමෝටර් රථා නිෂ්පාාදැනය
20. පාාපාැදි නිෂ්පාාදැනය
21. ගෘහා භාණ්ඩ නිෂ්පාාදැනය
22. ආභරණ හාා ආශ්රිතා නිෂ්පාාදැනය
23. ක්රීඩා භාණ්ඩ නිෂ්පාාදැනය

08 වන පරිච්කො�දය 
කලංාපිකරාණ නියමාත්යංා

කර් ා  ක ා  
සංංවර්ධනා ක  සං ා වනා 

ා  ය ා



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

246



පරිච්කො�දය 09

මේයෝජිතා ්මාරග පළල, මේගාඩනැගිලි 
සී්මාව හා රක්ෂිතා සී්මාවන්



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

248

9.1. කොයෝජිත මාර්ග හා කොගාඩානැගිලි සීමා 

9.1.1. මාාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරියට හාා පළාාත්බද  
මාාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරියට අයත් මාාර්ග 

9.1.2. ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංභාාවට අයත් මාාර්ග

අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ (මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

1 පැල්මඩුල්ලං - මෙනාෝනාගම මාර්ගය A 24(අඩි 80) 15(අඩි 50)

2 ඇඹිලිපිටිය - මෙමාරකැටිය කිරි ඉබ්�න් ආර මාර්ගය B 24(අඩි 80) 15(අඩි 50)

3 ඇඹිලිපිටිය -මිේමෙදාණිය මාර්ගය B 24(අඩි 80) 15(අඩි 50)

4 ඇඹිලිපිටිය - පනාාමුර බුල්මෙ�ාට මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

5 සුරියවැව - පදාලංංගලං මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

6 පළාත්�දා මාර්ග - 09 (අඩි 30) 09 (අඩි 30)

D1 වර්ගකො� මාර්ග

අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

1 කනාත්� පාර කඩමන්ඩිය 8.6 D1 9.0 7.6

2 කිරලංවැල්කටුව පාර 5.0 D1 9.0 7.6

3 ග්රාාමීය වෘර්තීය පුහුණු සංංවර්ධනා මධයස්ථානාය අසංලං පාර 8.7 D1 9.0 7.6

4 චාන්ද්රිකා වැව පිට රවුම් පාර 4.0 D1 9.0 7.6

5 මෙ�ල්�දු ආර පාර 5.8 D1 9.0 7.6

6 දාර්ශනාගම වැව පාර 4.0 D1 9.0 7.6

7 දාර්ශනාගම පාර 6.0 D1 9.0 7.6

8 මෙේවාමෙල් පන්සංලං පාර 7.7 D1 9.0 7.6

9 බිම්�දුයාය පාර 5.5 D1 9.0 7.6

10 මෙමාරකැටිය විදායාලං මාව� 7.0 D1 9.0 7.6

11 ලියනාගම පාර 5.0 D1 9.0 7.6

12 වෛවදාය මාව� 8.8 D1 9.0 7.6

13 මෙසංාමෙරෝ�ව ඉදිරිපිට ප්රධානා ඇළ පාර 6.0 D1 9.0 7.6

14 ඩී.මෙ�.ආර්.දිශානාායක මාව� 9.0 D1 9.0 7.6

15 මෙරෝ�ලං වම්පසං - මෙදාවනා පටුමඟ 9.0 D1 9.0 7.6

16 සංත්ත්ව සංායනා පාර 8.3 D1 - 7.6

09 වන පරිච්කො�දය 
රේයෝජිත්යං මාාර්ග පළාලං, 

රේගා්ඩනාැගිලි සීමාාව හාා 
රාක්ෂිත්යං සීමාාවන

මෙයෝජි� මාර්ග �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සීමා

ාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය  
අය   ා  වර්ග  ාර්ග

ය නාග  සං ාව  
අය  ාර්ග



249

D1 වර්ගකො� මාර්ග

අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

17 සංංස්කෘතික මධයස්ථානාය පාර 8.0 D1 - 7.6

18 මෙයෝධගම පිට්ටනිය අසංලං පාර 8.0 D1 - 7.6

19 ළමා උදායානාය අසංළ වතුර ටැංකිය පාර 8.0 D1 - 7.6

20 ජනාාධිපති විදායාලංය පාර 8.0 D1 - 7.6

21 ආර්ථික මධයස්ථානාය පිටුපසං පාර 7.7 D1 - 7.6

22 උසංාවියට ආයුර්මෙ�දා මෙරෝ�ලංට අසංලං පාර 6.5 D1 7.0 7.6

23 ජනාාධිපති විදායාලංය ඉදිරිපසං පාර 6.5 D1 7.0 7.6

24 �ාලංදාක්ෂ මාව� 6.7 D1 7.0 7.6

25 හුලංංදාාමෙ� සිට නාව නාගරමෙ� කනාත්� පාර දාක්වා මාර්ගය 6.7 D1 7.0 7.6

26 ළමා උදායානාය අසංළ මෙරෝ�ලං පාර 6.5 D1 7.0 7.6

27 උසංාවිය පාර 7.0 D1 7.0 7.6

28 ලියනාමෙ� මෙමෝටර්ස් ඉදිරිපිට පාර 7.0 D1 7.0 7.6

29 මෙරෝ�ලං පාර - ��රවනා පටුමඟ 7.0 D1 7.0 7.6

30 පැලං �වානා ඉදිරිපිට පාර 7.0 D1 7.0 7.6

31 ගුරුආර පාර 7.0 D1 7.0 7.6

32 කඩදාාසි කම්�ලං පාර 7.0 D1 7.0 7.6

33 මෙසංාමෙරා�ව පරණ පාර 7.0 D1 7.0 7.6

34 මෙනාෝනාාගම පාර - තුන්වනා පටුමඟ 7.0 D1 7.0 7.6

35 උදාාකලං ගම පාර 5.7 D1 6.0 7.6

36 ජර්මන් නිලං නිවාසං පාර 4.0 D1 6.0 7.6

37 ඩී. -  ඇළ පාර 5.5 D1 6.0 7.6

38 ඩී. - 5 ඇළ පාර 6.0 D1 6.0 7.6

39 මැණික්පුර පාර 4.3 D1 6.0 7.6

40 ලංස්සංනා වත්� - අතුරු පාර 5.5 D1 6.0 7.6

41 හිඟුරආර මෙදාවනා පටුමඟ 5.0 D1 6.0 7.6

42 නිදා�ස් මාව� 5.0 D1 6.0 7.6

43 නිදා�ස් මාව� 3.0 D1 6.0 7.6

44 �රිඳු මාව� 5.0 D1 6.0 7.6

45 රණවිරු �ණ්ඩාරනාායක මාව� 6.0 D1 - 7.6

46 විශාඛා ළමා නිවාසංය ඉදිරිපිට පාර 6.2 D1 - 7.6

47 මෙ�මා මල්ලිකා මාව� 6.0 D1 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

48 ගම්උදාාව පාර 6.0 D1 - 7.6

49 මෙපාලිස් ස්ථානාය අසංළ පාර 6.0 D1 - 7.6

50 මෙපාලිස් නිලං නිවාසංය අසංලං පලංමු පටුමඟ 6.0 D1 - 7.6

51 මෙටලිමෙකාම් කාර්යාලංය ඉදිරිපිට පාර 6.0 D1 - 7.6

52 මෙරෝ�ලං වම්පසං - පලංමු පටුමඟ 6.0 D1 - 7.6

53 ලංක්මෙමෝ මෙමෝටර්ස් අසංලං පාර 6.0 D1 - 7.6

54 බීඑම්සී පාර 6.0 D1 - 7.6

55 අක්කම් නිවසං - බුේධ ප්රතිමාව අසංලං පාර. 6.0 D1 - 7.6

56 මෙකාන්ක්රීට් වැඩපලං - මෙදාවනා පටුමඟ පාර 6.0 D1 - 7.6

57 ආයුර්මෙ�දා මෙරෝ�ලං ඉදිරිපිට පාර 6.0 D1 - 7.6

58 ප්රිම් නාගර උදායානා පාර 6.0 D1 - 7.6

59 ශ්රී සිරිවන්ශ මාව� 6.0 D1 - 7.6

60 අක්කර 500 වට රවුම පාර 6.0 D1 - 7.6

61 උදාාගම ඇලං පාර (දාකුණු පසං) 6.0 D1 - 7.6

62 ගල්වංඟුව තුන්වනා පටුමඟ 6.0 D1 - 7.6

63 3 මාව� 6.0 D1 - 7.6

64 ඩී - 5 ඇළ පාර 6.0 D1 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

65 ශක්ති මාව� - පලංමු පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

66 ශක්ති මාව� - මෙදාවනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

67 ශක්ති මාව� - මෙ�වනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

68 ශක්ති මාව� - ��රවනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

69 �රිඳු පාම් විමෙල්� පාර 4.4 D2 - 7.6

70 කනාත්� පාර පලංමු පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

71 දිස්ත්රිත් අධිකරණමෙ� ඉදිරිපසං පාර 5.3 D2 - 7.6

72 විදුමඟ පාර 5.5 D2 - 7.6

73 සංන්නාාලි මෙරදි මෙගදාර පාර 3.1 D2 - 7.6

74 මෙමෝදාරවානා පාසංැල් මාව� 3.3 D2 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

75 විශාඛා ස්මෙටෝර්ස් අසංළ පාර 5.3 D2 - 7.6

76 ට්රාාන්ස්මෙ�ෝමර්ය අසංලං පළමු පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

77 ශ්රී මෙේවි සං�න් මෙමෝලං අසංලං පාර 5.3 D2 - 7.6

78 ශ්රී මෙේවි සං�ල් මෙමෝලං පාර 5.0 D2 - 7.6

79 ට්රාාන්ස්මෙපෝමය  පිටුපසං මෙමාදාරවානා පාර 4.0 D2 - 7.6

80 මෙරෝ�ලං පාර 5.0 D2 - 7.6

81 උඩකලංගම පලංමු පටුමඟ 5.4 D2 - 7.6

82 ගම්උදාාව ජලං ට්රාැංකිය ඉදිරිපසං පාර  D2 - 7.6

83 මෙරජිස්ට්රාාර් කාර්යාලංය පාර 5.1 D2 - 7.6

84 මෙරජිස්ට්රාා කාර්යාලංය - පලංමු පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

85 සංංඝරාමය ඉදිරිපසං පාර - පලංමු පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

86 සංංඝරාමය ඉදිරිපසං පාරට සිළුමිනාගම ප්රජා ශාලංාව සිට 5.3 D2 - 7.6

87 මෙස්නාානාායක ම��ාමෙ� නිවසං ඉදිරිපිට පාර 4.0 D2 - 7.6

88 දායාරත්නා ස්මෙටෝර්ස් අසංලං පාර 3.6 D2 - 7.6

89 මෙරෝ�ලං වම්පසං - මෙ�වනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

90 තුන්මෙවනි පටුමඟ - පලංමු �ැරවුම් මාව� 4.0 D2 - 7.6

91 සුදු රන්මිණි �ානාායම අසංලං පාර 5.4 D2 - 7.6

92 නාව ආසිරිගම පාර (වම්පසං) - පලංමු පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

93 ජයන්� ම��ාමෙ� නිවසං අසංලං පාර 4.0 D2 - 7.6

94 ලියනාමෙ� මෙමාටර්ස් ඉදිරිපිට පාර - මෙදාවනි පටුමඟ 5.4 D2 - 7.6

95 මෙපාලං(වම්පසං) පිටුපසං පාර - පලංමු පටුමග 3.5 D2 - 7.6

96 ඉ�ලං උසංාවිය අසංලං වැව පාර 4.0 D2 - 7.6

97 ඉ�ලං උසංාවිය අසංලං පාර 5.0 D2 - 7.6

98 ලංංකා �ැංකුව නිලං නිවසං අසංලං පාර 5.0 D2 - 7.6

99 බිම්�දුයාය  පාර(වම්පසං) - පලංමු පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

100 බිම්�දුයාය  පාර(වම්පසං) - මෙදාවව පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

101 බිම්�දුයාය පාර(වම්පසං) - මෙ�වනා පටුමඟ 3.5 D2 - 7.6

102 ජනාශක්ති ඉදිරිපසං ඇළ පාර 4.0 D2 - 7.6

103 �ැටන් නාැෂනාල් �ැංකුව අසංලං ඇළ පාර 3.0 D2 - 7.6

104 මෙරෝ�ලං පාර - ��රවනා පටුමඟ(දාකුණු පසං) - පලංමු �ැරවුම් පාර 5.0 D2 - 7.6

105 ජර්මන් නිලං නිවාසංය අසංලං පාර 5.0 D2 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

106 මෙරෝ�ලං පාර - ��රවනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

107 උසංාවිය පාර - පලංමු පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

108 නාව අතුරු පාර 4.0 D2 - 7.6

109 වතුර ටැංකිය පාර - පළමු පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

110 නාව අතුරු පාර 5.0 D2 - 7.6

111 නාව අතුරු පාර - පලංමු පටුමඟ 4.5 D2 - 7.6

112 පල්ලිය අසංළ පාර 3.5 D2 - 7.6

113 පල්ලිය අසංළ අතුරු පාර 4.0 D2 - 7.6

114 අත්කම් නිවසං පාර 5.6 D2 - 7.6

115 දුටුගැමුණු මෙස්යා අසංලං පාර 5.0 D2 - 7.6

116 දුටුගැමුණු මෙස්යා අසංලං පාර - පලංමු මටුමඟ 4.1 D2 - 7.6

117 �ස් නාැවතුම්පලං පාර 5.0 D2 - 7.6

118 වී.ඕ.විමෙ�මෙස්නා මාව� 5.0 D2 - 7.6

119 ඇළ පාර - දාකුණුපසං 4.0 D2 - 7.6

120 මෙමෝලංවත්� පාර - 01 3.0 D2 4.5 7.6

121 මෙමෝලංවත්� පාර - 02 4.0 D2 4.5 7.6

122 ග්රීන්ඩ්පීල්ඩ් වතු පාර - 02 5.0 D2 - 7.6

123 ග්රීන්ඩ්පීල්ඩ් වතු පාර - 01 5.6 D2 - 7.6

124 මෙ�ල්�දු ආර විදායාලං මාව� 5.0 D2 - 7.6

125 මෙමෝදාරවානා ඇළ පාර 5.0 D2 - 7.6

126 අ� මෙ�ල්ලං ඇළටත් මෙ�ෝග�ටත්  අ�ර පාර 3.5 D2 - 7.6

127 ගල් අමුණ 2 කණුව පාර 5.0 D2 - 7.6

128 මෙ�ෝග� අසංලං පාර 4.0 D2 - 7.6

129 මෙමෝදාරවානා ඇළ පාර සිට මෙ�ල්�දුආර දාක්වා 4.1 D2 - 7.6

130 මෙ�ල්�දුආර තුන්මෙවනි පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

131 සු�ඳ මාව� 4.0 D2 - 7.6

132 වීරසිං� මාව� 4.0 D2 - 7.6

133 වීරසිං� මාව�  - පලංමු පටුමඟ 3.3 D2 - 7.6

134 වීරසිං� මාව�  - මෙදාවනා පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

135 උදාාගම ගම් පාර 3.5 D2 - 7.6

136 කන්කානාම් වත්� පාර 3.0 D2 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

137 කිත්සිරිවත්� පාර D2 - 7.6

138 පුස්�කාලං නිවාසං පාර 3.0 D2 - 7.6

139 කළුකම්බිලිමෙේවාලං පාර 4.7 D2 - 7.6

140 ප�න් මෙගදාර පාර 3.0 D2 4.5 7.6

141 මෙකාළ� වත්� පාර 4.0 D2 4.5 7.6

142 ප්රරයිම් මෙපස්ට්රි� පාර 5.0 D2 - 7.6

143 පනාාමුර පාර - 6 වනා පටුමග 4.0 D2 4.5 7.6

144 පනාාමුර පාර - 5 වනා පටුමග 3.0 D2 4.5 7.6

145 පනාාමුර පාර - 4 වනා පටුමග 4.0 D2 4.5 7.6

146 පනාාමුර පාර - 3 වනා පටුමග 3.0 D2 4.5 7.6

147 උඩගම සංමන් මල් මාව� 5.0 D2 - 7.6

148 පනාාමුර පාර - 2 වනා පටුමග 4.0 D2 4.5 7.6

149 පනාාමුර පාර - 1 වනා පටුමග 3.0 D2 4.5 7.6

150 මෙවදාමෙකාරටුව වටරවුම් පාර 3.0 D2 - 7.6

151 දාර්ශනාගම ප්රජා ශාලංාව ඉදිරිපිට පාර 3.0 D2 - 7.6

152 සිසිලං උයනා පාර 3.6 D2 - 7.6

153 ෆ්රයිම් ලංෑන්ඩ් පාර 4.0 D2 - 7.6

154 ඉස්මෙකෝලං වත්� පාර 3.5 D2 - 7.6

155 දාර්ශනාගම පාර වම්පසං - පලංමු පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

156 ඉසිලංවත් පාරමෙරන් ඇතුල් පාර 4.0 D2 - 7.6

157 වීරසිං� මාව� - තුන්වනා පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

158   මෙ�ෝදිරාජ මාව� 4.3 D2 - 7.6

159 කිරි මණ්ඩලං මාව� 3.0 D2 - 7.6

160 වසංන්�ා මෙටක්ස්ටයිල්ස් අසංලං පාර 3.0 D2 - 7.6

161 �ල්ගස් වත්� පාර 3.5 D2 4.5 7.6

162 හීඟුරාර වැව පාර 3.5 D2 4.5 7.6

163 සංඟමෙ�ෝ මාව� 3.0 D2 - 7.6

164 නාගර සංභා මායිමෙමන් අවසංන් පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

165 සංමඟි මාව� 4.0 D2 - 7.6

166 ගුරුආර මෙදාවනි පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

167 ගුරුආර සංමෘේධි මාව� 4.0 D2 - 7.6



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

254

D2 වර්ගකො� මාර්ග

අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

168 දිනිසුරු මාව� D2 - 7.6

169 මෙනාෝනාාගම පාර - මෙදාවනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

170 ම�වැලි කලංාප කාර්යාලංය අසංලං පාර 4.7 D2 - 7.6

171 මෙනාෝනාාගම පාර (වම්පසං) - පලංමු පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

172 මෙමාරකැටිය ඇළ - පලංමු පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

173 කදුරුගස්ආර කරවිලංයාය වැව පාර 4.0 D2 - 7.6

174 කදුරුගස්ආර කරවිලංයාය පාර 3.0 D2 - 7.6

175 මෙම්දාා මාව� 3.1 D2 - 7.6

176 කදුරුගස්ආර චාන්ද්රිකා වැව පාර 3.0 D2 - 7.6

177 වැ� මෙ�ල්ලං යට පාර 8.0 D2 - 7.6

178 ස්පිල් මාව� පාර 3.0 D2 - 7.6

179 සංන්දීප� මාව� 4.0 D2 - 7.6

180 අලං�මෙපරුම ගරාජය අසංලං පාර 3.2 D2 - 7.6

181 කාර්මික විදායාලංය අසංලං පාර 3.2 D2 - 7.6

182 ලංකී මෙසංවන් ස්මෙටෝර්ස් අසංලං පාර 3.2 D2 - 7.6

183 කම්මලං පාර 3.2 D2 - 7.6

184 මෙේවාමෙල් පන්සංලං ඉදිරිපිට පාර 2.9 D2 - 7.6

185 මෙකා මෙ�ා� මෙසංවනා පාර 5.1 D2 - 7.6

186 සු�ඳ මාව� - පලංමු පටුමඟ 3.5 D2 - 7.6

187 සු�ඳ මාව� - මෙදාවනා පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

188 ඩී - 5 ඇළ පාර - මෙදාවනා පටුමඟ 3.1 D2 - 7.6

189 ��රමංන්දිය ඉදිරිපිට පාර 4.0 D2 - 7.6

190 මෙකෝප්රල් සංමීර මාව� 3.0 D2 - 7.6

191 සංංකල්ප විදායා�නා පාර 3.0 D2 - 7.6

192 ඩී - 6 ඇළ පාර D2 7.6

193 මෙනාෝනාාගම පරණ පාර 5.0 D2 - 7.6

194 �ල්මිල්ලංකැටිය විදායාලං මාව� 5.0 D2 - 7.6

195 ඩී - 1 ඇළ පාර 4.0 D2 - 7.6

196 ඩී - 1 ඇළ පාර - පලංමු පටුමඟ (දාකුණුපසං) 4.0 D2 - 7.6

197 මෙසංාමෙරා�ව ඉදිරිපිට ප්රධානා ඇළ පාර - පලංමු පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

198 අජිත් මෙකාන්ක්රීට් අසංලං පාර 4.0 D2 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

199 ශ්රී මෙ�ෝධිරාජ මාව� 5.0 D2 - 7.6

200 පරණ මෙනාෝනාාගම පාර - පලංමු පටුමග 4.0 D2 - 7.6

201 පරණ මෙනාෝනාාගම පාර - මෙ�වනා පටුමග 5.0 D2 - 7.6

202 සංමාධි මාව� 4.5 D2 - 7.6

203 පරණ මෙනාෝනාාගම පාර - මෙදාවනා පටුමග 3.5 D2 - 7.6

204 මෙනාෝනාාගම පාර - පස්වනා පටුමග 5.0 D2 - 7.6

205 මෙනාෝනාාගම පාර - පස්වනා පටුමග - පලංමු පාමෙරන් 5.0 D2 - 7.6

206 මෙනාෝනාාගම පාර - පස්වනා පටුමග - මෙදාවනා පාමෙරන් (බුදුපිළිමය 
අසංලින්)

4.0 D2 - 7.6

207 මෙනාෝනාාගම පාර - පස්වනා පටුමග - මෙ�වනා පාමෙරන් 4.0 D2 - 7.6

208 සුසංානා භූමිය අසංලං පාර 5.0 D2 - 7.6

209 සුසංානා භූමිය ඉදිරිපසං පාර 5.0 D2 - 7.6

210 නුග මෙසංවනා - පලංමු පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

211 නුග මෙසංවනා - පලංමු පටුමඟ - පාමෙරන් 4.0 D2 - 7.6

212 නුග මෙසංවනා - මෙදාවනා පටුමඟ 2.5 D2 - 7.6

213 සු�ඳ මාව� 3.0 D2 4.5 7.6

214 නිදා�ස් මාව� - මෙදාවනා පටුමඟ D2 7.6

215 නිදා�ස් මාව� - පලංමු පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

216 මෙකෝන් ස්මෙටෝර්ස් අසංලං පාර 4.0 D2 - 7.6

217 කිරලංවැල් කටුව - පලංමු පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

218 කිරලංවැල් කටුව - මෙදාවනා පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

219 කිරලංවැල් කටුව - මෙදාවනා පටුමඟ - පස්වනා පාමෙරන් 4.0 D2 - 7.6

220 කිරලංවැල් කටුව - මෙදාවනා පටුමඟ - ��රවනා පාමෙරන් 4.0 D2 - 7.6

221 කිරලංවැල් කටුව - මෙදාවනා පටුමඟ - තුන්වනා පාමෙරන් 5.0 D2 - 7.6

222 කිරලංවැල් කටුව - මෙදාවනා පටුමඟ - මෙදාවනා පාමෙරන් 4.0 D2 - 7.6

223 කිරලංවැල් කටුව - මෙදාවනා පටුමඟ - පලංමුවනා පාමෙරන් 4.0 D2 - 7.6

224 කිරලංවැල්කටුව තුන්වනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

225 කිරලංවැල්කටුව ��රනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

226 කිරලංවැල්කටුව පස්වනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

227 කිරලංවැල්කටුව �යවනා පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

228 කිරලංවැල්කටුව �ත්වනා පටුමඟ (දාකුණුපසං) 4.0 D2 - 7.6

229 කිරලංවැල්කටුව අටවනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

230 කිරලංවැල්කටුව නාමවනා පටුමඟ(දාකුණුපසං) 4.0 D2 - 7.6

231 මෙ�ෝග�වත්� පාර 4.0 D2 - 7.6

232 කිරලංවැල්කටුව දා�වනා පටුමඟ (වම්පසං) 5.0 D2 - 7.6

233 කිරලංවැල්කටුව එමෙකාමෙලංාස්වනා පටුමඟ  (දාකුණුපසං) 4.0 D2 - 7.6

234 කිරලංවැල්කටුව මෙදාාමෙලංාස්වනා පටුමඟ  (දාකුණුපසං) 4.0 D2 - 7.6

235 කිරලංවැල්කටුව දා�තුන්වනා පටුමඟ  (වම්පසං) 4.0 D2 - 7.6

236 පරනා කඳවුර පාර - පලංමු පටුමඟ (වම්පසං) 3.0 D2 - 7.6

237 පරනා කඳවුර පාර - පලංමු පාමෙරන් 3.0 D2 - 7.6

238 පරනා කඳවුර පාර - මෙදාවනා පාමෙරන් 4.0 D2 - 7.6

239 මෙසංමෙනාවිරත්නා මෙ�ට් මෙසංන්ටර් ඉදිරිපිට පාර 4.0 D2 - 7.6

240 කුමාර ඉමෙල්ක්ට්රිකල් ආසංන්නා පාර 3.0 D2 - 7.6

241 �ැේමෙේවැව පාර 4.0 D2 - 7.6

242 මෙනාෝනාාගම පාර - ��රවනා පටුමග 2.4 D2 - 7.6

243 මෙනාෝනාාගම පාර - ��රවනා පටුමග - පලංමු පාමෙරන් 3.0 D2 - 7.6

244 වැව පාර (දාකුණුපසං) �ැටන් නාැෂනාල් �ැංකුව ඉදිරිපිට 5.0 D2 - 7.6

245 වැව පාර (වම්පසං) ශක්ති එන්ටර්පයිසංස් ආසංන්නාව 5.0 D2 - 7.6

246 නිදා�ස් මාව� - මෙදාවනා පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

247 �රිඳු මාව� - පළමු පටුමඟ 3.2 D2 - 7.6

248 ලංහිරු මාව� 3.0 D2 4.5 7.6

249 ප්රසිේධ සං�ල් මෙමෝලං මාව� 3.5 D2 - 7.6

250 අරවින්දා මාව� 4.0 D2 - 7.6

251 ප්රසිේධ සං�ල් මෙමෝලං මාව� - පළමු පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

252 �ම්බුව මධයම පාර 5.0 D2 - 7.6

253 �ම්බුව මධයම පාර-  පළමු පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

254 පාසංැල් පාර -  පළමු පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

255  පාසංලං පාර - මෙදාවනා පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

256 කලංමෙගඩි ආර ගම්මානා පාර 4.0 D2 - 7.6

257 රජමෙ� සං�ල් මෙමෝලං අසංලං පාර 4.0 D2 - 7.6

258 රජමෙ� සං�ල් මෙමෝලං අසංලං පාර - මෙදාවනා පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

259 නුමෙ� �ැරවුම් පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

260 නුමෙ� පලංමු පටුමඟ - දාකුණුපසං 4.0 D2 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

261 කසුන් ටින්කරින් අසංලං පාර 4.0 D2 - 7.6

262 පාසංලං පාර පලංමු පටුමග - පළමු අතුරු මාර්ගය 4.0 D2 - 7.6

263 පාසංලං පාර පලංමු පටුමග - මෙදාවනා අතුරු මාර්ගය 4.0 D2 - 7.6

264 කලංමෙගඩි ආර පන්සංලං පාර 4.0 D2 - 7.6

265 ඩී - 2 ඇළ - එ�සී 9 ඇළ පාර 5.0 D2 - 7.6

266 මෙකාස්මන්ඩිය පාර 5.0 D2 - 7.6

267 මෙකාස්මන්ඩිය පාර - තුන් වනා පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

268 නිලංාවීර වත්� පාර 5.0 D2 - 7.6

269 ගඟ පාර 4.0 D2 - 7.6

270 පපඩම් කර්මාන්� ශාලංාව අසංලං පාර 5.0 D2 - 7.6

271 නුමෙ� �ැරවුම් පාර - පළමු පටුමඟ (වම්පසං) 4.0 D2 - 7.6

272 එකමුතු මාව� 4.0 D2 - 7.6

273 මෙදාණිය පාර 3.0 D2 - 7.6

274 ඉසුරු මාව� 4.5 D2 - 7.6

275 ජීවක මාව� 5.0 D2 - 7.6

276 ලියමෙන්ගම පාර - 1 5.0 D2 - 7.6

277 ලියමෙන්ගම පාර - මෙදාවනා පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

278 ලියමෙන්ගම පාර - පලංමු පටුමඟ 3.0 D2 - 7.6

279 අජිත් මෙමෝටර්ස් ස්මෙටෝස් ඉදිරිපසං පාර 3.0 D2 - 7.6

280 ලියමෙන්ගම කනාත්� පාර 5.0 D2 - 7.6

281 ලියමෙන්ගම තුන්වනා පටුමඟ 5.0 D2 - 7.6

282 ලියමෙන් ගම මෙ�ෝධිය ඉදිරිපසං 5.0 D2 - 7.6

283 ඩී. -  ඇළ පාර 4.0 D2 - 7.6

284 කළමෙගඩිආර වැව පාර 5.0 D2 - 7.6

285 ලියමෙන්ගම කනාත්� අසංලං පාර 5.0 D2 - 7.6

286 මෙමාරකැටිය කනාත්� අසංලං පාර - පලංමු පටුමඟ 4.0 D2 - 7.6

287 සුජිත් මෙකාන්ක්රීට් වැඩපලං අසංළ පාර 4.0 D2 - 7.6

288 සුජිත් මෙකාන්ක්රීට් වැඩපලං අසංළ පාර - පලංමු අතුරු මාර්ගය 4.0 D2 - 7.6

289 ඩී. - 3 ඇළ පාර - අතුරු මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

290 ඩී. - 3 ඇළ පාර 5.0 D2 - 7.6

291 මෙනාා. 145/3 නිවසං අසංලං ඇළ පාර 3.0 D2 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

292 ඩී. - 4 ඇළ පාර 5.0 D2 - 7.6

293 එ�.සී - 14 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

294 එ�.සී - 14 එස්. පළමු ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

295 එ�.සී - 10 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

296 එ�.සී - 13 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

297 එ�.සී - 12 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

298 එ�.සී - 12 - එස් - 1 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

299 එ�.සී - 12 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

300 එ�.සී -07 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

301 එ�.සී -08 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

302 එ�.සී -09 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

303 එ�.සී -06 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

304 සංමගි මාව� 4.0 D2 - 7.6

305 ජායා මාව� 3.0 D2 - 7.6

306 ජනාහි� මාව� 4.0 D2 - 7.6

307 රංමෙක� මෙ�මස් සංංවිධානාය පිටුපසං පාර 4.0 D2 - 7.6

308 එ�.සී - 02 ඇළ මාර්ගය 4.0 D2 - 7.6

309 ඉන්දික මෙකාඩිතුවක්කු නිවසං අසංලං පාර 4.0 D2 - 7.6

310 අරලිය මාව� 4.0 D2 - 7.6

311 මෙවමෙ�රගම පාර 5.0 D2 - 7.6

312 අංක.274 නිවසං අසංලං පාර 5.0 D2 - 7.6

313 සංමාධි මාව� 4.0 D2 - 7.6

314 ඩී -07 ඇළ මාර්ගය 3.0 D2 4.5 7.6

315 ඩී -07 ඇළ මාර්ගය -��රවනා අතුරු පාර 4.0 D2 - 7.6

316 ඩී -07 ඇළ මාර්ගය -තුන්වනා අතුරු පාර 3.0 D2 - 7.6

317 ඩී -07 ඇළ මාර්ගය-මෙදාවනා අතුරු පාර 3.0 D2 - 7.6

318 ඩී -07 ඇළ මාර්ගය -පලංමුවනා අතුරු පාර 4.0 D2 - 7.6

319 ඩී -08 ඇළ මාර්ගය 5.0 D2 - 7.6

320 ඩී -08 ඇළ මාර්ගය -මෙදාවනා අතුරු පාර 3.0 D2 - 7.6

321 ඩී -08 ඇළ මාර්ගය -පලංමුවනා අතුරු පාර (දාකුණුපසං) 4.0 D2 - 7.6

322 ඩී -08 ඇළ මාර්ගය -පලංමුවනා අතුරු පාර (වම්පසං) 5.0 D2 - 7.6
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අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.) 

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ ( මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

323 පන්සංලං ඉදිරිපිට පාර (මෙදාවනා අතුරු මාර්ගය) 3.0 D2 - 7.6

324 ඩී -08 ඇළ මාර්ගය -තුන්වනා අතුරු පාර 4.0 D2 - 7.6

325 ඩී -09 ඇළ මාර්ගය 5.0 D2 - 7.6

326 ඩී -09 ඇළ මාර්ගය පලංමුවනා අතුරු පාර (දාකුණුපසං) 4.0 D2 - 7.6

327 ඩී -09 ඇළ මාර්ගය ප්රජා ශාලංාව අසංළ අතුරු පාර (දාකුණුපසං) 4.0 D2 - 7.6

328 ඩී -09 ඇළ මාර්ගය - මෙදාවනා අතුරු මාර්ගය (දාකුණුපසං ) 4.0 D2 - 7.6

329 ඩී -09 ඇළ මාර්ගය - පලංමු පටුමඟ - පලංමු අතුරු මාර්ගය 
(දාකුණුපසං)

3.0 D2 - 7.6

330 ඩී -09 ඇළ මාර්ගය - පලංමු අතුරු මාර්ගය (වම්පසං) 5.0 D2 - 7.6

331 3 කණුව මාර්ගය (දාකුණුපසං) පළමු අතුරු මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

332 3 කණුව මාර්ගය 5.0 D2 - 7.6

333 ඩී -07 ඇළ මාර්ගය - ආර්.බී. 02 පාර 4.0 D2 - 7.6

334 වි�ාරගම පාර - පලංමු අතුරු මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

335 වි�ාරගම පාර - මෙදාවනා අතුරු මාර්ගය 3.0 D2 - 7.6

336 ඩී -06 ඇළ මාර්ගය 4.0 D2 - 7.6

337 ඩී -09 ඇළ මාර්ගය - පලංමු පටුමග මෙදාවනා අතුරු මාර්ගය  
(දාකුණු පසං)

3.0 D2 - 7.6

338 ඩී -09 ඇළ මාර්ගය - පලංමු පටුමඟ - පලංමු අතුරු මාර්ගය 
(දාකුණුපසං)

3 D2 - 7.6



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

260

9.1.3. ඇඹිලිපිටිය ප්රාරේේශීය සංභාාවට අයත් මාාර්ග

අංකාය මාර්ගකො� නම මාර්ගකො� දැනට 
පවතින පළලැ (මි.)

කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ  (මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

1 විසංමිතුර - බුලංත්වැල්කන්දා මාර්ගය 2 7.6 4.5 7.6

2 පුස්සංැල්පිටිය අම්�ලංම දියමෙපාට මාර්ගය 3.6 7.6 7 7.6

3 දියමෙපාට මෙගාඳුවිල් ලියේදා මාර්ගය 2 7.6 4.5 7.6

4 ගම්කන්දා - වළල්මෙගාඩ මාර්ගය 2 7.6 4.5 7.6

5 මෙ�ල්වලං මෙ�ෝරමෙකාළයාය මාර්ගය (ඇඹිලිපිටිය පනාාමුමෙර් 
ප්රසිේධ මාර්ගමෙ� 3 වැනි සංැ�පුම් කණුව දාක්වා)

3.6 7.6 7 7.6

6 දාඩු�ැන්නා -අමුග�මෙ�ල්ලං මාර්ගය 2.4 7.6 6 7.6

7 පනාාමුමෙර් රංචාමඩම ,මාර්ගය 3.6 7.6 7 7.6

8 පනාාමුමෙර් කරදාකැටිය අ�ග�මෙ�ල්ලං මාර්ගය 3.6 7.6 7 7.6

9 තුංකම කච්චිගලං මාර්ගය 6.0 7.6 7.6

10 කච්චිගලං - හිගුර මාර්ගය 4.2 7.6 7.6

11 පදාලංංගලං - දික්වැව මාර්ගය 3.6 7.6 7 7.6

12 තුංකම - �ාගලං මෙ�රුන්නාාන්මෙස්ගම මාර්ගය 3.6 7.6 9 7.6

13 තුංකම - කච්චිගලංමාර්ගමෙ� සිට කච්චිගලං  
පාසංල් මාර්ගය 

3.6 7.6 9 7.6

9.1.4. ඉහාත්යං නාම් සංඳහාන රේනාාමාැති මාාර්ග හාා මාාර්ග රාක්ෂිත්යං සීමාාවන

 මාර්ග වර්ගීකාරණය කොයෝජිත මාර්ග පළලැ  (මි.) කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය  
මධයකො� සිට (මි.)

පළාත්�දා මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරිය 9(අඩි 30) 9 (අඩි 30)

පවතිනා පළලං මීටර් 6 සං� 6 ට වැඩි - 7.6(අඩි 25)

පවතිනා පළලං මීටර් 6 ට අඩු - 7.6 (අඩි 25)

ගුරු පාර, ට්රාැක්ටර් පාර �ා කරත්� පාර - 4.5(අඩි 15)

අඩිපාර , පියගැටමෙපළ - 2(අඩි 6.5)
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9.1.5. රේයෝජිත්යං මාාර්ග හාා මාාර්ග රාක්ෂිත්යං සීමාාවන 

අංකාය මාර්ගකො� නම කොයෝජිත මාර්ග 
වර්ගීකාරණය 

කොයෝජිත මාර්ග 
පළලැ (මි.)

කොගාඩානැගිලි සීමාව මාර්ගය 
මධයකො� සිට (මි.)

1 මෙයෝජි� සංංචාාරක මෙස්වා මාර්ග B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

2 මෙසංෝ මිල් මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

3 ධර්මපාලං මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

4 මුදුන්මන්කඩ මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

5 මෙරෝ�ලං මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

6 මෙමෝදාරවානා මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

7 ආර්ථික මධයස්ථානාය පිටුපසං මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

8 ඇඹිලිපිටිය ප්රධානා �ස්නාැවතුම්මෙපාලං සිට 
මෙමාරකැටිය මාර්ගය දාක්වා විකල්ප මාර්ගය 

B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

9 මෙයෝජි� නාව මෙස්වා මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

10 අක්කර පන්සීය මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

11 ඩි.මෙ�.ආර්. දිසංානාායක මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

12 උඩගම මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

13 මෙකාන්ක්රීට් යාඩ් මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

14 බිම්�දු යාය මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

15 ට්රාාන්ස්මෙ�ෝමර් මාර්ගය B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

16 මෙයෝජි� විකල්ප මාර්ග 01 B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

17 මෙයෝජි� විකල්ප මාර්ග 02 B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

18 මෙයෝජි� විකල්ප මාර්ග 03 B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

19 මෙයෝජි� විකල්ප මාර්ග 04 B 18(අඩි 60) 15(අඩි 50)

සංැ.යු. : 

පළාාත් පාලංනා ආයත්යංනා මාගින නා්ඩත්තු කරානු ලංබනා මාාර්ග හාැදිනවීමාට භාාවිත්යංා කරානු ලංබනා නාමා පිළිබද ගැටලුවක් 
ඇතිවුවරේහාාත්, එහිදී අදාළා පළාාත් පාලංනා ආයත්යංනාරේේ අවසංන නිගමානාය මාත්යං කටයුතු කළා යුතුය.

09 වන පරිච්කො�දය 
රේයෝජිත්යං මාාර්ග පළාලං, 
රේගා්ඩනාැගිලි සීමාාව හාා 
රාක්ෂිත්යං සීමාාවන

මෙයෝජි� මාර්ග �ා 
මෙගාඩනාැගිලි සීමා

ය නාග  සං ාව  
අය  ාර්ග
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9.2. ජලැ මුලැා� ආශ්රිත රක්ෂිත සීමාවන් 

ජලං මුලංාශ්රය රක්ෂි� සීමාව 

චාන්ද්රිකා වැව මිටර් 100 (වැ� ඉවුමෙර් සිට)

වලංමෙ� ගඟ මීටර් 40 (ගං ඉවුරු මායිමෙම් සිට)

ශ්රී ලංංකා ම�වැලි අධිකාරිය විසින් පනාවා ඇති ජලංාශ සංඳ�ා වනා රක්ෂි� සීමාවන් 

I. ජලංමෙේ�ය, ජලංය ගලංායනා මාර්ගමෙ� කවර ස්ථානායක් මෙ�ෝ මීටර්  25කට වඩා පළලංක් ඇති මෙපාදු ජලං මාර්ගයක් මෙ�ෝ  
ගංගාවක් නාම්, එම ජලං මාර්ගමෙ� මෙ�ෝ ගංගාමෙ� ඉවුමෙර් සිට මීටර්  60ක් තුළ පැතිර පවතිනා ප්රමෙේශය  

II. ජලංමෙේ�ය, ජලංය ගලංායනා මාර්ගමෙ� කවර ස්ථානායක් මෙ�ෝ මිටර්  25ක� වඩා අඩු පළලංක් ඇති මෙපාදු ජලං මාර්ගයක් මෙ�නාම්, 
එම ජලං මාර්ගමෙ� ඉවුමෙර් සිට මීටර්  30ක් තුළ පැතිර පවතිනා ප්රමෙේශය  

III. ජලංමෙේ�ය, වැවක්, ජලංාශයක් මෙ�ෝ මෙපාකුණක් නාම් එහි උපරිම ජලං සංැපයුම් මට්ටමෙම් සිට මිටර් 100 ක් තුළ පැතිර  
පවතිනා ප්රමෙේශය 

ඇමෙළහි මතුපිට පළලං (මීටර් ) ඇළ ඉවුමෙර් මායිමෙම් සිට රක්ෂි�ය

විවෘ� ඇළ සංඳ�ා (මීටර්) මතුපිට ආවරණය කරනා ලංදා ඇළ සංඳ�ා 
(මීටර්)

1.0 – 1.2 1.0 0.3

1.3 – 3.0 2.0 1.0

3.1 – 4.5 2.75 1.0

4.6 – 6.0 3.5 1.5

6.1-9.0 4.5 1.5

9.0ට වැඩි 6.5 2.0

ඉ�� රක්ෂි� සංම්�න්ධව වාරිමාර්ග මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, මධයම පරිසංර අධිකාරිය ,ම�වැලි අධිකාරිය, මෙගාවි මෙස්වා 
මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව �ා පළාත්   පාලංනා ආය�නාය විසින් ප්රකාශ කර ඇති දුර ප්රමාණ මෙමම ප්රකාශමෙ� රක්ෂි� ප්රමාණයන්ට වැඩි 
අවස්�ාවක එම ආය�නාය විසින් ප්රකාශ කරනු ලං�නා රක්ෂි� �ැබිය යුතුය.

09 වන පරිච්කො�දය 
රේයෝජිත්යං මාාර්ග පළාලං, 

රේගා්ඩනාැගිලි සීමාාව හාා 
රාක්ෂිත්යං සීමාාවන

ජලං මුලංාශ්ර ආශ්රි� 
රක්ෂි� සීමාවන්
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9.3. කාැණීම් සංඳහා රක්ෂිත අවශයතා

ඉදිකිරිම රක්ෂිත සීමා

මීටර් අඩි 

මාර්ග (මාර්ගකො� මධය කොර්ඛ්යාාකො� සිට) 

මාර්ග සංංවර්ධනා අධිකාරි මාර්ග 

A මාර්ග 45 150

B මාර්ග 20 66

C මාර්ග 13 44

මෙසංසු මාර්ග 7 22

මෙපෞේගලික මාර්ග 3 11

ජලැ මාර්ග 

ගංගා 10 33

ඇළ 7 22

ඉදිකිරීම් 

පාලංම් මෙ�ෝක්කු 10 33

�ට්ටු මෙගාඩනාැගිලි 20 66

මෙවනාත් මෙගාඩනාැගිලි 10 33

ක්රීඩා පිටි 10 33

මෙවනාත් ඉදිකිරීම් 3 10

09 වන පරිච්කො�දය 
රේයෝජිත්යං මාාර්ග පළාලං, 
රේගා්ඩනාැගිලි සීමාාව හාා 
රාක්ෂිත්යං සීමාාවන

කැණීම් සංඳ�ා 
රක්ෂි� අවශය�ා
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සිතියම් ලංැයිස්තුව 

I රේකාටසං 

 

සිතියම් අංක 2.1 : ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� භූයේගෝලීය පිහිටීම 23

සිතියම් අංක 2.2 : ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාරිපාාලැන  සීමාවන් 26

සිතියම් අංක 2.3 : ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය 27

සිතියම් අංක 3.1 :  චාන්්රිකා වැව රක්ෂිතාය අභයන්තාර පාවතින ඉඳිකිරීම් 34

සිතියම් අංක 5.1 : විසං� හාම්බන්යේතාාට වයාපාෘතිය සංඳහාා යේයෝජිතා යේස්වා මධයස්ථාාන 54

සිතියම් අංක 5.2 : ර�නපුර හාා ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පිහිටීම 61

සිතියම් අංක 5.3 : ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන එකතුකිරීයේම් මධයස්ථාාන 65

සිතියම් අංක 5.4 : කෘෂිකාර්මික භාවිතායන් 70

සිතියම් අංක 5.5 : දැැනට වයා�තාව පාවතින සංංචාාරක යේහාෝට� වයා�තිය 79

සිතියම් අංක 5.6 : ප්රධාන මාර්ග ආශ්රිතාව සිදුවන යේර්ඛිය සංංවර්ධනය 82

සිතියම් අංක 6.1 : යේයෝජිතා ඉඩම් පාරිහාරණ සංැලැසුම 2030 94

සිතියම් අංක 6.2 : නගර මධයය සංංවර්ධන සංැලැැස්ම  2030 103

සිතියම් අංක 6.3 : යේයෝජිතා ප්රවාහාන සංැලැැස්ම 2030 112

සිතියම් අංක 6.4 : යේයෝජිතා පාානීය ජාලැ සංැලැැස්ම 2030 115

සිතියම් අංක 6.5 : යේයෝජිතා විදුලි සංැපායුම් සංැලැැසුම 2030 117

සිතියම් අංක 6.6 : යේයෝජිතා අපා ජාලැ හාා මලැාප්රවාහා කළමනාකරණ සංැලැැස්ම 2030 120

සිතියම් අංක 6.7 : යේයෝජිතා ඝණ අපාද්රවය කළමනාකරණ සංැලැැස්ම 2030 124

සිතියම් අංක 6.8 : යේයෝජිතා කෘෂි ආර්ථික සංැලැැස්ම 2030 128

සිතියම් අංක 6.9 : යේයෝජිතා කර්මාන්තා සංැලැැස්ම 132

සිතියම් අංක 6.10 :යේයෝජිතා සංංචාාරක සංැලැැස්ම 2030 136

සිතියම් අංක 6.11 : යේයෝජිතා පාරිසංර සංංරක්ෂන සංැලැැස්ම 2030 139

සිතියම් අංක 6.12 : යේයෝජිතා යේපාාදු එළිමහාන් කටයුතු පිළිබදැ අවකාශීය සංැලැැස්ම 143

සිතියම් අංක 6.13 : යේයෝජිතා භූ දැර්ශන කළමනාකරණ සංැලැැස්ම 146

II රේකාටසං  

සිතියම් අංක 7.1 : කලැාපිකරණය 207

සිතියම් අංක 7.2 :  කලැාපා සංංගුණක සංැලැැස්ම (2021–2030 ) 212

සිතියම් අංක 8.1 : යේයෝජිතා ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තා කලැාපාය කලැාපිකරණය 238



265

වගු ලංැයිස්තුව 

I රේකාටසං  

වගු අංක 5.1  : ආර්ථික මධයස්ථාානයේ� මාසිකව එකතුවන නිෂ්පාාදැනයන් 59

වගු අංක 5.2 : ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� දැැනට පාවතින භූමී භාවිතායන් 69

වගු අංක 5.3 : ඇඹිලිපිටිය යලැ මහා කන්න වලැ වී වගාව 72

වගු අංක 5.4 : මාර්ග වර්ගීකරණය -ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය 74

වගු අංක 5.5 : ආර්ථික මධයස්ථාානයට  මාසිකව එකතුවන කෘෂි නිෂ්පාාදැන ප්රමාණයන් 76

වගු අංක 5.6 : ඉඩම් හිමිකම 80

වගු අංක 6.1 :  යේන්වාසික ඒකක ඝණ�වය 96

වගු අංක 6.2 : ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාවතින යේසංෞඛ්යාය පාහාසුකම් 97

වගු අංක 6.3 : ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින අධයාපානික පාහාසුකම් 98

වගු අංක 6.4 : ඇඹිලිපිටිය නාගරික ප්රයේද්ශය තුළ පාානීය ජාලැ සංැපායුම (ආවරණිතා පාවු� සංංඛ්යායාව ) 113

වගු අංක 6.5 : ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින කර්මාන්තා 129

වගු අංක 6.6 : ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශයේ� ඍජු වියේනෝදැ පාහාසුකම් සංපුරාගතා හාැකි ස්ථාාන 140

වගු අංක 6.7 : පාවතින යේපාාදු එළිමහාන් විවෘතාභූමි ප්රමාණය 141

වගු අංක 6.8 : වයාපාෘති යේපාළගැස්ම 147

වගු අංක 6.9 : වයාපාෘති හාා ඊට අදැාළ වගකිවයුතු ආයතාන 200

II රේකාටසං  

වගු අංක 8.1 : වාණිජා කලැාපාය I සංඳහාා අදැාළ කලැාපිකරන නියමතාා 216

වගු අංක 8.2 : වාණිජා කලැාපාය I  සංඳහාා අනුමතා භාවිතායන් 216

වගු අංක 8.3 : වාණිජා කලැාපාය II සංඳහාා අදැාළ කලැාපිකරණ නියමතාා 218

වගු අංක 8.4 : වාණිජා කලැාපාය  II සංඳහාා අනුමතා භාවිතායන් 218

වගු අංක 8.5 : ආයතනික කලංපා්ය සාදහාපා අදපාළ කලංපාපීකරණ නිය්තපා 219

වගු අංක 8.6 : ආයතනික කලැාපාය සංදැහාා වියේ�ෂ භාවිතායන් 219

වගු අංක 8.7 : සංංචාාරක යේස්වා කලැාපාය සංදැහාා අදපාළ කලංපාපීකරණ නිය්තපා 221

වගු අංක 8.8 : සංංචාාරක යේස්වා කලැාපාය සංදැහාා අනුමතා භාවිතායන් 221

වගු අංක 8.9 : සංංචාාරක  කලැාපාය සංඳහාා අදපාළ කලංපාපීකරණ නිය්තපා 223

වගු අංක 8.10 : සංංචාාරක කලැාපාය සංදැහාා වියේ�ෂිතා භාවිතායන් 224

වගු අංක 8.11 : කර්මාන්තා කලැාපාය සංදැහාා අදපාළ කලංපාපීකරණ නිය්තපා 226

වගු අංක 8.12 : මිශ්ර යේන්වාසික I කලැාපාය සංදැහාා අදපාළ කලංපාපීකරණ නිය්තපා 227

වගු අංක 8.13 : මිශ්ර යේන්වාසික I කලැාපාය සංදැහාා වියේ�ෂිතා භාවිතායන් 227

වගු අංක 8.14 : මිශ්ර යේන්වාසික කලැාපාය II සංදැහාා අදපාළ කලංපාපීකරණ නිය්තපා 229

වගු අංක 8.15 : මිශ්ර යේන්වාසික කලැාපාය II සංදැහාා වියේ�ෂිතා භාවිතායන් 230

වගු අංක 8.16 : හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපාය සංදැහාා අදපාළ කලංපාපීකරණ නිය්තපා 231

වගු අංක 8.17 : හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපාය සංදැහාා අනුමතා භාවිතායන් 232

වගු අංක 8.18 : යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපායේ� භූමි  ප්රමාණයන් 237

වගු අංක 8.19 : යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය අදියර  01 සංදැහාා අදැාළ නියමතාා හාා මාර්යේගාපායේද්ශ 237

වගු අංක 8.20 : අනුමතා භාවිතායන්, නියමතාා හාා මාර්යේගෝපායේද්ශ යේයෝජිතා කර්මාන්තා අදියර 02 240

වගු අංක 8.21 : අනුමතා භාවිතායන්, නියමතාා හාා මාර්යේගෝපායේද්ශ ,යේයෝජිතා යේන්වාසික කලැාපාය 241



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

266

වගු අංක 9.1 : මා.සංං.අධි. හාා පා.මා.සංං. අධිකාරියට අය� මාර්ග   248

වගු අංක 9.2 :  ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාවට අය� මාර්ග  248

වගු අංක 9.3 :  ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය සංභාවට අය� මාර්ග  260

වගු අංක 9.4 :  ඉහාතා නම් සංදැහාන් යේනාමැති මාර්ග  260

වගු අංක 9.5 :  යේයෝජිතා මාර්ග හාා රක්ෂිතා සීමාවන්  261

වගු අංක 9.6 :  ජාලැ මුලැාශ්ර ආශ්රිතා රක්ෂිතා සීමාවන්  262

වගු අංක 9.7 :  කැණීම් සංදැහාා රක්ෂිතා අවශයතාා  263

රූප සංටහාන ලංැයිස්තුව 

රූපා සංටහාන 1.1  :  ඇඹිලිපිටිය නගර සංැලැසුම් ක්රියාවලිය 5

රූපා සංටහාන 2.1 : ඇඹිලිපිටිය අධයයන ප්රයේද්ශය 10

රූපා සංටහාන 2.2 : ජානගහානය 11

රූපා සංටහාන 2.3 : වයස් කාණ්ඩ අනුව ජානගහානය 11

රූපා සංටහාන 2.4 : ශ්රම බලැකාය ඇඹිලිපිටිය  ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංය 13

රූපා සංටහාන 2.5 : උඩවලැව කලැාපායේ� වී නිෂ්පාාදැනය (මහා / යලැ කන්න) 14

රූපා සංටහාන 2.6 : වී හාැර අයේනකු� යේබෝග වගා සංදැහාා භූමි පාරිහාරණය ( ඇ.ප්රා.යේ�.යේකා.) 14

රූපා සංටහාන 2.7 : ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� ආර්ථික පාදැනම 15

රූපා සංටහාන 2.8 : රැකියා වර්ගීකරණය - ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංය 15

රූපා සංටහාන 2.9 : 2015 ජානවාරි-ජුලි අතාර කාලැය තුළ උඩවලැව වයේනෝදැයානය හාා ඇ� අතුරු යේසංවණට   

  පාැමිණි සංංචාාරකයින් 16

රූපා සංටහාන 2.10 : මඩුවන්යේවලැ වලැ�ව 19

රූපා සංටහාන 2.11  : ජාාතිව යේභෞතික සංැලැැස්ම (සුවිසං� නගර) 21 

රූපා සංටහාන 2.12 : ඇඹිලිපිටිය නගරය හාා පාවතින සංබධතාා (nearness centrality) 24

රූපා සංටහාන 3.1 :  ඇඹිලිපිටිය කඩදැාසි කම්හාලැ 31

රූපා සංටහාන 3.2 : යේමාරකැටිය වී ගබඩා සංංකීර්ණය 32

රූපා සංටහාන 3.3 : ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථාානය 33

රූපා සංටහාන 3.4 : චාන්්රිකා වැව රක්ෂිතාය ආශ්රිතා අනවසංර ඉදිකිරීම් 35

රූපා සංටහාන 3.5 : වලැයේ� ගඟ ආශ්රිතා යේගාඩ වැලි හාැරීම 36

රූපා සංටහාන 3.6 : නගරය තුළ සිදුවන ඛ්යාණිජා කැණීම් 36

රූපා සංටහාන 3.7 : ඛ්යාණිජා කැණීම් වලින් පාසුව පාැඟිරි වගාවට යේයාමුවීම 36

රූපා සංටහාන 4.1 :  නගර සංංවර්ධන දැැක්මට අදැාළ දැළ සංටහාන 40

රූපා සංටහාන 5.1 :  සංබරගමුව පාළා� වූහා සංැලැැස්ම 53

රූපා සංටහාන 5.2 :  ඇඹිලිපිටිය වියේ�ෂිතා ආර්ථික මධයස්ථාානය 55

රූපා සංටහාන 5.3 : ඇඹිලිපිටිය මහාජාන යේපාාළ හාරස් පාැතිකඩ 55

රූපා සංටහාන 5.4 : ඇඹිලිපිටිය මහාජාන යේපාාළ 56

රූපා සංටහාන 5.5 : ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� පාවතින මහාජාන යේපාාළව� 56

රූපා සංටහාන 5.6 : ඇඹිලිපිටිය නගරයේ� මුලැය ආයතාන වයා�තිය 57

රූපා සංටහාන 5.7 : නගරයේ� පාවතින යේවළඳ භාවිතායන් 2016 58

රූපා සංටහාන 5.8 : රථාවාහාන සංමීක්ෂණය - ඇඹිලිපිටිය නගරය 2017 60

රූපා සංටහාන 5.9 : මහාවැලිය සංංවර්ධන වලැව කලැාපාය 66

රූපා සංටහාන 5.10 : යේබෝග වගාවන්ට අනුව භූමී පාරිහාරණය (යේහාක්)-2016 68



267

රූපා සංටහාන 5.11 : කර්මාන්තා කලැාපායේ� දැැනට පාවතින තා��වය  2017 69

රූපා සංටහාන 5.12 : උඩවලැව ජාලැ විදුලි බලැාගාරය 71

රූපා සංටහාන 5.13 : ACE POWER බලැාගාරය 71

රූපා සංටහාන 5.14 : ඇඹිලිපිටිය නගර මධය යේ� ඉඩම් භාවිතාය කලැානුරූපිව  

  යේවනස් වී ඇති අයුරු (1992-2017) 73

රූපා සංටහාන 5.15 : සංංචාාරක නවාතාැන් පාහාසුකම් 2016 78

රූපා සංටහාන 5.16 : ඇඹිලිපිටිය නගරය ආශ්රිතා සංංචාාරක ආකර්ශණිය ස්ථාාන 84

රූපා සංටහාන 6.1 : සංංක�පිතා සංැලැැස්ම 89

රූපා සංටහාන 6.2 : උඩවලැව  ජාලැාශයේ� සිට කාවන්තිස්සං නාගරික උදැයානය දැක්වා දැළ හාරස් පාැතිකඩ 91

රූපා සංටහාන 6.3 : යේමාරකැටියේ�  සිට  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රයේද්ශය දැක්වා වන හාරස් පාැතිකඩ 92

රූපා සංටහාන 6.4 : පාදැලැංගලැ සිට  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රයේද්ශය දැක්වා වන හාරස් පාැතිකඩ 92

රූපා සංටහාන 6.5 : කුඹුයේගාඩ ආර හාන්දියේ� සිට  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රයේද්ශය දැක්වා වන හාරස් පාැතිකඩ 93

රූපා සංටහාන 6.6 : නාගරික යටිතාලැ පාහාසුකම් සංැලැසුම් 95

රූපා සංටහාන 6.7 : යේභෞතික අපාරවහුහා පාහාසුකම් සංංවර්ධන සංැලැසුම් 99

රූපා සංටහාන 6.8 : යේයෝජිතා නගර මධයය ප්රයේද්ශය සංංවර්ධන සංැලැසුම් අරමුණු 99

රූපා සංටහාන 6.9 : යේයෝජිතා නගර මධය සංංවර්ධන සංැලැැස්යේමහි උපාායමාර්ග 01ට අදැාළ රූපා සංටහාන 100

රූපා සංටහාන 6.10 : යේයෝජිතා ආයතනික කලැාපාය හාා පාවතින රාජාය ආයතාන 101

රූපා සංටහාන 6.11 : යේයෝජිතා නගර මධය සංංවර්ධන සංැලැැස්යේමහි උපාායමාර්ග 01ට අදැාළ රූපා සංටහාන 101

රූපා සංටහාන 6.12 : ප්රවාහාන පාහාසුකම් විධිම� කිරීම සංදැහාා හාදුනාග� උපාායමාර්ග 102

රූපා සංටහාන 6.13 : යේයෝජිතා වික�පා මාර්ග 105

රූපා සංටහාන 6.14 : යේයෝජිතා අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනය 106

රූපා සංටහාන 6.15 : යේයෝජිතා යේස්වා මාර්ග 107

රූපා සංටහාන 6.16 : යේයෝජිතා සංංචාාරක යේස්වා මාර්ග 108

රූපා සංටහාන 6.17 : නගර මධයය රථාවාහාන නැවතුම් හාා හාැසිරවීම් ස්ථාාන සංංවර්ධනය 109

රූපා සංටහාන 6.18 :  යේයෝජිතා බස්රථා ධාවන ගමන් පාථාය 110

රූපා සංටහාන 6.19 :  යේයෝජිතා  සංැහාැ�ලු වාහාන ධාවන ගමන් පාථාය 110

රූපා සංටහාන 6.20 : මංතීරු හාතායේර් මාර්ග සංඳහාා යේයෝජිතා හාරස්කඩ 111

රූපා සංටහාන 6.21 : මංතීරු යේදැයේක් මාර්ග සංඳහාා යේයෝජිතා හාරස්කඩ 111

රූපා සංටහාන 6.22 : ප්රායේද්ශීය මාර්ග සංඳහාා යේයෝජිතා හාරස්කඩ 111

රූපා සංටහාන 6.23 : යේයෝජිතා ජාලැ සංැපායුම් අරමුණු 114

රූපා සංටහාන 6.24 : පාානීය ජාලැ සංැපායුම් ක්රමයේ�දැය 114

රූපා සංටහාන 6.25 : සුර්ය බලැශක්ති උ�පාාදැනය සංදැහාා හාදුනායේගන ඇති ක්රම 116

රූපා සංටහාන 6.26  : Wi Fi ආවරණයන් සංදැහාා හාදුනායේගන ඇති නගර මධයස්ථාාන 118

රූපා සංටහාන 6.27 : භූමියක හාරස්කඩ 118

රූපා සංටහාන 6.28 :  මළ අපාද්රවය ප්රතිචාක්රීකරණය ක්රමයේ�දැය 119

රූපා සංටහාන 6.29 : ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව විසින් නවීන GPS තාාක්ෂණය හාා වියේ�ෂිතා APP    

  භාවිතායේයන් කසංළ එකතුකිරිම 122

රූපා සංටහාන 6.30 : ඇඹිලිපිටිය නගර සංභාව ක්රියා�මක කිරීමට යේයෝජිතා සංනීපාාරක්ෂක බිම් පිරවුම 123

රූපා සංටහාන 6.31 : යේයෝජිතා කදුරුගස්ආර මිහිසංාර කාබනික යේපාායේහාාර නිෂ්පාාදැන මධයස්ථාානය 123

රූපා සංටහාන 6.32 : ආර්ථික සංංවර්ධන සංැලැසුම් 125

රූපා සංටහාන 6.33 : යේයෝජිතා බිජා අබිජානන නිෂ්පාාදැනය 127

රූපා සංටහාන 6.34 : යේකයේසං� වලින් නිපාදැවිය හාැකි අතුරු නිෂ්පාාදැන 130

රූපා සංටහාන 6.35 :  ඇඹිලිපිටිය කෘෂි නිෂ්පාාදැන එකතුකිරීම් මධයස්ථාාන ජාාලැය 131

රූපා සංටහාන 6.36 :  ඇඹිලිපිටිය යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපා  අමුද්රවයය හාා නිෂ්පාාදැන යේබදැාහාැරුම් ජාාලැය 131



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

268

රූපා සංටහාන 6.37 :  ඇ� අතුරු යේසංවණ හාා චාන්්රිකා වැව 133

රූපා සංටහාන 6.38 :  ලියන්ගස්යේතාාට යේ��ලැ හාා සංංඛ්යාපාාලැ විහාාරය 133

රූපා සංටහාන 6.39 :  උඩවලැව ජාලැාශය හාා මඩුවන්වලැ වලැ�ව 134

රූපා සංටහාන 6.40 :  යේයෝජිතා උඩවලැව සංංචාාරක කලැාපාය 135

රූපා සංටහාන 6.41 :  ක්රියාදැාම උදැයාන 135

රූපා සංටහාන 6.42 :  තිරසංාර පාරිසංර සංංවර්ධන සංැලැසුම් 137

රූපා සංටහාන 6.43 :  චාන්්රිකා වැව ආශ්රිතා සංංරක්ෂිතා ප්රයේද්ශය හාා හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපාය 138

රූපා සංටහාන 6.44 :  වියේනෝදැ කටයුතු ආශ්රිතා ආර්ථික ප්රවර්ධන අවස්ථාා 142



III  කොකාාටසං
ඇමුණුම්



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

270

1.1  ජාතික රේභාෞතික සංැලංැස්මා 2030

ඇමුණුම් I කොකාාටසං

ඇමුණුම් 01 : සිතියම්
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1.2  ජාතික රේභාෞතික සංැලංැස්මා 2050



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1.3  සංබරාගමුව පළාාත් වුහා සංැලංැස්මා
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1.4  සංබරාගමුව නාගරා ධුරාාවලිය



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

274

1.5  ජනා ්ඝණත්වය ඇඹිලිපිටිය ප්රාරේේශීය රේල්කම් රේකාට්ාසංය

 (2021–2030)
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1.6  ඇඹිලිපිටිය නාගරාරේේ පිහිටි රේරාෝහාල්

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

276

1.7  පවතිනා පාසංල් හාා අවරාණිත්යං රේපෝෂක ප්රරේේශ

 (2021–2030)



277

1.8  මාාර්ග ආශ්රිත්යං රේර්ඛිය සංංවර්ධනාය

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1.9  ඇඹිලිපිටිය නාගරාරේේ වැේ හාා ප්රධානා ඇළා මාාර්ග 

 (2021–2030)
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1.10  සංංවර්ධනා ප්රවණත්යංාවය - ඇඹිලිපිටිය අධ�යනා ප්රරේේශය

 (2
02

1–
20

30
)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1.11  ඇඹිලිපිටිය රේයෝජිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය 

 (2021–2030)
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1.12  සංංචාරාක කලංාප -සංබරාගමුව පළාාත්යං 

1.13  රාත්නාපුරා දිස්්රික්කරේේ නාායයාම් ආපදා සංහිත්යං ප්රරේේශ



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1.14  රාත්නාපුරා නාගරාරේේ වාණිජ භාාවිත්යංයන
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1.15  ඇඹිලිපිටිය නාගරාරේේ භූරේගෝලීය පිහිටීමා

 (2
02

1–
20

30
)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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1.16  ඇඹිලිපිටිය නාගරාය කෘෂිකාර්මික ප්රරේේශයක් රේලංසං නාම් කරා පැවතීමා 
(ජාතික රේභාෞතික සංැලංැස්මා 2030 )
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1.17  සංංචාරාක කටයුතු ප්රවර්ධනා රේයෝජනාා (ජාතික රේභාෞතික සංැලංැස්මා 2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ඇමුණුම් 02 : වගු

2.1  ඛණිජ කැණීම් සංඳහාා  නිකුත් කරා ඇති බලංප්ර 2017

ඛ්යාණිජ වර්ගය  බලැපත්ර සංංඛ්යායාව (2017)

මෙඩාලංමයිට් Calcite, Dolomite 25

මෙගාඩ වැලි Inland Sand 10

මයිකා Mica 4

කළු ගල් Granite 32

වැලි Sand 31

පස් සං� මෙ�ාරළු Soil and gravel soil 19

මෙකඔලින් Kaolin 1

මුලැා�ය : භූ විදායා �ා ප�ල් සංමීක්ෂණ කාර්යංශය, 2017

මුලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017

2.2  සංංවර්ධනා ප්රවණත්යංා අධ�නායට අදාළා අගයන 

CORE VALUES WEIGHT PARAMETER VALUES SCORE

Land use 20 Land use 
distribution

Built up
Vegetation
Hydro
other

5
3
2
1

Accessibility 30 Tendency to 
accessibility of 
transport 
network

Major Roads (A Roads)
Minor Roads (B Roads)
Other Roads (C Roads,
jeep/Cart track) 

(0-1km) 5
(1-2km) 4
(2-3km) 3 
(0-1km) 5
(1-2km) 4
(2-2.5km) 3
(0-200m) 5
(200-300m) 4
(300-500m) 3

Population 
density

10 Density <218
294
497
1047
2515<

1
2
3
4
5

Population 
growth rate

10 Rate <-0.003
0.006
0.014
0.029
0.07

1
2
3
4
5

Local 
connectivity

30 Hierarchical 
level of town 
centers

Level 1 town center 
Level 2 town center 
Level 3 town center

5
3
1
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2.3. ඇඹිලිපිටිය නාාගරික බලං ප්රරේේශරේේ ඍජු විරේනාෝද පහාසුකම් සංපුරාාගත්යං හාැකි ස්ථානා

අනු අංකාය වර්ගය විවෘත භූමිය ප්රමාණය (කොහක්ටයාර්) ග්රාාම නිළධාරී කොකාාට්ඨාාශය

01 EPP 01 සංමඟි ක්රීඩා සංමාජ ක්රීඩා පිටිය 0.14 රත්කැරැ�ව

EPP 02 දාකුණු ඇළ එක්සංත් මරණාධාර සංමිති ක්රීඩා පිටිය 0.12 රත්කැරැ�ව

EPP 03 ක්රීඩා පිටිය 0.09 රත්කැරැ�ව

EPP 04 ක්රීඩා පිටිය 0.16 යාය මෙදාක

EPP 05 දාර්ශනාගම ක්රීඩා පිටිය 0.12 උඩගම

EMP 01 ක්රීඩා පිටිය 0.78 යාය මෙදාක

EMP 02 ක්රීඩාපිටිය 0.64 කැටගල්ආර

EMP 03 පුබුදු ක්රීඩා පිටිය 0.46 කුට්ටිගලං

EMP 04 ක්රීඩා පිටිය 0.90 කුට්ටිගලං

EMP 05 ක්රීඩා පිටිය 0.72 කුට්ටිගලං

EMP 06 ක්රීඩා පිටිය 0.72 තුංකම

EMP 08 ආමෙලංෝක ක්රීඩා පිටිය 0.34 මෙයෝධගම

EMP 09 ග්රාාමීය නාායක පුහුණු කිරීමෙම් මධයස්ථානා ක්රීඩා පිටිය 0.60 මෙයෝධගම

EMP 10 සිළුමිණගම ක්රීඩා පිටිය 0.52 මෙයෝධගම

EMP 11 වීරසිං�පුර ක්රීඩා පිටිය 0.47 කුඹුමෙගාඩආර

EMP 12 ක්රීඩා පිටිය 0.67 හිඟුර ආර

EMP 13 වැ� අසිරිගම ක්රීඩා පිටිය 0.47 නාව නාගරය

EMP 14 යුනායිටඩ් ක්රීඩා පිටිය 0.90 නාව නාගරය

EMP 15 ක්රීඩා පිටිය 0.21 මෙමෝදාරවානා

EMP 16 ක්රීඩා පිටිය 0.69 කුඹුමෙගාඩආර

EMP 17 ක්රීඩාපිටිය 0.34 කළමෙගඩිආර

EMP 18 ක්රීඩා පිටිය 0.26 මෙමාරකැටිය

ELP 01 ක්රීඩා පිටිය 1.05 කැටගල්ආර

ELP 02 රණසිං� මෙ�මදාාසං ක්රීඩාංගනාය 1.42 මෙයෝධගම

ELP 03 ක්රීඩා පිටිය 1.70 �ල්මිල්ලංකැටිය

ECP 01 කාවන්තිස්සං වාපි උදායානාය 5.70 උඩගම

ECP 02 ම�වැලි ක්රීඩාංගනාය 3.22 පල්මෙල්ගම

02  
ළමා උදය�ාන

EPP 06 වැ� අසිරිගම ක්රීඩා පිටියට අයත් ළමා උදායානාය 0.01 නාව නාගරය

EPP 07 වීරසිං�පුර ක්රීඩා පිටියට අයත් ළමා උදායානාය 0.02 කුඹුමෙගාඩආර

EPP 08 රණසිං� මෙ�මදාාසං ක්රීඩාංගනායට අයත් ළමා උදායානාය 0.06 මෙයෝධගම

EMP 07 අනාගාරික ධර්මපාලං ළමා උදායානාය 0.78 මෙයෝධගම

මුලැා�ය : භූ දාර්ශනා ඒකකය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017
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2.4  ඇඹිලිපිටිය නාාගරික බලං ප්රරේේශරේේ වර්ෂ  2021–2030 සංඳහාා රේයෝජිත්යං උද�ානා 

අනු අංකාය වර්ගය ප්රමාණය (කොහක්ටයාර්) කොයෝජිත භාවිතය ග්රාාම නිළධාරී කොකාාට්ඨාාසංය

01 කොයෝජිත ප්රජා උදයාන  
Proposed Community Parks (PCP)

PCP 01 5.96 ප්රජා උදායානා මෙයෝධගම

02 කොයෝජිත නගර උදයාන
Proposed Town Parks (PTP)

PTP 01 8.00 නාගර උදායානා �ල්මිල්ලංකැටිය

03 කොයෝජිත මධය නගර උදයාන
Proposed Central Urban Parks (PCUP)

PCUP 01 12.45 මධය නාගර උදායානා රත්කර�ව

04 කොයෝජිත කොර්ඛිය උදයාන
Proposed Linear Parks (PLiP)

PLiP 01
(10m)

2.61 මෙර්ඛිය උදායානා පල්මෙල්ගම, කලංමෙගඩි ආර, 
මෙමාරකැටිය

PLiP 02
(චාන්ද්රිකා වැව රක්ෂි� - 
100m)

209.61 මෙර්ඛිය උදායානා �ල්මිල්ලංකැටිය, ඇඹිලිපිටිය නාව 
නාගරය,  ඇඹිලිපිටිය පල්මෙල්ගම, 
කුඹුමෙගාඩ ආර, හිගුරආර

එකතුව 212.22

මුළු එකාතුව 238.63

මුලැා�ය : භූ දාර්ශනා ඒකකය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017
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රේපාදු එළිමාහාන විරේේක විරේනාෝද කටයුතු පිළිබද අවකාශීය සංැලංැස්මා අනුමාත්යං භාාවිත්යංයන 

අනු අංකාය උදයාන වර්ගය ප්රමාණය අනුමත භාවිතයන්

01. ප්රජා උදායානා 
(Community Parks)

මෙ�ක්ටයාර 3-6 අ�ර 
(අක්කර 7.5-15)

• විසිතුරු උදායානාය
• විමෙ�කිව කාලංය ග�කලං �ැකි ස්වභාවික ප්රමෙේශ
• �යිසිකල් මංතීරු
• වා�නා නා�ර කර ��නා ස්ථානාය

02. නාගර උදායානා
(Town Parks) 

මෙ�ක්ටයාර 6-8 අ�ර 
(අක්කර 15-20)

• විසිතුරු උදායානාය
• ළමා උදායානාය
• ඇවිදීමට මංතීරු
• �යිසිකල් මංතීරු
• සංංචාාරක මෙ�ෝට්ටු මෙස්වාවන් 
• විමෙ�කිව කාලංය ග�කලං �ැකි ස්වභාවික ප්රමෙේශ
• වා�නා නා�ර කර ��නා ස්ථානාය

03. මධය නාගර උදායානා  
(Central Urban Parks)

මෙ�ක්ටයාර 8 ට වැඩි 
(අක්කර 20 ට වැඩි)

• ළමා උදායානාය
• විමෙ�කිව කාලංය ග�කලං �ැකි ස්වභාවික ප්රමෙේශ
• වා�නා නා�ර කර ��නා ස්ථානාය
• ස්වභාවික මංතීරු

04. මෙර්ඛීය උදායානා
(Linear Parks)

පවතිනා ගඟ/ඔය/ඇලං/ 
මාර්ග රක්ෂි� අනුව 
මෙර්ඛීය උදායානා තීරණය 
මෙ�

• ඇවිදීමට මංතීරු
• වයායාම කිරීමට මංතීරු
• �යිසිකල් මංතීරු
• ස්වභාවික මංතීරු
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2.5  වර්ෂ 2030 සංඳහාා පානීය ජලං අවශ�ත්යංාවය

දෛදනිකා ජලැ පරිකොභෝජනය

දාැනාට පවතිනා ටැංකිමෙ� ජලං ධාරි�ාවය ඝණ මීටර් 18,000

උඩවලංව ජලං රැඳවුම් ටැංකිමෙ� ධාරි�ාවය ඝණ මීටර් 7500

එකතුව 25500

වර්�මානා ජලං පරිමෙභෝජනාය (11000+6500) 17500

අතිරික්�ය 8000

වර්ෂ 2030 සංඳ�ා අමෙ�ක්ෂි� මෙන්වාසික ජනාග�නාය සංඳ�ා අවශය වනා ජලං 
ප්රමාණය

ඝණ මීටර් 3108

සංංසංරණ ජනාග�නාය සංඳ�ා අවශය ජලං පරිමාව(l) (301100*20)

ඝණ මීටර් 6022

වර්ෂ 2030 සංඳහා කොයෝජිත කාර්මාන්ත සංඳහා අවශය වන ජලැ ප්රමාණය

උපකා�පන

විශාලං පරිමාණමෙ� කර්මාන්�යක් සංඳ�ා දිනාකට වැයවනා ඒකක ප්රමාණය ඝණ මීටර් 166.6

මධයය පරිමාණමෙ� කර්මාන්�යක් සංඳ�ා දිනාකට වය වනා ඒකක ප්රමාණය ඝණ මීටර් 133.3

කුඩා පරිමාණමෙ� කර්මාන්�යක් සංඳ�ා දිනාකට වැයවනා ඒකක ප්රමාණය ඝණ මීටර් 100

වර්ෂ 2030 සංඳහා කොයෝජිත කාර්මාන්ත කාලැාපය සංඳහා අවශය වන පානීය ජලැය

විශාලං පරිමාණමෙ� කර්මාන්� සංඳ�ා අවශය වනා ජලං පරිමාව 15*166.6 ඝණ මීටර් 2499

මධයම පරිමාණමෙ� කර්මාන්� සංඳ�ා අවශය වනා ජලං පරිමාව 35*133.3 ඝණ මීටර් 4665

කුඩා පරිමාණමෙ� කර්මාන්� සංඳ�ා අවශය වනා ජලං පරිමාව 66*100 ඝණ මීටර් 6600

එකාතුව 
13764

වර්ෂ 2030 සංඳ�ා අවශය සංම්පුර්ණ ජලං පරිමාව ඝණ මීටර් 6022 

ඝණ මීටර් 13764 

ඝණ මීටර් 3108 

එකතුව ඝණ මීටර් 22894 

දාැනාට පවතිනා අතිරික්� ජලංය 8000

වර්ෂ 2030සංඳ�ා පවතිනා ජලං හිඟය ඝණ මීටර් 14894

මුලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017
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2.6  වර්ෂ 2030 සංඳහාා විදුලි අවශ�ත්යංාවය 

මෙම.මෙවා.ඇම්පියර්

පවතිනා විදුලි ධාරි�ාවය 63

දාැනාට පවතිනා විදුලි අතිරික්�ය 31.5

වර්ෂ 2030 සංඳහා කොයෝජිත භාවිතයන් සංඳහා අදාළ විදුලි පරිකොභෝජනය

ආය�නා (6/3)*21 42KVA

වාණිජ (190/3) *21 1329KVA

සංංචාාරක (60/3)*21 420KVA

මෙන්වාසික (6476/3)*21 45339KVA

එකතුව  47130KVA

උපකා�පන

ආය�නික,වාණිජ, සංංචාාරක �ා මෙන්වාසික ඒකක 3ක් සංඳ�ා අවශය විදුලි අවශය�ාවය කිමෙලංෝ මෙවාට් ඇම්පියර් 21ක් මෙලංසං 
උපකල්පනාය කරා ඇ�

කාර්මාන්ත

කුඩා පරිමාණමෙ� කර්මාන්� (66/3)*42 924KVA

මධය පරිමාණමෙ� කර්මාන්� (35/3)*42 504KVA

විශාලං පරිමාණමෙ� කර්මාන්� (15/3)*160 800KVA

2228KVA

වර්ෂ 2030 සංඳ�ා අවශය සංම්පුර්ණ විදුලි අවශය�ාවය 47130KVA

 2228KVA

 49358KVA

වර්ෂ 2030 සංඳ�ා පවතිනා විදුලි හිඟය  49.3-31.5

 17.8MVA

උපකා�පන

කුඩා �ා මධය පරිමාණමෙ� කර්මාන්� 3ක් සංඳ�ා විදුලි අවශය�ාවය කි.මෙවා.ඇම්පියර් 42ක් මෙලංසං උපකල්පනාය කර ඇ�

මුලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
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2.7  බැංකු හාා අරේනාකුත් මුලං� ආයත්යංනා - ඇඹිලිපිටිය නාාගරික බලං ප්රරේේශය

බැංකු ආයතනය අකොනකුත් මුලැය ආයතන

1. සංම්පත් �ැංකුව
2. මෙසංලංාන් �ැංකුව
3. �ැටන් නාැෂනාල් �ැංකුව
4. මෙකාමර්ෂල් �ැංකුව
5. සංණසං සංංවර්ධනා �ැංකුව
6. එන්.ඩී.බී.�ැංකුව
7. ග්රාාමීය �ැංකුව
8. ශ්රී ලංංකා මර්චාන්ඩ් �ැංකුව
9. මෙන්ෂන් ට්රාස්ට් �ැංකුව
10. පෑන් ඒෂියා �ැංකුව
11. ඩී.එෆ්.සී.සී.�ැංකුව
12. ම�ජනා �ැංකුව
13. සංමෘේධි �ැංකුව
14. ජාතික ඉතිරි කිරීමෙම් �ැංකුව
15. ලංංකා �ැංකුව
16. එච්.ඩී.එෆ්.සී. �ැංකුව
17. සී.ඩී.බී. �ැංකුව

1. සංමුපකාර රක්ෂණය සංමාගම 
2. සංමරසිං� ඉන්මෙවස්ට්මන්
3. ජනාශක්ති රක්ෂණ සංමාගම
4. යුනියන් රක්ෂණ සංමාගම 
5. දා ෆිනාෑන්ස් 
6. ප්රයිම් ග්රාාමීන් 
7. එල් බි ෆිනාෑන්ස් 
8. ශ්රී ලංංකා රක්ෂණ සංමාගම
9. මෙසංාෆ්මෙලංාජික් �යිනාෑන්ස් 
10. මෙකාමර්ෂල් ලිසිං ෆිනාෑන්ස්
11. මෙසංන්කඩගලං ෆිනාැන්ස් 
12. මෙසංන්ට්රාල් ෆිනාැන්ස් සංමාගම
13. �ාට්ලිට් ෆිනාැන්ස්
14. මෙන්ෂන් ලංංකා රක්ෂණ සංමාගම 
15. මෙසංලින්මෙකෝ රක්ෂණ සංමාගම 
16. මර්කන්ටයිල් රක්ෂණ සංමාගම 
17. එලියන්ස් රක්ෂණ සංමාගම
18. වැලි�ල් ෆිනාැන්ස්
19. ඒ අයි ඒ රක්ෂණ සංමාගම 
20. සිංගර් ෆිනාැන්ස්
21. මෙකාමර්ෂල් ලිසිං ඇන්ඩ් ෆිනාැන්ස්
22. බිමපත් ෆිනාැන්ස්
23. එල්.ඕ.එල් සී රක්ෂණ සංමාගම
24. අ�ාන්ස් ෆිනාැන්ස්
25. පීපල්ස් ලීසින් ඇන්ඩ් �යිනාෑන්ස් සංමාගම

මුලැා�ය : සංම්පත් පැතිකඩ - ඇඹිලිපිටිය ප්රමෙේශීය මෙල්කම් කාර්යාලංය, 2016
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2.8 ව�ාපෘති රේපළාගැස්මා 

මෙභෞතික �ා සංාමාජීය යටි�ලං ප�සුකම් සංංවර්ධනා උපායමාර්ග 

ප්රවා�නා සංැලංැස්ම 

වයාපෘති Cost & 
Time 
period 
Variation

Value of 
Concept 
Achieving

Social 
Benefits 

Environ 
-mental 
Benefits

Economic 
Benefits 

Total Priority 
Level

මෙයෝජි� ප්රධානා මාර්ග සංංවර්ධනාය 3 4 5 2 5 19 2

1. පැල්මඩුල්ලං - මෙනාෝනාගම (A18) මාර්ගය 
උඩවලංව �ංදිමෙ� සිට පදාලංංගලං වැටිය 
අන්�ර් හුවමාරුව දාක්වා පුළුල් කර 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 5 5 1 4 18 3

2. මිේමෙදාණිය මාර්ගය(B486) කි.මි. 2.5 ක් 
දාක්වා පුළුල් කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය 

4 4 5 2 5 20 1

3. මෙමාරකැටිය මාර්ගය (B549) කි.මි. 1.3ක් 
දාක්වා පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

5 4 5 2 4 20 1

මෙයෝජි� විකල්ප මාර්ග 3 5 4 1 4 17 3

4. කුඹුමෙගාඩ ආර �ංදිමෙ� සිට කඩදාාසි කම්�ලං 
මාර්ගය කදුරුගස් ආර �ර�ා කරවිලං යාය 
මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙනාෝනාගම මාර්ගය දාක්වා 
පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

2 5 3 1 5 16 5

5. මෙකාළ� පාර 100 කණුව (මෙ�ෝසිරිගම 
මාර්ගය ආසංන්නාමෙයන්) සිට පනාාමුර මාර්ගය 
�ර�ා මෙමෝදාරවානා මාර්ගය මිේමෙදාණිය 
මාර්ගය දාක්වා පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

3 5 5 1 4 18 3

6. �ල්මිල්ලංකැටිය පාසංල් මාර්ගය ��ර ඇළ 
මාර්ගය දාක්වා සංම්�න්ධ කරමින් 
මෙවමෙ�රගම මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙමාරකැටිය 
මාර්ගය දාක්වා පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

3 5 5 1 4 18 3

මෙයෝජි� අතුරු මාර්ග සංංවර්ධනාය 4 4 5 3 4 20 1

7. උඩගම �ංදිමෙ� සිට මෙරෝ�ල් මාර්ගය 
ජනාාධිපති විදායාලංය අසංලං දාක්වා මාර්ගය 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 4 5 1 4 17 4

8. ජනාධිපති විදායාලංය අසංලං සිට මෙකාන්ක්රීට් 
යාඩ් මාර්ගය මෙනාෝනාගම මාර්ගය දාක්වා 
පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

4 5 5 1 4 19 2

9. ම�වැලි ක්රීඩාංගණය අසංළින් මාර්ගය 
ට්රාාන්ස්මෙ�ෝමර් මාර්ගය ඔස්මෙස් මෙමාරකැටිය 
මාර්ගය දාක්වා පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

2 4 5 1 4 16 5



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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මෙයෝජි� මෙස්වා මාර්ග සංංවර්ධනාය 3 4 5 2 4 18 3

වයාපෘති Cost & 
Time 
period 
Variation

Value of 
Concept 
Achieving

Social 
Benefits 

Environ 
-mental 
Benefits

Economic 
Benefits 

Total Priority 
Level

10. මෙරෝ�ල් වටරවුම් මාර්ගය පුළුල් කර 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

4 4 5 1 4 18 3

11. මෙමෝදාරවානා වටරවුම් මාර්ගය  පුළුල්කර 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

2 4 5 1 4 16 5

12. අක්කර පන්සීය මාර්ගය  පුළුල්කර 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

4 3 4 1 3 15 6

13. ආර්ථික මධයස්ථානාය අසංළින් මෙපාළ පිටුපසං 
මාර්ගය  පුළුල්කර සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

5 5 5 1 4 20 1

14. අක්කර පන්සීය මාර්ගමෙ� සිට ඇඹිලිපිටිය 
ප්රථමික විදායාලංය පිටුපසින් මෙමාරකැටිය 
මාර්ගමෙ� ලියනාෑගම මාර්ගය දාක්වා

4

ප්රවා�නා මෙස්වා �ා රථවා�නා නාැවතුම් වයාපෘති 

15. ඇඹිලිපිටිය ප්රධානා �ස්නාැවතුම්මෙපාළ 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 5 5 3 4 20 1

16. ඇඹිලිපිටිය නාවනාගරය ළගමෙස්වා 
�ස්නාැවතුම්මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

3 3 5 2 3 16 5

17. ආර්ථික මධයස්ථානාය  ආශ්රි� රථගාල්  
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

4 4 5 3 4 20 1

18. ආර්ථික මධයස්ථානාය  ආශ්රි� රථගාලං I  
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

5 3 4 3 3 18 3

19. ආර්ථික මධයස්ථානාය  ආශ්රි� රථගාලං I  I 
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

4 3 4 3 3 17 4

මෙස්වා සංැලංසුම්

20. ඇඹිලිපිටිය නාවනාගරය ජලං ටැංකිය 
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

2 4 5 3 3 17 4

21. චාන්ද්රිකා වැව ප්රතිසංංවර්ධනා වයාපෘතිය 3 5 5 4 3 20 1

22. ඝනා අපද්රවය කළමනාාකරණ සංැලංැස්ම 3 4 5 4 5 20 1

23. මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපමෙ� කඩදාාසි 
කම්�ලංට අයත් කලුදිය මෙපාකුණු  අපජලං 
පිරිප�දු  කිරීමෙම් වයාපෘතිය

2 4 4 5 3 18 3

24. මෙයෝජි� පරිපාලංනා සංංකීර්ණ මෙගාඩනාැගිලී  
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

2 5 5 4 4 20 1

25. මෙයෝජි� පරිපාලංනා සංංකීර්ණ මෙගාඩනාැගිලී  
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය අදියර 1

1 5 5 3 4 18 3

26. මෙයෝජි� පරිපාලංනා සංංකීර්ණ මෙගාඩනාැගිලී  
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය අදියර2

1 5 5 3 4 18 3

27. වැ� පේධතිය ප්රතිසංංස්කරණය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

1 5 4 4 4 18 3

28. D26 ඇළ සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය 2 4 5 5 3 19 2
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ආර්ථික සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

කෘෂි ආර්ථික සංැලංැස්ම

වයාපෘති Cost & 
Time 
period 
Variation

Value of 
Concept 
Achieving

Social 
Benefits 

Environ 
-mental 
Benefits

Economic 
Benefits 

Total Priority 
Level

1. ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථානාය  ප්රධානා 
මෙමමෙ�යුම් මධයස්ථානායක් වශමෙයන් 
සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 5 4 3 4 19 2

2. මෙමාරකැටිය වී ග�ඩා සංංකීර්ණය 
ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් වයාපෘතිය

2 3 4 2 4 15 6

3. තුංකම ම�ජනා මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම �ා 
කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධස්ථානා ඇතිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 5 4 3 5 20 1

4. කුට්ටිගලං ම�ජනා මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම 
�ා කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධස්ථානා ඇතිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 5 4 3 5 20 1

5. උඩවලංව ම�ජනා මෙපාළ සංංවර්ධනාය කිරීම 
�ා කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් කිරීමෙම් 
මධස්ථානා ඇතිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 5 4 3 4 19 2

6. මෙමාරකැටිය කෘෂිකාර්මික ද්රවය එක්රැස් 
කිරීමෙම් මධස්ථානා ඇතිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 5 4 3 5 20 1

7. පල්මෙල්ගම මෙවළදා මධයස්ථානාය ඉදිකිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

2 5 5 4 4 20 1

කර්මාන්� සංැලංැස්ම

8. හිගුර ප්රමෙේශමෙ� කර්මාන්� කලංාපය  
අදියර  I ඇතිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 4 3 2 5 17 4

9. හිගුර කර්මාන්� කලංාපමෙ� අදියර II ට 
අදාාළ නාැව� පදිංචි කිරීමෙම් වයාපෘතිය

2 4 5 1 3 15 6

10. හිගුර කර්මාන්� කලංාපමෙ� අදියර II 
ක්රියාත්මක කිරීමෙම් වයාපෘතිය

2 4 3 2 4 15 6

සංංචාාරක සංැලංැස්ම

11. උඩවලංව සංංචාාරක උදායානාය ඉදිකිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

2 5 5 3 5 20 1

12. උඩවලංව සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු 
මධයස්ථානායක් ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

4 4 4 2 4 18 3

නාගර මධයය සංංවර්ධනා සංැලංැස්ම 

13. ඇඹිලිපිටිය සංා�පු සංංකීර්ණය �ා රථගාලං 
ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

4 5 5 1 5 20 1

14. ආපනා ශාලංා,  සිනාමා ශාලංා ඇතුළත් වාණිජ 
සංංකීර්ණය ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය

4 5 4 1 4 18 3
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තිරසංාර පරිසංර සංංවර්ධනා උපායමාර්ග

වයාපෘති Cost & 
Time 
period 
Variation

Value of 
Concept 
Achieving

Social 
Benefits 

Environ 
-mental 
Benefits

Economic 
Benefits 

Total Priority 
Level

සංංචාාරක ආකර්ෂණිය �ා භූමි කළමනාාකරණය 

1. මෙයෝජි� උඩවලංව වනා උදායානාය �ා රථගාලං 4 3 5 5 1 18 3

2. චාන්ද්රිකා වැව ආශ්රි� උදායානා  සංංවර්ධනාය 
කිරීමෙම් වයාපෘතිය

3 4 4 4 2 17 4

3. උඩවලංව දාකුණු ඇළ මාර්ගය සංංචාාරක 
ගමන් පථයක් මෙලංසං සංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

2 5 3 4 2 16 5

4. චාන්ද්රිකා වැව ඉදිකිරීමෙම් වයාපෘතිය 2 5 5 4 4 20 1

මෙපාදු එළිම�න් කටයුතු පිළි�දා අවකාශීය සංැලංැස්ම

5. ඇඹිලිපිටිය මෙමාරකැටිය මාර්ගමෙ� මෙර්ඛීය 
උදායාමෙනා සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

3 4 4 5 4 20 1

6. මෙයෝධගම ක්රීඩාංගණය �ා නාාගරික උදායානා 
සංංවර්ධනා වයාපෘතිය

3 4 4 4 2 17 4

7. ම�වැලි ක්රීඩාංගණය ප්රතිසංංවර්ධනාය කිරීමෙම් 
වයාපෘතිය

3 4 4 2 3 16 5

මුලැා�ය : සං�රගමුව පළාත් කාර්යාලංය, නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය, 2017
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ඇමුණුම් 03 : රූප සංටහාන

3.1 විවිධ රේස්වා ලංබාගැනීමා සංදහාා ජනාත්යංාව ඇඹිලිපිටියට නාගරායට පැමිරේණනා උපනාගරා

3.2 මාත්ත්යංලං ගුවනරේත්යංාටුරේපාළා හාා හාම්බනරේත්යංාට වරාාය පිහිටීමා 
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3.3 රාත්නාපුරා  නාගරායට ගංවතුරා අවධානාමා පවතිනා ප්රරේේශ
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ඇමුණුම් 04 : ප්රස්ථාරා

4.1 සිසු ජනාගහානාය අධ�ාපනික මාටටමා අනුව

4.2 සිසු ගුරු ජනාගහානාය 2016
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මුලැා�ය : ජනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, 2016

මුලැා�ය : ජනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, 2016
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4.3 උ්ඩවලංව කලංාපරේේ වී නිෂපාදනාය

වාර්ෂික වී නිෂපාදනාය ('000 බුසංල්) 2015
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මුලැා�ය : ජනා �ා සංංඛයාමෙල්ඛනා මෙදාපාර්�මෙම්න්තුව, 2016
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4.4 ඇඹිලිපිටිය නාගරාරේේ කාලංගුණික විග්රහායන 

වාර්ෂික නාාගරික උෂණත්වය - ඇඹිලිපිටිය (2016)

වාර්ෂික වර්ෂාපත්යංනාය - ඇඹිලිපිටිය (2016)

වාර්ෂික සුළාං හාමානා රේේගය - ඇඹිලිපිටිය (2016)
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ඇමුණුම් 05 : ගැලීම් සංටහාන

5.1 මුලං රේේතු විශරේල්ෂණය (Root Cause Analysis) 01

වියළි කාලැගුණික තා��වයන් තුළ වසංයේර් ජුනි- යේනාවැම්බර් කාලැය තුළ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංඳහාා  
ජාලැය ප්රමාණව� යේනාවීම සංඳහාා  මුලැ යේ�තු වි�යේ�ෂණය(Root Cause Analysis).
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5.2 මුලං රේේතු විශරේල්ෂණය (Root Cause Analysis) 02

ඇඹිලිපිටිය කර්මාන්තා කලැාපාය ඇතුළු මහාා පාරිමාණයේ� කර්මාන්තා සංක්රිය තා��වයක පාව�වායේගන 
යෑමට යේනාහාැකි වීම සංඳහාා මුලැ යේ�තු වි�යේ�ෂණය (Root Cause Analysis).
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ය  අ ක  ක  ය  

ය නාය  ා ව ව 

 ය කය  
නාා  

නා  නාා  ා නාව ා ය 
ක  නාා  

කර් ා  ක ා  
වනා යව   

නාා

කර් ා  ා  නා 
වය   

අ  ව  ව  
 ා නා ා 

අගය ක නා ක  ා නා 
ව  යා  නාා  

ක ා  ක  ා  
 ග ාව ව  යා
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5.3 මුලං රේේතු විශරේල්ෂණය (Root Cause Analysis) 03

ය ර් ක ධ ානාය  අ  අ  ක ා 
ගා ය නාා  

අ  ා ය  ා ය ර් ක 
ධ ානාය ා ා  අ ය  

ක ග  සං ා නාා

ා නා   ව නා ග  

ා කය   වනා  ර් ක ධ ානා 
ා ා  අ ය  

ා නා  ග  වනා අක  ා 
  ගා    ව  නාා

ා නාය  සං ා ාග 
ව ා   ව  

ා නා අ ය සං ා  
 නාා  

අ ය   ා නා 
 ය  

ර් ක ධ ානාය සං ය  නා 
ක   යාකා  

වගාක නා ානා ව   
ර් ක ධ ානාය    

ා ය ව   

 ාග ව  
ර් ක ධ ානාය  
සං  නාා
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5.4 මුලං රේේතු විශරේල්ෂණය (Root Cause Analysis) 04

ඇඹිලිපිටිය ආර්ථික මධයස්ථාානයට අයේ�ක්ෂිතා අරමුණු යේවතා ළඟා වීමට යේනාහාැකි වීම සංඳහාා  මුලැ යේ�තු 
වි�යේ�ෂණය(Root Cause Analysis).

ාරිසංරික ග    ාරිසංරික 
සං ාවය ව  

ා  ව  අ  ය ා ක  කසං  

ව  ග   අනාවසං  
ව  ගා   

නාග ය  අ  ා 
ා වා නා ධ ය  

නාා  

ක  සංායනා 
ා ය 

ක  ග  ා ා   ක  
ව  වනා ව ව  

ධානා ගංගා ා    
අනාවසං   

නාග  ය  අ ව     
සං  අව  ව  යාය  ක  

නාග  ධ  සං නා 
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ඇමුණුම් 06 :  පාර්ශවකරුවනරේ� අදහාස් ආශ්රිත්යං පරි්ඝණක වචනා විශරේල්ෂණය  
  (Word Cloud Analysis)

ඇඹිලිපිටිය  නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම සංකස් කිරීමට අදැාළ පාාර්�වකරුවන්යේ� රැස්වීම වර්ෂ 2017 
සංැ�තාැම්බර් 12 වන දින පාැවැ�වූ අතාර යේමම නගරය නියේයෝජානය කරමින් රාජායය ආයතාන, යේවන� 
සංංගම් නියේයෝජානය කරන නියේයෝජිතායින 45කට ආසංන්න ප්රමාණයක් සංහාභාගී විය. පාාර්�වකරුවන් 
යටිතාලැ පාහාසුකම්, කෘෂිකර්ම හාා පාරිසංරය හාා කර්මාන්තා හාා වාණිජා යේලැසං කණ්ඩායම් තුනකට යේවන් 
කිරීයේමන් රැස්වීම් පාැවැ�වූ අතාර සංෑම කණ්ඩායම් සංාකච්්ාවක්ම ඔවුන්යේ� අදැහාස් අනුව වි�යේ�ෂණය 
කරන ලැදී. යේමහිදි වියේශෂයේයන් නගරයේ� පාවතින විභවතාාවයන් හාා ගැටළු පිලිබදැ අදැහාස් හාා යේයෝජානා 
ඉදිරිපා� යේකරුණි. යේමහිදි සිදුකරණ ලැදැ සියළු සංාකච්්ාවන් යේවන් යේවන් වශයේයන් පාාදැක කරගනිමින් 
පාරිඝණක වි�යේලැෂණයන් (Word Cloud Analysis) භාවිතාා කරමින් නිගමනයන්ට එලැ� ඇතා.

විශරේල්ෂණ ප්රථිපලං

කණ්ඩායමා 01 (යටිත්යංලං පහාසුකම්)

කණ්ඩායම් 01 සංාකච්්ා වි�යේ�ෂණයට 
අනුව, වැඩිපුරම සංාකච්්ා කරන ලැදැ 
ක්යේෂ්ත්රය වූයේ� පාවතින යටිතාලැ 
පාහාසුකම්ය. ඔවුන් ප්රධාන වශයේයන් 
අවධානය යේයාමු කර ඇ�යේ� නගර 
වැසියන්ට සංහා මගීන්ට යේස්වය කිරීම 
සංඳහාා යටිතාලැ පාහාසුකම් සංංවර්ධනය 
කිරීම යේකයේරහි ය.

02 වන කණඩපාය් වැඩි වශපොයන් 
අවධපානය පොයපාමු කර ඇතපොත වපාසාස්්පාන, 
නිෂ්පාදන, වී සාහා ්ලංතුරු පිළිබඳව ය.

කණ්ඩායමා 02- (කෘෂිකර්මා හාා පරිසංරාය)
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3 වන කණ්ඩායම කර්මාන්තා, කෘෂි-
කර්මාන්තාය පාදැනම් කරග� නිෂ්පාාදැන 
සංහා සංංචාාරක යන ක්යේෂ්ත්රයන් අවධානය 
යේයාමු කර ඇතා.

කණ්ඩායම් 03- කර්මාානත්යං හාා වාණිජ

සංමස්තා Word Cloud Analysis මගින් යේබායේහාෝ සංාකච්්ාවට භාජානය වූ ක්යේෂ්ත්ර ඉස්මතු කර ඇති 
අතාර එමඟින් එක් එක් කණ්ඩායම්වලැ සංමස්තා සංාකච්්ාව තුළින් වියේ�ෂයේයන් ඉස්මතු යේකරුණු කරුණු 
අතාර පාහාසුකම්, වාසංස්ථාාන, යටිතාලැ පාහාසුකම් සංහා කෘෂිකර්මාන්තාය පාදැනම් කරග� නිෂ්පාාදැන යේලැසං 
යේලැසං හාදුනායේගන ඇතා.

NODES

Node හාා Tree Analysis වලැට අනුව නගර සංංවර්ධනයේ�දි ඉදිරියේ�දි අවධානය යේයාමුකළ යුතු ප්රධාන 
අංශ 3ක් හාදුනායේගන ඇතා.

1. නිෂ්පාදන පාහාසුකම්
2. ජානාවාසං
3. කර්මාන්තා
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හාදුනාග� විභවතාා

• කෘෂිකාර්මාන්තාය  පාදැනම් කරග� නිෂ්පාාදැන
• කෘෂිකාර්මික යේස්වා මුලික කරග� යේවළඳයේපාාලැ
• යේහාාඳින් සංම්බන්ධිතා මාර්ග ජාාලැය
• වරාය හාා ගුවන්යේතාාටුයේපාාළට  සංමීපා වීම

විශරේලංෂණය මාත්යං පදනාම් වු නිගමානාය

පාාර්ශවකරුවන්යේ� රැස්වීම් ප්රතිඵලැ වි�යේ�ෂණයට අනුව ප්රධාන අංශ තුනක් හාදුනායේගන ඇතා. යේමහිදි 
ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම මගින් ආමන්ත්රණය කළ යුතු අංශ යේලැසං නිෂ්පාාදැන පාහාසුකම්, 
ජානාවාසං හාා කර්මාන්තා යේලැසං හාදුනායේගන ඇතා. යේමම සංමස්තා වි�යේ�ෂණය තුළින් ඇඹිලිපිටිය නගර 
සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් දැැක්ම, අරමුණු සංහා පාරමාර්ථා යේගාඩනැගිමට යේමම වි�යේලැෂණය උපාකාරි යේ�.
හාදුනායේගන ඇති දැැක්ම

1. කෘෂිකාර්මික යේක්න්ද්රස්ථාානයක්
2. කෘෂිකාර්මික වි�ලැවයේ� පුයේරෝගාමියා

Vision Statement

වාණිජාමය අගය එකතු කළ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන මතා පාදැනම් වූ නගරයක් බිහිකිරිම.

Goals

• වර්ෂ 2030 වන විට කෘෂිකාර්මික යේස්වා පාදැනම් කරග� නගර ආර්ථිකයක් ඇති කිරීම
• අගය එකතු කළ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැන මධයස්ථාානයක් බිහි කිරිම 

Objectives

• අගය එකතු කළ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාාදැනයක් තුළින්  තිරසංාර ආර්ථිකයක් ඇතිකිරිම 
• නගර වැසියන් සංඳහාා තිරසංාර වාසංස්ථාාන නිර්මාණය කිරීම
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ඇමුණුම් 02 කොකාාටසං

ඇමුණුම් 07 : කලංාප සංංගුණකය ගණනාය කිරීමා 

්ඝණත්වය මාත්යං පදනාම් ඇඹිලිපිටිය නාාගරික බලං ප්රරේේශ කලංාපීයකරාණය   
(Density base Embilipitiya Zonning Plan)

වර්ෂ 2030 සංඳහාා යේයෝජිතා ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්යේම් යේයෝජිතා කලැාපිකරණ සංැලැැස්ම 
ඝණ�වය (Density) මතා පාදැනම්ව සිදුකර ඇතා. යේමහිදී ඝණ�වය මුලික කරග� කලැාපීයකරණය  
පාහාතින් දැක්වා ඇති මුලික දැ�තා වි�යේ�ෂණයන් කිහිපාය හාා දීර්ඝ ගණනය කිරීම් තුළින් හාඳුනායේගන 
ඇතා. 

• සංංක�පිතා සංැලැැස්ම (concept plan)
• සංංවර්ධන ප්රවණතාා අධයයනය (Development Pressure  )
• පාාරිසංරික සංන්යේ�ධිතාා අධයයනය (Environmental Sensitivity)
• මාර්ග ඝණ�වය (Integration)
• ජිව� වීමට වඩා� යේයෝගය ප්රයේද්ශ වි�යේ�ෂණය (Livability )
• ජාලැ යේපාෝෂක ප්රයේද්ශ වි�යේ�ෂණය (water catchment )
• එක් එක් ප්රයේද්ශයට ආයේ�ණික ලැක්ෂණ වි�යේ�ෂණය  

(Area Prominent Charactor Analysis)

7.1 සංංවර්ධනා ප්රවණත්යංා අධ�යනාය (Development Pressure)

නගරයේ� පාවතින සංංවර්ධන ප්රවණතාාවයේ� වයා�තිය හාදුනාගැනීම සංඳහාා යේමම සංංවර්ධන ප්රවණතාා 
වි�යේ�ෂණය සිදුකර ඇතා. යේමහිදී පාවතින භුමි භාවිතාය, ජාන ඝණ�වය, ජානගහාන වර්ධන යේ�ගය, ප්රධාන 
නගර මධයස්ථාාන අතාර අන්තාර් සංබධතාා, කලැාපිය මාර්ග වයා�තිය සංමග පාහාසුයේවන් ලැගාවියහාැකි බව 
(Accessibility) යනාදී මුලික දැ�තා කිහිපාය පාදැනම් කරගනිමින් යේමම  නගර සංංවර්ධන ප්රවණතාා 
අධයයනය  සිදුකර ඇතා. එහිදී එම දැ�තා වලැ පාවතින අදැාලැතාාවය අනුව බර තාැබීම් සිදුකරමින් ඇඹිලිපිටිය 
නගර සංංවර්ධන ප්රවණතාා අධයනය සිදුකර ඇතා.

ඒ අනුව හාඳුනාග� සංංවර්ධන ප්රවණතාා මට්ටමට අනුව ඉතාා අධික සංංවර්ධන ප්රවනතාාවයක් යේපාන්නුම් 
කර ඇ�යේ� ඇඹිලිපිටිය නගර මධය ප්රයේද්ශය, උඩවලැව  ආශ්රිතාව හාා තුංකම,කුට්ටිගලැ,පාදැලැංගලැ ප්රයේද්ශය 
ආශ්රිතාවයි. යේම් අනුව සංංවර්ධන ප්රවණතාාවය නගරය පුරා ඒකාකාරිව වයා�තා  වීමක් යේනාමැති අතාර 
ප්රධාන නාගරික මධයස්ථාාන කිහිපායක් පාදැනම් කරගනිමින් තාැනින් තාැන වයා�තා වී ඇති සංංවර්ධන 
ප්රවණතාාවයක් (scatter Development Trend) යේලැසං හාඳුනායේගන ඇතා. ඊට අමතාර ඇඹිලිපිටිය  
නගරය හාරහාා ගමන් ගන්නා ප්රධානතාම මාර්ගය වන යේනානගම මාර්ගය ඔස්යේස් යේනානගම යේදැසංට ඉතාා 
අධික යේනාවුන� අධික මට්ටමකින් සිදුවන සංංවර්ධන වයා�තියක් හාඳුනායේගන  ඇතා. (සිතියම් අංක 3.1)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ඒ අනුව රේමාමා සංංවර්ධනා විශරේල්ෂණය තුළින ත්යංහාවුරු කරාගත් නිගමානා කිහිපයකි.

• ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන ප්රවණතාාවය ඉතාා සිඝ්රයේයන්  ඇඹිලිපිටිය නගර මධයය ප්රයේද්ශය ආශ්රිතාව, 
උඩවලැව ආශ්රිතාව හාා  තුංකම,කුට්ටිගලැ හාා පාදැලැංගලැ  ප්රයේද්ශ ආශ්රිතාව සිදුවීම.

• තාැනින් තාැන සංංවර්ධන මට්ටම වැඩි ප්රවණතාාවයක් යේපාන්නුම් කලැ� එහි ගලැායාම යේනානගම 
මාර්ගය මුලික කරගනිමින් උඩවලැව සිට යේනානගම යේදැසංට ඇදියාමක් හාඳුනායේගන  ඇතා. 

මුලිකා අගයන් (CORE 
VALUES)

බර තැබීම් 
(WEIGHT)

PARAMETER නිර්ණායකා 
VALUES

බර තැබීම් 
SCORE

භුමි භාවි�ය 
Land use

20 Land use 
distribution

Built up
Vegetation
Hydro
other

5
3
2
1

ප�සුමෙවන් 
ලංඟාවිය�ැකි �ව 
Accessibility

30 Tendency to 
accessibility of 
transport 
network

Major Roads (A Roads) 
Minor Roads (B Roads)
Other Roads (C Roads, jeep/
Cart track) 

(0-1km)         5 
(1-2km)         4
(2-3km)         3 
(0-1km)          5
(1-2km)         4
(2-2.5km)      3 
(0-200m)    5 
(200-300m)   4
(300-500m)   3

ජනා ඝණත්වය 
Population density

10 Density <218
294
497
1047
2515<

1
2
3
4
5

ජනාග�නා  
වර්ධනා මෙ�ගය 
Population growth 
rate

10 Rate <-0.003
0.006
0.014
0.029
0.07

1
2
3
4
5

කලංාපිය සං�ධ�ා 
Local connectivity

30 Hierarchical level 
of town centers

Level 1 town center 
Level 2 town center 
Level 3 town center

3
2
1

සංංවර්ධනා ප්රවණත්යංා අධ�යනායට අදාළා බරා ත්යංැබීම් 
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සිතියම් අංකා 7.1 : සංංවර්ධනා ප්රවණ�ාවය 

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

312

7.2 පාරිසංරික සංනරේේධිත්යංාවය (Environmental Sensitivity)

ඇඹිලිපිටිය නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින භුමි භාවිතායන්ට අනුව 27%ක භුමි ප්රමාණයක් කුඹුරු 
යේලැසංදැ 6% ක් ජාලැ මුලැාශ්ර හාඳුනායේගන  ඇතා. යේම් අනුව යේමම භුමි ප්රයේද්ශය තුළ කුඹුරු, වැ�, ගංගා, ඇළ 
මාර්ග, වගුරු බිම් ආදී සංංයේ�දී පාරිසංර පාද්ද්තියකින් සංමන්විතාව පාවතින බැවින් පාාරිසංරික සංංයේ�ධිතාාව 
වි�යේ�ෂණය සිදුකර ඇතා.

මුලිකා අගයන් (CORE 
VALUES)

බර තැබීම් 
(WEIGHT)

PARAMETER නිර්ණායකා 
VALUES

බර තැබීම් 
SCORE

භුමි භාවි�ය 
Land use

10 Land use 
distribution

Hydro
Mash land & wetland
paddy
Vegetation
other

5
4
4
4
3
1

ජලංාශ්ර 
Hydro

20 Water bodies and 
their reservation 
areas

Buffer Distance
Walawe River(30m)
Main Canals (15m)         
Other water bodies (10m)

5 
4
3 

වැ� 
Tanks

30 Tank reservations Buffer Distance
Udawalawa Tank (150m)  
Chandrika Tank (100m)  
Ridiyagama Tank(100m)  
Other Small scale Tanks (30m)

5
4
4
3

Vegetation 30 Vegetation cover Paddy
Forest
Scrub
Croup

5
4
3
2

Contour 10 Slop m
5-80
80-135
135-190
190-255
255-350

1
2
3
4
5

යේම් අනුව ඉහාතා වගු අංක 7.2 සංඳහාන් දැ�තා වි�යේ�ෂණයේයන් තාහාවුරු කරග� නිගමනයන් කිහිපායකි

• අධි සංංයේ�ධි ප්රයේද්ශ යේබායේහාාමයක් නාගරික බලැ ප්රයේද්ශ සීමායේවන් පිටතා පිහිටා තිබීම

• නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ චාන්්රිකා වැව ආශ්රිතා ප්රයේද්ශය, වලැයේ� ගඟ ආශ්රිතා ප්රයේද්ශය හාා යේමාරකැටිය 
ආශ්රිතා ප්රයේද්ශ කිහිපායක් අධි සංංයේ�දී ප්රයේද්ශ යේලැසං නිරුපාණය වීම (සිතියම් අංක3.2 )

වගු අංකා 7.2 : පාරිසංරික සංන්මෙ�ධි�ාවයට අදාාළ �ර �ැබීම්
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සිතියම් අංකා 02 : පාරිසංරික සංංමෙ�ධි�ා විශ්මෙල්ෂණය 

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

314

7.3 මාාර්ග ්ඝණත්වය (Integration)

නගරයේ� පාවතින සියලුම මාර්ග එනම් මාර්ග සංංවර්ධන අධිකාරියට අය� මාර්ග, පාළා�බදැ මාර්ග 
සංංවර්ධන අධිකාරියට හාා පාළා� පාාලැන ආයතාන වලැට අය� මාර්ග යේයාදැාගනිමින් මාර්ග අනුකලැනයේ� 
(Road Integration) වයා�තිය වි�යේ�ෂණය කර ඇතා. ඒ අනුව යේනෝනගම මාර්ගය  නගර මාධයයට 
ආසංන්න මිද්යේදැණිය මාර්ගය තුලැ මාර්ග අනුකලැනයේ� වැඩිවීමක් හාදුනාගතා හාැකියේ�. 

සිතියම් අංකා 03 : මාර්ග අනුකුලං�ා විශ්මෙල්ෂණය 

 (2021–2030)
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7.4 ජිවත් වීමාට ව්ඩාත් රේයෝග� ප්රරේේශ විශරේල්ෂණය (Livability)

යේමම නගරයේ� පාවතින යටිතාලැ පාහාසුකම් අනුව නගරවාසීන්ට වාසංය කිරීමට වඩා� යේයෝගය ස්ථාාන 
හාදුනාගැනීම සංඳහාා යේමම දැ�තා වි�යේ�ෂණය සිදුකර ඇතා. යේමහිදී ප්රධාන යේලැසං පාානීය ජාලැ සංැපායුම, විදුලිය 
සංැපායුම, ඒ ආශ්රිතා යේයෝජිතා නව වයාපාෘති, ප්රධාන මාර්ග හාා අයේනකු� මාර්ග සංඳහාා පාවතින දුර, පාාසං� හාා 
යේරෝහා� වලැ පිහිටීම් හාා ඒවායේයන් ආවරණිතා යේපාෝෂක ප්රයේද්ශ, පාවතින භුමි භාවිතාය, යේයෝජිතා නව වයාපාෘති 
ආදී දැ�තා පිළිබදැ වි�යේ�ෂණය තුළින් යේමම වි�යේ�ෂණය සිදුකර ඇතා.

මුලිකා අගයන් 
(CORE VALUES)

බර තැබීම් 
(WEIGHT)

PARAMETER නිර්ණායකා 
VALUES

බර තැබීම් 
SCORE

භුමි භාවි�ය 
Land use

10 භූමී භාවි�ය 
Land use distribution

Built up
Vegetation
Hydro
other

5
4
3
2

විදුලිය 
Electricity

30 විදුලි සංැපයුම් වයා�තිය 
Electricity Distribution 

Electricity Line (distance - km)
33Kv
19-9
9-5
5-2
2-1
1>

5
4
3
2
1

පානීය ජලංය 
Drinking Water

30 ජලං සංැපයුම 
Water supply network

Water supply network (distance -km)
12-7
7-3
3-2
2-1
1>

5
4
3
2
1

මෙරෝ�ල් 
Locations of 
Hospitals

20 මෙපෝෂක ප්රමෙේශය 
Catchment area

Embilipitiya District General Hospital 
–20km
Divisional Hospital– 5km
Ayurveda Hospital – 5km
Poli clinic pvt Hospital – 5km
Other Private Hospitals – 3km

5

4
3
2
1

පාසංල් 
Locations of 
Schools

10 මෙපෝෂක ප්රමෙේශය 
Catchment area

Distance of School Locations-km
1AB –(4km)
2 – (3km)
1C – (1km)

5
4
3

ප්රමෙ�ශය 
Accessibility

මාර්ග ජාලංය
Road Network

Major Roads (A Roads) –1Km
Minor Roads (B Roads) – 500km
Other Roads (C Roads, jeep/Cart track) 
– 200km

5
4

3

යේම් අනුව නාගරික බලැ ප්රයේද්ශය තුළ ජීව�වීමට වඩා� සුදුසු ප්රයේද්ශ සිතියම් අංක 04 මඟින් නිරුපාණය  
කර ඇතා.

ජිවත් වීමාට ව්ඩාත් රේයෝග� ප්රරේේශ විශරේල්ෂණය සංඳහාා අදාළා බරා ත්යංැබීම් 



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සිතියම් අංකා 04 : ජනාාවාසංයට මෙයෝගය ප්රමෙේශ විශ්මෙල්ෂණය 

 (2021–2030)
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ඉහාතා සංඳහාන් කළ ප්රධාන දැ�තා වි�යේ�ෂණයන් තුන මඟින් ලැබාගන්නා ලැදැ ප්රතිඵලැ වි�යේ�ෂණය 
(overlap) කිරීම තුළින් යේමම නගරය තුළ පාවතින ඝණ�ව වයා�තිය හාඳුනායේගන  ඇතා.

තාවදුරට� ඉහාතා සිදුකරන ලැදැ  වි�යේ�ෂණයන් කිහිපාය බැගින් හාා සිය�ලැ එක් තාලැයකට යේගන නගරය 
තුළ පාවතින ශක්තිම� හාා දුර්වලැ සංංවර්ධන සංබධතාා හාදුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව නගරය සංංවර්ධනය 
කිරීයේම්දී ඒ ඒ ප්රයේද්ශ සංදැහාා යේභෞතික සංංවර්ධනයට ලැබාදිය යුතු සංංවර්ධන ධාරිතාාවය ඉහාතා සිදුකරන ලැදැ 
වි�යේ�ෂණයන් තුළින් හාදුනායේගන ඇතා. ඒ අනුව එම වි�යේ�ෂණයන් තුළින් හාදුනාග� ප්රධාන ඝණ�ව 
කලැාපා පාහාකි.

1. ඉතාා අධි ඝණ�ව කලැාපාය 
2. අධි ඝණ�ව කලැාපාය 
3. අතාරමැදි කලැාපාය 
4. අඩු ඝණ�ව කලැාපාය 
5. පාරිසංර සංංරක්ෂණ කලැාපාය 

7.5 කලංාපීයකරාණයට අනුව අරේ�ක්ෂිත්යං රේනවාසික හාා සංංසංරාණ ජනාගහානාය 

ඝන�වය පාදැනම් කරයේගන කරනු ලැැබු කලැාපිකරණ සංැලැැස්මට අනුව එම එක් එක් කලැාපාය සංඳහාා 
බලැපාැවැ�යේවන  ඝන�වය නිර්ණය කිරීම උයේදැසංා කලැාපා සංංගුණකය ගණනය කර ඇතා. යේම් සංඳහාා 
හාදුනායේගන ඇති ඝණ�ව කලැාපා තුළ වර්තාමානයේ� පාවතින යේන්වාසික හාා සංංසංරණ ජානගහානය,  වර්ෂ 
2030 වසංර වනවිට පාැවතිය හාැකි යේන්වාසික හාා සංංසංරණ ජානගහානය සංලැකා බලැමින් ඉදිරියේ�දී යේමම 
ප්රයේද්ශය තුළ පාවතින සංංවර්ධනය යේකායේතාක් දුරට වයා�තා කළ හාැකිදැ යන්න හාදුනාගැනීම සිදු යේකයේර්.
සංබරගමුව පාළායේ� යේදැවන යේපාළ නගරයක් යේලැසං හාඳුනායේගන  ඇති ඇඹිලිපිටිය නගරය  සීඝ්ර සංංවර්ධනයක් 
යේපාන්නුම් කරමින් පාවතින නගරයක් යේලැසං හාඳුනායේගන  ඇතා. කෘෂිකාර්මික කලැාපායකට අය� 
කෘෂිකාර්මික නගරයක් වුව� කෘෂිකර්මාන්තාය ආශ්රිතා යේමන්ම වාණිජා කටයුතු සංඳහාා සුවියේ�ෂී වූ 
නගරයක් යේලැසං යේමම නගරය හාඳුනායේගන  ඇතා.

කෘෂිකාර්මික කටයුතු හාා ඒ ආශ්රිතා වාණිජා කටයුතු, බැංකු හාා මුලැය කටයුතු, ආයතනික , අධයාපානික, 
යේසංෞඛ්යාය ආදී යේබායේහාෝ යේස්වාවන් රාශියක් ලැබාගැනීම සංඳහාා යේමම නගරයට ධෛදැනිකව යේබායේහාෝ පිරිසංක් 
පාැමියේණ්. යේමම පිරිසං ප්රධාන වශයේයන් යේස්වා ලැබාගැනීමට පාැමියේණන්නන් හාා වැඩකරන ජානගහානය යේලැසං 
වර්ගීකරණය කළ හාැක.

යේමහිදී නාගරික වැඩකරන ජානගහාන හාා යේස්වා ලැබාගැනීමට පාැමියේණන ජානතාාව පිළිබදැ යේතාාරතුරු 
සංම්පා� පාැතිකඩ ආදී දැ�තා යේ�ඛ්යානයන්, රථාවාහාන සංමීක්ෂණ, සංංචාාරක වාර්තාා ආදී යේලැසං වි�යේ�ෂණයන් 
රාශියක් සිදුකරමින් හාඳුනායේගන  ඇතා. යේමම හාඳුනාග� සංංසංරණ ජානගහානය වර්ෂ 2030 වනවිට 
අයේ�ක්ෂිතා සංංවර්ධන කටයුතු වලැට අනුව වැඩිවන අයුරු පුයේරෝකථානය කරමින් කලැාපියව අයේ�ක්ෂිතා 
සංංසංරණ ජානගහානය හාඳුනායේගන  ඇතා.



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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 කාලැාපය වර්තමාන සංංසංරණ ජනගහනය 2017%

ඉ�ා අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය I 49993 33.2

අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය II 23046 15.3

අධි ඝණත්ව  ආය�නික කලංාපය 4737 3.1

මධයම  ඝණත්ව  සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය  16338 10.9

මධයම ඝණත්ව කෘෂිකාර්මික මෙස්වා කලංාපය 2253 1.5

මධයම ඝණත්ව කර්මාන්� කලංාපය 10129 6.7

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  I 27207 18.1

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  II 9091 6.0

අඩු  ඝණත්ව �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය 7761 5.2

 එකාතුව 150555 100

නගරයේ� සංංසංරණ ජානගහානය ඉහාතා සංඳහාන් වාණිජා, ආයතනික, කර්මාන්තා හාා සංංචාාරක යේලැසං 
වර්ගීකරණයන්ට අනුව හාදුනාගනිමින් එක් එක් කලැාපායේ� පාවතින වර්තාමාන සංංසංරණ ජානගහානය 
හාදුනායේගන ඇතා.

ඇඹිලිපිටිය නගර සංංවර්ධන සංැලැැස්ම තුළින් ඝණ�වය මතා පාදැනම්ව හාදුනායේගන ඇති ප්රධාන කලැාපා 
නවය සංදැහාා අයේ�ක්ෂිතා සංංසංරණ ජානගහානය ගණනය කිරීයේම්දී නගරය තුළ වයා�තා කිරීමට අයේ�ක්ෂිතා 
සංංවර්ධනයන්ට සංායේ�ක්ෂව අදැාළ පුයේරෝකථානයක් සිදුකර ඇතා. වියේ�ෂයේයන් නගරය තුළ ක්රියා�මක 
කිරීමට යේයෝජිතා වාණිජාමය සංංවර්ධනය, ආයතනික කටයුතු එක් ස්ථාානයකට ඒකරාශී කිරීම, සංංචාාරක 
යේස්වා පුළු� කිරීම, යේයෝජිතා කර්මාන්තා කලැාපාය හාරහාා නව රැකියා උ�පාාදැනය, කෘෂිකාර්මික කටයුතු 
ප්රවර්ධනය තුළින් නගරය තුළට පාැමියේණන සංංසංරණ ජානගහානය උපාක�පානය කර ඇතා.

සංංසංරණ ජනගහනය

වාණිජ 69951

ආය�නික 53050

කර්මාන්� 9287

සංංචාාරක 18267

එකාතුව 150555

සංංසංරාණ ජනාගහානාය  2017 

කලංාප අනුව ඇඹිලිපිටිය නාාගරික  සංංසංරාණ ජනාගහානාය  2017
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 කාලැාපය 2030%  ජනගහනය  

ඉ�ා අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය I 21.5 64737

අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය II 18.5 55703

අධි ඝණත්ව  ආය�නික කලංාපය 5 15055

මධයම  ඝණත්ව  සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය  11.5 34626

මධයම ඝණත්ව කෘෂිකාර්මික මෙස්වා කලංාපය 12.5 37638

මධයම ඝණත්ව කර්මාන්� කලංාපය 12 36132

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  I 11 33121

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  II 4 12044

අඩු  ඝණත්ව �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය 4 12044

එකාතුව 100 301100

එක් එක් කලැාපාය සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා සංංසංරණ ජානගහානයට අනුව අවශය ඉඩ ප්රමාණයන් ගණනය 
කරමින් කලැාපිකරණ සංාධකය යේසංායායේගන ඇතා. අයේ�ක්ෂිතා සංංසංරණ ජානගහානයට අවශය ඉඩ ප්රමාණය 
ගණනය කිරීයේම්දී එක පුද්ගලැයේයකුට අවශය ඉඩ ප්රමාණය වර්ග මීටර් 50 ක් යේලැසං උපාක�පානය කරමින් 
එක් එක් කලැාපාය සංදැහාා අයේ�ක්ෂිතා සංංසංරණ ජානගහානයට අවශය ඉඩ ප්රමාණය ගණනය කර ඇතා.

 කාලැාපය   සංංසංරණ ජනගහනය අවශය ඉඩා ප්රමාණය (ව.මි.)

ඉ�ා අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය I 64737 3236825

අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය II 55703 2785175

අධි ඝණත්ව  ආය�නික කලංාපය 15055 752750

මධයම  ඝණත්ව  සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය  34626 1731325

මධයම ඝණත්ව කෘෂිකාර්මික මෙස්වා කලංාපය 37638 1881875

මධයම ඝණත්ව කර්මාන්� කලංාපය 36132 1806600

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  I 33121 1656050

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  II 12044 602200

අඩු  ඝණත්ව �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය 12044 602200

එකාතුව 301100 15055000

එක් එක් කලංාප සංඳහාා අරේ�ක්ෂිත්යං සංංසංරාණ ජනාගහානාය 2030

අරේ�ක්ෂිත්යං සංංසංරාණ ජනාගහානාය සංඳහාා අවශ� ඉ්ඩ ප්රමාාණයන 



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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එක් එක් කලැාපාය සංඳහාා අයේ�ක්ෂිතා යේන්වාසික ජානගහානයට අනුව අවශය ඉඩ ප්රමාණයන් ගණනය 
කරමින් කලැාපිකරණ සංාධකය යේසංායායේගන ඇතා. අයේ�ක්ෂිතා යේන්වාසික ජානගහානයට අවශය ඉඩ 
ප්රමාණය ගණනය කිරීයේම්දී එක් එක් කලැාපායට අනුව එක් පුද්ගලැයේයක් සංදැහාා අවශය භුමි ප්රමාණය 
තීරණය කර ඇතා. යේමහිදී යේයාදැාග� උපාක�පානයන් කිහිපායකි.

• සංංවර්ධන ප්රවණතාාවන්ට අදැාළව හාදුනාග� ඝණ�ව කලැාපා හාා අයේ�ක්ෂිතා නව සංංවර්ධන 
ප්රවනතාාවයන් මතා යේන්වාසික කටයුතු ප්රවර්ධනය සංදැහාා හාදුනාග� කලැාපා තුළ පාවතින 
සංංවර්ධනයට යේයාදැාගතා හාැකි භුමි ප්රමාණයන් හාදුනාගැනීම.

• ඒ අනුව කලැාපා ඝණ�වය මතා ඉතාා අධි ඝණ�ව හාා අධි ඝණ�ව කලැාපා තුළ වාණිජා හාා 
ආයතනික  කටයුතු ප්රවර්ධනයට වැඩි අවස්තාාවක් යේයාදැායේගන ඇති බැවින් එවැනි කලැාපා 
තුළ එක පුද්ගලැයකුට යේන්වාසික කටුයුතු සංදැහාා වර්ග මීටර් 50ක භුමී ප්රමාණයක් යේවන්කිරීම.

• කලැාපා වර්ගිකරණයට අනුව වාණිජා හාා ආයතනික කලැාපායන්ට අමතාරව සංංචාාරක යේස්වා හාා 
කර්මාන්තා කලැාපාය සංදැහාා එක් පුද්ගලැයකුට යේන්වාසික කටුයුතු සංදැහාා වර්ග මීටර් 100 ක භුමී 
ප්රමාණයක් යේවන්කිරීම.

• නගරයේ� ප්රධාන ආර්ථික මුලැය ප්රභවය වන කෘෂිකාර්මික කටයුතු ප්රවර්ධනය සංදැහාා 
හාදුනාග� කෘෂිකාර්මික යේස්වා කලැාපාය තුළ පාවතින භුමි භාවිතායන් යේබායේහාාමයක් 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සංදැහාා යේයදැවීම අරමුණු කරගනිමින් යේන්වාසික කටයුතු සංදැහාා දැැනට 
පාවතින ඉඩකඩ සංලැකා බලැමින් එක් පුද්ගලැයකුට යේන්වාසික කටුයුතු සංදැහාා වර්ග මීටර් 200 
ක භුමී ප්රමාණයක් යේවන්කිරීම

• යේමම නගරය තුළ යේන්වාසික කටයුතු ප්රවර්ධනය සංදැහාා යේයාදැායේගන පාවතින මිශ්ර යේන්වාසික 
හාා යේන්වාසික කලැාපාය තුළ පාවතින සංංවර්ධනයට යේයාදැාග� හාැකි ඉඩම් සුලැබ වීම මතා එක් 
පුද්ගලැයේයකුට යේන්වාසික කටුයුතු සංදැහාා වර්ග මීටර් 250ක භුමී ප්රමාණයක් යේවන්කිරීම.

• මිට අමතාරව හාරිතා සංංරක්ෂණ කලැාපාය තුළ පාවතින වැ�, ඇළ, ගංගා රක්ෂිතා හාා කුඹුරු ආදී 
සංංයේ�දී ප්රයේද්ශ හාැර කලැාපායේ� අයේනක් ප්රයේද්ශය තුළදැ ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉතාා සීමා කර ඇති 
අතාර එක් පුද්ගලැයේයකුට යේන්වාසික කටුයුතු සංදැහාා වර්ග මීටර් 100ක භුමී ප්රමාණයක් 
යේවන්කිරීම.
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කාලැාපය අකොප්ක්ෂිත කොන්වාසිකා 
ජනගහනය 

අවශය ඉඩා ප්රමාණය (ව.මි.)

ඉ�ා අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය I 3126 156300

අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය II 5627 281350

අධි ඝණත්ව  ආය�නික කලංාපය 3751 187550

මධයම  ඝණත්ව  සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය  12505 1875750

මධයම ඝණත්ව කෘෂිකාර්මික මෙස්වා කලංාපය 14380 1438000

මධයම ඝණත්ව කර්මාන්� කලංාපය 6252 1563063

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  I 39389 19694500

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය II 18757 9378500

අඩු  ඝණත්ව �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය 21258 2125765

එකාතුව 125045 36700778

කාලැාපය අකොප්ක්ෂිත සංංසංරණ 
ජනගහනය සංදහා අවශය භුමි 
ප්රමාණය 

අකොප්ක්ෂිත කොන්වාසිකා  
ජනගහනය සංදහා අවශය භුමි 
ප්රමාණය

ඉ�ා අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය I 3236825 156300

අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය II 2785175 281350

අධි ඝණත්ව  ආය�නික කලංාපය 752750 187550

මධයම  ඝණත්ව  සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය  1731325 1875750

මධයම ඝණත්ව කෘෂිකාර්මික මෙස්වා කලංාපය 1881875 1438000

මධයම ඝණත්ව කර්මාන්� කලංාපය 1806600 1563063

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  I 1656050 19694500

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය II 602200 9378500

අඩු  ඝණත්ව �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය 602200 2125765

එකාතුව 15055000 36700778

අරේ�ක්ෂිත්යං රේනවාසික ජනාගහානාය සංදහාා අවශ� සංම්පුර්ණ ඉ්ඩ ප්රමාාණය 

රේනවාසික හාා සංංසංරාණ ජනාගහානාය සංදහාා අරේ�ක්ෂිත්යං සංම්පුර්ණ ඉ්ඩ ප්රමාාණය 
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කාලැාපය අවශය සංම්පුර්ණ ඉඩා ප්රමාණය  
Total Required space 
(Total allowable lands)

සංංවර්ධනයට කොයාදාගත හැකි 
භූමී ප්රමාණය 

කාලැාප සංංගුණකාය 

ඉ�ා අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය I 3393125 1328562.45 2.554 2.5

අධි ඝණත්ව  වාණිජ කලංාපය II 3066525 1860920.55 1.648 2

අධි ඝණත්ව  ආය�නික කලංාපය 940300 674151.24 1.395 1.5

මධයම  ඝණත්ව  සංංචාාරක මෙස්වා කලංාපය  3607075 5505517.47 0.655 1

මධයම ඝණත්ව කෘෂිකාර්මික මෙස්වා කලංාපය 3319875 9628124.26 0.345 1

මධයම ඝණත්ව කර්මාන්� කලංාපය 3369662.5 3508476.24 0.960 1

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය  I 21350550 22145694.01 0.964 1

මධයම  ඝණත්ව මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාපය II 9980700 18951555.26 0.527 1

අඩු ඝණත්ව �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය 2727965 6622777.3 0.412 0.5

කලංාප සංංගුණකය =
කලංාපය තුළා සංංවර්ධනා කටයුතු සංදහාා අවශ� භූමී ප්රමාාණය 

කලංාපය තුළා සංංවර්ධනායට රේයාදාගත්යං හාැකි භූමී ප්රමාාණය

යේමහිදී සංංවර්ධනය කලැ හාැකි (Developable Space) භුමි යේලැසං පාවතින, වාණිජා , යේන්වාසික, ආයතනික, 
හිස් ඉඩම්, ලැදු කැලැෑ, යේපාා� රබර් වැනි වගාබිම් සංඳහාා යේයාදැායේගන තියේබන භුමි ප්රමාණය සංලැකා  
බැයේලැන අතාර පාරිසංර සංංරක්ෂණ ප්රයේද්ශ, ජාලැාශ්රිතා ප්රයේද්ශ, ආගමික හාා පුරා විදැයා�මක ප්රයේද්ශ හාා මහාා 
මාර්ග, කුඹුරු ඉඩම් සංංවර්ධනය කළ යේනාහාැකි (Non-developable Lands) භුමි යේලැසං සංලැකා ඉව� 
කරනු ලැැබිය.

කලංාපිකරාණ සංංගුණකය
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ඇමුණුම් 08 : කලංාප මාායිම් 
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වාණිජ කලංාපය I - කලංාප මාායිම් - භූ ඛණ්ඩාංක 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.84665 6.336291

2 80.84665 6.33591

3 80.84664 6.335294

4 80.84731 6.334744

5 80.84813 6.33421

6 80.84872 6.333684

7 80.84915 6.333204

8 80.84984 6.33261

9 80.84949 6.332236

10 80.84906 6.331096

11 80.84915 6.330409

12 80.84891 6.331796

13 80.84921 6.329323

14 80.8492 6.328515

15 80.84919 6.328084

16 80.84919 6.327679

17 80.84965 6.327184

18 80.8503 6.326694

19 80.85124 6.326005

20 80.85225 6.325291

22 80.85332 6.324517

23 80.85446 6.323721

24 80.85521 6.323206

27 80.8567 6.323013

28 80.85728 6.323629

29 80.85763 6.324097

30 80.85775 6.324359

31 80.85805 6.324998

32 80.85829 6.325526

33 80.85893 6.326987

34 80.85935 6.327753

35 80.85986 6.328348

36 80.85932 6.328947

37 80.85899 6.329297

38 80.85906 6.329561

39 80.85932 6.330186

40 80.85982 6.331428

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

41 80.86023 6.332363

42 80.86051 6.332764

43 80.8609 6.332986

44 80.86145 6.333156

45 80.86206 6.333167

46 80.86227 6.333327

47 80.86279 6.33329

48 80.86337 6.333323

49 80.864 6.334055

50 80.86475 6.334895

51 80.86517 6.335341

52 80.86511 6.335961

53 80.8654 6.335974

54 80.86561 6.336392

55 80.86558 6.336908

56 80.86555 6.337288

57 80.86492 6.337185

58 80.86409 6.337117

59 80.86366 6.337089

60 80.86365 6.337087

61 80.86333 6.337034

64 80.8623 6.337611

65 80.8623 6.338213

66 80.8619 6.338079

67 80.86125 6.337801

68 80.86081 6.337484

69 80.86041 6.337136

70 80.85993 6.336529

71 80.85964 6.336556

72 80.85892 6.336502

73 80.85853 6.336143

74 80.85815 6.335894

75 80.85795 6.33589

76 80.85745 6.33586

77 80.85672 6.335549

78 80.85575 6.335222

79 80.8549 6.335111

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

80 80.85442 6.335094

81 80.8542 6.334971

82 80.85335 6.33527

83 80.85377 6.33568

84 80.85386 6.336212

85 80.85398 6.336555

86 80.85383 6.336865

87 80.8535 6.336865

88 80.85297 6.336836

89 80.85237 6.336818

90 80.85167 6.336711

91 80.8507 6.336567

92 80.85003 6.336405

93 80.84975 6.336388

94 80.84959 6.33674

95 80.84873 6.336864

96 80.84865 6.33638

97 80.84833 6.335981

98 80.84778 6.33608
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වාණිජ කලංාපය II - කලංාප මාායිම් - භූ ඛණ්ඩාංක 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.83792 6.335375

2 80.83867 6.335665

3 80.84095 6.336738

4 80.84236 6.336944

5 80.84409 6.336799

6 80.84564 6.336715

7 80.8464 6.336349

8 80.84665 6.33591

9 80.84664 6.335294

10 80.84731 6.334744

11 80.84813 6.33421

12 80.84872 6.333684

13 80.84915 6.333204

14 80.84961 6.332734

15 80.84949 6.332236

16 80.84889 6.331923

17 80.84906 6.331096

18 80.84915 6.330409

19 80.84921 6.329323

20 80.8492 6.328515

21 80.84919 6.327679

22 80.84965 6.327184

23 80.8503 6.326694

24 80.85124 6.326005

25 80.85225 6.325291

26 80.85265 6.324585

27 80.85164 6.323622

28 80.85092 6.322958

29 80.85037 6.322421

30 80.84975 6.321838

31 80.84901 6.321073

32 80.84833 6.320626

33 80.84757 6.320154

34 80.847932 6.319737

35 80.847315 6.318728

36 80.846889 6.318123

37 80.84613 6.317108

38 80.845094 6.317707

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

39 80.8445 6.31789

40 80.844271 6.317482

41 80.844 6.319285

42 80.84324 6.318188

43 80.8448 6.320443

44 80.84548 6.321423

45 80.84602 6.322206

46 80.84749 6.324204

47 80.84822 6.325189

48 80.84854 6.32561

49 80.84767 6.326016

50 80.84691 6.326146

51 80.84629 6.3262

52 80.84602 6.327509

53 80.84581 6.328336

54 80.84564 6.329079

55 80.84547 6.330061

56 80.8454 6.331409

57 80.8458 6.331886

58 80.84604 6.332663

59 80.84579 6.333833

60 80.8452 6.334936

61 80.84455 6.335167

62 80.84406 6.335163

63 80.84339 6.334642

64 80.84287 6.334563

65 80.84225 6.334013

66 80.84111 6.333793

67 80.84061 6.334055

68 80.84018 6.333653

69 80.84024 6.332897

70 80.83968 6.332163

71 80.83851 6.332504

72 80.83835 6.333318

73 80.83828 6.334283

74 80.8567 6.323013

75 80.85728 6.323629

76 80.85763 6.324097

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

77 80.85805 6.324998

78 80.85829 6.325526

79 80.85893 6.326987

80 80.85935 6.327753

81 80.85986 6.328348

82 80.85932 6.328947

83 80.85899 6.329297

84 80.85932 6.330186

85 80.85991 6.331632

86 80.86023 6.332363

87 80.86051 6.332764

88 80.8609 6.332986

89 80.86145 6.333156

90 80.86228 6.333142

91 80.86279 6.33329

92 80.86342 6.333181

93 80.86384 6.33216

94 80.86392 6.331696

95 80.8641 6.331163

96 80.86372 6.330035

97 80.86339 6.329173

98 80.86314 6.328492

99 80.86309 6.327917

100 80.86323 6.327158

101 80.86416 6.32698

102 80.8647 6.326818

103 80.86495 6.325899

104 80.86556 6.326118

105 80.86557 6.325368

106 80.86563 6.324635

107 80.86599 6.324056

108 80.8666 6.324422

109 80.86687 6.324057

110 80.86788 6.324046

111 80.86794 6.32322

112 80.86808 6.322021

113 80.86803 6.320924

114 80.868 6.319889
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Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

157 80.86523 6.338715

158 80.86611 6.33886

159 80.86733 6.338846

160 80.86794 6.338773

161 80.86872 6.338752

162 80.86958 6.338934

163 80.87002 6.338949

164 80.87007 6.337948

165 80.87061 6.338023

166 80.87117 6.338105

167 80.8719 6.338488

168 80.87256 6.338797

169 80.87348 6.339141

170 80.87475 6.339468

171 80.87523 6.339524

172 80.87685 6.339364

173 80.87685 6.340349

174 80.87781 6.34032

175 80.87881 6.340316

181 80.88148 6.338421

182 80.8825 6.33817

183 80.88249 6.337221

184 80.88154 6.337441

185 80.88076 6.337625

186 80.87987 6.33781

187 80.8791 6.337896

188 80.87838 6.337921

189 80.87775 6.337945

190 80.87708 6.337974

191 80.87621 6.338011

192 80.87556 6.338033

193 80.87467 6.338058

194 80.87406 6.33803

195 80.87356 6.337825

196 80.87247 6.337368

197 80.87113 6.336829

198 80.87015 6.336439

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

115 80.86769 6.320053

116 80.867 6.32022

117 80.86648 6.320483

118 80.86589 6.32079

119 80.86487 6.321478

120 80.86424 6.321732

121 80.86318 6.322314

122 80.86209 6.322919

123 80.86146 6.323325

124 80.86105 6.323013

125 80.86073 6.322447

126 80.86046 6.321842

127 80.8606 6.321378

128 80.86048 6.320387

129 80.85939 6.321012

130 80.85847 6.321698

131 80.85777 6.321973

132 80.85778 6.321967

133 80.85653 6.322334

134 80.84156 6.337007

135 80.84104 6.338191

136 80.84105 6.338682

137 80.84177 6.338517

138 80.84227 6.339346

139 80.842 6.340109

140 80.84163 6.341288

141 80.84109 6.342993

142 80.84076 6.342995

148 80.84316 6.341407

149 80.8448 6.340189

150 80.84585 6.339467

151 80.84705 6.33813

152 80.84715 6.337066

153 80.86285 6.337087

154 80.86341 6.337806

155 80.8639 6.338023

156 80.86445 6.338404

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

199 80.86936 6.336301

200 80.86825 6.336196

201 80.86761 6.336146

202 80.86639 6.336035

203 80.86582 6.336001

204 80.8656 6.336678

205 80.86555 6.337195

206 80.86492 6.337185

207 80.8644 6.337138

208 80.86366 6.337089
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ආයත්යංනික කලංාපය කලංාප මාායිම් - භූ ඛණ්ඩාංක

Point No. X Coordinate Y Coordinate

1 80.83837 6.313281

2 80.83834 6.313522

3 80.8383 6.314128

4 80.83827 6.314798

5 80.83819 6.316395

6 80.83823 6.318256

7 80.83851 6.319643

8 80.83877 6.320574

9 80.83917 6.321602

10 80.83983 6.322598

11 80.8402 6.323173

12 80.8402 6.323166

13 80.84102 6.324206

14 80.84182 6.324812

15 80.84253 6.325308

16 80.84369 6.325908

17 80.84487 6.326137

18 80.84558 6.326227

Point No. X Coordinate Y Coordinate

19 80.84629 6.3262

20 80.84691 6.326146

21 80.84767 6.326016

22 80.84834 6.325715

23 80.84854 6.32561

24 80.84822 6.325189

25 80.84771 6.324505

26 80.84749 6.324204

27 80.84602 6.322206

28 80.84548 6.321423

29 80.8448 6.320443

30 80.844 6.319285

31 80.84322 6.318188

32 80.84324 6.318188

33 80.84224 6.316985

34 80.84119 6.315946

35 80.83987 6.314607

36 80.83882 6.313641
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සංංචාරාක රේස්වා කලංාපය - කලංාප මාායිම් - භූ ඛණ්ඩාංක 

Point No. X Coordinate Y Coordinate

36 80.83494 6.413615

37 80.83613 6.414011

38 80.8378 6.41571

39 80.8389 6.416421

40 80.84003 6.417197

41 80.84031 6.417932

42 80.84089 6.419093

43 80.84015 6.419598

44 80.83958 6.420322

45 80.83875 6.420662

46 80.83808 6.422688

47 80.83843 6.423953

48 80.83913 6.425286

49 80.84103 6.426793

50 80.84085 6.428296

51 80.83781 6.42721

52 80.83509 6.426208

53 80.83323 6.425533

54 80.83042 6.42519

55 80.82625 6.424978

56 80.82315 6.424849

57 80.82039 6.424661

58 80.81708 6.424064

59 80.81524 6.422684

60 80.81306 6.421178

61 80.80994 6.420334

62 80.80732 6.419404

63 80.80431 6.418084

64 80.80171 6.417002

65 80.79756 6.414603

66 80.79669 6.41156

Point No. X Coordinate Y Coordinate

1 80.79635 6.410877

2 80.79767 6.40985

3 80.79986 6.40816

4 80.80095 6.407223

5 80.80167 6.406011

6 80.80267 6.404267

7 80.8031 6.403154

8 80.80342 6.402322

9 80.80488 6.402999

10 80.80707 6.403585

11 80.80886 6.404255

12 80.81096 6.404056

13 80.8136 6.404762

14 80.81593 6.404942

15 80.81716 6.404574

16 80.81823 6.403895

17 80.81968 6.403847

17 80.82011 6.404463

18 80.82047 6.405615

19 80.82095 6.405935

20 80.82151 6.40747

21 80.82208 6.409208

22 80.822332 6.409814

23 80.823634 6.410396

24 80.825774 6.411046

25 80.826991 6.410357

26 80.827742 6.409402

27 80.828422 6.408569

28 80.829632 6.407042

29 80.83082 6.406201

30 80.832258 6.406653

31 80.833025 6.408164

32 80.833345 6.408964

33 80.833855 6.410308

34 80.83415 6.412593

35 80.83431 6.4137
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කෘෂිකාර්මික රේස්වා කලංාපය - කලංාප මාායිම් - භූ ඛණ්ඩාංක 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.91222 6.254057

2 80.91016 6.252059

3 80.90742 6.250078

4 80.9058 6.248774

5 80.90368 6.248117

6 80.90251 6.247174

7 80.9026 6.245701

8 80.90134 6.247097

9 80.89984 6.247907

10 80.89821 6.249349

11 80.89728 6.250743

12 80.89612 6.253951

13 80.89364 6.256019

14 80.89362 6.25607

15 80.89306 6.257481

16 80.89159 6.259633

17 80.89053 6.259303

18 80.88753 6.26092

19 80.88387 6.262969

20 80.88567 6.265575

21 80.88656 6.267417

22 80.88464 6.270481

23 80.88368 6.27226

24 80.88365 6.273609

25 80.88316 6.274949

26 80.88283 6.27606

27 80.88492 6.276001

28 80.88676 6.275949

29 80.88675 6.277859

30 80.88688 6.282069

31 80.88672 6.285203

32 80.88634 6.287925

33 80.88612 6.289134

34 80.8865 6.290253

35 80.88923 6.292105

36 80.89064 6.293035

37 80.89191 6.29445

38 80.89278 6.295377

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

39 80.89424 6.296449

40 80.89497 6.293708

41 80.89569 6.29302

42 80.8973 6.292867

43 80.89842 6.293814

44 80.89835 6.295436

45 80.89841 6.296742

46 80.90006 6.295757

47 80.9024 6.296108

48 80.90383 6.294939

49 80.9054 6.293781

50 80.9073 6.292113

51 80.90961 6.291731

52 80.91235 6.291007

53 80.91416 6.290381

54 80.9158 6.289774

55 80.91836 6.289906

56 80.91589 6.287805

57 80.91614 6.285681

58 80.91556 6.283302

59 80.91829 6.28128

60 80.92106 6.278172

61 80.92174 6.277552

62 80.92281 6.278175

63 80.92504 6.27783

64 80.92834 6.275892

65 80.93284 6.271197

66 80.93506 6.270415

67 80.93716 6.266847

68 80.93647 6.26429

69 80.93617 6.261574

70 80.93713 6.260812

71 80.93615 6.259516

72 80.93448 6.257617

73 80.93087 6.255367

74 80.92749 6.253637

75 80.9296 6.250439

76 80.93103 6.248528

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

77 80.93297 6.246676

78 80.93459 6.245201

79 80.93608 6.243796

80 80.93451 6.241603

81 80.933 6.239334

82 80.9289 6.239295

83 80.92703 6.238784

84 80.92498 6.240371

85 80.92288 6.242898

86 80.9207 6.245457

87 80.9192 6.246924

88 80.91735 6.248699

89 80.91672 6.249314

90 80.91487 6.251327

91 80.91319 6.253321
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය (I රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.81923 6.335016

2 80.81945 6.336571

3 80.8202 6.33749

4 80.8209 6.338284

5 80.82042 6.33938

6 80.82069 6.340826

7 80.82049 6.341803

8 80.82116 6.342295

9 80.82237 6.343122

10 80.8235 6.343248

11 80.82428 6.343256

12 80.82508 6.343269

13 80.82556 6.34341

14 80.82559 6.344618

15 80.82587 6.345923

16 80.82618 6.347016

17 80.82647 6.348424

18 80.8266 6.349077

19 80.82685 6.350025

20 80.82628 6.350214

21 80.82506 6.350728

22 80.82445 6.351065

23 80.82394 6.351358

24 80.82463 6.352366

25 80.82511 6.353381

26 80.82542 6.35404

27 80.82558 6.354359

28 80.82602 6.354324

29 80.82665 6.354333

30 80.8265 6.355528

31 80.82603 6.356594

32 80.82536 6.357082

33 80.82448 6.357588

34 80.82356 6.357662

35 80.82244 6.357297

36 80.82151 6.35708

37 80.82068 6.3572

38 80.8199 6.357247

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

39 80.82059 6.357788

40 80.82126 6.357846

41 80.82247 6.358463

42 80.82406 6.359358

43 80.8248 6.360492

44 80.8269 6.361047

45 80.82797 6.360774

46 80.82875 6.360308

47 80.82931 6.360264

48 80.82877 6.361319

49 80.82835 6.362992

50 80.82791 6.366369

51 80.82757 6.368437

52 80.82654 6.370206

53 80.8243 6.372878

54 80.82241 6.375071

55 80.8205 6.377208

56 80.8187 6.379497

57 80.81751 6.381396

58 80.81519 6.384045

59 80.81277 6.387615

60 80.81196 6.389778

61 80.81139 6.391419

62 80.80998 6.394248

63 80.80813 6.396066

64 80.80596 6.397641

65 80.80445 6.400096

66 80.80342 6.402322

67 80.8031 6.403154

57 80.81751 6.381396

58 80.81519 6.384045

59 80.81277 6.387615

60 80.81196 6.389778

61 80.81139 6.391419

62 80.80998 6.394248

63 80.80813 6.396066

64 80.80596 6.397641

65 80.80445 6.400096

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

66 80.80342 6.402322

67 80.8031 6.403154

68 80.80488 6.402999

69 80.80707 6.403585

70 80.80886 6.404255

71 80.81096 6.404056

72 80.8136 6.404762

73 80.81593 6.404942

74 80.81716 6.404574

75 80.81823 6.403895

76 80.81968 6.403847

77 80.81969 6.402391

78 80.81877 6.401412

79 80.81693 6.399939

80 80.81608 6.398863

81 80.81527 6.396605

82 80.81545 6.395306

83 80.81572 6.394132

84 80.81589 6.391887

85 80.81615 6.390106

86 80.81747 6.3889

87 80.81871 6.38789

88 80.82045 6.386499

89 80.82181 6.3855

90 80.82271 6.384386

91 80.82262 6.383322

92 80.82205 6.381531

93 80.82164 6.380258

94 80.82163 6.379259

95 80.82346 6.378478

96 80.82491 6.379451

97 80.82675 6.379264

98 80.82832 6.378957

99 80.83081 6.378242

100 80.83272 6.377544

101 80.83461 6.376467

102 80.83487 6.375468

103 80.83558 6.37262
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Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

104 80.83767 6.37183

105 80.83902 6.369502

106 80.84005 6.369134

107 80.84053 6.367948

108 80.84084 6.364607

109 80.84229 6.36191

110 80.84363 6.362503

111 80.8462 6.36234

112 80.84737 6.35999

113 80.84823 6.357558

114 80.84858 6.355824

115 80.84796 6.35492

116 80.84772 6.35461

117 80.84725 6.35449

118 80.84683 6.352925

119 80.84603 6.351724

120 80.84543 6.349504

121 80.84573 6.347874

122 80.84491 6.346341

123 80.84331 6.344461

124 80.84324 6.343781

125 80.84218 6.344384

126 80.84067 6.34464

127 80.83975 6.344144

128 80.84076 6.342995

129 80.84109 6.342993

130 80.84163 6.341288

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

131 80.842 6.340109

132 80.84227 6.339346

133 80.84177 6.338517

134 80.84105 6.338682

135 80.84095 6.336738

135 80.84104 6.338191

136 80.83867 6.335665

137 80.83792 6.335375

138 80.83828 6.334283

139 80.83835 6.333318

140 80.83851 6.332504

141 80.83879 6.331738

142 80.83844 6.331163

143 80.83728 6.330484

144 80.83684 6.329908

145 80.83691 6.329199

146 80.83676 6.32891

147 80.83637 6.329226

147 80.83553 6.329423

148 80.83501 6.329599

149 80.83365 6.330218

150 80.83324 6.330938

151 80.83294 6.330435

152 80.83247 6.331014

153 80.83131 6.331284

154 80.83047 6.332003

155 80.82961 6.332015

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

156 80.82879 6.331751

157 80.82816 6.331391

158 80.8274 6.331179

159 80.82627 6.331199

160 80.8246 6.331192

161 80.82249 6.330884

162 80.82092 6.331063

163 80.8198 6.33105

164 80.81978 6.332026

165 80.81926 6.333299

166 80.81923 6.33415
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය (II රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම්

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.83405 6.310471

2 80.83374 6.312025

3 80.83373 6.313141

4 80.83383 6.31414

5 80.83387 6.31567

6 80.83394 6.317342

7 80.8344 6.319148

8 80.83505 6.321008

9 80.83548 6.322206

10 80.83633 6.323702

11 80.83706 6.324682

12 80.83791 6.325689

13 80.83889 6.326748

14 80.83981 6.327515

15 80.84078 6.3281

16 80.84163 6.328745

17 80.84238 6.329193

18 80.843 6.329419

19 80.8439 6.329594

20 80.84485 6.329894

21 80.84547 6.330061

22 80.84564 6.329079

23 80.84581 6.328336

24 80.84602 6.327509

25 80.84629 6.32652

26 80.84618 6.326217

27 80.84558 6.326227

28 80.84369 6.325908

28 80.84487 6.326137

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

29 80.84253 6.325308

30 80.84182 6.324812

31 80.84102 6.324206

32 80.8402 6.323173

33 80.83983 6.322598

34 80.83917 6.321602

35 80.83877 6.320574

36 80.83851 6.319643

37 80.83823 6.318256

38 80.83819 6.316395

39 80.83827 6.314798

40 80.8383 6.314128

41 80.83837 6.313281

42 80.83882 6.313641

43 80.83987 6.314607

44 80.84119 6.315946

45 80.84203 6.316164

46 80.84265 6.31557

47 80.84286 6.315241

48 80.84199 6.314421

49 80.84157 6.314043

50 80.84122 6.313728

51 80.84143 6.313516

52 80.84188 6.313116

53 80.84223 6.312781

54 80.84171 6.312415

55 80.84066 6.312384

56 80.84018 6.312427

57 80.8397 6.312537

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

58 80.83916 6.311891

59 80.83908 6.311093

60 80.83903 6.310464

61 80.8389 6.309855

62 80.83846 6.309878

63 80.83756 6.309913

64 80.83736 6.309563

65 80.83711 6.310552

66 80.83702 6.311231

67 80.83679 6.311973

68 80.83602 6.311498

69 80.83532 6.311113

70 80.834461 6.31069
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය (III රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.823168 6.289416

2 80.822078 6.289446

3 80.822278 6.29006

4 80.82288 6.290562

5 80.823018 6.291302

6 80.823395 6.291937

7 80.822515 6.293916

8 80.82182 6.294588

9 80.821426 6.296175

10 80.821266 6.298921

11 80.821761 6.300571

12 80.822895 6.300552

13 80.823178 6.301542

14 80.823324 6.302571

15 80.823771 6.303384

16 80.824158 6.304469

17 80.825313 6.304954

18 80.826873 6.30557

19 80.827533 6.306287

20 80.827623 6.306748

21 80.827965 6.307749

22 80.828016 6.308891

23 80.828084 6.310133

24 80.827805 6.311411

25 80.827936 6.312325

26 80.828155 6.313436

27 80.828611 6.314355

28 80.829234 6.314178

29 80.829884 6.31357

30 80.83032 6.312552

31 80.831273 6.311931

32 80.831901 6.311508

33 80.832095 6.311023

34 80.831932 6.310188

35 80.832032 6.309872

36 80.832511 6.309237

37 80.832051 6.30874

38 80.831467 6.308145

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

39 80.830371 6.306669

40 80.831067 6.306375

41 80.831849 6.305856

42 80.8327 6.305453

43 80.833921 6.305018

44 80.835041 6.304443

45 80.836416 6.304195

46 80.83825 6.304067

47 80.839316 6.304065

48 80.839936 6.304138

49 80.840676 6.304461

50 80.842192 6.304694

51 80.844054 6.304622

52 80.845027 6.304269

53 80.845607 6.304222

54 80.846526 6.304645

55 80.847237 6.304737

56 80.847786 6.304834

57 80.848886 6.305207

58 80.848806 6.304716

59 80.848465 6.303984

60 80.847895 6.303377

61 80.84726 6.302807

62 80.846824 6.302496

63 80.846133 6.301979

64 80.845463 6.301446

65 80.844645 6.300457

66 80.844983 6.29967

67 80.845387 6.299249

68 80.845923 6.298524

69 80.845916 6.297523

70 80.845896 6.296854

71 80.846009 6.295929

72 80.845707 6.295089

73 80.84559 6.294287

74 80.845306 6.293097

75 80.844775 6.293082

76 80.843997 6.29306

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

77 80.842965 6.292343

78 80.842316 6.291859

79 80.840884 6.290788

80 80.840225 6.289995

81 80.839964 6.289267

82 80.839621 6.288417

83 80.839141 6.28777

84 80.838732 6.28815

85 80.837823 6.289048

86 80.837097 6.289746

87 80.835995 6.290849

88 80.835532 6.289922

89 80.835099 6.289273

90 80.834669 6.288736

91 80.834127 6.289256

92 80.833612 6.289198

93 80.832778 6.289103

94 80.831839 6.288875

95 80.831232 6.288733

96 80.830377 6.288616

97 80.829794 6.289056

98 80.829115 6.289069

99 80.827469 6.289037

100 80.826235 6.289516

101 80.82393 6.289334
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය (IV රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.864243 6.321732

2 80.864865 6.321478

3 80.865885 6.32079

4 80.866475 6.320483

5 80.866996 6.32022

6 80.867999 6.319889

7 80.868031 6.320924

8 80.868084 6.322021

9 80.867936 6.32322

10 80.867884 6.324046

11 80.867191 6.324082

12 80.866602 6.324422

13 80.865714 6.323998

14 80.865631 6.324635

15 80.86557 6.325368

16 80.865555 6.326118

17 80.86495 6.325899

18 80.864695 6.326818

19 80.863227 6.327158

20 80.863052 6.328063

21 80.863759 6.328102

22 80.864105 6.327711

23 80.865136 6.328004

24 80.86585 6.328619

25 80.867151 6.328451

26 80.868713 6.328511

27 80.869334 6.328601

28 80.869683 6.328872

29 80.87063 6.328647

30 80.87177 6.328075

31 80.871992 6.327212

32 80.871918 6.326373

33 80.873017 6.325687

34 80.873521 6.324989

35 80.873791 6.32467

36 80.874477 6.325102

37 80.874915 6.324352

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

38 80.875818 6.323618

39 80.876449 6.32391

40 80.877563 6.322656

41 80.87775 6.321421

42 80.878156 6.32081

43 80.878216 6.320491

44 80.877742 6.320213

45 80.876696 6.319501

46 80.876065 6.318903

47 80.875596 6.318433

48 80.875018 6.317759

49 80.874732 6.316251

50 80.874718 6.315788

51 80.874888 6.314135

52 80.874534 6.313676

53 80.872964 6.312997

54 80.871208 6.312087

55 80.870818 6.311749

56 80.870633 6.310949

57 80.870899 6.310161

58 80.871389 6.309636

59 80.870789 6.308559

60 80.870613 6.307465

61 80.870689 6.306824

62 80.871095 6.306036

63 80.871968 6.306539

64 80.876388 6.309201

65 80.880063 6.309055

66 80.880738 6.307563

67 80.881253 6.308441

68 80.884671 6.307603

69 80.890107 6.306985

70 80.892761 6.304621

71 80.89419 6.303281

72 80.89569 6.300692

73 80.89488 6.297809

74 80.89278 6.295377

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

75 80.89064 6.293035

76 80.88808 6.29149

77 80.88612 6.289134

78 80.88672 6.285203

79 80.88688 6.282069

80 80.88675 6.277859

81 80.88383 6.277847

82 80.88072 6.277772

83 80.87626 6.278133

84 80.87247 6.278956

85 80.86907 6.279922

86 80.86639 6.280272

87 80.86338 6.280572

88 80.86219 6.280205

89 80.86192 6.281197

90 80.86166 6.282323

91 80.86141 6.283453

92 80.86111 6.284362

93 80.86127 6.285812

94 80.86209 6.286505

95 80.8661 6.28949

96 80.87002 6.29258

97 80.87254 6.294498

98 80.87158 6.297568

99 80.87199 6.301261

100 80.87041 6.304059

101 80.8692 6.30582

102 80.86555 6.309091

103 80.86442 6.313411

104 80.86262 6.317618

105 80.86286 6.317777

106 80.86198 6.31938

107 80.86122 6.320893

108 80.86062 6.320658

109 80.86132 6.323204
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය (V රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point No. X Coordinate Y Coordinate

1 80.875024 6.338052

2 80.875564 6.338033

3 80.875847 6.338024

4 80.876214 6.338011

5 80.876751 6.337989

6 80.877248 6.337967

7 80.877753 6.337945

8 80.878115 6.337931

9 80.878382 6.337921

10 80.879099 6.337896

11 80.879522 6.337877

12 80.879874 6.33781

13 80.880402 6.337709

14 80.880763 6.337625

15 80.88114 6.337535

16 80.881536 6.337441

17 80.881849 6.337366

18 80.882333 6.337256

19 80.882975 6.337024

20 80.883205 6.33697

21 80.883624 6.336547

22 80.883408 6.336142

23 80.883097 6.335605

24 80.882773 6.335059

25 80.881771 6.334382

25 80.882193 6.334442

26 80.881557 6.333719

27 80.881603 6.333343

28 80.881643 6.332893

29 80.881623 6.332265

30 80.881614 6.331437

31 80.881653 6.330387

32 80.881659 6.329806

33 80.880655 6.329788

34 80.879889 6.32973

35 80.87933 6.329724

Point No. X Coordinate Y Coordinate

36 80.878819 6.329715

37 80.87823 6.329739

38 80.878006 6.33016

39 80.877872 6.330444

40 80.87765 6.330949

41 80.877396 6.331282

42 80.876947 6.331498

43 80.876451 6.331711

44 80.876269 6.331839

45 80.876104 6.332284

46 80.875924 6.333046

47 80.875786 6.333708

48 80.875589 6.334616

49 80.875383 6.335577

50 80.875217 6.336292

51 80.875096 6.336999

52 80.87502 6.337498
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ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
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346

රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය (VI රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම්

Point No. X Coordinate Y Coordinate

1 80.891724 6.339513

2 80.891499 6.341185

3 80.891717 6.34349

4 80.892134 6.343733

5 80.892208 6.344728

6 80.890695 6.345694

7 80.889586 6.346323

8 80.891149 6.346682

9 80.892515 6.347016

10 80.894218 6.346889

11 80.896095 6.346512

12 80.89774 6.346218

13 80.898883 6.346016

17 80.899805 6.346173

18 80.900306 6.345149

19 80.901087 6.344722

20 80.902325 6.344314

21 80.903006 6.343419

22 80.902234 6.34043

23 80.901749 6.33928

24 80.901414 6.336878

25 80.901267 6.336562

26 80.900885 6.336824

27 80.900704 6.337646

28 80.901001 6.338929

29 80.900775 6.339354

30 80.90003 6.339138

31 80.898346 6.338652

32 80.896668 6.338211

33 80.896154 6.339096

34 80.894652 6.339369

35 80.894653 6.338589

35 80.895271 6.337534

Point No. X Coordinate Y Coordinate

36 80.893282 6.337193

37 80.893162 6.337486

38 80.89191 6.33708

39 80.891129 6.336648

40 80.889745 6.336906

41 80.888106 6.337284

42 80.888032 6.337664

43 80.889963 6.338398

44 80.891822 6.339035
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සිතියම් අංකා 12 : මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාාපය II (I මෙකාටසං)

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය 02 (I රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point No. X Coordinate Y Coordinate

1 80.818991 6.347675

2 80.818278 6.3503

3 80.816916 6.350902

4 80.81696 6.352166

5 80.817424 6.352108

6 80.818112 6.353678

7 80.81816 6.35531

8 80.817773 6.355849

9 80.81774 6.357305

10 80.818313 6.357296

11 80.819904 6.357247

12 80.820374 6.357095

13 80.8206 6.357061

14 80.821512 6.35708

15 80.82244 6.357297

16 80.823558 6.357662

17 80.824483 6.357588

18 80.825356 6.357082

19 80.826025 6.356594

20 80.826495 6.355528

21 80.826654 6.354333

22 80.826023 6.354324

23 80.825576 6.354359

24 80.825421 6.35404

25 80.825106 6.353381

26 80.824634 6.352366

27 80.823941 6.351358

28 80.824453 6.351065

29 80.825059 6.350728

30 80.82628 6.350214

31 80.826846 6.350025

32 80.826595 6.349077

33 80.826466 6.348424

34 80.826182 6.347016

35 80.825869 6.345923

Point No. X Coordinate Y Coordinate

36 80.825586 6.344618

37 80.825558 6.34341

38 80.825084 6.343269

39 80.824279 6.343256

40 80.823497 6.343248

41 80.822367 6.343122

42 80.821156 6.342295

43 80.82049 6.341803

44 80.820179 6.34248

45 80.820205 6.343063

46 80.820173 6.343837

47 80.819995 6.343854

48 80.819901 6.344296

49 80.81958 6.345579



349
සිතියම් අංකා 13: මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාාපය II (II මෙකාටසං)

 (2
02

1–
20

30
)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය 02 (II රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.864904 6.338664

2 80.864914 6.339035

3 80.865331 6.339348

4 80.865555 6.339515

5 80.865734 6.339928

6 80.865727 6.340351

7 80.86607 6.340867

8 80.866395 6.341332

9 80.866785 6.341736

10 80.866967 6.342025

11 80.867243 6.342549

12 80.867719 6.343051

13 80.867982 6.343053

14 80.868565 6.342349

15 80.868889 6.342163

16 80.869411 6.342042

17 80.87 6.34223

18 80.870648 6.342226

19 80.871505 6.342743

20 80.872136 6.343403

21 80.872365 6.343596

22 80.872788 6.344116

23 80.872973 6.344301

24 80.873255 6.344522

25 80.873536 6.344874

26 80.874119 6.345535

27 80.874852 6.345972

28 80.875536 6.34638

29 80.875826 6.346553

30 80.877186 6.347363

31 80.877524 6.347565

32 80.878234 6.347988

33 80.878833 6.348353

34 80.880252 6.349217

35 80.880574 6.348323

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

36 80.880962 6.347332

37 80.881166 6.346876

38 80.88139 6.346377

39 80.882032 6.344909

40 80.882197 6.344593

41 80.882408 6.344105

42 80.882407 6.342464

43 80.882483 6.340825

44 80.882412 6.338939

45 80.882499 6.338332

46 80.881842 6.338414

47 80.881015 6.338456

48 80.880497 6.338519

49 80.879858 6.338575

50 80.879397 6.338623

51 80.879375 6.339324

52 80.879382 6.33965

53 80.879436 6.340207

54 80.878805 6.340316

55 80.877809 6.34032

56 80.876845 6.340349

57 80.876845 6.340002

58 80.876847 6.339364

59 80.875229 6.339524

60 80.874752 6.339468

61 80.874035 6.339296

62 80.873484 6.339141

63 80.872983 6.33896

64 80.872557 6.338797

65 80.87222 6.338645

66 80.87164 6.338351

67 80.871165 6.338105

68 80.870607 6.338023

69 80.870069 6.337948

70 80.870066 6.338499

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

71 80.870023 6.338949

72 80.869579 6.338934

73 80.869213 6.338864

74 80.868724 6.338752

75 80.868353 6.338717

76 80.867941 6.338773

77 80.86733 6.338846

78 80.866628 6.338882

79 80.866112 6.33886

80 80.865606 6.33878

81 80.865226 6.338715



351
සිතියම් අංකා 14: මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාාපය II (III මෙකාටසං)

 (2021–2030)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය 02 (III රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.81323 6.313024

2 80.81441 6.313387

3 80.8153 6.313505

4 80.81682 6.313709

5 80.81865 6.313965

6 80.82145 6.314078

7 80.82316 6.314634

8 80.82378 6.315145

9 80.82373 6.315296

10 80.82281 6.316928

11 80.82275 6.317627

12 80.82125 6.317718

13 80.8196 6.318748

14 80.82012 6.319519

15 80.82076 6.322527

16 80.821 6.323359

17 80.82045 6.325092

18 80.82092 6.326632

19 80.82227 6.327655

20 80.82225 6.327672

21 80.82175 6.329412

22 80.82211 6.330894

23 80.82249 6.330884

24 80.8246 6.331192

25 80.82627 6.331199

26 80.8274 6.331179

27 80.82778 6.331661

28 80.82816 6.331391

29 80.82879 6.331751

30 80.82961 6.332015

31 80.83047 6.332003

32 80.83131 6.331284

33 80.83247 6.331014

34 80.83294 6.330435

35 80.83324 6.330938

36 80.83365 6.330218

37 80.83501 6.329599

38 80.83637 6.329226

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

39 80.83676 6.32891

40 80.83691 6.329199

41 80.83684 6.329908

42 80.83728 6.330484

43 80.83879 6.331738

44 80.83968 6.332163

45 80.84024 6.332897

46 80.84018 6.333653

47 80.84061 6.334055

48 80.84225 6.334013

49 80.84287 6.334563

50 80.84345 6.335016

51 80.84455 6.335167

52 80.8452 6.334936

53 80.84579 6.333833

54 80.84604 6.332663

55 80.8454 6.331409

56 80.84485 6.329894

57 80.8439 6.329594

58 80.843 6.329419

59 80.84163 6.328745

60 80.84078 6.3281

61 80.83981 6.327515

62 80.83889 6.326748

63 80.83791 6.325689

64 80.83706 6.324682

65 80.83633 6.323702

66 80.83548 6.322206

67 80.83505 6.321008

68 80.8344 6.319148

69 80.83394 6.317342

70 80.833865 6.31567

71 80.833827 6.31414

72 80.833734 6.313141

73 80.83374 6.312025

74 80.833884 6.31081

75 80.83405 6.310471

76 80.833322 6.310086

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

77 80.832652 6.309404

78 80.832032 6.309872

79 80.831968 6.310712

80 80.831901 6.311508

81 80.831273 6.311931

82 80.83032 6.312552

83 80.829884 6.31357

84 80.829234 6.314178

85 80.828611 6.314355

86 80.828155 6.313436

87 80.827936 6.312325

88 80.827805 6.311411

89 80.828084 6.310133

90 80.828016 6.308891

91 80.827965 6.307749

92 80.827623 6.306748

93 80.827533 6.306287

94 80.826873 6.30557

95 80.825313 6.304954

96 80.824158 6.304469

97 80.823771 6.303384

98 80.823324 6.302571

99 80.823178 6.301542

100 80.822895 6.300552

101 80.821761 6.300571

102 80.821266 6.298921

103 80.821426 6.296175

104 80.82182 6.294588

105 80.822515 6.293916

106 80.823395 6.291937

107 80.823018 6.291302

108 80.822278 6.29006

109 80.822078 6.289446

110 80.821268 6.288741

111 80.820499 6.288529

112 80.81998 6.288425

113 80.818962 6.28778

114 80.818373 6.287363
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Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

115 80.817483 6.286856

116 80.816508 6.287115

117 80.814715 6.288519

118 80.81366 6.289679

119 80.813853 6.290473

120 80.813853 6.293252

121 80.81398 6.29459

122 80.814137 6.296236

123 80.814558 6.298425

124 80.815214 6.300251

125 80.81577 6.302917

126 80.8156 6.305151

127 80.815305 6.306479

128 80.81447 6.308038

129 80.813798 6.309122

130 80.813576 6.310651



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සිතියම් අංකා 15 : මිශ්ර මෙන්වාසික කලංාාපය II (IV මෙකාටසං)

 (2021–2030)
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රේයෝජිත්යං මිශ්ර රේනවාසික කලංාපය 02 (IV රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.875025 6.257485

2 80.874477 6.257864

3 80.874104 6.258318

4 80.873665 6.25902

5 80.87384 6.259524

6 80.873241 6.259922

7 80.872702 6.260465

8 80.872244 6.260907

9 80.87193 6.26243

10 80.871235 6.263487

11 80.870717 6.264705

12 80.869386 6.266071

13 80.867922 6.26746

14 80.866602 6.269389

15 80.866728 6.271966

16 80.867426 6.27265

17 80.867392 6.273532

18 80.866013 6.273804

19 80.864867 6.273901

20 80.864111 6.274296

21 80.86355 6.275314

22 80.863273 6.276427

23 80.863044 6.277253

24 80.862795 6.278039

25 80.862531 6.279093

26 80.862191 6.280205

27 80.863375 6.280572

28 80.866386 6.280272

29 80.869074 6.279922

30 80.872467 6.278956

31 80.876259 6.278133

32 80.880722 6.277772

33 80.883828 6.277847

34 80.886753 6.277859

35 80.886756 6.275949

36 80.884915 6.276001

37 80.88283 6.27606

38 80.883157 6.274949

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

39 80.883654 6.273609

40 80.883283 6.273116

41 80.883682 6.27226

42 80.884638 6.270481

43 80.885623 6.268969

44 80.885966 6.268447

45 80.88656 6.267417

46 80.887155 6.266552

47 80.885671 6.265575

48 80.883871 6.262969

49 80.887533 6.26092

50 80.890526 6.259303

51 80.891594 6.259633

52 80.892041 6.258742

53 80.89239 6.258196

54 80.893061 6.257481

55 80.893621 6.25607

56 80.89364 6.256019

57 80.894317 6.252705

58 80.896115 6.253951

59 80.896258 6.253165

60 80.896491 6.252376

61 80.89728 6.250743

62 80.898211 6.249349

63 80.899838 6.247907

64 80.901083 6.246808

65 80.901339 6.247097

66 80.901625 6.246732

67 80.902166 6.24614

68 80.902603 6.245701

69 80.901206 6.244762

70 80.900033 6.24606

71 80.899094 6.246073

72 80.897878 6.247052

73 80.897026 6.247764

74 80.896136 6.248121

75 80.895376 6.248936

76 80.895584 6.250177

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

77 80.895604 6.251069

78 80.895196 6.251411

79 80.894443 6.251039

80 80.892766 6.25027

81 80.891778 6.249758

82 80.889979 6.248893

83 80.888014 6.247978

84 80.886876 6.247448

85 80.8864 6.247171

86 80.885158 6.246447

87 80.883985 6.246707

88 80.882433 6.24675

89 80.881276 6.24687

90 80.881488 6.24743

91 80.881052 6.247551

92 80.880903 6.248286

93 80.880489 6.248251

94 80.880093 6.248249

95 80.879963 6.24896

96 80.87947 6.249555

97 80.878677 6.25031

98 80.879203 6.251966

99 80.878487 6.254015

100 80.87822 6.254014

101 80.878363 6.254494

102 80.878392 6.255679

103 80.877841 6.255572

104 80.877765 6.255113

105 80.877322 6.254748

106 80.877085 6.254216

107 80.876819 6.255017

108 80.87652 6.255572

109 80.875927 6.256533

110 80.875537 6.256995

111 80.875284 6.257183

112 80.875885 6.257517

113 80.875598 6.257884



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සිතියම් අංකා 16 : �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය (I මෙකාටසං)

 (2021–2030)
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රේයෝජිත්යං හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය  (I රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් රේයෝජිත්යං 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.832723 6.377544

2 80.830808 6.378242

3 80.828321 6.378957

4 80.826754 6.379264

5 80.82491 6.379451

6 80.823462 6.378478

7 80.821984 6.378728

8 80.821633 6.379259

9 80.821636 6.380258

10 80.822053 6.381531

11 80.82262 6.383322

12 80.822705 6.384386

13 80.821812 6.3855

14 80.820453 6.386499

15 80.818713 6.38789

16 80.817472 6.3889

17 80.816154 6.390106

18 80.815888 6.391887

19 80.815717 6.394132

20 80.815445 6.395306

21 80.815267 6.396605

22 80.816082 6.398863

23 80.816932 6.399939

24 80.818766 6.401412

25 80.819692 6.402391

26 80.820154 6.403729

27 80.820391 6.404436

28 80.820803 6.405525

29 80.820954 6.405935

30 80.821511 6.40747

31 80.822078 6.409208

32 80.822332 6.409814

33 80.823634 6.410396

34 80.825774 6.411046

35 80.826991 6.410357

36 80.827742 6.409402

37 80.828422 6.408569

38 80.829632 6.407042

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

39 80.83082 6.406201

40 80.832258 6.406653

41 80.833025 6.408164

42 80.833345 6.408964

43 80.833855 6.410308

44 80.834148 6.412593

45 80.834308 6.4137

46 80.834944 6.413615

47 80.836127 6.414011

48 80.837799 6.41571

49 80.838898 6.416421

50 80.840033 6.417197

51 80.840313 6.417932

52 80.840888 6.419093

53 80.84179 6.418559

54 80.842585 6.417668

55 80.84187 6.417442

56 80.842023 6.416233

57 80.84218 6.415461

58 80.842388 6.41444

59 80.842514 6.413574

60 80.842781 6.412682

61 80.843133 6.411577

62 80.843446 6.41023

63 80.843657 6.408985

64 80.843566 6.408041

65 80.843568 6.408047

66 80.843452 6.406476

67 80.84371 6.405225

68 80.843462 6.404255

69 80.840726 6.404605

70 80.83879 6.403634

71 80.838081 6.401849

72 80.838083 6.40183

73 80.840116 6.400092

74 80.841856 6.398293

75 80.843844 6.395505

76 80.845341 6.392909

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

77 80.845799 6.392348

78 80.845692 6.391414

79 80.845239 6.389435

80 80.845238 6.389415

81 80.844994 6.387566

82 80.844977 6.386087

83 80.844985 6.386072

84 80.846672 6.385081

85 80.849826 6.384944

86 80.852076 6.383617

87 80.85208 6.383612

88 80.85211 6.383581

89 80.854262 6.380584

90 80.85406 6.376146

91 80.855268 6.373298

92 80.857276 6.371884

93 80.860095 6.371215

94 80.860129 6.371193

95 80.861977 6.369294

96 80.862403 6.367744

97 80.8624 6.367635

98 80.863231 6.363681

99 80.865682 6.361174

100 80.865927 6.35731

101 80.86663 6.355222

102 80.867023 6.354867

103 80.867871 6.353635

104 80.868316 6.352753

105 80.868537 6.352161

106 80.868717 6.351791

107 80.868473 6.351528

108 80.868404 6.351143

109 80.867784 6.350461

110 80.867674 6.350102

111 80.867133 6.349892

112 80.86632 6.349552

113 80.865842 6.348801

114 80.865631 6.34893



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

115 80.865182 6.349098

116 80.864766 6.348985

117 80.864321 6.349232

118 80.862393 6.350146

119 80.86227 6.350147

120 80.861623 6.349821

121 80.860351 6.350095

122 80.858428 6.349744

123 80.857265 6.34933

124 80.855992 6.349847

125 80.855012 6.350602

126 80.854263 6.35166

127 80.853423 6.352556

128 80.85247 6.35267

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

129 80.852166 6.352645

130 80.851514 6.352672

131 80.85097 6.352615

132 80.850484 6.352907

133 80.849803 6.353496

134 80.848934 6.35442

135 80.848584 6.355824

136 80.848228 6.357558

137 80.847374 6.35999

138 80.846195 6.36234

139 80.84363 6.362503

140 80.842294 6.36191

141 80.840838 6.364607

142 80.840531 6.367948

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

143 80.840051 6.369134

144 80.83902 6.369502

145 80.837671 6.37183

146 80.835581 6.37262

147 80.834871 6.375468

148 80.834605 6.376467
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සිතියම් අංකා 17 : �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය (II මෙකාටසං)

 (2
02

1–
20

30
)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රේයෝජිත්යං හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය  (II රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.882333 6.337256

2 80.882499 6.33817

3 80.882376 6.339049

4 80.882483 6.340825

5 80.882407 6.342464

6 80.882032 6.344909

7 80.880962 6.347332

8 80.880252 6.349217

9 80.878234 6.347988

10 80.877186 6.347363

11 80.875536 6.34638

12 80.874852 6.345972

13 80.872788 6.344116

14 80.870648 6.342226

15 80.869411 6.342042

16 80.868565 6.342349

17 80.867719 6.343051

18 80.866967 6.342025

19 80.865721 6.339749

20 80.863895 6.338023

21 80.86271 6.336978

22 80.861898 6.338079

23 80.86041 6.337136

24 80.857448 6.33586

25 80.854896 6.335111

26 80.853349 6.33527

27 80.853859 6.336212

28 80.851666 6.336711

29 80.848729 6.336864

31 80.846885 6.336243

32 80.8468 6.3388

33 80.844795 6.340189

34 80.843158 6.341407

35 80.842906 6.342776

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

36 80.843307 6.344461

37 80.844913 6.346341

38 80.845731 6.347874

39 80.845427 6.349504

40 80.846027 6.351724

41 80.846834 6.352925

42 80.847252 6.35449

43 80.847959 6.35492

44 80.848934 6.35442

45 80.849803 6.353496

46 80.85097 6.352615

47 80.85247 6.35267

48 80.853423 6.352556

49 80.854263 6.35166

50 80.855012 6.350602

51 80.855992 6.349847

52 80.857265 6.34933

53 80.858428 6.349744

54 80.860351 6.350095

55 80.861623 6.349821

56 80.86227 6.350147

57 80.864321 6.349232

58 80.865182 6.349098

59 80.865842 6.348801

60 80.86754 6.349968

61 80.868473 6.351528

62 80.868316 6.352753

63 80.867871 6.353635

64 80.867023 6.354867

65 80.868015 6.354687

66 80.869064 6.354868

67 80.870407 6.355475

68 80.871382 6.355817

69 80.873921 6.355798

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

70 80.875909 6.354875

71 80.877758 6.353574

72 80.880062 6.353362

73 80.882456 6.353249

74 80.886292 6.35163

75 80.890458 6.351077

76 80.892511 6.350286

77 80.89343 6.349712

78 80.895127 6.349006

79 80.896439 6.34859

80 80.897992 6.348364

81 80.897592 6.347818

82 80.89897 6.347381

83 80.898833 6.34601

84 80.898188 6.346126

85 80.897233 6.346308

86 80.896095 6.346512

87 80.895338 6.346664

88 80.894217 6.346889

89 80.89322 6.34709

90 80.891921 6.34688

91 80.89041 6.346517

92 80.889586 6.346323

93 80.890293 6.345919

94 80.891086 6.345467

95 80.892208 6.344728

96 80.892425 6.34419

97 80.891717 6.34349

98 80.891499 6.341185

99 80.891724 6.339513

100 80.891649 6.338554
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සිතියම් අංකා 18 : �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය (III මෙකාටසං)

 (2
02

1–
20

30
)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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රේයෝජිත්යං හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය    III රේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම්) 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.86095 6.322846

2 80.85976 6.321931

3 80.86048 6.320387

3 80.85929 6.321116

4 80.85939 6.321012

5 80.85777 6.321973

6 80.85588 6.322856

7 80.85446 6.323721

8 80.85265 6.324585

9 80.85164 6.323622

10 80.85037 6.322421

11 80.84957 6.321605

12 80.84849 6.320601

13 80.84748 6.320235

14 80.84689 6.318123

15 80.84576 6.317277

16 80.84464 6.317992

17 80.84409 6.3176

18 80.84224 6.316985

19 80.84203 6.316164

20 80.84286 6.315241

21 80.84199 6.314421

22 80.84122 6.313728

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

23 80.84223 6.312781

24 80.8397 6.312537

25 80.83908 6.311093

26 80.83846 6.309878

27 80.83719 6.309778

28 80.83679 6.311973

29 80.83446 6.31069

30 80.83295 6.309794

31 80.83205 6.30874

32 80.83039 6.306669

33 80.8327 6.305453

34 80.83504 6.304443

35 80.83642 6.304195

36 80.83825 6.304067

37 80.83932 6.304065

38 80.84068 6.304461

39 80.84219 6.304694

40 80.84405 6.304622

41 80.84653 6.304645

42 80.84858 6.30501

43 80.8479 6.303377

44 80.84546 6.301446

45 80.84465 6.300457

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

46 80.84592 6.298524

47 80.8459 6.296854

48 80.84571 6.295089

49 80.84531 6.293097

50 80.84661 6.292911

51 80.84788 6.2925

52 80.84934 6.29219

53 80.85102 6.292012

54 80.85357 6.292022

55 80.85475 6.290299

56 80.85587 6.289406

57 80.85678 6.2882

58 80.85774 6.287249

59 80.85949 6.287228

60 80.85973 6.284516

61 80.86111 6.284362

62 80.8614 6.285405

63 80.86209 6.286505

64 80.86489 6.28851

65 80.86793 6.290956

66 80.87002 6.29258

67 80.87254 6.294498

68 80.87169 6.295168



363

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

69 80.87158 6.297568

70 80.87199 6.301261

71 80.87042 6.304059

72 80.8692 6.3058

73 80.8656 6.30906

74 80.8645 6.31345

75 80.8626 6.31762

76 80.8629 6.31775

77 80.862 6.3194

78 80.8612 6.32086

79 80.8614 6.32322

80 80.8568 6.32081

81 80.8548 6.32273

82 80.8537 6.32213

83 80.8503 6.32053

84 80.8478 6.31779

85 80.8448 6.31424

86 80.8445 6.31286

87 80.8423 6.31149

88 80.8424 6.30936

89 80.8452 6.30813

90 80.8487 6.30785

91 80.85 6.30613

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

92 80.8514 6.30648

93 80.8516 6.30373

94 80.8497 6.30298

95 80.8506 6.30092

96 80.8496 6.2991

97 80.8487 6.29703

98 80.8482 6.29488

99 80.8514 6.29463

100 80.8529 6.29815

101 80.8553 6.29811

102 80.8545 6.30051

103 80.8561 6.30113

104 80.8564 6.30241

105 80.8578 6.30382

106 80.8592 6.3025

107 80.8579 6.3003

108 80.8585 6.29786

109 80.86 6.29732

110 80.8592 6.29608

111 80.8599 6.29425

112 80.8588 6.29243

113 80.8595 6.28928

114 80.8614 6.28854

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

115 80.8619 6.29128

116 80.8636 6.29128

117 80.8636 6.2934

118 80.8641 6.29567

119 80.8658 6.29402

120 80.8668 6.29655

121 80.8678 6.29474

122 80.8691 6.29552

123 80.8712 6.2942

124 80.871 6.2997



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සිතියම් අංකා 19 : �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය (IV මෙකාටසං)

 (2021–2030)



365

රේයෝජිත්යං හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය  (IVරේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.88362 6.336547

2 80.88277 6.335059

3 80.88177 6.334382

4 80.88156 6.333719

5 80.88162 6.332265

6 80.88161 6.331437

7 80.88165 6.330387

8 80.88166 6.329806

9 80.87989 6.32973

10 80.87823 6.329739

11 80.87787 6.330444

12 80.87695 6.331498

13 80.8761 6.332284

14 80.87559 6.334616

15 80.87538 6.335577

16 80.87502 6.337498

17 80.87467 6.338058

18 80.87356 6.337825

19 80.87247 6.337368

20 80.87113 6.336829

21 80.87015 6.336439

22 80.86825 6.336196

23 80.86639 6.336035

24 80.86511 6.335961

25 80.86517 6.335341

26 80.864 6.334055

27 80.86337 6.333323

28 80.86384 6.33216

29 80.864 6.330763

30 80.86314 6.328492

31 80.86314 6.327767

32 80.86376 6.328102

33 80.86411 6.327711

34 80.86514 6.328004

35 80.86585 6.328619

36 80.867151 6.328451

37 80.868713 6.328511

38 80.869683 6.328872

39 80.87063 6.328647

40 80.87177 6.328075

41 80.871992 6.327212

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

42 80.871918 6.326373

43 80.873017 6.325687

44 80.873791 6.32467

45 80.874477 6.325102

46 80.874915 6.324352

47 80.875818 6.323618

48 80.876449 6.32391

49 80.877563 6.322656

50 80.87775 6.321421

51 80.878216 6.320491

52 80.876696 6.319501

53 80.876065 6.318903

54 80.875596 6.318433

55 80.875018 6.317759

56 80.874718 6.315788

57 80.874888 6.314135

58 80.874534 6.313676

59 80.872964 6.312997

60 80.871208 6.312087

61 80.870633 6.310949

62 80.870899 6.310161

63 80.87109 6.309366

64 80.870689 6.306824

65 80.871095 6.306036

66 80.871968 6.306539

67 80.876388 6.309201

68 80.880063 6.309055

69 80.881253 6.308441

70 80.884671 6.307603

71 80.89011 6.306985

72 80.89276 6.304621

73 80.89419 6.303281

74 80.89497 6.30391

75 80.89677 6.304125

76 80.89801 6.302973

77 80.89748 6.301353

78 80.89878 6.300545

79 80.89975 6.300946

80 80.89989 6.300126

81 80.8996 6.29881

82 80.90107 6.298585

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

83 80.90285 6.298525

84 80.90469 6.299307

85 80.90541 6.299453

86 80.90791 6.299657

87 80.90996 6.300652

88 80.91128 6.301522

89 80.91316 6.302808

90 80.91607 6.303288

91 80.91706 6.304006

92 80.91654 6.306099

93 80.91501 6.309336

94 80.91303 6.31225

95 80.91211 6.314825

96 80.91052 6.316761

97 80.9089 6.319143

98 80.90664 6.320659

99 80.90536 6.325721

100 80.90638 6.328777

101 80.90889 6.332082

102 80.90773 6.334117

103 80.90444 6.334801

104 80.90246 6.335838

105 80.90178 6.336277

106 80.90141 6.336878

107 80.90089 6.336824

108 80.90085 6.338272

109 80.90077 6.339354

110 80.90003 6.339138

111 80.89835 6.338652

112 80.89667 6.338211

113 80.89588 6.339272

114 80.89465 6.339187

115 80.89502 6.338031

116 80.89527 6.337534

117 80.89316 6.337485

118 80.89113 6.336648

119 80.88931 6.33699



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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සිතියම් අංකා 20 : �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපය (V මෙකාටසං)

 (2021–2030)
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රේයෝජිත්යං හාරිත්යං සංංරාක්ෂණ කලංාපය  (Vරේකාටසං) - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

1 80.91975 6.277172

2 80.91907 6.277793

3 80.9182 6.278594

4 80.91831 6.279112

5 80.9163 6.2809

6 80.91455 6.282355

7 80.91357 6.282923

8 80.91415 6.285302

9 80.91445 6.287948

10 80.91637 6.289527

11 80.91582 6.289502

12 80.91458 6.289429

13 80.91381 6.289395

14 80.91217 6.290002

15 80.91097 6.290433

16 80.91036 6.290628

17 80.90944 6.290959

18 80.90762 6.291352

19 80.90531 6.291734

20 80.9041 6.292694

21 80.90341 6.293402

22 80.90273 6.294034

23 80.90184 6.29456

24 80.90121 6.295221

25 80.90041 6.295729

26 80.89937 6.295111

27 80.89882 6.295039

28 80.89807 6.295378

29 80.89725 6.295801

30 80.89642 6.296364

31 80.89611 6.296134

32 80.89636 6.295057

33 80.89664 6.293864

34 80.89615 6.292996

35 80.89568 6.292701

36 80.89483 6.292204

37 80.89419 6.292221

38 80.8937 6.292641

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

39 80.89298 6.293329

40 80.89305 6.294415

41 80.89256 6.295662

42 80.89289 6.297431

43 80.8937 6.300314

44 80.8922 6.302902

45 80.89298 6.303532

46 80.89429 6.303358

47 80.89478 6.303747

48 80.89602 6.302595

49 80.89579 6.301848

50 80.89549 6.300975

51 80.89629 6.300066

52 80.89679 6.300167

53 80.89792 6.300237

54 80.8979 6.299747

55 80.89761 6.298432

56 80.89822 6.298259

57 80.89945 6.298435

58 80.90086 6.298146

59 80.90176 6.29858

60 80.9027 6.298928

61 80.90342 6.299074

62 80.90592 6.299278

63 80.90728 6.299877

64 80.90797 6.300274

65 80.90929 6.301144

66 80.91118 6.30243

67 80.91409 6.30291

68 80.91508 6.303628

69 80.91603 6.301117

70 80.91818 6.296968

71 80.91974 6.295025

72 80.92258 6.293844

73 80.92391 6.293393

74 80.92608 6.290888

75 80.92721 6.289342

76 80.92792 6.288141

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

77 80.92932 6.285978

78 80.9306 6.283546

79 80.93105 6.281455

80 80.93136 6.279356

81 80.9315 6.277779

82 80.93096 6.276662

83 80.9307 6.274651

84 80.93154 6.272507

85 80.93292 6.271579

86 80.93412 6.271223

87 80.93619 6.271385

88 80.93809 6.270588

89 80.93893 6.269063

90 80.9383 6.266993

91 80.93926 6.26394

92 80.93884 6.260378

93 80.9395 6.25797

94 80.94157 6.255993

95 80.94323 6.254326

96 80.94463 6.251983

97 80.94455 6.249327

98 80.94427 6.247474

99 80.94442 6.246281

100 80.94516 6.244969

101 80.94611 6.242911

102 80.94524 6.242576

103 80.94673 6.241596

104 80.94805 6.240781

105 80.94958 6.240081

106 80.95063 6.238717

107 80.95066 6.236875

108 80.95004 6.235837

109 80.94857 6.235082

110 80.94601 6.236286

111 80.94473 6.236909

112 80.94345 6.236065

113 80.94168 6.23397

114 80.94045 6.231851



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
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Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

115 80.93875 6.229744

116 80.93693 6.228412

117 80.93494 6.22956

118 80.93363 6.231467

119 80.93355 6.233036

120 80.93263 6.235931

121 80.93143 6.238401

122 80.93101 6.238951

123 80.93172 6.239951

124 80.93253 6.241221

125 80.93345 6.24263

126 80.93409 6.243414

127 80.93261 6.244819

128 80.93098 6.246295

129 80.92904 6.248146

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

130 80.92762 6.250058

131 80.92598 6.252218

132 80.9255 6.253255

133 80.92888 6.254986

134 80.93249 6.257236

135 80.93416 6.259135

136 80.93514 6.260432

137 80.93419 6.261193

138 80.9333 6.261883

139 80.93339 6.262948

140 80.93448 6.26391

141 80.93466 6.26516

142 80.93518 6.266467

143 80.93453 6.2683

144 80.93308 6.270035

Point 
No.

X Coordinate Y Coordinate

145 80.93086 6.270817

146 80.92892 6.27303

147 80.92786 6.273685

148 80.92781 6.273773

149 80.92636 6.275512

150 80.92305 6.27745

151 80.92082 6.277796
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සිතියම් අංකා 21 : මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපය - අදියර I 

 (2
02

1–
20

30
)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

370

රේයෝජිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය  අදියරා 01 - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point No. X Coordinate Y Coordinate

1 80.844 6.28504

2 80.8457 6.28975

3 80.8469 6.29249

4 80.8482 6.29247

5 80.8505 6.29182

6 80.8516 6.29183

7 80.8534 6.29199

8 80.8543 6.29153

9 80.8547 6.29032

10 80.8558 6.28967

11 80.8561 6.28895

12 80.8575 6.28734

13 80.8595 6.28726

14 80.8595 6.2851

15 80.8604 6.2838

Point No. X Coordinate Y Coordinate

16 80.8585 6.2819

17 80.8505 6.28367

18 80.8522 6.28567

19 80.8516 6.28699

20 80.8479 6.28757

21 80.8469 6.28442
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සිතියම් අංකා 22 : මෙයෝජි� කර්මාන්� කලංාපය - අදියර II

 (2
02

1–
20

30
)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

372

රේයෝජිත්යං කර්මාානත්යං කලංාපය  අදියරා 01 - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point No. X Coordinate Y Coordinate

1 80.83607 6.290803

2 80.83448 6.28894

3 80.8365 6.28673

4 80.83923 6.282294

5 80.84013 6.281129

6 80.84184 6.277811

7 80.84317 6.274628

8 80.84259 6.271412

9 80.84383 6.271628

10 80.84628 6.27174

11 80.84719 6.27337

12 80.84822 6.272787

13 80.84958 6.274238

14 80.85154 6.274685

15 80.85355 6.274297

16 80.85468 6.274642

17 80.8562 6.27362

18 80.85954 6.27314

19 80.86267 6.272693

20 80.86723 6.272361

21 80.86729 6.27362

22 80.86446 6.273941

23 80.86321 6.276556

24 80.86134 6.283748

25 80.86035 6.28416

Point No. X Coordinate Y Coordinate

26 80.8585 6.281853

27 80.85404 6.282914

28 80.85373 6.282094

29 80.85315 6.281943

30 80.85317 6.28071

31 80.85302 6.280095

32 80.85187 6.280031

33 80.85153 6.279658

34 80.85045 6.279716

35 80.8492 6.280124

36 80.84819 6.277812

37 80.84575 6.276997

38 80.8457 6.279436

39 80.84613 6.27979

40 80.84572 6.280952

41 80.8447 6.283635

42 80.84402 6.285022

43 80.83818 6.288763
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සිතියම් අංකා 23 : මෙයෝජි� මෙන්වාසික කලංාපය 

 (2
02

1–
20

30
)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය

374

රේයෝජිත්යං රේනවාසික කලංාපය  - භූ ඛණ්ඩාංක මාායිම් 

Point No. X Coordinate Y Coordinate

1 80.844 6.28507

2 80.8457 6.28975

3 80.8469 6.29244

4 80.844 6.29311

5 80.8406 6.29055

6 80.8402 6.28963

7 80.8393 6.28769

8 80.8453 6.2823

9 80.8457 6.28093

10 80.8461 6.27977

11 80.8457 6.2794

12 80.8457 6.27702

13 80.8473 6.27754

14 80.8482 6.27781

15 80.8492 6.28012

Point No. X Coordinate Y Coordinate

16 80.8505 6.27973

17 80.8515 6.27964

18 80.8519 6.28004

19 80.853 6.28007

20 80.8532 6.28069

21 80.8531 6.28195

22 80.8537 6.2821

23 80.854 6.28291

24 80.8505 6.28366

25 80.8469 6.28442
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භාවිතය
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 කො

න්
වා

සිකා
 කා

ලැා
පය

 I

  මි
�

 කො
න්

වා
සිකා

 කා
ලැා

පය
 II

හ
රිත

 සං
ංර

ක්
ෂණ

 කා
ලැා

පය
 

මෙන්
වා

සික

මෙන්වාසික මෙගාඩනාැගිලි √ √ √ √ √ √ √ √*

ම�ල් නිවාසං √ √ √

නිලං නිවාසං √ √ √ √

මෙස්වක නිවාසං √

මෙන්වාසිකාගාර √

නිවාසං වයාපෘති √

මෙසං
ෞඛ

ය

මෙරෝ�ල් √

මෙපෞේගලික මෙරෝ�ල් √ √ √ √

වෛවදාය උපමෙේශනා මෙස්වා මධයස්ථානා √ √ √ √ √

වෛවදාය ප්රතිකාර මධයස්ථානා √ √ √ √ √ √ √ √

රාසංායනාාගාර මෙස්වා √ √ √ √ √ √

ඔසු සංැල් √ √ √ √ √ √ √

ආයුර් මෙ�දා සංම්භා�නා මධයස්ථානා √ √ √ √

කාය වර්ධනා මධයස්ථානා √ √ √ √ √ √

අධ
යා

පනා

පාසංල් √ √ √

අධයාපනා ආය�නා √ √ √ √ √ √ √

මෙපෞේගලික උපකාර පන්ති √ √ √ √ √ √ √

පුහුණු මධයස්ථානා (මෙන්වාසික/ ආය�නික) √ √ √

කාර් මික පාසංැල්/වෘත්තිය පුහුණු ආය�නා √ √ √ √ √

ළදාරු පාසංැල් √ √ √ √ √ √ √

ඇමුණුම් 09 : කලංාප භාාවිත්යංයන (Zoning Metrix)



ඇඹිලිපිටිය නාගරා සංංවර්ධනා සංැලංැස්මා 2021–2030
නාාගරික සංංවර්ධනා අධිකාරිය
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ආ
ය�

නි
ක

රාජය �ා අර්ධ රාජය ආය�නා √

කාර් යාලං සංංකීර් ණ √

වෘත්තිය කාර් යාලං √ √ √ √ √ √

වාණිජ ආය�නා √ √ √ √ √ √

�ැංකු, මුලංය ආය�නා √ √ √ √

රක්ෂණ ආය�නා √ √ √ √

සංම
ාජ

 මෙ
ස්ව

ා

පුස්�කාලං √ √ √ √ √ √

විවෘ� ක්රීඩාංගනා √ √ √ √ √ √ √*

ගෘ�ස්ථ ක්රීඩාංගණ √ √ √ √ √ √

 රංග ශාලංා √ √ √ √ √

ශ්රවණාගාර, සංම්මන්ත්රණ ශාලංා √ √ √ √

දිවා සුරැකුම් මධයස්ථානා √ √ √ √ √

ප්රජා ශාලංා, සංංස්කෘතික මධයස්ථානා √ √ √ √ √

වා
ණි

ජ

මෙවළඳසංැල් √ √ √ √ √ √ √

සුපිරි මෙවමෙළදා සංැල් √ √ √ √

වාණිජ සංංකීර්ණ √ √ √ √

� දාර්ශනාාගාර √ √ √

මුද්රණාලං √ √ √ √ √

ග�ඩා/ගුදාම්  √ √ √

මෙබ්කරි √ √ √ √ √ √

ඉන්ධනා පිරවුම් �ල් √ √ √

ගෑස් පිරවුම් �ල් √ √ √

වා�නා විදුලි ආමෙරෝපණ මධයස්ථානා √ √ √ √
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භාවිතය

වා
ණි

ජ 
කා

ලැා
පය

 I

වා
ණි

ජ 
කා

ලැා
පය

 II

ආ
යත

නි
කා

 කා
ලැා

පය

සංං
චා

රකා
 කො

ස්ව
ා කා

ලැා
පය

කා
ෘෂි

 කො
ස්ව

ා කා
ලැා

පය

කා
ර්ම

ාන්
ත

 කා
ලැා

පය

මි�
 කො

න්
වා

සිකා
 කා

ලැා
පය

 I

  මි
�

 කො
න්

වා
සිකා

 කා
ලැා

පය
 II

හ
රිත

 සං
ංර

ක්
ෂණ

 කා
ලැා

පය
 

සංං
චාා

රක

සංංචාාරක මෙ�ෝටල් √ √ √

සංංචාාරක කදාවුරු බිම් √

අපනාශාලංා √ √ √ √ √ √ √ √ √*

නිවාඩු නිමෙක්�නා √ √ √

උත්සංව ශාලංා √ √ √ √ √ √ √*

මෙ�ෝටල් √ √ √ √ √ √

ලංැගුම් �ල් √ √ √ √ √ √*

�ානාායම් √ √ √

නිවාසං ආශ්රි� සංංචාාරක කටයුතු √

සංංචාාරක මෙ�ාරතුරු මධයස්ථානා √

කුඩා පරිමාණ සංත්ව උදායානා √

රථ
වා

�
නා

 �
ා ය

න්
මෙත්ර

ෝප
ක

රණ

වා�නා අම�ර මෙකාටස් අමෙලංවිසංැල් √ √ √ √

රථවා�නා අංගනා �ා ප්රදාර්ශනාාගාර √ √ √ √

කෘෂිකාර්මික කටුයුතු සංදා�ා අවශය රථ වා�නා 
ප්රදාර්ශනාාගාර   

√

යන්මෙත්රෝපකරණ අමෙලංවිසංැල් √

රථ වා�නා අළුත්වැඩියා ස්ථානා (ගරා�) √ √ √ √

වා�නා මෙස්වා මධයස්ථානා (Service Centers) √ √ √ √

රථගාල් √ √ √ √ √ √ √ √

�හු ම�ල් රථගාල් සංංකීර්ණ √ √ √

ක
ර්ම

ාන්
�

අත්කම් භාණ්ඩ  නිෂ්පාදානා/ගෘ�ස්ථ කර් මාන්� (පරිසංරයට 
�ානිදාායක මෙනාාවනා)

√ √ √ √

කෘෂි නිෂ්පාදානා ආශ්රි� ඇ�රුම් කර්මාන්� �ා ඇසුරුම් 
කර්මාන්�

√ √ √ √ √ √ √ √

සංත්ව  නිෂ්පාදානා ආශ්රි� කර්මානා� √

ම�ා පරිමාණ, මධයම පරිමාණ �ා සුළු පරිමාණ කර්මාන්�, 
ග�ඩා සංංකීර්ණ (අමුද්රවය �ා නිෂ්පාදානා)

√
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ජ 
කා

ලැා
පය
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ආ
යත

නි
කා

 කා
ලැා

පය

සංං
චා

රකා
 කො

ස්ව
ා කා

ලැා
පය

කා
ෘෂි

 කො
ස්ව

ා කා
ලැා

පය

කා
ර්ම

ාන්
ත

 කා
ලැා

පය

මි�
 කො

න්
වා

සිකා
 කා

ලැා
පය

 I

  මි
�

 කො
න්

වා
සිකා

 කා
ලැා

පය
 II

හ
රිත

 සං
ංර

ක්
ෂණ

 කා
ලැා

පය
 

විමෙ
�ක

 �
ා  

විමෙ
නා

ෝදා
 වි

මෙනා
ෝදා

 ක
ටයු

තු

උදායානා √ √ √ √ √ √ √ √ √

විවෘ� ප්රමෙේශ √ √ √ √ √ √ √ √

ක්රියාදාාම උදායානා √ √

සංතුටු උයන් √ √

සිනාමා ශාලංා √ √ √ √

සංමාජ ශාලංා √ √ √ √

ක
ෘෂි

ක
ාර්

මික

බීජ අබිජනානා මධයස්ථානා √

පැලං �වාන් √

කෘෂිකර්මාන්�ය ආශ්රි� පර්මෙ�ෂණ �ා පුහුණු මධයස්ථානා √

කෘෂි නිෂ්පාදානා එකතු කිරීම් මධයස්ථානා √ √

√* – �රි� සංංරක්ෂණ කලංාපමෙ� පවතිනා සියලු මෙගාඩ ඉඩම් සංඳ�ා පමණක් මෙමම භාවි�යන්ට අවසංර මෙදානු ලංැමෙබ්.
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රේකටි රේයදුම්

අ.යේපාා.සං.    අධයාපාන යේපාාදු සංහාතිකපාත්ර 
ඇ. ප්රා. යේ�.   ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් 
ක්රි.පූ.    ක්රිස්තු පූර්ව කි.මි. කියේලැෝ මීටර් 
නා.සංං.අධි.   නාගරික සංංවර්ධන අධිකාරිය 
යේම.යේටා.    යේමට්රික් යේටාන් 
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ශ.දු.අ.තා.    ශක්තීන්, දුර්වලැතාා , අවස්ථාා, තාර්ජාන 
E- waste   Electronic Waste 
GPS    Global Positioning System 
ha    hectares 
SWOT    Strengths, Weakness, Opportunities, Threats
ඇ. ප්රා. යේ�. යේකා.  ඇඹිලිපිටිය ප්රායේද්ශීය යේ�කම් යේකාට්ඨාාසංය
මී   මීටර්
ව.මී.   වර්ග මීටර්
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