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සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. 

 
මමම ප්රකායය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසි්  ප්රකායය  ත්  මකමර්. මමම ප්රකායය, සම්ූර්ණමය් ම ම ෝ 
මකා සක් මමම අධිකාරිමේ ූර්ව අනුමැතියකි්  ම ාරව ප්රතිප්රකායනය කිීම, විකිණීම, මෙදා  ැීම, ලිඛි  අවසරයකි්  
ම ාරව පි ත්  කිීම ම ෝ නවීන  ාක්ෂණික ක්රම  ර ා  ැිගග  කිීම, මෙදා ැීම ම ෝ මවළද අරමුණක් සඳ ා මයාදා 
ගැනීම සිදු මනාකළ යුතුය. 

 
ප්රකායය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී කංකාව 
6 වන 7 වන   ා 9 වන ම ක, මස් සිරිතාය අදියර I, 
ේ  රමුල්ක,  ශ්රී කංකාව. 
 
මවබ් අඩවිය - www.uda.gov.lk  
විදු්   ැත ක - info@uda.gov.lk  
දුරකථන අංක - + 94112 873 637 
ප්රකායනය  - 2021 
 
 ක්මන සංවර්ධන සැකැස්ම 2021 -2030, l  වන මකා ස, ll වන මකා ස ස   lll මකා ස වයමය්  ප්රධාන මකා ස් 
තුනකි්  සම් වි  මේ. තළමුවන මකා ස සම් වි  ව් ම්  සංවර්ධන සැකැස්මම් තසුබිම, මූලික අධයයන, සැකැස්මම් 
අවයය ාවය, සැකසුම් රාමුව,  SWOT විය්මල්ෂණය ස  සැකැස්මය. මදවන මකා ස 2021 -2030 කාක තරිච්මේදය සඳ ා 
සැකසුම් සීමාව  අදාක සැකසුම්  ා මගාඩනැගිලි නියම ා ස  කකාපීකරණ නියම ා වලි්  සම් වි  මේ. තු් වන 
මකා ස  කකාත සීමා මායිම් ඛණඩාංක ස  සියලු ඇමුණුම් වලි්  සම් වි  මේ. 
 
 ක්මන සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030 , ම ා ර දිස්ික් කාර්යාකමේ සැකසුම් අංයය විසි්  සකස් කර ඇ . 
 
අධීක්ෂණය  
 
වරක්  වාස්තු විදයාඥ හ  ර්ෂා්  ද සිල්වා - සභාතති, නා.සං.අ., නගර නිර්මාණ ශිල්පී එ් .පී.මක්.රණවීර - අධයක්ෂ 
ජනරාල් - නා.සං.අ., නගර නිර්මාණ ශිල්පී  එච්.ඒ.දයාන් ද- අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල්- නා.සං.අ, නගර නිර්මාණ ශිල්පී 
එම්.පී. රණතුංග- නිමයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් සසැකසුම්  - නා.සං.අ., නගර නිර්මාණ ශිල්පී අනුර මැදමවක - අධයක්ෂ 
(දකුණු තළා   නා.සං.අ., නීතිඥ හ සී . ජයවර්ධන - උතමේයක සනීති  - නා.සං.අ., නගර නිර්මාණ ශිල්පී ප්රියානි නවර් න - 
අධයක්ෂසඋතායමාර්ගික සැකසුම්  නා.සං.අ.  
 

සැලසුම් කණ්ඩායම 
 
නගර නිර්මාණ ශිල්පී  මක්. ජී. කල්යාණි ඉ් දික ා - නි. අධයක්ෂ සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය) , වාස්තු විදයාඥ හ මස.සී. 
වික්රමර් න - ස කාර  අධයක්ෂ සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය) නගර නිර්මාණ ශිල්පී  සුනිල් කාරියවසම් සමා ර දිස්ික් 
කාර්යාකය) සී.ඩී. ලියනමේ - සැකසුමි නිකධාරි සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය), එච්.ටී.පී චාමලී - සැකසුමි නිකධාරි සමා ර 
දිස්ික් කාර්යාකය),  කකනි ච් රක ා - සැකසුමි නිකධාරි සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය), බී.පී.අමබ්ගුණර් න - සැකසුමි 
නිකධාරි සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය), සී.මක්.එස් යාතා - සැකසුමි නිකධාරි සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය), මස.ඕ.බී.ජීව් දර - 
ස කාර සැකසුමි නිකධාරි සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය), ඩබ්.ඒ.සී.මේයානි - උතාධිධාරි පුහුණු සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය), 
එ් .ටී.එස්  සාරා - උතාධිධාරි පුහුණු සමා ර දිස්ික් කාර්යාකය)  
 

සහාය කණ්ඩායම් - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 
උතායමාර්ගික සැකසුම් අංයය - නා.සං.අ සඅධීක්ෂණය, නියාමය ස  ගැසට් කිීම  
තරිසර  ා භු දර්යන අංයය - නා.සං.අ සPORS, DRR, සංරක්ෂණය, සංස්කෘතික  ා උරුම සැකසුම් සකස් කිීම  
භුමගෝලීය ම ාරතුරු තේධති  අංයය - නා.සං.අ. සභුමගෝලීය ම ාරතුරු ද්   සැතයීම ස   ාක්ෂණික ස ාය සැතයීම  
තර්මේෂණ  ා සංවර්ධන අංයය - නා.සං.අ.ස නව  ාක්ෂණික ක්රම  ුන් වාීමම සඳ ා දැනුව්  කිීමම් වැඩ ස  ්  
තැවැ් ම  
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ii 

ප්රණාමය 

 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030 සැකසීම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මා ර 

දිස්ික් කාර්යාකය මන්  සිදුකරන කදි. “ස්වභාව ධර්මමේ ආශිර්වාදය් ,  රි  ස්තර්යය්  කැිගවුනු 

කෘෂි ව පි ාව ආරක්ෂා කර ගනිමි්   ක්මන වැසිය්    ා මතෝෂක ප්රමේයමේ ජනයා  

ස්වභාවධර්මය  අනුරූත වූ නාගරික ව පි ාවක් මකස ත සුකම් සැකසීම මමම සැකැස්මම් අරමුණයි. 

 ක්මන සංවර්ධන සැකැසම් 2021-2030 අතිගරු ජනාධිතති මගෝඨාභය රාජතක්ෂ මැතිතුමාමේ “රට 

හදන සසෞභාගයසේ  දැක්ම ”ප්රතිත් ති ප්රකායය  අනුව සකස් කර ඇ . 

මමහිීම 1982 අංක 04 දරණ තන  මගි්  සංමයෝධනය කරන  කද 1978 අංක 41 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි තනම්  විධි විධාන ය ම්   ක්මන සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030  සඳ ා 

අනුමැතිය කොීමම සිදු කර  කද නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස සංවර්ධන විෂයභාර ගරු අමා ය මහි් ද 

රාජතක්ෂ මැතිතුම්   අතමේ මගෞරවනීය ස්තුතිය පුදකර සිිගමු. 

 වද මමම ක්රියාවලිමේීම අවයය මගමත් වීම  ා ස ාය කොදු්  නාගරික සංවර්ධන, මවරළ 

සංරක්ෂණ, අතරව ෙැ ැරලීම  ා ප්රජා තවි්ර ා ක යුතු පිිබෙද ගරු රාජය අමා ය ආචාර්ය නාකක 

මගාඩම ්වා මැතිතුමා ස  නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස අමා යාංයමේ මල්කම් සිරිනිමල් මතමර්රා 

ම  ා මව  අමේ ස්තුතිය පුදමකා  සිිගමු. 

 ක්මන ප්රාමේය ය සභාමේ ගරු සභාතති ඩබ්.පී. ක්රිෂා්  අනුරාධ මරේමර් න මැතිතුමා ප්රමුඛ ප්රාමේය ය 

සභා ම් ී්   ා නිකධාී් ද,  ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් ඇතුළු ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකමේ කාර්ය 

මණඩකය මමහිීම  සැකසුම් කණඩායම  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මවනුමව්  ස්තුතිය ප්රකාය 

කරමු. 

විමය්ෂමය්  මමම සැකැස්ම සකස් කිීම සඳ ා ධධර්යය  ා මගමත් වීම කොදු්   නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ  ගරු සභාතති  වරක්  වාස්තු විදයාඥ හ  ර්ෂා් ද සිල්වා ම  ා , අධයක්ෂ 

ජනරාල්, නගර නිර්මාණ ශිල්පී එ් .පී.මක්.රණවීර ම  ා , අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල්, නගර 

නිර්මාණ ශිල්පී එච්.ඒ.දයාන් ද ම  ා , නිමයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් සසැකසුම් , නගර නිර්මාණ 

ශිල්පී, එම්.පී.රණතුංග ම  ා  දකුණු තළා්  අධයක්ෂ නගර නිර්මාණ ශිල්පී අනුර මැදමවක, නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ උතමේයක සනීති   නීතිඥ හ සී. ජයවර්ධන  ම ් මිය   ා උතාය මාර්ගික සැකසුම් 

අංයමේ අධයක්ෂ, නගර නිර්මාණ ශිල්පී ප්රියානි නවර් න ම ් මිය  අතමේ ස්තුතිය පුදකර සිිගමු. 

අවසාන වයමය්  තාරිසරික  ා භු දර්යන අංයමේ අධයක්ෂ වරක්  භුදර්යන ගෘ  නිර්මාණ ශිල්පී 

සී.මක්.ඊ. කළුත න ම ් මිය   ා එම අංයමේ නිකධාී්  ් ,  භුමගෝලීය ම ාරතුරු තේධති අංයමේ 

අධයක්ෂක, නගර නිර්මාණ ශිල්පී මස.පී.එස්.මසෝමමස්කර ම ් මිය  ා එම අංයමේ  නිකධාරි්  ්  

සැකසුම් කණඩායම මවනුමව්  ස්තුතිය පුද කරමු. 



                                                                                 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                              

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය        

iii 

ගරු අමාත්යතුමමාස  සෙරවදන 

 

1978 හි අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි තන  ය ම්   

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පිහි වනු කැබූ අ ර එමගි්  ප්රකාශි  

නාගරික ෙක ප්රමේය තුක විධිම්  සැකසුම් ස ග  නාගරික 

සංවර්ධනයක් සඳ ා සක්රීය දායක් වයක් මම් මමාම ා  වන වි  ද 

සතයනු කෙයි. 

රමට් සංවර්ධන ක්රියාවලිය  ශ්රී කංකාමේ ස ම ප්රමේයයක ම සමාන 

දායක් වයක් සැතමයන ආකාරය  මභෞතික අවකායය කාර්යක්ෂමව 

 ා ඵකදායි මකස භාවි ය  ගැනීම මුලික කරගනිමි්  පුළුල් සංවර්ධන සැකසුම් ස ම නාගරික 

සංවර්ධන ප්රමේයයක් සඳ ාම සකස් කිීම  ක යුතු මයාදා ඇ . 

 ක්මන නගරය  වියාක ජන සංඛයාවක  මස්වා සතයනු කෙයි. ඒ අනුව  ක්මන සැකසුම් ෙක ප්රමේයය 

 වදුර ්  මස්වා සතයන නගරයක් ෙව  ත්  කිීම  විභව ාවයක් තවතී. ප්රමේයය සතු ස්වාභාවික 

තරිසර තේධතිය මමම විභව ාවය  වදුර ්  ඉ ළ නංවයි. මමම සංවර්ධන සැකසුම් මන්  අමේක්ෂා 

කර් ම්   එම විභව ාවය ප්රමයෝජනය  මගන නගරය සංවර්ධනය කිීමයි. 

අතිගරු ජනාධිතතිතුමාමේ මසෞභාගයමේ දැක්ම ප්රතිත් ති ප්රකායය යථාර් යක් ෙව  ත්  කරනු වස් 

නව ප්රතිනාගීකරණ වැඩස  ්  සහි ව සංවර්ධන සැකැස්ම සකස් කිීම සඳ ා වෘ් තීයමේීම් , 

විමය්ෂඥ හය් , තාර්යවකරුව්   ා ප්රජාව් මේ පුළුල් උතමේයනය සමන්  නවීන ක්රමමෝතාය්  සම  

විශිෂ්ඨ  ාක්ෂණික ක්රමමේදයක්  ා නමවෝ් තාදන ප්රමේයයක්ද මම් සද ා කැබී ඇ . 

ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සභාතතිතුමා, අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා, සැකසුම් කණඩායම්  ා 

න්  අයුරි්  මමම කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීම  උතකාර කක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

සියලුම නිකධාී් මේ මසව්ය මම අගය මකා  සකකමි.  වදුර ්  අදාක තළා්  තාකන ආය න, 

රාජය  ා මතෞේගලික අංයමේ ආය න  ා සාමානය ජන ාවමේ ස මයෝගය  ා දායක් වය තුලි්  

 ක්මන සංවර්ධන සැකසුම් සාර්ථකව ක්රියා් මක කිීම  මග සැකමසනු ඇ ැයි විය්වාස කරමි. 

 

 

මහින්ද රාජෙක්ෂ (ො.ම.) 

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්ය 
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iii 

ගරු රාජය අමාත්යතුමමාස  සෙරවදන 

 

නූ න තිරසාර සංවර්ධන අභිම ාර්ථ සපුරා ගැනීමම් ශ්රි කංකාමේ පුමරෝගාමී 

ආය නයක් මකස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව වියාක වගකීමක් තැවී 

ඇ . ඒ අනුව ගරු විෂයභාර අමා යවරයා විසි්  ප්රකායය  ත්  කරන කද 

නාගරික සංවර්ධන ෙක ප්රමේය සඳ ා  අංක 1982 අංක 04 දරණ සංමයෝධි  

තනම හි (II මකා ස 8 වන වග් තිය 8අ(1)) අනුව  සංවර්ධන සැකසුම් සකස ්

කිීම අ යාවයය කරුණක්ව ඇ . 

 

මමමකස සකස් කරනු කෙන  සංවර්ධන සැකසුම් තුලි්  මසෞභාගයමේ 

දැක්මමහි ඇතුක්  මූලික අමේක්ෂාව්  වන ඵකදායි පුරවැසිමයක්, සතුිග්  ජීව් වන තවුකක්, 

ගුණගරුක සමාජයක් ස  මසෞභාගයම්  මේයයක් මගාඩනැඟීම මූලික වයමය්  අමේක්ෂා කරයි. 

 වද නාගරික ජන ාවමේ ආර්ික ස්ථායි ාව ඇති කරමි්  විධිම්  ප්රතිනාගීකරණ සැකැස්මක් 

ඔස්මස් නාගරික ප්රමේය සංවර්ධනය  ා නියාමනය යන තරමාර්ථ සාක්ෂා්  කර ගැනීම  මමම 

සංවර්ධන සැකසුම් ම ්  පිිගව කක් වනු ඇති ෙව  විය්වාස කරමි. 

 

එෙැවි්  මමම සැකැස්ම පිලිමයක කිරිමම්ීම ඉ ා වගකීමම්   ම කාර්යභාරය ඉටු කරන කද සැකසුම් 

කණඩායම   ා න්  අයුරි්  ස මයෝගය දැක් වූ සැම   ෘදයාංගම කෘ ඥ හ ාවය පිරිනමන අ ර 

මසෞභාගයමේ දැක්මම් අමේක්ෂාව්  ඉටුකර ගැනීම සඳ ා ඔෙ සැමමේ දායක් වය කැමෙනු ඇ ැයි 

අමේක්ෂා කරමි. 

 

 

ආචාර්ය නාලක සගාඩසහව්ා(ො.ම) 

නාගරික සංවර්ධන, සවරළ සංරක්ෂණ,  

අෙද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා ෙවිත්රත්ා කටයුතුම රාජය අමාත්ය 
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iv 

ගරු සභාෙතිතුමමාස  සෙරවදන - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

දයක   රක් පුරාව  ශ්රී කංකාමේ නාගරික සංවර්ධන  සැකසුම් සකස ්

කිීම ්  එම සැකසුම් ෙකා් මක කිීම ්  ෙකය හිමි  ප්රධාන ම ආය නය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මේ. 

 

නාගරික සංවර්ධන සැකසුම් තුලි්  ප්රයස්ථ, ඵකදායි  ා කාර්යක්ෂම භුමි 

තරි රණ ර ාවක් මම් ම තරිසරය ගුණා් මක මකස කළමනාකරණය 

ඇතුළු ක්මෂ්්ර ගණනාවක් ආවරණය කරනු කෙයි. ඒකාෙේධ සැකසුම් සකස ්

කිීම  ා ක්රියා් මක කිීම තුිබ්  නාගරික ප්රමේයවක  ා එහි ජන ාවමේ 

මතාදු ය  තැවැ් ම ප්රවර්ධනය  ා නියාමනය යන තරමාර්ථ මුදු්  තමුණුවා ගැනීම සඳ ා මමම 

සංවර්ධන සැකසුම් සකස් කරනු කෙයි. 

 

1982 අංක 04 දරණ  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංමයෝධි ) තනම්  II මකා ස 8අ(1) තරිදි 

අමා යවරයා විසි්  නාගරික සංවර්ධන  ප්රමේයයක් මකස ප්රකායය  ත්  කරන කද ප්රමේයය් හි 

සංවර්ධන සැකසුම් සකස් කිීම වර් මාන රජමේ ප්රතිත් ති ප්රකායය අනුව අ යාවයය කරුණක්ව 

ඇ . 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මමවකම්  ා ක්රමමෝතාය්  තුලි්  සංවර්ධන සැකැස්ම සකස් 

කිීමම්ීම මතු වූ අභිමයෝගය්   ඉ ා සාර්ථකව මුහුණ මදමි්   ප්රමේයමේ මභෞතික, ආර්ික, සාමාජීය 

 ා තාරිසරික කරුණු සැකකිල්ක  මගන  ක්මන ේ රාමේය ය සභා ෙක ප්රමේයය සමකා සක්  සද ා 

වන  සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030 වසර දක්වා ෙකා් මක වන මකස පිිබමයක කර ඇ .  

 

එෙැවි්  මමම සැකැස්ම සාර්ථකව නිම කිරිම සද ා ඇතකැතවී ක යුතු කක නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිමේ සැකසුම් කණඩායම්  ා මනාමයක් අයුරි්  ස ාය දැක්වූ සැම  මාමේ  ෘදයාංගම ස්තුතිය 

පුදකරන අ රම  මමම සංවර්ධන සැකැස්ම සකස් කිීමම්ීම සියලු තාර්යවය් මග්  කද සක්රීය 

දායක් වය සංවර්ධන සැකැස්ම ක්රියා් මක කිීම සද ා ද ඉදිරිය ්  ෙකාමතාමරා් තු මවමි. 

 

වරලත් වාස්තුම විදයාඥ හ හර්ෂාන් ද ල්වවා 

සභාෙති 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය        

iii 

ප්රාසීය ය සභා සභාෙතිතුමමාස  ෙ වුඩය 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මන්   ක්මන නාගරික සංවර්ධන 

ප්රමේයය සඳ ා සංවර්ධන සැකැස්මක් පිිබමයක කිරිම පිිබෙඳව 

මාමේ කෘ ඥ හ ාවය ප්රථමමය්  ප්රකාය කර සිිගන අ ර, එමන්  

 ක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයය  අනනය වූ කක්ෂණ ආරක්ෂා 

වන තරිදි, විමය්ෂමය්  තාරිසරික සම්ත්  රැකගැනීම  මගන ඇති 

උ් සා ය ස  ඒ තුලි්  ප්රමේයමේ ජන ාව  උතරිම ප්රතිකාභ 

කොග   ැකි තරිදි ක යුතු කර තිබීම ප්රයංසනීය මේ.  

 

මමම සංවර්ධන  සැකැසම් සකස් කිරිමම්ීම මතාදු ම ජන ාව නිමයෝජනය කරමි්  අත විසි්  ඉදිරිත්  

කරන කද මයෝජනා  ා අද ස් පිිබෙඳව ද අවධානය මයාමුකර තිබීම මා අගය කරන අ ර, සැකැසම් 

ක්රියා් මක කිීම තුලි්  2030 වර්ෂය වන වි   ක්මන නගරය මභෞතික, ආර්ික, සාමාජීය  ා 

තාරිසරික වයමය්  විධිම් ව නගා සිටුවමි්  නිකසළ  රි  පුරවරයක් කරා අත යන ගමන  ඔෙ 

මගන ඇති ප්රය් නය පිිබෙඳව මා ඇතුළු අත ප්රාමේය ය සභාමේ සුභාශිංෂණ තළකර සිිගමි.  

 

 

 

ඩබ්.පී. ක්රිෂාන් අ රාධ සේමරත්න  

සභාෙති 

ප්රාසීය ය සභාව 

හක්මන 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය        

v 

පූර්විකාව 

 

වර් මානමේීම  ක්මන නගරය  ා  දාස් න නගර වක ඇතිවන සංවර්ධනය ම ්තුමව්  තැනනගින 

අභිමයෝගය්   මුහුණ ීමම සඳ ා විධිම්  සංවර්ධන සැකැස්මක අවයය ාවය මතුවී ඇ . ඒ අනුව, 

වර් මානමේ  ක්මන නගරය තුළ තවතින ආර්ික, සමාජීය  ා තාරිසරික  ් ් වය සැකකිල්ක  

මගන තව් නා නීක රි  තරිසරය ආරක්ෂා කර ගනිමි්  ම් වාසික නගරයක් මකස විධිම්  

සංවර්ධනයක් කරා ළ ාවිය  ැකි අයුරි්  මමම සැකැස්ම සකස් මකා  ඇ .  

 

 ක්මන සංවර්ධන සැකැසම් 2021-2030  I , II ස  III මකස මකා ස් තුනකි්  සම් වි  වන අ ර I 

වන මකා ස  තසුබිම් අධයයනය, මූලික අධයයන, සැකැස්මම් අවයය ාවය, සංවර්ධන සැකසුම් රාමුව, 

SWOT විය්මල්ෂණය ස  සංවර්ධන සැකැසම් යන තරිච්මේද වලි්  සම් වි  වන අ ර  II වන 

මකා ස 2021 - 2030 කාක සීමාව සඳ ා සැකසුම් සීමාව  අදාළ සැකසුම්  ා මගාඩනැගිලි නියම ා 

ස  කකාතකරණ නියම ා වලි්  සම් වි  මේ. III වන මකා ස කකාතකරණ මායිම් වක  අදාළ 

ඛණඩාංක ස  සියලු ඇමුණුම් වලි්  සම් වි  මේ. 

 

තළමුවන මකා ස - සැකැස්මම් 1 වන තරිච්මේදය සංවර්ධන සැකැස්මම් අර්ථය, එහි ධනතික 

ස් දර්භය, සැකැස්මම් තාර්යවකරුව් , විෂය තථය ස  සැකසුම් ක්රියාවලිය විස් ර කරයි. පිිබමවලි්  

2 වන ස  3 වන තරිච්මේදය්  සැකසුම් ප්රමේයය, ප්රමේයමේ ඉති ාසය, සැකසුම් ප්රමේයය නිර්ණය 

කිීම ස  සැකැස්මම් අවයය ාවය විස් රා් මකව දක්වා ඇ . 4 වන තරිච්මේදමේ දැක්ම, අරමුණු 

ස  උතායමාර්ගික සැකසුම් වලි්  සම් වි  වන අ ර 5 වන තරිච්මේදමේ එක් එක් තරමාර්ථය්  

සඳ ා වන මූලික SWOT විය්මල්ෂණය පිිබෙඳ සවිස් රා් මක විස් රයක් ඇතුළ්  මේ. එමම් ම, 

සැකැස්මම් 6 වන තරිච්මේදමේ සංකල්පීය සැකැස්ම ස  මයෝජි  ඉඩම් තරි රණ සංවර්ධන සැකැස්ම 

විස් ර මකමර්. ඒ ය ම්   ක්මන සංවර්ධන සැකැස්මම් ප්රධාන උතාය මාර්ග සැකසුම් වන මාර්ග  ා 

ප්රවා න සංවර්ධන උතාය මාර්ග, තිරසාර තරිසර සංවර්ධන උතාය මාර්ග, ආර්ික සංවර්ධන උතාය 

මාර්ග, යිග ක ත සුකම් සංවර්ධන උතාය මාර්ග ස  ක්රියා් මක කිීමම් උතාය මාර්ග උත අංය මකස 

සවිස් රව දක්වා ඇ . 

  

මදවන මකා ස - 7 වන තරිච්මේදය මන්  සැකසුම් ස  මගාඩනැගිලි නියම ා දක්වා ඇති අ ර 8 වන 

තරිච්මේදමේ  ුනනාග්  කකාත ස  කකාපීකරණ නියම ා විස් ර කර ඇ . 9 වන තරිච්මේදමේ 

මයෝජි  මාර්ග තළක, මගාඩනැගිලි සීමා ස  රක්ෂි  ඇතුළ්  මේ. 

 

මම් අනුව, මමම අධිකාරිමේ ස  ශ්රී කංකා රජමේ අරමුණ ව් ම්  2021-2030  ක්මන සංවර්ධන 

සැකැස්ම නුදුරු අනාග මේීම ක්රියා් මක කිීමයි. 
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ගැසට් නිසේදනය 
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01 වන ෙරිච්සේදය 

සංවර්ධන සැලැස්සම් ෙසුබිම 

1.1. හැදින්ීම 

 

  නගර සංවර්ධන සැකැස්ම නගරයක අනාග ය තීරණය කරන ප්රධාන සාධකයක් මේ. එම 

සැකැස්ම සකස් කිරිම සඳ ා ප්රමේයමේ සමාජ, ආර්ික, මභෞතික  ා තාරිසරික සාධක තාදක 

කරගනී.ශ්රී කංකාමේ නගර සංවර්ධනමේ නියාමන ආය නය මකස ක යුතු කරනු කේ ම්  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වන අ ර,  මමම අධිකාරිය  1978 අංක 41 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාී තන  ය ම්  ප්රකාශි  සංවර්ධන ප්රමේය සඳ ා නාගරික සැකසුම් සකස ්

කිරිමම්  ා ක්රියා් මක කිරිමම් ෙක ක තැවී ඇ . ඉ   තනම්  3 සඅ  වග් තිය ය ම්  

තැවී ඇති ෙක ක ප්රකාරව යම්කිසි ප්රමේයයක් නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයයක් මකස ගැසට් 

මන්  ප්රකායය  ත් කිරිමම්  අනතුරුව එම ප්රමේයය සඳ ා සංවර්ධන සැකැස්මක් සකස ්

කිරිම අධිකාරිමයහි ප්රධාන කාර්යභාරය මේ. ඒ  සඳ ා නීතිමය තදනම 1978 අංක 41 දරණ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාී තන   අනුව සකස් කරන කද 1982 අංක 04 දරණ සංමයෝධි  

තන  මන්  සතයා ඇ .  

 

   ක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයය අංක 1286/7 දරණ 2003.04.29 දිනැති අතිවිමය්ෂ ගැසට් 

ත්රය මන්  නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයයක් මකස ප්රකායය  ත් කර ඇ . ඒ සඳ ා  ක්මන 

ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨායමේ නගර මධයමයහි වර්ග කිමකෝමී ර් 3.06ක (ම ක් යාර් 

306.73) භූමි ප්රමාණයකි්  යු්  ්ාම නිකධාී වසම් 11ක මකා ස් ඇතුක්  මේ.  ක්මන 

නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයය සද ා මමම ක් සංවර්ධන සැකැස්මක් සකස් කර මනාමැති 

ෙැවි්  ප්රමේයමයහි තව් නා ආර්ික, සාමාජීය, මභෞතික  ා තාරිසරික  ් ් වය්  පිිබෙඳ 

අධයයනයක් සිදුකරන කදි. එමන්   දැන  තව් නා ගැ ළු  ා විභව ා  ුනනාමගන එම 

විභව ා ප්රයස්ථ අ් දමි්  භාවි ය  ගනිමි්  වර් මානමේ තව් නා ගැ ළු අවම කර ගැනීම්  

අනාග මේ ඇතිව් නා වූ ගැ ළු වක  විසුනම් මසවීම්  අරමුණු මකා මගන මමම සංවර්ධන 

සැකැස්ම සකස් කර ඇති අ ර, එම  සංවර්ධන සැකැස්ම වසර 2021 සි  2030 දක්වා කාක 

තරාසය සඳ ා ෙකා් මක මේ.  

 

1.2. ොර්ශවකරුවන් 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මා ර දිස්ික් කාර්යාකය මන්  පිිබමයක කරන කද   ක්මන 

නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයය සඳ ා සකස් කරන කද සංවර්ධන සැකැස්ම ත   ආය න වක 

අද ස්  ා මයෝජනා, නිර්මේය තදනම් කරමගන පිිබමයක කරන කදි.  
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ප්රධාන ොර්ශවකරුවන්  

  ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

 

අසනකුත් ොර්ශවකරුවන්  

1. ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය -  ක්මන 

2. පුරාවිදයා මදතාර් මම්් තුව - ගාල්ක 

3. ශ්රී කංකා ගමනාගමන මණඩකය -  ක්මන 

4. මාර/ මකෝංගක ම ා විදයාකය -  ක්මන 

5. මාර/මමම ෝදිස්  මධය ම ා විදයාකය 

6. කකාත අධයාතන කාර්යාකය -  ක්මන 

7. රුහුණ විය්ව විදයාකය - මා ර 

8. මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න අධිකාරිය - දකුණු තළා්  කාර්යාකය 

9. මධයම තරිසර අධිකාරිය - මා ර 

10. වාරි මාර්ග මදතාර් මම්් තුව - මා ර 

11. මතාල් වගා කිීමම් මණඩකය - මා ර 

12. විදුලි ෙක මණඩකය - මා ර 

13. විවිධ මස්වා සමූතකාර සමිතිය -  ක්මන 

14. මගාවිජන මස්වා කාර්යාකය -  ක්මන 

15. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය - මා ර 

16. මසෞඛය ධවදය නිකධාී කාර්යාකය -  ක්මන 

17. ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න මණඩකය - මා ර 

18. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - මා ර 

19. අතනයන කෘෂිකර්ම මදතාර් මම්් තුව - මා ර 

20. ජාතික මගාඩනැගිලි තර්මේෂණ සංවිධානය 

21.  ැතැල් කාර්යාකය -  ක්මන 

22. මගාවි සංවිධාන -  ක්මන 

 

සහය සැලසුම් කණ්ඩායම 

1. සංවර්ධන සැකසුම් අංයය සනාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

2. තාරිසරික  ා භූ දර්යන අංයය සනාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

3. භූමගෝලීය ම ාරතුරු තේධති අංයය සනාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

4. තර්මේෂණ  ා සංවර්ධන අංයය සනාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  
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1.3. විෂය ෙථය 

 

 ක්මන ප්රාමේය ය සභා ෙක ප්රමේයමයහි ්ාම නිකධාරි වසම් 15 ක් ආවරණය වන තරිදි 

විය්මල්ෂණා් මක අධයයනය්  සිදුකර ඉ්  ්ාම නිකධාරි වසම් 11ක මකා ස් ඇතුළ්  

නාගරික සංවර්ධන ෙක ප්රමේයය සඳ ා  ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම සකස් කර ඇ .  

 

 ක්මන නගරය මා ර, වකස්මුල්ක, මෙලිඅ්   ස  කඹුරුපිිගය යන නගර සම  මදවන මතළ 

මාර්ග ජාකයකි්  අීයව සම්ේ ධ වන මාර්ග මංස් ධියක පිහිටීම් ,  ක්මන නගරමේ සි  

කිමකෝමී ර් 11ක් දුරි්  පිහිිග මෙලිඅ්   නගරමයහි තවතින A මර්ණිමේ දුම්රිය නැවතුම් 

මතාක ස   ක්මන නගරය  කිමකෝමී ර් 11ක් දුරි්  පිහිිග දක්ෂිණ අධිමේගී මාර්ගමයහි 

මෙලිඅ්   ස  අතරැක්ක අ්  ර් හුවමාරු මධයස්ථාන මන්  ඇතිවන ෙකත ම ම  මමම 

නගරය ම් වාසික නගරයක් මකස සංවර්ධනය කිරිම  අවයය මභෞතික, තාරිසරික  ා සාමාජීය 

තසුබිම සැකසීම මකමරහි ද මමම සැකැස්ම මන්  අවධානය මයාමු කර ඇ . 

 

ජාතික  ා කකාපීය සම්ේ ධ ාවය්   අම රව මසෞභයාගය දැක්ම ද මභෞතික සැකසුම් 

මදතාර් මම්් තුව විසි්   ුනනාග්  ජාතික ප්රතිත් ති වක  අනුව පිිබමයක කරන කද ජාතික 

මට් මම් සැකසුම්වක  අනුග  වන මකස  ා ඒ සඳ ා උතකාී වන තරිදි ප්රාමේය ය මට් මි්  

අදාක කරග   ැකි සංවර්ධන සැකැස්මක් පිිබමයක කිරිම මමහිීම අමේක්ෂා මකමර්.  

 වද,  ක්මන නගරමයහි මුළු භූමි ප්රමාණමය්  37% ක් වන කුඹුරු ඉඩම් නාගරික ප්රමේයමයහි 

තවතින විභව ාවයක් මකස  ුනනාමගන ඇති අ ර මමම කුඹුරු ඉඩම් සාම්ප්රදායික 

කෘෂිකර්මා්  ය තාදක කරග්  සංචාරක කර්මා්  ය සඳ ා මයාදාගැනීම ්  තවතින කුඹුරු 

 ා ම ්  බිම් තේධතිය එම ප්රමාණමය් ම තව් වා ගැනීම්  පිිබෙඳව මමහිීම ප්රමුඛ අවධානය  

කක්කර ඇ . 

 

එමම් ම, මමම සංවර්ධන සැකැස්ම සැකසීමම්ීම ප්රමේයය තුක තිමෙන සමාජ, ආර්ික, 

මභෞතික  ා තාරිසරික අංය ඔස්මස් අධයයනය කර එය  සුදුසු ඒකාෙේධ සංවර්ධන සැකැස්මක් 

සකස් කිීම අරමුණු කරන අ ර, එය  අදාක වයාතෘති  ුනනාගැනීම  ා මභෞතික 

සංවර්ධනමේීම අදාක නීති නියම ා  ුන් වාීමම අමේක්ෂා මකමර්. 2030 වර්ෂය අවස්  වන වි  

 ක්මන නාගරික සංවර්ධන ෙක ප්රමේයය සැකසුම්ග  නගරයක් තුක තිරසාර ආර්ිකයක්  ා 

ආකර්යනීය සුව ත සු ස  මසෞඛය සම්ත් න ජීවන ර ාවක් නිර්මාණය කිීම මමම සංවර්ධන 

සැකැස්ම තුලි්  අවධානය මයාමු කර ඇ . 
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1.4. සැලසුම් ක්රියාවයය 

 

 ක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයය සඳ ා සංවර්ධන සැකැස්ම සැකසීම 2017 වර්ෂමේ ජුනි 

මාසමේීම ආරම්භ කරන කදි.  එහි සැකසුම් ක්රියාවලිය ත   තරිදි දැක්විය  ැකිය. 

වගු අංක 01 : සැලසුම් ක්රියාවයය 

ෙසුබිම් අධයයනය අධයයන ප්රමේයය පිිබෙඳව රචි  ්් ථ, ස රා, පුව් ත්   ා මවන්  

ප්රකායන අධයයනය කිරිම. 

රාජය ආය න මන්  ආර්ික, සමාජීය  ා මභෞතික ම ාරතුරු පිිබෙඳ 

ේවිතීක ද්   කොගැනීම. 

භූමි තරි රණ ර ාව පිිබෙඳ ක්මෂ්්ර සමීක්ෂණ සිදුකිරිම. 

විෂය ෙථය  ක්මන නගරය ආශ්රි  ක්රියා් මක වී ඇති  ා මයෝජි  සංවර්ධන 

වයාතෘති පිිබෙඳව ස  නගරය  ආස් නව පිහිිග අධිමේගී මාර්ගමයහි 

අ්  ර් හුවමාරු මධයස්ථාන ආශ්රි ව  ා මා ර - ක රගම දුම්රිය 

මාර්ග සංවර්ධන වයාතෘතිය ආශ්රි ව මෙලිඅ්    ා යිගයන නගරවක 

සිදුවන සංවර්ධනය පිිබෙඳව අධයයනය කරන කදි.  

ගැටළු හා විභවත්ා 

හඳුනාගැනීම 

අධයයන ප්රමේයය තුක ආර්ික, සාමාජීය, මභෞතික  ා තාරිසරික 

අංයය් හි තව් නා ගැ ළු  ුනනා ග් නා කදි. මම් සඳ ා නගරමේ 

ඇති එක් එක් ආය නය් මේ ස භාගි් වය කොගැනීම  

2017.12.12 දින තාර්යවකරුව් මේ  මුවක් මා ර ීම තව් වන කදි.  

දැක්ම අරමුණු හා 

ෙරමාර්ථ 

හඳුනාගැනීම 

ප්රමේයය තුළ තව් නා සංවර්ධන විභව ාවය් මග්  මනා මකස 

ප්රමයෝජන ගැනීම ්  ප්රමේයය තුළ ඇති සංවර්ධනමේ ගැ ළුකාී 

 ් ් වය්  ම  රවා ගනිමි්  තාරිසරික, ආර්ික, සමාජීය  ා 

මභෞතික අංයය් හි සමෙර සංවර්ධනය තුිබ්  නගරමේ දියුණුව කරා 

රැමගනයාම සඳ ා අවයය දැක්ම මගාඩන න කද අ ර, දැක්ම 

සාක්ෂා්  කරගැනීම  ඉකක්ක  ා අරමුණු සකස් කරන කීම.  

විස්ත්රාත්මක 

විශ්සවෂණය 

සංවර්ධන සැකැස්මම් දැක්ම ක ාකරගැනීම සඳ ා අරමුණු  ා 

තරමාර්ථ සාක්ෂා්  කරග  යුතුය. ඒ සඳ ා සංවර්ධන ප්රමේයමේ 

තව් නා යක් තී් , දුර්වක ා, අවස්ථා  ා අවහිර ා ඉ ා 

සවිස් රා් මකව විය්මල්ෂණය කරන කදි. 

සංවර්ධන 

සැලැස්සම් උොය 

මාර්ග 

සගාඩනැගීම 

 

ඉ   සඳ ්  කරන කද සවිස් රා් මක විය්මල්ෂණය් මේ ප්රතිඵක 

ප්රමුඛ ා ග  කරමි්  සංවර්ධන සැකැස්මම් ඉකක්ක ක ා කරගැනීම 

සඳ ා අරමුණු  ුනනාග් නා කීම. එම අරමුණු මන්  ප්රමේයමේ 

තවතින සංවර්ධන විභව ාව්  නියමි  කාකයක් තුළීම නියමි  
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ප්රමාණය් මග්  වැිදදියුණු කරගැනීම ් , ප්රමේයය තුළ තවතින 

ගැ ළුකාී  ් ් වය්  ම  රවාගනිමි්  අමේක්ෂි  කාකය තුළ 

ප්රමේයය සංවර්ධනය කරා මගන යාම සඳ ා්  අරමුණු සකස් කරනු 

කැබීය. සංවර්ධන සැකැස්මම් ඉකක්ක  ා අරමුණු තුිබ්  දැක්ම ක ා 

කරග  යුතු ආකාරය විය්මල්ෂණය කරන කීම. ඉ්  අනතුරුව උතාය 

මාර්ග සැකසුම් සකස් කරන කද අ ර, ක්රියාකාී වයාතෘති 

 ුනනාග් නා කීම.  

සැලසුම් නියමත්ා 

පිළිසයල කිරීම 
 

සංවර්ධන සැකැස්ම ෙකා් මක කිීම සඳ ා අවයය මගාඩනැගිලි 

ඉඳිකිීම සම්ේ ධ නීති  ා නියම ා, ඉඩම් තරි රණය්  

සම්ේ ධමය්  වන නීති  ා නියම ා ද සංවර්ධන සැකැස්මම් දැක්ම 

කරා ක ාවීම සඳ ා දැන   ුනනාග්  ගැ ළු  ා  ඉදිරිමේීම 

උේග මේයැයි විය්මල්ෂණය මන්  අමේක්ෂා කරනු කෙන ගැ ළු ද 

අවම කරගැනීම සඳ ා නී යානුල ක රාමුවක් ඇති කිීම  මමහිීම 

ක යුතු කරන කීම. 

ෙළාත් ොලන 

ආයත්නසේ  

එකඟත්ාවය  

 

සකස් කරන කද දළ සංවර්ධන සැකැස්ම සඳ ා ම ජන අද ස ්

කොගැනීම සඳ ා අදාක තළා්  තාකන ආය නය  ඉදිරිත්  කර 

ඔවු් මේ අද ස්  ා මයෝජනා කොගැනිම  දින 60ක කාකයක් කොීම 

ම ජන අද ස්  ා තළා්  තාකන ආය නමේ මයෝජනා අනුව අවයය 

සංමයෝධනය්  සිදු කරනු කැමබ්.  

සංවර්ධන 

සැලැස්ම ප්රධාන 

සැලසුම් කමිටුවට 

ඉදිරිෙත් කිරීම  

තළා්  තාකන ආය නමේ අද ස්  ා මයෝජනා කොගැනීමම්  තසු 

නැව  සංමයෝධනය කරන කද සංවර්ධන සැකැස්ම අධිකාරිමේ ප්රධාන 

සැකසුම් කමිටුව  ඉදිරිත්  කර අවයය උතමදස්  ා මයෝජනා 

කොගැනීම සිදු කරන කීම.  

අ මැතිය හා 

ප්රකාශයට ෙත් 

කිරීම 

උතායමාර්ගික සැකසුම් අංයය විසි්  සංවර්ධන සැකැස්ම ස්ථාපි  

කිීම සඳ ා අනුමැතිය කො ගැනීම  ා සංවර්ධන සැකැස්ම ප්රකායය  

ත්  කිීම  අදාළ නීතිමය ක්රියා තිගතාිග අනුගමනය කිීම. 
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02 වන ෙරිච්සේදය 

මූයක අධයයනය 

 

2.1. අධයයන ප්රසීශය  

 

 ක්මන නගරය දකුණු තළාම්  මා ර දිස්ික්කමේ නැමගනහිර මායිම  ව් න  මා ර - 

මිේමදනිය ප්රධාන මාර්ගමයහි මා ර නගරමේ සි  කිමකෝමී ර් 23.0 ක් දුරි්  පිහි ා ඇ . 

 ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨායය ්ාම නිකධාී වසම් 34කි්   ා වර්ග කිමකෝමී ර් 

53.8 ක භූමි ප්රමාණයකි්  සම් වි  වන අ ර, 2020 වර්ෂමේ මුළු ජනග නය 34,816ක්ද, 

තවුල් 9720 ක්ද මේ. සසම්ත්  තැතිකඩ - 2020, ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය,  ක්මන  

 
මමම ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨායමේ වර්ග කිමකෝමී ර් 13.34 කි්  යුක්  ප්රමේයය අධයයන 

ප්රමේයය මකස ම ෝරා මගන ඇති අ ර, එය  මෙරුමේමවක ස293සී , ගම්මැදපිිගයස286සී , 

කැබිලියමතාක දකුණ ස284ඒ , මකෝංගක මධයම ස295බී , මකෝංගක නැමගනහිර ස295 , 

මකෝංගක දකුණ ස295සී , මකෝංගක ෙ හිර ස295ඒ , කාල්මත ස294බී , මුරු මුරය ස293 , 

මුරු මුරය ෙ හිර ස293බී , මුරු මුරය නැමගනහිර ස293ඒ , උඩුපීල්මකමගාඩ නැමගනහිර 

ස294 , උඩුපීල්කමගාඩ ෙ හිර ස294ඒ , මේත ඉර දකුණ ස283ඒ , මේත ඉර ෙ හිරස283බී  

යන ්ාම නිකධාී මකාට්ඨාය  අය්  මේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

ල්තියම් අංක 1 : අධයයන ප්රසීශය  : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය  

අධයයන ප්රසීශය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය  
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 01 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්ය ාකය 
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මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය  

 

2.2. සැලසුම් ප්රසීශය නිර්ණය කිරීම 

 

සැකසුම් ෙක ප්රමේයය නිර්ණය කිීමම්ීම අධයයන ප්රමේයය තාදක කරගනිමි්  ක්රියාකාී 

ප්රමේයය, මභෞතික සීමාව ස  තරිතාකන සීමාව තදනම් කර ගනිමි්  මූලික වියම්ල්ෂණයක් 

සිදුකරන කද අ ර, ඒ ම  තදනම්ව සැකසුම් සීමාව  ුනනාගැනීම සිදුකර ඇ .  

2.2.1. ක්රියාකාරීත්ව ප්රසීශසේ  ීමමාවන් 

 

ක්රියාකාී් ව ප්රමේයමේ සීමාව්  තීරණය කිීම සඳ ා සංවර්ධන නැමියාව, ඉඩම් විගනාකම, 

ජාක මක්් ීය විය්මල්ෂණය , ජන සංක්රමණය පිිබෙඳ සැකකිල්ක  ග් නා කදි.  

2.2.2. භූසගෝලීය ීමමා මායිම් 

 

භූමගෝලීය සීමා නිර්ණය කිීම සඳ ා තාරිසරික සංමේීම ාවය, භූමගෝලීය පිහිටීම  ා ජක 

තේධති පිිබෙඳ විය්මල්ෂණය කරන කදි.  

මමහිීම තාරිසරික  සංමේීම ා ප්රමේය මකස නගර මධයමයහි තව් නා ම ක් යාර් 113ක් වන 

කුඹුරු බිම් තේධතිය  ුනනාග් නා කද අ ර , එය අ ක ඇනලි 05 ක ආකාරමය්  විහිීම ඇ . 

අධයයන ප්රසීශය 

ජකව න තේධති 

ෙීධති විශ්සවෂණය රටා විශ්සවෂණය ජාල විශ්සවෂණය 

භූමි තරි රණ ර ාව මාර්ග ජාක 

සමාජ ආර්ික තේධති භූ රූතන ර ාව 

ජකව න තේධති          භූමි තරිමභෝග ර ාව මාර්ග ජාකය 

රූෙ සටහන් අංක 1 : අධයයන ප්රසීශය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය  
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එමස්ම, භූමගෝලීය  පිහිටීම අනුව නගර මධය ප්රමේයය මුහුදු මට් මම් සි  මී ර් 100 ක තමණ 

උසි්  තවතින  ැනි කා ප්රමේයයක් මකස  ුනනාග   ැකි අ ර, වර්ග කිමකෝ මී ර් 03 ක් 

තමණ වන එම ප්රමේයමය්  ඔබ්ෙ  ය් ම උස් බිම් වයාේතියක්  ුනනාග   ැකිය. එම උස් බිම් 

ආශ්රි ව පිහිිග වැේ 05 ක් ඔස්මස් ගකා එන ජකව න තේධතිය නගරය් හි කෘෂිකාර්මික 

සශ්රීක් වය  ම  ද දායක් වයක් සතයන ෙව  ුනනාග   ැකිය. 

 
අධයයන ප්රමේයය තුක තවතින මමම සංමේීම ප්රමේය සැකසුම් ප්රමේයය තීරණය කිීම  

මයාදාග්  නිර්ණායකයක් වන අ ර, එම ප්රමේයය මමම සංවර්ධන සැකැසම් තුලි්  ආරක්ෂා 

කිීම ්  මතු තරපුර  දායාද කිීම  මම් ම ඌණ උතමයෝජනමේ තවතින තරිසර ආශ්රි  

විභව ාවය්  ප්රයස්ථ අ් දමි්  උතමයෝජනය  මයාදා ගැනීම ්  මමම විය්මල්ෂණය වැදග්  

මේ.  

2.2.3. ෙරිොලන ීමමා මායිම් 

 

සැකසුම් ෙක ප්රමේයය නිර්ණය කිීම සඳ ා මයාදාග්   ව්  නිර්ණායකයක් මකස තරිතාකන 

සීමා මායිම් මත් වා දිය  ැකිය. ඒ අනුව, මමම සැකැස්මමහි අධයයන සීමාව මකස 

මෙරුමේමවක ස293සී , ගම්මැදපිිගයස286සී , කැබිලියමතාක දකුණ ස284ඒ , මකෝංගක මධයම 

ස295බී , මකෝංගක නැමගනහිර ස295 , මකෝංගක දකුණ ස295සී , මකෝංගක ෙ හිර ස295ඒ , 

කාල්මත ස294බී , මුරු මුරය ස293 , මුරු මුරය ෙ හිර ස293බී , මුරු මුරය නැමගනහිර 

ස293ඒ , උඩුපීල්මකමගාඩ නැමගනහිර ස294 , උඩුපීල්කමගාඩ ෙ හිර ස294ඒ , මේත ඉර 

දකුණ ස283ඒ , මේත ඉර ෙ හිරස283බී  යන ්ාම නිකධාී වසම් වක  අය්  ප්රමේයය 

 ුනනාග් නා කදි. එමස් වුවද, අමනකු්  නිර්ණායක අනුව අධයයනය කිීමම්ීම සැකසුම් ෙක 

ප්රමේයය තීරණය කිීම සඳ ා තවතින තරිතාකන සීමා, මායිම් ඒ ආකාරමය් ම මයාදාගැනීම 

අත සු විය.  

2.2.4. සැලසුම් බල ප්රසීශය 

 

 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්මමහි සැකසුම් ෙක ප්රමේයය නිර්ණය කිීම සඳ ා ඉ   

විස් ර කරන කද ක්රියාකාී ප්ර මේයමයහි සීමා, භූමගෝලීය සීමා, තරිතාකන සීමා  ුනනාගනිමි්  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසි්  2003.04.29 දිනැති අංක 1286/7 දරණ අතිවිමය්ෂ ගැසට් 

නිමේදනය මන්  ප්රකායය  ත් කරන කද වර්ග කිමකෝ මී ර් 3.06 ක් සම ක් යාර් 306.73  

වන ප්රමේයය සැකසුම් ෙක ප්රමේයය මකස ම ෝරාග් නා කද අ ර, එම ප්රමේයය සඳ ා මමම 

සංවර්ධන සැකැස්ම සකස් කර ඇ . සසිතියම් අංක 2  
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2.3. සැලසුම් සන්දර්භය හා වර්ත්මාන ත්ත්ත්වය  

 
ප්රාේ ිති ාසික යුගමය්  තසු  ක්මන ප්රමේයය වාස භුමිය කරග්  මිණිකිරුළ නම් රජු  ය  

වර්ෂ 240 ීම තමණ  ක්මන වාසය කළ ෙව  සාක්ෂි ඇති ෙව සඳ ්  මේ.  වද, වර් මානමේ 

 ක්මන - මෙලිඅ්   මාර්ගමේ කිමකෝමී ර් 01 ක් තමණ දුරි්  පිහිිග මරේමසිරි ධර්මාය නය 

රජුමේ මාිබගය තිබූ සථ්ානය ෙවද එම මල්ඛනමේ සඳ ්  මේ. සමා ර පුරාණය 1994. 

කඹුරුපිිගමේ වනර න හිමි . 

 

 ක්මන ප්රමේයය ඉ ාම්  ීමර්ඝ ඉති ාසයක් ඇති රාජ තරම්තරා ගණනාවකි්  මතෝෂණය වූ 

ිති ාසික  ා රාජකීය ආරක්ෂි  ප්රමේයයක් වයමය්  ප්රසිේධිය  ත් ව තිබී ඇති ෙව් , නාග 

මගෝික සමමයහි රුහුණ  තකා ගිය මු සීව නම් රජුමේ පු්  ම ානාග කුමරුමේ රුහුණු 

සම්ප්රාේතිය සම  මමම ප්රමේයමේ ිති ාසික ම ාරතුරු වඩා්  තණ ගැ් වී ඇ . නාග 

වංශිකමයෝ වඩා්  සශ්රීක භූමි ප්රමේය ආශ්රි ව ගම් නියම්ගම්  නා ගනිමි්  වාසය කර ඇති 

ෙව් , නාග මගෝිකයි්   ක්මන දක්වා වයාේ  වූ ෙව්   ක්මන ප්රමේයය  පිවිමසන මාර්ගය 

අව  පිහිිග නාදුගක, නායිම්ෙක, නාක් ද ආීම ්ාම නාමවලි්  සනාථ වන ෙව්  එම ්් ථමයහි 

දක්වා ඇ . තෘතුගීසී්  මා ර දිසාව ය ් කර ගැනීමම්  අනතුරුව ගාල්ක, මා ර ආීම ප්රධාන 

නගරවක මම් ම  ක්මන, කටුවන ආීම ප්රමේයවකද ෙකමකාටු ෙැ් ද වූ ෙව සඳ ්  මේ. සමා ර 

පුරාණය, වනර න හිමි, 1994, 199  1645 ජනවාරි 01 දින තෘතුගීසී ක් මේසි ගිවිසුම ම  

මා ර දිසාව්  ක් මේසී්   හිමිවුනි. ක් මේසීහු මා ර, ග් දර,  ංගල්ක,  ක්මන, කටුවන 

ආීම ස්ථාන වක ෙකමකාටු  ැනූ . ක්රි.ව. 1645 ීම ක් මේසී්  විසි්   ක්මන කඩමතාළ  යාර 

150 ක් තමණ දුරි්  සමා ර තාමර්  මකෝ් ග ව්   ඉදිරිතස ඇති මකාටුමගාඩැල්ක නම් 

ස්ථානමේ ෙ කමකාටුවක්  නන කද ෙව  ක්මන පුරාවිදයා් මක ඉති ාසය නම් ්් ථමයහි 

සඳ ්  මේ.  

පුරා න යුගමේ ත ්  ිති ාසික ම ාරතුරු රැසක්  ක්මන  ා ෙැඳී ඇති අ ර, මමමස ්

විකායනය වූ නගරය 1987 වර්ෂය වන වි  දකුණු තළාම් , මා ර දිස්ික්කමේ පිහිිග ගම්සභා 

අතුරි්   ක්මන - වකකඩ ගම් සභා ෙක ප්රමේයය  ඇතුක්  විය. එය 1988.01.01 දින  ක්මන  

ප්රාමේය ය සභාව  මකස ප්රකායය  ත් කර ඇ .  

 ක්මන නගරමේ මභෞතික සැකසුම් ක යුතු 2003.04.28දින දක්වා නගර  ා ්ාම නිර්මාණ 

ආඥ හා තන  ය ම්  සිදුවූ අ ර, 2003.04.29  දිනැති අංක 1286/07 දරණ ගැසට් නිමේදනය 

තරිදි  ක්මන නාගරික ප්රමේයය නාගරික සංවර්ධන අධිකාීමේ ප්රකාශි  ප්රමේයයක් මකස  

ප්රකායය  ත්  කර ඇ . ඒ අනුව, දැන  මමම ප්රමේයමේ සැකසුම්  ා සංවර්ධන  ක යුතු 1978 

අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි තන  ය ම්  සංසථ්ාපි  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මන්  ඉටු කරනු කැමබ්.  
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 ක්මන නගරය ම ්   ා වියලි මිර මේයගුණික කක්ෂණ වලි්  යු්  ප්රමේයයකි. ජාතික 

මභෞතික සැකසුම් මදතාර් මම්් තුව මගි්  සකස් කරන කද ජාතික මභෞතික සංමයෝධි  

සැකැස්ම  අනුව නගරය ආතදා වලි්  ම ාර කකාතයක පිහි ා ඇ . ම ්  කකාතය  අය්  

මමම ප්රමේයමේ මතාඩමසාලික් ස  රතු මිර තසක් දැකිය  ැකි අ ර, කෘෂිකාර්මික ක යුතු 

සඳ ා සුදුසු තරිසරයක් තවතී. මදනගම වැව, උය්  වැව, ති්  මු දණු වැව යන තාරිසරික  ා 

ආර්ික වයමය්  වැදග්  වන වැේ කිහිතයක් නගරය ආශ්රි ව පිහි ා ඇ . ආර්ික මභෝග 

වයමය්  වැදග්  වන මතාල්, කුරුදු, පුවක්, ම්  වගාව ප්රමේයමේ වයාේ  වී ඇති අ ර, නගරය 

කෘෂි කාර්මික මෙෝග මිකීම ගැනීමම් මධයසථ්ානයක් මකස අතී මේ සි  වැදග්  මේ.  

ජාතික මභෞතික සැකසුම් මදතාර් මම්් තුව මගි්  ප්රකාශි  ජාතික මභෞතික සැකසුම් 

ප්රතිත් තිය  ා සැකැස්මම් අරමුණ වනුමේ ශ්රී කංකාමවහි ස්වාභාවික සම්ත්  වලි්  උතරිම 

ප්රමයෝජන කොගැනිම  ා එහි වාසි ස ග  පිහිටීම තුලි්  උතරිම ඵක කොග් නා තරිදි භූමි 

තරිමභෝග සැකැස්ම සකස් කිරිම  ා යිග ක ත සුකම් සංවර්ධනය කිරිමයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූකාරය   ජාතික මභෞතික සැකසුම් මදතාර් මම්් තුව - 2020 

රූෙ සටහන් අංක 2 : ජාතික සභෞතික සැලැස්ම 2050 
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ජයිකා ආය නය (Japan International Co – operation Agency)  මන්  1997 වසමර්ීම සකස ්

කර ඇති දකුණු කකාපීය නගර ධූරාවලිය  සරූත ස  ්  අංක 03   අනුව ගාල්ක  ා මා ර 

නගර මදක තළමු මතළ නාගරික මධයස්ථානයක් වයමය් ද  ක්මන නගරය සිේවන මතක 

නාගරික  මධයස්ථානයක් වයමය් ද  ුනනාමගන ඇ .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

එමස්ම වර් මාන රාජය ප්රතිත් ති ප්රකායනය වන “ර   දන මසෞභාගය දැක්ම ය ම්  “සී 

 ැඩය ග් නා” ආර්ික මකාරිමඩෝ 9ක්  දුනා මගන ඇති අ ර එම මකාරිමඩෝ අ ර 

 ම්ේ ම ා  වරාය  ා ම්  ක ඡා ය්  ර ගුව්  ම ාටුතක මුල් කරග්  ඡා ය්  ර 

කාර්මික  ා මස්වා සැතයුම් මක්් රස්ථානය මකස  දුනා මගන තිබීම තුිබ්   ක්මන නාගරික 

ප්රමේයය කකාපීය  ා ජාතික වයමය්  සම්ේ ධ ා මගාඩනැගීම මකමරහි ෙකතාන සාධකයක් 

මකස මත් වා දිය  ැකිය. එම දැක්ම ය ම්  ජාතික නගර මකස ගාල්ක නගරය  දුනා මගන 

ඇති අ ර එම නගරය කකාපීය වයමය්  සම්ේ ධ ා තැවැ් මවන ෙැවි්  එය ද සැකසුම 

සකස් කිීමම්ීම අවධානය මයාමු කළ කරුණක් මේ.  වද, මසෞභාගය දැක්ම ය ම්  මා ර 

නගරය ස සම්ේ ධි  නගරයක් මකස   දුනා මගන තිබීම ද  ක්මන නගරමයහි අනාග  

කාර්යභාරය වර්ධනය  විමය්ෂමය්  ෙකතානු  ඇ .    

 ක්මන නාගරික ප්රමේයය අ්  ර් කකාපීය වැදග් කමක් ඇති මා ර - ඇඹිලිපිිගය දක්වා 

සම්ේ ධ මදවන මතළ ම ා මාර්ගමේ පිහි ා  ඇති අ ර, මෙලිඅ්  , වකස්මුල්ක, මදයිය් දර, 

රූෙ සටහන් අංක 3 : නාගරික මධයස්ථානවල අනාගත් ූරරාවයය : 1997 
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කඹුරුපිිගය  ා අකුරැස්ස යන නාගරික මධයස්ථාන සමග මදවන මතළ මාර්ග  ජාකයකි්   

සම්ේ ධ  මේ.  

 

 එම මාර්ග ජාකය  ම්ේ ම ා  දිස්ික්කය සම  සෘජුවම සම්ේ ධ වීම  ර ා ම්  ක 

ජා ය්  ර ගුව්  ම ාටුමතාළ,  ම්ේ ම ා  ජා ය්  ර වරාය  ා ූරරියවැව ක්රිකට් 

ක්රීඩාංගණය සඳ ා මකිග කාකයකීම ක ා වීමම්  ැකියාව තුිබ්  මමම නගරය කකාතය තුළ  

සාමාජීය  ා ආර්ික වයමය්  වැදග්  වීම  ම ්තු වී ඇ .  

 

එය රූත ස  ්  අංක 04 මගි්  දක්වා ඇ . විධිම් ව ක්රියා් මක වන මා ර -  ක්මන ෙස ්

මස්වාව මන්   ක්මන නාගරික ප්රමේයය මා ර නගරය සම ්  වකස්මුල්ක, මිේමදනිය, 

මදයිය් දර සි   

 

 ක්මන නගරය  ර ා මකාළඹ දක්වා ගම්  කරන ෙස් මස්වාව මන්  මකාළඹ නගරය 

සම ්   සෘජු සම්ේ ධ ාවයක් ඇති කිීම  සම් වීම එහි අනාග  කාර්යභාරය වර්ධනය  

විමය්ෂමය්  ෙකතානු  ඇ .  

 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,  මාත්ර දිස්ික් කාර්යාලය -2020 

 

2011 වර්ෂමේ ජන  ා නිවාස සංගණන ද්   අනුව මා ර දිස්ික් ජනග නය 965,291 ක් 

වන අ ර,  ක්මණ ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨාසමේ ජනග නය 30,994 ක්ද,  ක්මන 

නාගරික  සංවර්ධන ප්රමේයමේ ජනග නය 3,093 ක්ද මේ. 2020 වර්ෂය වන වි   ක්මන 

රූෙ සටහන් අංක 4 : හක්මන නගරසේ  ස්ථානීය පිහිටීම 
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නාගරික  සංවර්ධන ප්රමේයමේ ජනග නය 3144 දක්වා වර්ධනය වී ඇ  සසම්ත්  තැතිකඩ - 

2020 . 

 ක්මන නගරමේ ජනග නය 2011 – 2020 දක්වා කාක තරාසය තුළීම ඉ ා අඩු වර්ධන 

අනුතා යක් මගන ඇ .  වාර්ෂික වර්ධන අනුතා ය සියය  0.17 ක් වන අ ර, නාගරික 

ප්රමේයමේ මුළු ජන සංඛයාව අඩු වර්ධන මේගයකි්  වැිද වී ඇති ෙව තැ ැදිලි මේ.  

 

 ක්මන නාගරික ප්රමේයය, මුළු භුමි ප්රමාණය වර්ග කිමකෝමී ර් 3.06 සම ක් යාර් 306.73  ක් 

මේ. 2011 වර්ෂමේ ජන සංගණන වාර් ා අනුව ප්රමේයමේ දළ ජන ඝණ් වය ම ක් යාර් 01  

පුේගකයි්  10 ක් වන අ ර, ශුේධ ජන ඝණ් වය ම ක් යාර් එකක  පුේගකයි්  16 ක් මේ. 

2020 වර්ෂය වන වි  ප්රමේයමේ දළ ජන ඝණ් වය ම ක් යාර් 01  පුේගකයි්  11 ක් දක්වා 

වර්ධනය වී ඇ . 

 

මා ර,  ංගල්ක වැනි ප්රධාන නගර්  මෙලිඅ්  , කඹුරුපිිගය, අකුරැසස්, වකස්මුල්ක යන 

නාගරික මස්වා මධයස්ථාන්  සම්ේ ධ මකමරන හුවමාරු මධයස්ථානයක් සTransit Centre  

මකස  ක්මන නගරය ක්රියා කරයි.  වද, නගරමේ ධදනික මස්වා ප්රමේයය මා ර 

දිස්ික්කමේ කිරි් ද - පුහුල්වැල්ක, කඹුරුපිිගය, මුකිගයන යන යාෙඳ ප්රාමේය ය මල්කම් 

මකාට්ඨාසවක වැිද ප්රමේයයක ද  ම්ේ ම ා  දිස්ික්කමේ වකස්මුල්ක  ා ඕමක්මවක 

ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨාසවක ෙ හිර ප්රමේයවක ද වයාේ වී ඇ . ඒ අනුව සංවර්ධන 

ප්රමේයමේ ධදනික සංසරණ ජනග නය දළ වයමය්  7000 – 7500 ්  අ ර මේ.  

 

 ක්මන නාගරික ප්රමේයමේ මුළු භූමි ප්රමාණය ම ක් යාර් 306.73 ක් වන අ ර, ඉ්  

ම ක් යාර් 170.2ක් ම ව් , 55.5% ක් සංවර්ධන ක යුතු සඳ ා මව් වී ඇ . 2008 වර්ෂමේ 

සකස් කරන කද භූමි තරිමභෝග සැකැසම්  අනුව සකකා ෙැලීමම්ීම 2020 වසමර් සංවර්ධන 

ක යුතු සඳ ා මයදවී ඇති බිම් ප්රමාණය 13.72% ක වර්ධනයක් මත් නුම් කරයි. ඒ අනුව 

සමස්  භූමි ප්රමාණමය්  ම ක් යාර් 136.3 ක් ම ව්  44.5% ක ප්රමාණයක් සංවර්ධන 

ක යුතු සඳ ා මයාදාමගන මනාමැති අ ර, තාරිසරික සංමේීම ප්රමේය වන කුඹුරු ඉඩම්  ා ජක 

මාර්ග  ස  දැන  සංවර්ධන ක යුතු සඳ ා මයදවී නැති කෘෂිකාර්මික, මතාල් ඉඩම්, 

මවන්   මෙෝග  ා හිස් ඉඩම් ද ඊ  අය්  වී ඇ .  ඒ අනුව එක් එක් භාවි ා සඳ ා භූමිය මයදවී 

ඇති ආකාරය රූත ස  න  අංක 05 මන්  මත් වා ඇ .  

 

 

 

 

 



                                                                                                             ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030               

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය         

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මූකාරය : භූමි තරිමභෝග සමීක්ෂණ - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික්  කාර්යාකය ස2020  

 

 

භූමි ෙරිහරණ රටාව - 2020 

රූෙ සටහන් අංක 5 : භූමි ෙරිහරණ රටාව - 2020 



                        

 

ල්තියම් අංක 2 : සැලසුම් ප්රසීශය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය  

සැලසුම් ප්රසීශය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය  
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 02 
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03 වන ෙරිච්සේදය 

සංවර්ධන සැලැස්සමහි අවශයත්ාවය 

 

සංවර්ධන සැකැස්මක් සකස් කිරිමම් මූලික අවයය ාවය ව් ම්  එම ප්රමේයමේ තැන නැඟී 

ඇති මභෞතික, ආර්ික, සාමාජීය ස  තාරිසරික ගැ ළු ම  රවා ගනිමි්  තවතින 

විභව ාවය්  ප්රයස්ථ මකස ප්රමයෝජනය  ගැනීමයි.  

 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම සකස් කිරිමම්ීම මූලික අවයය ාවයක් ව් ම්  සැකසුම් 

ප්රමේයමේ මුළු භූමි ප්රමාණමය්  37% ක් වන කුඹුරු බිම් තේධතිය ආරක්ෂා කරගනිමි්  

විධිම්  සංවර්ධනයක් කරා ළ ාවීමයි.  ක්මන නගරමේ  ුනනාග්  ප්රධාන දුර්වක ාවයක් 

ව් ම්  නගරමේ වැසි ජකය ෙැසයාම , තාරිසරික සංමේීම ාවය   ා දර්යනීය් වය   ානි 

වන අයුරි්  ම ්  බිම් තේධතියක් මකස ක්රියා කරන කුඹුරු බිම් මගාඩකර අනවසර ඉදිකිරිම් 

සිදුකිරිමයි. 2008 වර්ෂමේ ම ක් යාර් 118 ක් මකස තැවති කුඹුරු බිම් 2020 වන වි  

ම ක් යාර් 113 ක් දක්වා අඩු වී ඇ . උදා රණයක් මකස ප්රාමේය ය සභාව  ා සති මතාක 

ඉදිකර ඇ් ම්  මමම කුඹුරු බිම් මකා සක් මගාඩකිරිමමනි. මම් අ ර  ක්මන නගරමේ 

අමනකු්  නගරවක  සාමේක්ෂව අතරවු  ත සුකම් සංවර්ධනය වී ඇ . මුළු භූමි 

ප්රමාණමය්  3% ක ප්රමාණයක් වාණිජ භාවි ය සද ා මයදවී ඇති නමුදු ඉදිකරන කද 

මොම ාමයක් මතාදු මගාඩනැගිලි උතරිම වයමය්  ප්රමයෝජනය  මනාගැම් . උදා රණ 

මකස නගර යාකාව, ෙස් නැවතුම්මතාක උඩු ම මකහි කඩ කාමර, සති මතාක ප්රධාන මේ. 

මමම මගාඩනැගිලි ඌණ භාවි මය්  ඉව් මකා  ප්රයස්ථ භාවි යක් සඳ ා මයදවීම ද මමම 

සංවර්ධන සැකැස්මම් මූලික අවයය ාවයකි.  

 ක්මන නගරමේ ස්ථානීය පිහිටීම පිිබෙඳ සකකා ෙකන වි  මා ර - මිේමදනිය ප්රධාන 

මාර්ගමේ මා ර නගරමේ සි  කිමකෝ මී ර් 23.0 ක් දුරි්  හුවමාරු මධයස්ථානයක් මකසද 

මා ර දිස්ික්කමේ මෙලිඅ්   නගරය  කිමකෝ මී ර් 11.5 ක් දුරි් , වකස්මුල්ක නගරය  

කිමකෝ මී ර් 12.0 ක් දුරි්   ා කඹුරුපිිගය නගරය  කිමකෝ මී ර් 11.0 ක් දුරි්  මක්් ීයව 

පිහි ා ඇ . 

 

එමස්ම, කෘෂි  ා තාරිසරික සංචාරක කර්මා්  ය  ප්රෙක ා මකස මයාදා ග   ැකි තරිසර 

තේධතී්  ස්ථානග  වී ඇ . වර්ෂයක  ක් න මදකම වගා කරන 37% ක් වන කුඹුරු ඉඩම් 

තේධතිය  ා රැිබ  ා නිම්න ප්රමේය ආශ්රි ව ඉදිකර ඇති දර්යනීය වැේ  ා ධජව තරිසර 

තේධතියකි්  සම් වි  මේ. මුළු භූමිමය්  44.5% ක් වන  රි  තරිසරය ස  10.5% ක් වන  
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මගවතු වගාව, නියර වගාව, මකාරටු වගාව ස  සාම්ප්රදායික වගා ක්රම භාවි ා කරනු කෙන 

ප්රමේයයකි. 

 

ප්රමේයමේ ජක ගැලීම් තාකනය  ඉව ල් වන මකස මුරු මුරය, මදනගම, ඇල්මකමවක, 

ව වක, උය් වැව ස  උඩුපීල්කමගාඩ යන වැේ තේධතී් වක පිහිටීම්  වැසි ජකය ෙැස යාම  

මයෝගය මකස පිහි ා ඇති කුඹුරු බිම් තේධතිය්  සමසථ්යක් මකස නගරමේ භූමගෝලීය 

පිහිටීම්  ස්වභාවික ආතදා අවම වීම  ෙකතායි. මමම ප්රධාන විභව ාවය්  භාවි ය  ගනිමි්  

 ක්මන නගරමේ අනාග  සංවර්ධනය කරා ළ ාවීම ්  එම විභව ාවය්  තරිරක්ෂණය 

කරමි්   ක්මන නගරමේ අනාග  සුරක්ෂි  ාවය ඇති කිරිම ්  සංවර්ධන සැකස්මමහි 

අවයය ාවයකි.  

 

ම ා  ම්ේ ම ා  නගර සැකැස්ම  සමගාමීව මෙලිඅ්   නගරය ඉකක්ක කරග්  සංවර්ධන 

වයාතෘතී්  මකස දක්ෂිණ අධිමේගී මාර්ගය ඉදිකිරිම්  සම   ක්මන නගරමේ සි        

කිමකෝමී ර් 11 ක් දුරි්  මෙලිඅ්   ස  අතරැක්ක අ්  ර් හුවමාරු මධයස්ථාන මකස 

සංවර්ධනය වීම්  මා ර - ක රගම දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධන වයාතෘතිය ය ම්  කිමකෝ මී ර් 

11ක් දුරි්  මෙලිඅ්   නගරය ආශ්රි ව නව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිවීම් ,  ක්මන නගරය  

සංවර්ධන අවස්ථාව්  මකස  ුනනාමගන තිමබ්.  

 

මී  අම රව ම් වාසික නාගරික මධයස්ථානයක් මකස සංවර්ධනය  ඉව ල් වන 

මුරු ාමුරය වැව, උය් වැව, ඇල්මකමවක වැව වැනි වැේ තේධති ස  නගරය අව  දර්යනීය 

තරිසර තේධතියක් සහි  ව පි ාවක් සහි  ආරක්ෂා කරග  යුතු වීම්   ක්මන නගරය  

සංවර්ධන සැකැස්මක අවයය ාවය මත් නුම් කරයි.  
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04 වන ෙරිච්සේදය 

සංවර්ධන සැලසුම් රාමුව 

4.1. දැක්ම  

 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්මමහි දැක්ම සකස් කිරිම සඳ ා ප්රමේයමේ සමාජ, ආර්ික, 

මභෞතික  ා ිති ාසික   ් ් වය මම් ම ජාතික  ා කකාපීය සම්ේ ධ ාවය්  පිිබෙඳ 

තීක්ෂා කිරිමක් සිදුකරන කදි. ඉ්  අනතුරුව තව් නා ගැ ළු, විභව ා පිිබෙඳ අධයනයක් 

සිදුකරන කද අ ර, ඒ අනුව, අදාක මූලික ම ාරතුරු විය්මල්ෂණය සිදුකර නගර සංවර්ධන 

සැකැස්මම් දැක්ම “ රි  නිම්නමේ නිවසන” මකස නිර්මාණය කරන කදි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය ස2020   

 

හරිත් නිම්නසේ  නිවසන 
Living In Green Valley  

 

 

රූෙ සටහන් අංක 6 : දැක්සම් නිර්මාණය 
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4.2. දැක්සම් ප්රකාශනය  

 

 “හරිත් නිම්නසේ  නිවසන” 

 හරිත් නිම්නය 

 ක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයය භූමගෝලීය වයමය්  මුහුදු මට් මම් සි  උස මී ර්  30 -

180්   අ ර පිහි ා ඇ . නගරමය්  ඔබ්ෙ  ය් ම මී ර් 180 සි  මී ර් 360 ක් දක්වා උස් වූ 

කුඩා කුන තේධති වලි්  යුක්  මේ. කෘෂිකර්මා්  ය මමම ප්රමේයමේ ප්රධාන ආර්ික 

ක යු්   මේ. එෙැවි්  44.5% ක් වන  රි  තේධතියක් ප්රමේයමේ දක්න  ඇ . ඉ්  37% ක් 

වී වගා බිම් මේ. ඊ  අම රව 10.5% ක් මගවතු වලි් ද, 0.64%ක ප්රමාණයක් ජකාය වලි් ද 

සම් වි  මේ. නාගරික ප්රමේයමය්  ඔබ්මෙහි පිහිිග කුන තේධතී්  රෙර්, කුරුුන, මතාල් වැනි 

මෙෝග වලි්  යු්   රි  ආවරණයක් දැකිය  ැකි මේ.  

 

නිවසන 

නිවසන ය් මනහි අද ස වාසය කිරිම මේ. සංවර්ධන ප්රමේයමේ භූමි තරි රණ අධයයනය්   

අනුව 34.4% ක් සම ක් යාර් 103.2ක්  ම් වාසික භාවි ය් මග්  සම් වි  මේ. ඒ අනුව, 

සංවර්ධන සැකැස්ම තුිබ්  ෙකාමතාමරා් තු ව් ම්   ස්වාභාවික තරිසරය  අනුරූත වූ 

ම් වාසික  සංවර්ධනයකි. ඒ අනුව,  ක්මන නගරය ස්වාභාවික ආතදා අවම ම ්   ා වියලි 

කක්ෂණවලි්  යු්  මේයගුණය ම් වාසික සංවර්ධනය සඳ ා හි කර නාගරික ප්රමේයයක් මේ  

 

මමම  ප්රමේයමේ ම් වාසික සංවර්ධනය සඳ ා අවයය යිග ක ත සුකම් වන නක ජකය, 

විදුලිය, මාර්ග ආදිය ඉ ාම්  සතුටුදායක මට් මක තවතී. ස100%ක් සම්ූර්ණ කර ඇ .  

 වද, ප්රවා න ත සුකම් අ ර, කිමකෝමී ර් 11කි්   ා   කිමකෝමී ර් 9 ක් දුරි්  අධිමේගී 

මාර්ග අ්  ර් හුවමාරු මධයස්ථාන මදක ස  කිමකෝමී ර් 11 ක් දුරි්  මෙලිඅ්   නගරමේ 

ඉදිවන A මර්ණිමේ දුම්රිය මතාළ මන්  දිවයිම්  ඕන ම ප්රමේයයක  ප්රමේයවීම  ත සුකම් 

සතයනු කෙයි. ඒ අනුව, මමම සංවර්ධන සැකැස්මම් දැක්ම ප්රකායය ව් ම්  “ස්වභාව 

ධර්මමේ ආශිර්වාදය් ,  රි  ස්තර්යය්  කැිගවුනු කෘෂි ව පි ාව ආරක්ෂා කර ගනිමි්  

 ක්මන වැසිය්    ා මතෝෂක ප්රමේයමේ ජනයා  ස්වභාවධර්මය  අනුරූත වූ නාගරික 

ව පි ාවක් මකස ත සුකම් සැකසීම ” මේ. 

 

 

 

 

 



                        ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030 

 

   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය        

23 

 

4.3. අරමුණු  

සංවර්ධන  ප්රමේයමයහි තව් නා ප්රෙක ා, දුෙක ා. අවස්ථා  ා අවහිර ා විය්මල්යනය කිීම 

තුලි්  මගාඩනගා ග් නා කද  අරමුණු මදකක් ඔස්මස ්සැකැස්මමහි දැක්ම ළ ාකර ගැනීම  

අමේකෂා මකමර්. එනම්, 

1. ස්වභාව ද මම් සු් දර් වය සුසැදි ම් වාසික  නගරයක් නිර්මාණය කිීම. 

2. කෘෂිකර්මය තදනම් කරග්  නීක රි  තරිසරය සුරැකීම. 

 

4.4. ෙරමාර්ථ  

තළමු අරමුණ වන  “ස්වභාව දහසම් සුන්දරත්වය සුසැදි සන්වාල්ක  නගරයක් නිර්මාණය 

කිරීම” ය් න සාක්ෂා්  කර ගැනීම සද ා ත   තරමාර්ථ ඔස්මස් ක්රියා කරනු කැමබ්. 

 
ෙරමාර්ථ  

1. වසර 2030 වන වි  ඝන් වය තදනම් කරග්  කකාත 04ක් නිර්මාණය කිරිම තුලි්  

 ක්මන නගරය  අනනය වූ තාරිසරික ව පි ාවක් නිර්මාණය කිරිම. 

2. තව් නා ස්වභාවික මභෞතික තරිසරය ස  නාගරික යිග ක ත සුකම් තදනම් කරමගන   

2030 වන වි  සුසැදි ම් වාසික සංවර්ධනයක් කරා ළ ාවීම. 

3. දැන  තවතින මගාඩනැගිලි වක 50% ක් වන ඌණ භාවි ය, 2030 වන වි  10% දක්වා 

අඩු කිරිම. 

 

මදවන අරමුණ වන  “කෘෂිකර්මය ෙදනම් කරගත් නීලහරිත් ෙරිසරය සුරැකීම” ය් න 

සාක්ෂා්  කර ගැනීම සද ා ත   තරමාර්ථ ඔස්මස් ක්රියා කරනු කැමබ්. 

ෙරමාර්ථ  

1. 44.5% ක් ව තවතින නීක  රි  ආවරණය 2030 වන වි  එමකසම තව් වා ගැනීම. 

 

2. 2030 වන වි  සාම්ප්රදායික කෘෂිකර්මා්  ය ප්රවර්ධනය කිරිමම් අරමුණි්  කෘෂිකර්මය 

තදනම් කරග්  සංචාරක කර්මා්  ය  ුන් වාීමම ස  වාර්ෂිකව නගරය  සංචාරකයි්  

3500ක් සමේය ය 3000 විමේය ය 500  ආකර්යනය කරගැනීම සඳ ා අවයය ත සුකම් 

සැතයීම.  
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05 වන ෙරිච්සේදය 

ශක්ීන්, දුර්වලත්ා, අවස්ථා හා ත්ර්ජන විශ්සවෂණය  (SWOT) 

අරමුණ 01 -  “ස්වභාවදහසම් සුන්දරත්වය සුසැදි සන්වාල්ක නගරයක් නිර්මාණය කිරීම 

 

වගු අංක 02 : “ස්වභාවදහසම් සුන්දරත්වය සුසැදි සන්වාල්ක නගරයක් නිර්මාණය කිරීම” සඳහා 

ශක්ීන්, දුර්වලත්ා, අවස්ථා හා ත්ර්ජන විශ්සවෂණය 

ශක්ීන් 

 ස්වාභාවික විත්  අවම තරිසරයක පිහි ා 

තිබීම නිසා සමස්ථ ප්රමේයයම සංවර්ධනය 

සඳ ා මයාදාග   ැකිවීම. 

 ම් වාසික නගරයක් සඳ ා අවයය නාගරික 

යිග ක ත සුකම් සංවර්ධනය වී තිබීම.  

 මානව  ා ප්රජා විදයා් මක සාධක වක 

දියුණුව නිසා ජීව් වීම  සුදුසු තරිසරයක් 

නිර්මාණය වී තිබීම. 

 මදවන මතළ මාර්ග ජාකයකි්  අීයව 

සම්ේ ධ වන මාර්ග මංස් ධියක පිහිටීම 

මන්  ම් වාසිකය්   යාෙඳ නගර කරා 

ප්රමේයවීම   ත සු ප්රමේයක් වයක් තිබීම 

 

ශ දු 

දුර්වලත්ා  

 රජමේ  ා මතෞේගලික 

මගාඩනැගිලිවක ඌණ භාවි ය ස  

තව් නා යිග ක ත සුකම් නිසි තරිදි 

නඩ් තු මනාකිීම.  

 

 සියළුම ප්රධාන මාර්ග ආවරණය වන 

තරිදි තදික මංතීරු ඉදිකර මනාතිබීම. 

 

 ආදායම් වයාේති විෂම ාවය වැිද වීම 

ස  ප්රාමේය ය සභාව සතු ආමයෝජන 

යක්තිය අඩුවීම. 

 

 විධිම්  ඝන අතරවය කළමනාකරණ 

ක්රමමේදයක් මනාමැතිවීම. 

අවස්ථා 

 මා ර - ක රගම දුම්රිය මාර්ග දිගුව 

ය ම්  මෙලිඅ්   නගරමේ ඉදිවන A 

මර්ණිමේ දුම්රිය සථ්ානය මව  

ම් වාසිකයි්   මකිග කාකයකි්  ළ ාවිය 

 ැකිවීම.  

 

 දක්ෂිණ අධිමේගී මාර්ග දිගුව වයාතෘතිමේ 

අතරැක්ක ස  මෙලිඅ්   ප්රමේයමේ ඉදිවන 

පිවිසුම් මාර්ග  ර ා ම් වාසිකයි්   

ත සුමව්  අධිමේගී මාර්ගය භාවි ා 

කිරිමම්  ැකියාව තැවතීම. 

 

 2017 – 2050 සද ා සකස් කරන කද 

ජාතික මභෞතික සැකසුම  අනුව  ක්මන 

්ාමීය ජනාවාස සංවර්ධන කකාතය  අය්  

වීම. 

අ ත් 

ත්ර්ජන 

 තර්ය්   නාගරික මධයස්ථානවක 

සංවර්ධනය ම ්තුමව්  නගරමේ 

සංවර්ධන නැමියාව  ොධා ඇතිවීම.   

 

මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය ස 2020   
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ශක්ීන්  

1. ස්වාභාවික විෙත් අවම ෙරිසරයක පිහිටා තිබීම  

මා ර දිස්ික්කය  ෙකතාන ප්රධාන ස්වභාවික විත්  මකස ගංවතුර, සුිබ සුළං, සුනාමි ස  

නායයාම්  ුනනාග   ැකිය. නමු් ,  ක්මන නගරය මා ර නගරමේ සි  කිමකෝමී ර් 23 ක් දුරි්  

පිහි ා ඇති ෙැවි්   ා මුහුදු මට් මම්  ඉ ළ මට් මම් ඇති නගරයක් ෙැවි්  සාගරය ආශ්රි  

ඇතිවන ස්වභාවික විත් වලි්   ම ාර නගරයකි.  වද, නගර මධයමේ ඇති 44.5% වන ම ්  බිම් 

තේධතිය මන්  වැසි ජකය ෙැසයාමම් ගැ ළුව මම් ම ඉ ක ප්රමේයවක වැේ 05ක් පිහි ා තිබීම 

නිසා ගංවතුර වැනි ආතදා ෙකත ම අවම වී ඇ . සිතියම් අංක 03 ස  සිතියම් අංක 04 අනුව මමම 

නගරය ආතදා අවදානම් කකාතමය්  පි   පිහි ා ඇති ෙව  ුනනාග   ැකිය. ඒ අනුව තැ ැදිලි 

ව් ම්  සංවර්ධන ප්රමේයමේ සමසථ් ඉඩම් ප්රමාණයම ම් වාසික  ා අමනකු්  සංවර්ධන ක යුතු 

සඳ ා මයාදාග   ැකි ෙවය.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
මූකාරය   ආතදා කළමනාකරණ මධයස්ථානය  ස2020  

ල්තියම් අංක 3 : ආෙදා වයාප්ත ත් ප්රසීශ : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 
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මූකාරය   වාරිමාර්ග මදතාර් මම්් තුව - මා ර (2020) 

 

2. නාගරික යටිත්ල ෙහසුකම් සංවර්ධනය 

ම් වාසික නගරයක් සඳ ා අවයය වන මූලික යිග ක ත සුකම්  ක්මන නගරය තුක දැන ම්  

සතුටුදායක මට් මක තවතින අ ර, නාගරික සීමාව තුක තව් නා බී මර්ණිමේ මාර්ග   ර ේවි් ව 

මංතීරු සහි ව සංවර්ධනය කර තිමබ්.  නක ජකය, විදුලිය ත සුකම් අවයය ාවය  අනුව තවතින 

අ ර, ස100% ක් සම්ූර්ණ කර තිබීම  අමනකු්  අතරවු  ත සුකම් වන මී ර් 200 ක ධාවන 

තථයකි්   ා මරේක්ෂකාගාරයක් සහි  ක්රීඩාංගණය, ළමා උදයානය, ආසන 600 කි්  යු්  අංග 

සම්ූර්ණ නගර යාකාව, මරේක්ෂකාගාරය සහි  අංග සම්ූර්ණ පුස් කාකය, සති මතාළ  ා මතාදු 

වැසිකිිබ ආීම ත සුකම් නගරය තුක දැන ම්  ස්ථාපි  වී ඇ .  වද, සංවර්ධන ප්රමේයමේ තව් නා 

නිවාස සංඛයාමව්  (2694)  96%ක  (2576) ස  රාජය, වාණිජ  ා ආගමික ස්ථාන 100% ක්ම 

ආවරණය වන තරිදි විදුලිය ත සුකම් කොීම ඇ . මම් අනුව, ම් වාසික සංවර්ධනය සඳ ා 

ප්රමාණව්  නාගරික යිග ක ත සුකම් නගරය තුක තවතින ෙව තැ ැදිලි මේ.  

 

 

 

 

හක්මන 

ල්තියම් අංක 4 : මාත්ර දිස්ි ක් ජල ගැලීම් වයාප්ත ත් ප්රසීශය 
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ක්රීඩාපිටිය     නගර ශාලාව 

 

 

 

 

 

මාර්ග සංවර්ධනය    ළමා උදයානය 

 

 

 

 

 

සති සොළ     ආදාහනාගාරය 

 

 

 

 

 

 

මූකාරය   ක්මෂ්්ර සමීක්ෂණ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - 2020  

 

3. සදවන සෙළ මාර්ග ජාලයකින් අරීයව සම්බන්ධ වන මාර්ග මංසන්ධියක පිහිටීම. 

 

 ක්මන නගරය මා ර නගරමේ සි  කිමකෝමී ර් 23.0 ක් ද, කඹුරුපිිගය නගරමේ සි  කිමකෝමී ර් 

12ක්ද, මදයිය් දර නගරමේ සි  කිමකෝමී ර් 11ක්ද,  ම්ේ ම ා  දිස්ික්කය  අය්  

වකස්මුල්ක  ා මෙලිඅ්   නගරය් හි සි  කිමකෝමී ර් 11ක්ද දුරි්  පිහි ා ඇති ෙව රූතස  ්  

අංක 08  අනුව තැ ැදිලිමේ.  ඒ අනුව,  ක්මන නගරය මාර්ග තේධතිය ඔස්මස ්යාෙඳ නගර  ා 

මනාව සම්ේ ධ වූ ප්රාමේය ය සම්ේ ධ ාවයක් මත් නුම් කරයි.  වද, නගරමේ  මතාදු ප්රවා න 

ත සුකම් සකකා ෙැලීමම්ීම නගරය  ර ා ගම්  ග් නා ෙස් රථ 36 ක් මන්  ගම්  වාර 149 ක් 

සංසරණය වන අ ර, නගරමය්  ආරම්භ වන ෙස් රථ 69 ක් මන්  ධදනිකව ගම්  වාර 353 ක් 

මස්වාවක් සතයයි. මම් අනුව,  ක්මන නගරමේ ම් වාසිකයි්   ඉ ා මකිග කාකයකි්  යාෙඳ 

නගර තුලි්  අවයය ත සුකම් සතයා ගැනීම  ත සු ප්රමේයක් වයක් තවතින ෙව   වුරු මේ.  

 

රූෙ සටහන් අංක 7 : යටිත්ල ෙහසුකම් සංවර්ධනය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 
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මූකාරය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - මා ර දිස්ික් කාර්යාකය (2020) 

 

ඉ   මාර්ග ජාකය තදනම් කර ගනිමි්   ක්මන නගරමේ සම්ේ ධ ා විය්මල්ෂණය සිදුකරන කද 

අ ර, ඒ අනුව තැ ැදිලි ව් ම්  නගරමේ වාණිජ කකාතය තුක වැිදම ක්රියාකාරි් වයක් ඇති ෙවයි. 

එනම්, එම ප්රමේයය සඳ ා ප්රධාන මාර්ග 04කි්  ස   ව්  අතුරු මාර්ග කීතයකි්  සෘජුව සම්ේ ධ 

වීම නිසා මමම ප්රමේයය එමකස ඉ ළ ක්රියාකාරි් වයක් සහි  ප්රමේයයක් මකස  ුනනාග   ැක.  

 
මූකාරය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - මා ර දිස්ික් කාර්යාකය (2020) 

රූෙ සටහන් අංක 8 : ප්රා සීය ය සම්බන්ධත්ාවය 

රූෙ සටහන් අංක 9 : සම්බන්ධකත්ා විශ්සවෂණය 
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4. මානව හා ප්රජා විදයාත්මක සාධක වල දියුණුව 

 

2011 ජන සංඛයා මල්ඛණ  ා නිවාස සංගණන ද්   අනුව  ක්මන නාගරික ප්රමේයමේ 

ජන ාවමේ සාක්ෂර ාවය 98%ක් වන අ ර, එය දිස්ික්කමේ සාක්ෂර ා අගය  සමාන මේ. 

 වද, ප්රමිතිරි අනුතා ය 98 ක් වන අ ර, රාජය මස්වා නියුක්තිය 32.7% ක් මේ. ඒ අනුව, නගරමේ 

ජන ාවමේ සාක්ෂර ාවය ඉ ළ මට් මක තවතින ෙව් , රාජය මස්වා නියුක්තිය ඉ ළ මට් මක 

තවතින ෙව්    වුරු මේ.  

 

දුබලත්ා  

1. සගාඩනැගිය ඌණ භාවිත්ය 

නාගරික ප්රමේයමේ භූමි තරි රණමය්  3% ක ප්රමාණයක් වාණිජ ක යුතු සඳ ා මව්  වී ඇ . 

නමු්  එම ප්රමේයය තුළ තව් නා රජමේ  ා මතෞේගලික මගාඩනැගිලිවක ඌණ භාවි යක් දක්න  

ඇ . සරූත ස  න 10  ඒ අනුව, ආසන 600 කි්  යු්  නගර යාකාවක් තැවතුනද එය 2020 

වර්ෂමේ ප්රමයෝජනය  මගන ඇ් ම්  අවස්ථා 07 කීම මතර තාසල්වක විසිරයාමම් උ් සව සඳ ා 

තමණි.  වද, ඉදිකරන කද ෙස්නැවතුම් මතාමළහි උඩු ම මළහි කඩ කාමර 10්  05ක් වසා ඇති 

අ ර, තැරණි මතාදු මවළඳ මතාමකහි මදම ල් මගාඩනැගිල්මල් උඩු ම මල්  කඩ කාමර ස  

 ව්  කඩකාමර 22 ක් ද තැරණි ප්රාමේය ය සභා මගාඩනැගිල්කද දැන  භාවි ය  මනාගැනන 

 ් ් වයක තවතී. එමම් ම සති මතාළ භූමිමය්  දැන ඉදිකර ඇති මගාඩනැගිලි වලි්  භාවි ය  

ගනු කේ ම්  65%ක් තමණ ප්රමාණයකි. එය ම් වාසික ආකර්යනය මකමරහි ොධාවක් වී ඇ . 

 

 

 

 බස්නැවතුමම්සොල උඩු මහල                  සතිසොල   

  

 

 

 

                      නගර ශාලාව                          ෙැර  ප්රාසීය ය සභා සගාඩනැගිවල 

 

 

         

 

මූකාරය - ක්මෂ්්ර සමීක්ෂණ   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය - 2020 

 

රූෙ සටහන් අංක 10 : සගාඩනැගිය වල ඌණ භාවිත්ය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 
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2. ඉදිකර ඇති ෙදික මංීරු ප්රමාණවත් සනාීම 

 ක්මන ඇල්මකමවක  ර ා කඹුරුපිිගය දක්වා දිමවන මාර්ගමයහි ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය, 

මතාලීසිය, සමූතකාර සංගමය,  ැතැල් කාර්යාකය, ම ලිමකාම් වැනි ආය න කිහිතයක් පිහි ා 

ඇ .  මමම මාර්ගමයහි දිනත ා වියාක රථ වා න සංඛයාවක් ගම්  ග් නා අ ර, මාර්ග මදතස 

ඉ   ආය න කරා මස්වා කොගැනීම  තැමිමණන වා න න ර කරනු කෙන නමු්  මමම 

මාර්ගය් මේ තදික මේදිකා ඉදිකර ඇ් ම්  නගර මධයමේ සි  මී ර් 200 ක් දුර  තමණි. ඒ අනුව 

නගරමේ ප්රධාන මාර්ග ආශ්රි ව තදිකය්   නව තදික මංතීරු ඉදිකිරිම  අවයයමේ. 

3. විධිමත් ඝන අෙද්රවය කළමනාකරණ ්රමසේදයක් සනාමැතිීම 

නගරමේ එකතු කරනු කෙන මුළු ඝණ අතරවය  ප්රමාණමය්   87% ක් දිරන අතරවය වන අ ර, 

13% ක් වන මනාදිරන අතරවය මේ. නමු්  මමම අතරවය වර්ගීකරණයකි්  ම ාරව එකම 

ස්ථානයක  ෙැ ැර කරනු කෙයි.  වද, අංක 03 වගුව  අනුව සමස්ථ ඝන අතරවය ප්රමාණමය්  

14% ක් මාර්ගවක  ෙැ ැර කරන ෙව තැ ැදිලි මේ. ඒ අනුව, නගරය තුක විධිම්  මකස ඝන 

අතරවය ෙැ ැරලීම  සුදුසු ස්ථාන මනාමැතිකමි්  මාර්ගවක  අවිධිම්  මකස කුණු ෙැ ැරලීම 

ම ්තුමව්  නගරමේ සු් දර තරිසරය  ොධාවක් වී ඇ .  

      වගු 03:ඝන අෙද්රවය කළමනාකරණ ්රම - හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 

අංක ්රමය ප්රතිශත්ය   අෙද්රවය බැහැර කරන අයුරු 

මගහිමියා විසි් ම පුළුස්සන 6%  

මගහිමියා විසි්  වළ දැමීම 35% 

මගහිමියා විසි්  මකාම්මතෝස්ට් 

සකස් කිරිම 

45% 

මාර්ගය  ෙැ ැර කිරිම 14% 

මූකාරය    ක්මන ප්රාමේය ය සභාව - සංගණන වාර් ා - 2020 

 

4. ආදායම් වයාප්ත ති විෂමත්ාවය වැඩි ීම සහ ප්රාසීය ය සභාව සතුම ආසයෝජන ශක්තිය අඩුීම. 

නාගරික ප්රජාවමේ රැකියා නියුක්තිය අනුව රජමේ මස්වකයි්  32.7% ක් පුේගලික අංයය 

25.9%ක්, ස්වයං රැකියා  ා කෘෂිකාර්මික රැකියා නියුක්තිය 36%ක් ස  විමේය රැකියාවක 

නිර ව් න් මේ ප්රමාණය 5.4%ක් මේ.  

 

මකමස් නමුදු ආදායම් වයාේතිය අනුව නාගරික ප්රමේයමයහි ජනග නමය්   35% කමේ මාසික 

ආදායම රු  6000   වඩා අඩුමේ. එමස්ම, මාසිකව  රු  70,000/=   වැිද ආදායමක් කෙන් මේ 

ප්රතිය ය නගරමයහි ජනග නමය්  2% ක්  රම් අඩු සංඛයාවකි. මම් අනුව නාගරික ප්රමේයය 

තුළ ආදායම් වයාේතිමයහි විෂම ාවයක් තවතින ෙව තැ ැදිලි මේ. එමස්ම  ක්මන ප්රාමේය ය 

සභාමේ ආමයෝජන යක්තිය අඩුවීමද නාගරික ආර්ිකය  සෘජුවම ෙකතායි. විමය්ෂමය් ම 
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නාගරික යිග ක ත සුකම් සංවර්ධනය  මම් ම නඩ් තු කිරිම ද සභාමේ ආදායම්  ් ් වය 

වැදග්  මේ. වගු අංක 04   අනුව ප්රාමේය ය සභාමේ 2019  ා 2020 වර්ෂවක ආදායම් වියදම් 

 ් ් වය අනුව  වියදම් තාර්යවය වැිද අගයක් ගැනීම මන්  එය මනාව තැ ැදිලි මේ.  

වගු අංක 04:ආදායම් වියදම් විස්ත්රය - හක්මන ප්රාසීය ය  සභාව 

 වර්ෂය ආදායම 

(රුපියව මියයන) 

වියදම 

(රුපියව මියයන) 

අතිරික්ත් 

(රුපියව මියයන) 

2015 16.74 15.00 1.3 

2016 17.42 18.58 -1.16 

2017 18.58 22.17 -3.59 

2018 21.84 21.10 0.74 

2019 26.29 26.29 - 

2020 29.96 29.67 0.29 

මූකාරය:  ක්මන ේ රාමේය ය සභාව-අයවැය වාර් ා - 2015-2020 

 

 

 මූකාරය   සම්ත්  තැතිකඩ - 2021 , ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය,  ක්මන 

 

 

 

 

 

මූකාරය:  ක්මන ේ රාමේය ය සභාව-අයවැය වාර් ා - 2015-2020 

 

අවස්ථා 

1. හම්බන්සත්ාට වරාය නගරය සක්න්ද්ර කරගත් මාත්ර - කත්රගම දුම්රිය මාර්ග වයාෙෘතිය සහ 

මාත්ර - හම්බන්සත්ාට දක්ෂිණ අධිසේගී මාර්ග දිගුව සංවර්ධන වයාෙෘීන්හි බලෙ ම 

 
 ක්මන නගරමේ සි  කිමකෝමී ර් 11ක් දුරි්  පිහිිග මෙලිඅ්   නගරමයහි තවතින A 

මර්ණිමේ දුම්රිය නැවතුම් මතාක ස  මෙලිඅ්   නගරමේ ස   ක්මන නගරය  කිමකෝමී ර් 

11ක් දුරි්  පිහිිග අතරැක්ක නගරමේ තවතින අධිමේගී මාර්ගමයහි අ්  ර් හුවමාරු 

මධයස්ථාන මන්   ක්මන නගරමේ ජනයා  දිවයිම්  අමනකු්  ප්රධාන නගර සම  මකිග 

රූෙ සටහන් අංක 11 : ආදායම් වයාප්ත තිය :  හක්මන ප්රාසීය ය  සභාව - 2020 

රු 20000 – 50000 

රු 50000-70000 



                        ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030 

 

   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය        

33 

කාකයකි්  සම්ේ ධ වීම  ඇති  ැකියාව රූත ස  ්  අංක 12  ා 13 මන්  මත් නුම් කර 

ඇ .   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    මූකාරය   www.dailymirror.lk 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූකාරය   WWW.drwingler.com  

මා ර-ක රගම නව දුම්රිය මාර්ගය  

දක්ෂිණ අධිමේගී මාර්ග දිගුව 

වයාතෘතිය 

මා ර-ක රගම නව දුම්රිය 

මාර්ගය  

රූෙ සටහන් අංක 12 : දක්ෂිණ අධිසේගී මාර්ග දිගුව වයාෙෘතිය 

රූෙ සටහන් අංක 13 ; මාත්ර - කත්රගම දුම්රිය මාර්ගය 

http://www.dailymirror.lk/
http://www.drwingler.com/


                        ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030 

 

   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය        

34 

ත්ර්ජන  

1. ෙර්යන්ත් නාගරික මධයස්ථාන වල සංවර්ධනය 

 

2005 වර්ෂමේීම කිරි් ද පුහුල්වැල්ක ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨායය පිහිටුවීමම්ීම  ක්මන 

ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨායය  අය්  කරම ා , නාරේද, කුඹල්මගාඩ, ගල්ක් ද ්ාම නිකධාී 

වසම් හි මකා ස් කිරි් ද පුහුල්වැල්ක  එකතු වූ ෙැවි්  ඔවු්  මස්වා අවයය ා සද ා කිරි් ද 

නගරය  යාම ම ්තුමව්   ක්මන නගරමයහි ධදනික සංසරණ ජනග නය අඩුවීම ස  කෘෂි 

නිෂ්තාදන මිකීම ගැනීමම් මධයස්ථාන ද යාෙඳ නගරවක වයාේ  වීම ම ්තුමව්   ක්මන නගරමේ 

ආර්ික වර්ධනය  ොධා ඇතිවීම.  

 

අරමුණ  02 : “කෘෂිකර්මය ෙදනම් කරගත් නීල හරිත් ෙරිසරය සුරැකීම” 

වගු අංක 05 : “කෘෂිකර්මය ෙදනම් කරගත් සුරැකි නීල හරිත් ෙරිසරය සුරැකීම” සඳහා 

ශක්ීන්, දුර්වලත්ා, අවස්ථා හා ත්ර්ජන විශ්සවෂණය 

ශක්ීන් 

1. කෘෂිකර්මා්  ය  මයෝගය භූ 

මභෞතික  ් ් වය නීක  රි  

තරිසරය  යක්තියක්වීම. 

2. තව් නා නීක  රි  තරිසරය 

3. කෘෂි  ා තරිසර තාදක සංචාරක 

කර්මා්  ය  විභව ාව්  මකස 

වැේ  ා කුඹුරු ඉඩම්වක පිහිටීම. 

4. රැකියා නියුක්තිය අනුව 36%ක් 

කෘෂිකර්මා්  ය තදනම් කරග්  

ස්වයං රැකියාවක නිර  වීම.  

ශ දු 

දුර්වලත්ා 

1. ස්වාභාවික ජකව න තේධතිය  

ොධාවන මකස කුඹුරු ඉඩම් 

මගාඩකිීම.  

2. කෘෂිකර්මා්  ය ආශ්රි  මරෝගාොධ   

 

 

  

අවස්ථා 

1. කෘෂි  ා තාරිසරික සංචාරක 

කර්මා්  ය  ඇති විභව ාවය 
අ ත් 

ත්ර්ජන 
 

1. කාකගුණික විතර්යාස මගි්  

වර්ෂාත න ර ාව මවනස්වීම.  
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ශක්ීන් 

1. කෘෂිකර්මාන්ත්යට සයෝගය භූ සභෞතික ෙරිසරය 

දියළු  ා මතාඩමසාලික් තස සහි  අ්  ර්මධය මේයගුණික කකාතයක පිහිටීම  ා වාර්ෂික 

වර්ෂාත නය මිලිමී ර් 2500 – 3000 අ ර කකාතයක පිහිටීම ස  වැේ ආශ්රි  වාරි ජකය මන්  

කෘෂි ක යුතු සිදුකරන ෙැවි්  අවයය අවස්ථාවක ජකය කොගැනීම  ඇති  ැකියාව නිසා වර්ෂය 

පුරාම කෘෂි මෙෝග වගා කිරිම  නාගරික වාසී්    ැකියාවක් ඇ .  ක්මන නාගරික සංවර්ධන 

ප්රමේයමේ වාර්ෂික වර්ෂාත න ර ාව රූත ස  ්  අංක 14 මන්  මත් නුම් කර ඇ . 

 
            මූකාරය   වාරිමාර්ග මදතාර් මම්් තුව - 2020 

 
2. ෙවත්නා නීල හරිත් ෙරිසරය 

නගර මධයමයහි මුළු භූමිමය්  44.5% ක් කෘෂි කාර්මික ඉඩම් වලි්  යුක්  වන අ ර, ඉ්  37% 

ක් කුඹුරු ඉඩම්ද, 0.7%ක් ක්රීඩාපිිග  ා උදයාන  වලි් ද සම් වි  වීම ස  0.6%ක් වන ජකාය 

තේධතී් මග්  සම් වි  වීම නාගරික භූමි තරි රණ ර ාව  මම් ම භූ දර්යන තේධතිය  ඉව ල් 

වන ෙැවි්  එම ප්රමාණය සංරක්ෂණය කිරිම  ක යුතු මයාදා තිබීම කෘෂි කර්මය තදනම් කරග්  

නීක  රි  තරිසරය සුරැකීම  දායක් වයක් මේ.  වද,  ක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රමේයමේ  

තාරිසරික සංමේීම විය්මල්ෂණය සිතියම් අංක 05 මගි්  මත් වා ඇ . ඒ අනුව, නගර මධයමේ 

පිහිිග ප්රමේයය ම ්  බිම් තරිසරය වන කුඹුරු  ප්රමේයයයි. ඉ   අධයනය  අනුව එය අධි සංමේීම 

ප්රමේයය මේ. නගර මධයමය්  පි    ය් ම ප්රමේයමේ තාරිසරික සංමේීම ාවය ද ක්රමමය්  අඩු 

වී යයි.  
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වාර්ෂික වර්ෂාෙත්න  රටාව 

රූෙ සටහන් අංක 14 : වාර්ෂික වර්ෂාෙත්න රටාව : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2020 
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මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය - 2020 

 

 

රූෙ සටහන් අංක 15 : ෙවත්නා නීල හරිත් ෙරිසරසයහි සංයුතිය  

නීලහරිත් ෙරිසරය 

කෘෂිකාර්මික ඉඩම් 
44.5% 

 මගවතු 10.5% 

 
ජකාය 0.6% 

 
ක්රීඩා  ා උදයාන  
0.7% 

 

කුඹුරු 37% 

 අ්  රිනකද කුඹුරු  
1.02% 

මතාල් වගාව 2.35%     

කුරුුන වගාව 1.56%     

මවන්  වගා 2.57% 



                      

 

 

ල්තියම් අංක 5 : සංසේදීත්ා විශ්සවෂණය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2020 

සංසේදිත්ා විශ්සවෂණය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2020 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 05 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්ය ාකය 
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3. කෘෂි හා ෙරිසර ොදක සංචාරක කර්මාන්ත්යට විභවත්ාවයක් සලස සයාදාගත් හැකි වැේ හා 

සත්ත් බිම් ෙීධතිය 

 

සංවර්ධන ප්රමේයය ආස් නමේ ධජව විවිධ් වමය්  යු්  මදනගම වැව, මුරු මුරය වැව 

උය් වැව  ා මෙරුමේමවක වැව යන වැේ තේධතිය පිහි ා ඇති අ ර, එමන්  මුළු භූමිමය්  

37%ක් වන කුඹුරු බිම් තේධතිය තාරිසරික  ා සංචාරක කර්මා්  ය  විභව ාවයක් මකස 

මයාදාග   ැකිය. විමය්ෂමය් ම සංවර්ධන ප්රමේයය ආශ්රි ව ඇති මදනගම වැව අක්කර 

81කි්  සම් වි  වන අ ර, අක්කර අිද 1050 ක ධාරි ාවයකි්  යුක්  මේ.  වර්ග කිමකෝ 

මී ර් 6 - 7 මතෝෂක ප්රමේයයකි්  සම් වි  වන අ ර, හංමදාළ ආර, මාමදාළ ආර, සපුග  ආර 

මන්  වැව මතෝෂණය කරනු කෙයි. වැමවහි වැේ ෙැම්ම දිගි්  මී ර් 650කි්  යුක්  වන 

අ ර, ම ක්. 342.9 ක වී වගාවක් සඳ ා ජකය සම්තාදනය කරයි. එම ම ්  බිම් තරිසරය 

ආශ්රි ව තව් නා ධජව විවිධ් වය උතමයෝගී කරමගන ප්රමේයමේ සංචාරක කර්මා්  ය 

දියුණු කරග   ැකිය. ඒ අනුව, සංචාරක කර්මා්  ය  ා ෙැුනනු කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනමේීම 

මගාවී්   නව ආදායම් මාර්ග ඇති වන ෙැවි්  දැන  වගා කරන කුඹුරු බිම් ස  අමනකු්  ඒ 

ආශ්රි  කෘෂිකාර්මික ක යුතු එමකසම තව් වා ගැනීම  උන් දුවක් දක්වයි. එෙැවි්  

කෘෂිකර්මය තදනම් කරග්  නීක  රි  තරිසරයක් සුරැකීම  දායක් වයක් කොමදයි. රූත 

ස  ්  අංක 16 මන්   නගරමේ කෘෂි  ා තාරිසරික සංචාරක කර්මා්  ය  විභව ාවයක් 

මකස මයාදා ග   ැකි වැේ  ා කුඹුරු බිම් තේධතිය මත් නුම් කරයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  මූකාරය   ක්මෂ්්ර සමීක්ෂණ වාර් ා -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය, 2020 

මුරු මුරය වැව    

උඩුපීල්මකමගාඩ 

වැව 

උය් වැව 

මදනගමවැව 

රූෙ සටහන් අංක 16 : සත්ත් බිම් ෙීධතිය: හක්මන ප්රසීය ය සවකම් සකාට්ඨාාශය - 2020 
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4. රැකියා නියුක්තිසයන් ස්වයං රැකියාවල නියුක්තිය ඉහල අගයක ෙැවීම. 

 ක්මන නාගරික ප්රමේයමේ මුළු ජනග නමය්  2210 ක් තමණ රැකියාවක නියුක්  වී ඇ . 

රජමේ රැකියාවක  නියුක්  ප්රමාණය 721ක් ම ව්  32.7% ක් තමණ වන අ ර, පුේගලික 

අංයමේ රැකියාවක නියුක්  වී ඇති ප්රමාණය 573 කි. එය ප්රතිය යක් මකස 25.9% ක් තමණ 

මේ.  ස්වයංරැකියාවක නියුක්  ප්රමාණය 796ක් වන අ ර, එය 36% ක් තමණ මේ. ඉ්  

ෙහු රයක් කෘෂිකර්මා්  ය ආශ්රි  නිෂ්තාදන කර්මා්  වක සසුළු අතනයන මෙෝග  නිර ව 

ඇ . මම් නිසා රම ූරක්ෂම කෘෂිකර්මා්  ය  අවයය රම දායක් වය මනාඅඩුව කොග  

 ැකි ෙැවි්  එය විභව ාවයක් මකස  ුනනාමගන ඇ . සවගු අංක 06  

 

  වගු අංක 06 : රැකියා නියුක්තිය : හක්මන නාගරික  සංවර්ධන ප්රසීශය  - 2020 

රැකියා වර්ගය නිරත් වූ සංඛ්යාව ප්රතිශත්ය   

රජසේ  රැකියා 721 32.7 

පුීගයක රැකියා 573 25.9 

ස්වයං  රැකියා 796 36.0 

විසීශ රැකියා 120 5.4 

එකතුමව 2210 100 

   
   මූකාරය  සම්ත්  තැතිකඩ - 2020, ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය,  ක්මන 

 

දුබලත්ා  

1. ස්වභාවික ජල වහනයට බාධාවන අයුරින් කුඹුරු ඉඩම් සගාඩකිරිම. 

 

2008 වර්ෂමේ භූමි තරි රණ සමීක්ෂණය  අනුව කුඹුරු ඉඩම් ප්රමාණය ම ක් යාර් 118 ක් 

වන අ ර, 2020 වර්ෂමේ භූමි තරි රණ සමීක්ෂණය  අනුව එය ම ක් යාර් 113 දක්වා අඩු 

වී ඇ . විමය්ෂමය් ම ප්රාමේය ය සභා මගාඩනැගිල්ක ඉදිකිරිම සඳ ා අක්කර 05 රූඩ 02 ක්ද, 

සතිමතාක සඳ ා අක්කර 02 රූඩ 01ක් පිරවීම ස  බුේධ ජය් ති කණිෂ්ඨ විදයාකය 

ප්රතිස්ථානග  කිරිම සඳ ා අක්කර 02 තර්. 32ක ප්රමාණයක් තස් පිරවීම නිසා කුඹුරු බිම් 

ප්රමාණය අඩු වී ඇ . මමමකස කුඹුරු බිම් ප්රමාණය අඩුවීම නිසා නීක  රි  තරිසරය 

අවක්රමණය වන අ ර, යාෙඳ කුඹුරු බිම්වක මරා්  මඩ  ැ් ත්  වීම ආදිය නිසා වගා ක යුතු 

වක  ොධා ඇතිමේ. ත   රූත ස  ්  අංක 17  ා 18 මන්  දැන  මගාඩකර ඇති කුඹුරු 

ඉඩම් ස  මගාඩකිරිම  සැකසුම් කර තිබූ කුඹුරු ඉඩම් මත් නුම් කරයි.  
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මූකාරය   ක්මෂ්්ර සමීක්ෂණ වාර් ා -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය, 2020 

 

      මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය, ක්මෂ්්ර සමීක්ෂණ වාර් ා 2020 

 

2. කෘෂිකර්මාන්ත්ය ආශ්රිත් සරෝගාබාධ   

වී වගාව ප්රධාන ම කෘෂි මෙෝග වගාව වන අ ර, ඒ ආශ්රි  මරෝග වර්ධනය වීම නිසා නව තරපුර වී 

වගාව  මතළඹීම  මැලිකමක් දක්වයි. එමනිසා ය් ම්රෝතකරණ භාවි යද සීරමය්  වැිදවීමම් 

කක්ෂණයක් මත් වයි. මම් නිසා රමය තදනම් කරග්  කෘෂිකර්මා්  ය  ොධාවක් ඇති මේ. ඒ 

අනුව වගු අංක 07 මන්  2013 සි  2020 දක්වා මෙෝ මනාවන මරෝග තැතිීම මත් නුම් කර ඇ .  

      

 

සගාඩකිරීමට සයෝජිත් කුඹුරු 

රූෙ සටහන් අංක 17 : කුඹුරු ඉඩම් සගාඩකිරීම නිසා ජලය බැසයාමට බාධා ඇතිී ඇති ආකාරය 

රූෙ සටහන් අංක 18 : සගාඩකර ඇති සහ සගාඩකිරීමට සයෝජිත්ව තිබූ කුඹුරු ඉඩම් 
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 වගු අංක 07    මෙෝ මනාවන මරෝග සමී උණ  වයාේතිය   2013-2020 

වර්ෂය 
මී උණ සරෝගීන් 

සංඛ්යාව 
වර්ෂය 

මී උණ සරෝගීන් 

සංඛ්යාව 

2013 07 2017 12 

2014 09 2018 21 

2015 21 2019 17 

2016 06 2020 13 

  මූකාරය   මසෞඛය ධවදය නිකධාී කාර්යාකය ,  ක්මන  ස2013-2020  

අවස්ථා  

1. දකුණු ෙළාත් තුමල ොරිසරික සංචාරක කර්මාන්ත්යට ඇති  විභවත්ාවය. 

දකුණු තළාම්  මවරළාශ්රි  නගර වන  ංගල්ක, දික්වැල්ක, මිරිස්ස වැනි නගර විමේය ය සංචාරක 

නගර මකස වැිදදියුණු වී ඇ .  වද, ක රගම, උඩවකව, සිං රාජ වැනි සංචාරක ආකර්යනයක් 

සහි  ප්රමේය වක  ගම්  ග් නා සංචාරකයි්  වියාක ප්රමාණයක්  ක්මන  ර ා ගම්  කිරිම ද 

ප්රෙක ාවක් මේ. එමම් ම ප්රාථමික අධයාතන විෂය ධාරාව ය ම්  රජමේ තාසල්වක කම්  

භාෂාව  ා සාම්ප්රදායික කෘෂිකර්මා්  ය පිිබෙඳ දැනුම විෂය ධාරාව  ඇතුක්  කර ඇ .  

 
ඒ අනුව,  ක්මන නගරය ආශ්රි ව තාරිසරික සංචාරක කර්මා්  ය  ඇති විභව ාවය ඉව ල් 

කරමගන සංචාරක කර්මා්  ය  ුන් වාීමම තුලි්  එම ප්රමේයවක කෘෂි මෙෝග වගාකරුව් මේ 

ආදායම් මාර්ග වැිදවීම නිසා ඔවු්   වදුර ්  එම කර්මා්  මේ නියැලීම  උ් සුක වනු ඇ . ඒ 

තුිබ්  කෘෂිකර්මය තදනම් කරග්  නීක  රි  තරිසරය සුරැකීම  අවස්ථාව සැකමස්.   

ත්ර්ජන 

 

1. කාලගු ක විෙර්යාස මඟින් ල්දුවන වර්ෂාෙත්න රටාසේ සවනස්ීම්  

මගෝලීය උෂ්ණ් වය වැිදවීම ම ්තුමව්  කාකගුණික  ා මේයගුණික විතර්යාසය්   කක්මවමි්  

තවතී. මම් නිසා වර්ෂාත න ර ාව මවනස්වීම, වර්ෂාත නමේ තීව්ර ාවය මවනස්වීම ආීම 

සංසිේධී්   මුහුණ ත ම  සිදුමේ. කෘෂිකර්මා්  ය  ා ෙැුනණු ආර්ික ක්රමයක් තවතින  ක්මන 

ප්රමේයමේ කාකගුණික  ා මේයගුණික විතර්යාස ම ්තුමව්  මෙෝග වගා ර ාව්  සයක, ම  

ක් න  ස  මෙෝගවක අසව්ැ් න අඩුවීම, කෘමි උවදුරු වැිදවීම ස    දිසි ජක ගැලීම්, නිය  වැනි 

තාරිසරික  ් ් වය්   මුහුණතායි. මම් නිසා කෘෂි ආශ්රි  ආදායම් මාර්ගවක කාලීන 

උච්චාවචනය්  සිදුමේ. එය කෘෂිකර්මය සංරක්ෂණය   ර්ජනයක් මකස තවතී.  
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06 වන ෙරිච්සේදය 

සංවර්ධන සැලැස්ම 

6.1. හැඳින්ීම 

 

 ක්මන නගර සංකල්පි  සැකැසම් මන්  නගරමේ අනාග  සංවර්ධනය පිිබෙඳ සමසථ් 

අර්ථකථනයක් කොමදයි. මමම සංකල්තනා් මක සැකැස්ම ප්රමේයමේ භූමගෝලීය පිහිටීම, 

තාරිසරික තේධතී්   ා භාවි ය්  ප්රතිස්ථානග  කිරිම තදනම් මකා  සකස් කර ඇති අ ර, එය 

ප්රධාන අංය 03කි්  සම් වි  මේ. එනම්, ම් වාසික සංවර්ධනය, කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය  ා 

තාරිසරික සංරක්ෂණයයි. 

මා ර - මිේමදනිය ප්රධාන මාර්ගමේ  ක්මන - මෙලිඅ්    ා  ක්මන - කඹුරුපිිගය මාර්ග 

මංස් ධිග ව  ක්මන නගරය පිහි ා ඇ . නගරමේ ප්රධාන ම විභව ාවය ව් ම්  නගරය 

අ ක ඇනලි මම්  දිස්වන යක, ම  මදක් නමේම වගා කරන කුඹුරු බිම් තේධතියයි.  වද, එම 

කුඹුරු බිම් තේධතිය මන්  නගරමේ තාරිසරික සමතුලි  ාවය ආරක්ෂා කිරිම, වැසි ජකය 

තාකනය, නගරමේ ස්වභාවික මසෞ් දර්ය ආරක්ෂාවීම මම් ම මමම නගරමේ විවෘ  ඉඩකඩ 

සැතයීම සිදුකරයි.  වද, ආතදා අවමවීම  ා පිවිසීමම්  ැකියාව සසුගම ාවය  ද ප්රධාන යක්තී්  

මේ. 

නගර සංවර්ධන සැකැස්මම් මූලික දැක්ම ව් ම්   ක්මන නගරය “ රි  නිම්නමේ නිවසන” 

මකස සංවර්ධනය කිරිමයි. එහිීම ස්වභාව ධර්මමේ ආශිර්වාදය්  නීක  රි  සංවර්ධනය්  කැිගවූ 

කෘෂි ව පි ාව ආරක්ෂා කරගනිමි්   ක්මන වැසිය්    ා මතෝෂක ප්රමේයමේ ජනයා  2030 

වන වි  ස්වභාව ධර්මය  අනුරූත වූ ම් වාසික නගරයක් මකස සංවර්ධනය කිරිම මමම වර 

මේ. මමම මමම  වර ඉටු කරගනිමි්  දැක්ම ළ ා කර ගැනීම අරභයා නගරය සතු යක්තී්   ා 

අවස්ථා ප්රයස්ථ මකස උතමයෝගී කරගැනීම  ෙකාමතාමරා් තු මේ.  

ඒ අනුව, ඉදිරි සංවර්ධන ක යුතු වකීම  රි  තරිසරය ආරක්ෂා කර උස් බිම් ප්රමේයවක  තමණක් 

සංවර්ධනය ඒකරාය  කිීම අමේක්ෂාව මේ. එම සංවර්ධනය ඇනලි අ ර ඇති තීරු ප්රමේයවක 

තමණක් වයාේ  වීම නිසා නාගීකරණය අ ක ඇනලි මම්  වයාේ  වීම, ම් වාසිකය්   රි  

බිම් කඩ  ඉ ා සමීතව ජීව් වීම  ා කුඩා මංස් ධි සථ්ානයක නූකකි්  ගැ  ගැසුනු මුතු මාකයක් 

මකස සංවර්ධනය වීම වැනි මූකධර්ම අ්  ර්ග  මේ.  
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6.2.  උොයමාර්ගික සැලසුම් 

 

සංවර්ධන සැකැස්ම සඳ ා වන උතාය මාර්ග ස  එවැනි උතාය මාර්ග ක්රියා් මක කළ  ැකි 

ආකාරය පිිබෙඳව මමහිීම අවධානය මයාමු කර ඇ . සංවර්ධන සැකැස්මම් දැක්ම සාක්ෂා්  කර 

ගැනීමම් අරමුණු ස  එක් එක් අරමුණු ක්රියා් මක කිීම  සුදුසු උතාය මාර්ග ත   තරිදි 

මතළගැස්විය  ැකිය. මමම උතාය මාර්ග ප්රධාන උතායමාර්ගික සැකසුම් 06 ය ම්  ක්රියා් මක 

කිීම  මයෝජනා කරන කීම. 

1. ඉඩම් තරි රණ උතායමාර්ගික සැකැස්ම 

2. මභෞතික  ා සාමාජීය අතරවු  ත සුකම් උතායමාර්ගික සැකැස්ම 

3. ආර්ික සංවර්ධන උතායමාර්ගික සැකැස්ම 

4. තිරසාර තරිසර සංවර්ධන උතායමාර්ගික සැකැස්ම 

5. සංස්කෘතික   ා උරුමය්  කකමනාකරණ උතායමාර්ගික සැකැස්ම 

6. ක්රියා් මක කිීමම් උතායමාර්ගික සැකැස්ම 

 

6.3.  සංකවෙනාත්මක සැලැසම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“හරිත් නිම්නසේ  නිවසන” 
Living in Green Valley” 

  
 

රූෙ සටහන් අංක 19 : සංකවෙනාත්මක සැලැස්ම 
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6.4. සයෝජිත් ඉඩම් ෙරිහරණ උොයමාර්ගික සැලැස්ම 

6.4.1. හැදින්ීම 

 
වසර 2030 වන වි   ක්මන නගරය තුක භූමිමයහි අමේක්ෂි   වු ය විද ාතාන සැකැස්ම  

ඉඩම් තරි රණ සැකැස් ම මේ. ඒ අනුව, නගරය “ රි  නිම්නමේ නිවසන” මකස සංවර්ධනය 

කිරිම සඳ ා  මනාගැකමතන භාවි ය්  සුදුසු ස්ථාන කරා මයාමු කිරිම තදනම් කරමගන 

මයෝජි  ඉඩම් තරි රණ සැකැස්ම සකස් කර ඇති අ ර, ඒ තුිබ්  නගරමේ රාජය ආය න, 

වාණිජ ක යුතු, සංචාරක ක යුතු, ජක මාර්ග, ම ා මාර්ග, භූ දර්යන ක යුතු වසර 2030 වන 

වි  තැවතිය යුතු ආකාරය දක්වා ඇ .  

 
මයෝජි  සංවර්ධන සැකැස්මම් ප්රෙක ා  ා යක්තී්  ම  ම් වාසික සංවර්ධනය මකමරහි වැිද 

අවධානයක් මයාමු කර ඇ . ඒ අනුව, මධය ඝන් ව කකාතය ස  අඩු ඝන් ව කකාතය තුක 

ම් වාසික ක යුතු වයාේ  කිරිම  සැකසුම් කර ඇ .  වද, ඝන් ව කකාතය තුක ම් වාසික 

ක යුතු අවම මට් මකි්  තව් වා ගනිමි්  ඉ ක වාණිජ සංවර්ධනයක් ළ ාකර ගැනීම සඳ ා 

වාණිජ ක යුතු වක  ප්රමුඛ් වය මදනු කැමබ්. එහිීම තිරස් සංවර්ධනය  වඩා සිරස් සංවර්ධනය 

මකමරහි වැිද අවධානයක් මයාමුකර ඇ . එමම් ම, අධයාතන ආය න ස  වැිද ඉඩකඩක් 

අවයය වන ඉඩම් තරි රණ ක යුතු සඳ ා එම කකාතය තුක අවසර මදනු මනාකැමබ්.  

 
නගරය තුක තවතින කුඹුරු තේධතිය ඒ ආකාරමය් ම තව් වාමගන යාම සඳ ා  රි  

සංරක්ෂණ කකාතයක් සැකැස්ම තුලි්   ුනනාමගන ඇ . ඊ  අම රව  රි  මංතීරු සහි ව 

මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම    ුනනාමගන ඇති අ ර, ජකව න තේධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම 

සඳ ා  රි  කකාත මව් කර ඇ . මකමස් නමු් , එම කකාතය තුක තව් නා ප්රෙක ාවය 

ව  ාමගන ස්ථාන 02ක් කෘෂි තාදක සංචාරක කර්මා්  ය සඳ ා මයාදාගැනීම  භූමි 

තරි රණ සැකැස්ම තුලි්   ුනනාමගන ඇ . එමන්  ම ්  බිම් තරිසර තේධතිය   ානියක් 

මනාවන තරිදි ස  නගරමේ අකංකාරය ස  වාණිජ තරමාර්ථය ළ ා කර ගැනීම සඳ ා ර ා වී 

වගාව එම කකාතය තුක ස්ථාන 02ක  ුනනාමගන ඇ .  

 
විමය්ෂමය් ම සතිමතාක ඉදිරිපි  කුඹුරු තීරය සිං මයකුමේ  ැඩය ග් නා තරිදි වී වගා ර ාව 

වයාේ  කිරිම   ුනනාමගන ඇ .  වද, ෙස් නැවතුම්තක  ආස් න කුඹුරු තීරය මම් ම 

මයෝජි  බුේධ ජය් ති විදයාකය ඉදිකරන භූමිය අව ද කෘෂි තාරිසරික සංචාරක කර්මා්  ය 

ඉව ල් වන ආකාරමේ නිර්මි  තරිසරයක් ඇතිකිරිම   භූමි තරි රණ සැකැස්ම තුලි්  සැකසුම් 

කර ඇ .  වද, අ ක ඇනලි මම්  දිස්වන කුඹුරු තේධතිමේ අ ක මර්ඛා මම්  ඇති ජක 

තේධතිය සංරක්ෂණය කිරිම  මම් ම එම ඇළ ඉවුරු සංරක්ෂණය කිරිම තාදක කරමගන එම 

ඉවුරු විමය්ෂ  රි  මසවණ සහි  ඇවිදින මංතීරු සැකසුම් කර ඇ . මයෝජි  ඉඩම් තරි රණ 



                   ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030 
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සැකැස්ම සිතියම් අංක 06 මන්  මත් නුම් කරන අ ර, එහි  රස්කඩ කිහිතයක් රූත ස  ්  

අංක 20 මන්  මත් නුම් කර ඇ .  

 
මයෝජි  ඉඩම් තරි රණ සැකැස්මම් A – A   රස්කඩ, සැකැස්මම් ප්රධාන වාණිජ ප්රමේයය 

 ර ා ඊයාන නිරි  දියානුග ව නිර්මාණය කර ඇ . ඝන් ව කකාතය  වැිද ප්රමුඛ ාවයක් 

මදන මකස එම  රස්කඩ නිර්මාණය කර ඇති අ ර, මදතස  ය් ම අමනකු්  කකාතවක 

භූමිය  අනුව මගාඩනැගිලි නිර්මාණය වී ඇති ෙව මත් වයි. එමම් ම, B – B  රස්කඩ මන්  

මා ර - වකස්මුල්ක මාර්ගය  සමා්  රව එක් එක් කකාත ම  2030 වන වි  මයෝජි  

නිර්මි   ් ් වය විද ා මත් වයි.  

 
C-C  රස්කඩ  ක්මන නගරමේ සතිමතාක ආස් නමේීම  දර්යනය වන ආකාරය දක්වයි. 

එමන්  ප්රධාන මාර්ගමේ  රස්කඩ මම් ම කුඹුරු ඉඩම් තේධතිය ස  2030 වන වි  ඝන් ව 

කකාතය තුක ඇති වන නිර්මි  තරිසරය්  කුන බිම් ප්රමේයවක සංවර්ධනය වයාේ  වන 

ආකාරය්  මත් නුම් කරයි. 

 
 රස්කඩ අංක D – D වකස්මුල්ක - මා ර මාර්ගය  සම්ේ ධව මෙලිඅ්   දියාව මතමනන 

මකස සකස් කර ඇ . විමය්ෂමය් ම සමාජ ආකර්යනයක් ක ාකර ගැනීම සඳ ා  දුනාමගන 

ඇති වී වගාව ම  කණු ම  ඉදිකිරිම   මයෝජි  කුඩා සංචාරක මධයස්ථානය ස  කුන බිම්, 

කුඹුරු ඉඩම් ස  අමනකු්  යිග ක ත සුකම් වක වයාේතිය එමන්  දක්වා ඇ .  වද, 

නාගරික ප්රමේයමේ සංචාරය කරන පුේගකමයකු  නගරමය්  ක්රමමය්  ඈ් ව් ම නාගරික, 

අර්ධ නාගරික ස  ්ාමීය වයමය්  නැමියාවක් මකස නගරය සංවර්ධනය කිරිම  කකාපීය 

සැකැස්ම ස  ඉඩම තරි රණ සැකැස්ම මන්  සැකසුම් කර ඇ . එම  ් ් වය මැනවි්  

විදයාමාන වන මකස   E – E  රස්කඩ  නිර්මාණය කර ඇ .  

 



 

 

6.4.2. සයෝජිත් ඉඩම් ෙරිහරණ සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ල්තියම් අංක 6 : සයෝජිත් ඉඩම් ෙරිහරණ සැලැසම් : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය -2030 

සයෝජිත් ඉඩම් ෙරිහරණ සැලැස්ම : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 06 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්ය ාකය 



 

 

6.4.3. අනාගත් නාගරික ආකෘතිය 

D 

C 

D 

E 

E 

C 

රූෙ සටහන් අංක 20 : සයෝජිත් ඉඩම් ෙරිහරණ සැලැසස්ම් හරස්කඩ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

හරස්කඩ D – D 

හරස්කඩ E – E 

හරස්කඩ C – C 



                                                                                                  ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                      
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6.5. සභෞතික හා සාමාජීය අෙරවුහ ෙහසුකම් උොයමාර්ගික සැලැස්ම 

6.5.1. සයෝජිත් සස්වා සැලැස්ම 

 

නගරය තුළ නාගරික ජනයා  අවයය විවිධ මස්වා තවතී. ඒවා අ ර නිවාස, මසෞඛයය, 

අධයාතනය, ජකය, විදුලිය, මාර්ග  ා ගමනාගමනය යනාදිය ප්රධාන මේ.  

 

මයෝජි  මස්වා සැකැස්මම්ීම නගරමයහි 2030 වර්ෂය වන වි  අමේක්ෂි  ජනග නය්  දැන  

තව් නා මස්වා ත සුකම් ප්රමාණය්  තදනම් මකා මගන මස්වා අවයය ාවය  ුනනාමගන ඇති 

අ ර, අමේක්ෂි  ජනග නය සඳ ා අවයය ප්රමාණය නැ ම ා්  ඉල්ලුම  සරිකන තරිදි මස්වා 

සැතයුම මකමස් සිදුකර් ම්  ද ය් න සැකසුම් කර ඇ .  

 
 ක්මන නගරමයහි 2030 වර්ෂය වන වි  අමේක්ෂි  ජනග නය සඳ ා අවයය නිවාස, 

මසෞඛය  ා අධයාතනික මස්වා සැකසුම් කිරිම මමම මසව්ා සැකැස්ම මන්  සිදුකරනු කැමබ්.  

 
 ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨායය වර්ග කිමකෝ මී ර් 53.8 ක භූමි ප්රමාණයකි්  

සම් වි  වන අ ර, ඉ්  වර්ග කිමකෝ මී  ර් 3.06 ක ප්රමාණයක් නාගරික සංවර්ධන  

ප්රමේයය  අය්  මේ. එහි 2030 වන වි  අමේක්ෂි  ජනග නය  ා නිවාස ත   වගු අංක 08 

මන්  දක්වා ඇ .  

වගු අංක 08 : ජනගහනය හා නිවාස : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 

විස්ත්රය 2020 වර්ෂය 2030 වර්ෂය 

 

භූමි ප්රමාණය 

දළ 306.93 306.93 

ශුේධ 194.47 194.47 

මුළු ජනග නය 3093 3220 

නිවාස සංඛයාව 820 854 

 

නිවාස ඝන් වය 

දළ 2.67 2.78 

ශුේධ 4.21 4.39 

 

ජන ඝන් වය  

දළ 10.07 10.49 

ශුේධ 15.9 16.55 

මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය ස2020   

ඉ   වගුව  අනුව  ක්මන නාගරික ප්රමේයමයහි අමේක්ෂි  ජනග න වර්ධනය 2020-2030 

වර්ෂ අ ර මවනස පුේගකයි්  127කි. ඒ අනුව, තවතින නිවාස සංඛයාව  අම රව නව නිවාස 

34ක අවයය ාවයක් මත් නුම් කරයි. මමය  වර් මානමයහි තවතින  ාවකාලික නිවාස ද 

එකතු කළ වි  නිවාස අවයය ාවය 41 ක් වනු ඇ .  
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සංවර්ධන සැකැස්මම් දැක්ම  අනුව ම් වාසික නගරයක් මකස නගරය සංවර්ධනය කිරිම  

 ුනනාමගන ඇ . ඒ අනුව මධය ඝණ් ව කකාතය  ා අඩු ඝන් ව කකාතය තුළ ම් වාසික 

ක යුතු සඳ ා ප්රමුඛ ාවය කොමදන අ ර, ඝන් ව කකාතය තුළ ම් වාසික ක යුතු සඳ ා  

භූමිමය්  25% ක තමණ ප්රමාණයක් සංවර්ධනය කිරිම  අමේක්ෂා කරයි. එය අනාග  නිවාස 

අවයය ාවය සපුරා ගැනිම සඳ ා උතක්රමයක් මකස මයාදාගනු කැමබ්.  

 
මම් අනුව සංවර්ධන සැකැස්මම්  අමේක්ෂා කරන  ක්මන නගරය ම් වාසික නගරයක් 

මකස සංවර්ධනය කිරිම  අවයය ඉඩම් ප්රමාණය නගරය තුළ තවතින අ ර, එක් තවුකක් සඳ ා 

නැ ම ා්  එක් නිවසක් සඳ ා ම ක් යාර් 1ක තමණ ඉඩම් ප්රමාණයක් හිමිවනු ඇ . එය 

සංවර්ධන සැකැස්මම් දැක්ම කරා යාමම් ප්රෙක ාවයක් මේ.  

 

           සසෞඛ්ය අංශය  

මසෞඛය අංයය සම්ේ ධමය්   ක්මන නාගරික ප්රමේයය  මස්වා සතයන රජමේ මරෝ ල් 

02ක් නාගරික ප්රමේයමය්  පි   මතෝෂක ප්රමේයමේ නගරය  ඉ ා ආස් නව පිහි ා ඇ . 

ඉ්  නරවැල්පි  රජමේ මරෝ ක නගරමේ සි  කිමකෝමී ර් 4ක් තමණ දුරි්  පිහි ා ඇති අ ර,  

ගංමගාඩගම රජමේ මරෝ ක කිමකෝමී ර් 3ක් තමණ දුරි්  පිහි ා ඇ .  වද, නාගරික ප්රමේයය 

තුළ ම ජන මසෞඛය ධවදය නිකධාී කාර්යාකය  ා රජමේ මෙම ්  යාකාවක් පිහි ා ඇ . 

මී  අම රව මතෞේගලික ධවදය මධයස්ථාන 06ක් ද නගරය  තුළ සථ්ාපි ව ඇ .  

ප්රමේයය තුළ ඇති රජමේ  මරෝ ල් ම ාරතුරු ත   වගු අංක 09 හි තරිදි මේ.  

   

වගු අංක 09 : රජසේ   සරෝහව සත්ාරතුමරු : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2020 

 

සරෝහල 

වාර්ෂික 

සන්වාල්ක 

සරෝගීන් 

සංඛ්යාව 

වාර්ෂික 

බාහිර 

සරෝගීන් 

සංඛ්යාව 

ඇඳන් 

සංඛ්යාව 

ඇඳ 

අ ොත්ය 

( ) 

වවදයවරු 

සංඛ්යාව 

සහද 

නිලධාරීන් 

සංඛ්යාව 

ගංමගාඩගම 

රජමේ මරෝ ක 

4000 11362 54 30 03 11 

නරවැල්පි  

රජමේ මරෝ ක 

3387 51968 66 38 03 08 

          මුකාරය   මල්ඛනාගාර ම ාරතුරු, රජමේ මරෝ ක ගංමගාඩගම, රජමේ මරෝ ක, නරවැල්පි  - 2020 

 

ඉ   වගුව  අනුව, ප්රමේයය තුළ තව් නා මරෝ ල් මදමකහිම වාර්ෂික ොහිර  මරෝගී්  

සංඛයාව ම් වාසික මරෝගී්  සංඛයාව  වඩා ඉ ක අගයක් ගනී. ඇඳ අනුතා ය 2020 

වර්ෂමේීම ගංමගාඩගම මරෝ මකහි 30% ක් වන අ ර, නරවැල්පි  මරෝ මකහි 38% ක් මේ.   
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නගරමයහි තව් නා රජමේ මධයම මෙම ්  යාකාව සද ා ඉඩකඩ ප්රමාණව්  මනාවන අ ර 

නවීන රසායනාගාර ත සුකම්  ා ප්රමාණව්  අතරවු  ත සුකම්ද මනාමැ . එමස්ම ම ජන 

ම ජන මසෞඛය ධවදය නිකධාී කාර්යාක මගාඩනැලි ඉඩකඩ ප්රමාණව්  මනාමේ.  මම් 

අනුව දැන  ම ජන මසෞඛය ධවදය නිකධාී කාර්යාකය තවතින ඉඩම  ා එය  යාෙදව 

තව් නා ප්රාමේය ය සභා ඉඩම මයාදා ගනිමි්  රජමේ මධයම මෙම ්  යාකාව, මසෞඛය 

ධවදය නිකධාී කාර්යාකය   ා රසායානාගාරය  ා ධවදයවරු්  සද ා ම් වාසිකාගාර 

ත සුකම් සහි  ම ම ල් මගාඩනැගිල්කක් ඉදිකිීම  මමම සැකැස්ම මගි්  මයෝජනා කරනු 

කැමබ්. 

 

අධයාෙන අංශය  

 ක්මන නගරය තුක ප්රාථමික තාසල් 02ක්  ා මධය ම ා විදයාක 02 ක් තවතී. මමම තාසල් 

තුක වර් මානය වන වි  තව් නා මානව  ා මභෞතික සම්ත්  ප්රමාණය ත   වගුව මන්  

දක්වා ඇ . 2011 ජන  ා නිවාස සංගණනය  අනුව  ක්මන නගරමේ සාක්ෂර ා මට් ම 

98% ක් තමණ වන අ ර, එය දිස්ික්කමේ සාක්ෂර ා මට් ම  සමාන අගයක් ගනී. මම් 

අනුව,  ක්මන නගරමේ සාක්ෂර ාවය සතුටුදායක මට් මක තවතින ෙව  ුනනාග   ැකිය. 

 

ප්රමේයමේ අධයාතන ත සුකම් සැතයීම සම්ේ ධමය්  වැදග්  වන රජමේ තාසල් 04 ක්  

තවතින අ ර, ඉ්  බුේධ ජය් ති විදයාකය ස  මකෝංගක ප්රාථමික විදයාකය ප්රාථමික තාසල් 

වන අ ර, මකෝංගක මධය විදයාකය  ා මමම ෝදිස්  විදයාකය ජාතික තාසල් මේ. ඒවාමේ 

ම ාරතුරු වගු අංක 10 මගි්  දක්වා ඇ . 

 
වගු අංක 10 : ොසව පිළිබඳ  සත්ාරතුමරු : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2020 

අ  

අංකය 

විදයාලසේ  නම ගුරුවරුන්  

ප්රමාණය 

ල්සුන් 

ප්රමාණය 

ගුරු ල්සු 

අ ොත්ය 

සගාඩනැගිය 

ඉඩකඩ 

ව.මී. 

ශිෂයසයක් 

සඳහා ෙන්ති 

කාමර ඉඩකඩ 

ක්රීඩා 

පිටි 

01 මකෝංගක 

ප්රාථමික 

විදයාකය 

28 703 25 1004 1.43 නැ  

02 මකෝංගක මධය 

ම ා විදයාකය 

62 656 11 1376 2.10 ඇ  

03 බුේධ ජය් ති 

ප්රාථමික 

විදයාකය 

24 632 26 802 1.28 නැ  

04 මමම ෝදිස්  

ම ා විදයාකය 

65 1267 19 1097 0.87 ඇ . 

එකතුමව 179 3258 18 4279 1.3  

      මුකාරය   තාසල් පිිබෙඳ වාර්ෂික වාර් ාව, මකාට්ඨාය අධයාතන කාර්යාකය, මුකිගයන - 2020 
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ඉ   වගුව  අනුව සමසථ්යක් මකස  ක්මන නගරමයහි තාසල් තුක සිසු්  3258 ක් 

අධයාතනය කෙන අ ර, ගුරුවරු 179 ක් මස්වය කරනු කෙයි. මම් අනුව ගුරු සිසු අනුතා ය 

එක් ගුරුවරයකු සඳ ා සිසු්  18කි. මමහි සම්ම   ් ් වය එක් ගුරුවරමයකු සඳ ා සිසු්  

19ක් වන ෙැවි් , ප්රමේයමේ තාසල් තුළ ගුරු සිසු අනුතා ය සතුටුදායක මට් මක තවතින ෙව 

 ුනනාග   ැකිය.  

සමස් යක් මකස එක් ශිෂයයකු සඳ ා වන ත් ති කාමර ඉඩකඩ ප්රමාණය වර්ග මී ර් 1.3 ක් 

වන අ ර, එය සම්ම  අගය වන 0.9   වඩා වැිද අගයක් ගැනීම සතුටුදායක  ් ් වයකි.  

 
ඉ   රජමේ තාසල්වක  අම රව ජාතික ආධුනික් ව මණඩකය මන්  තව් වාමගන යනු 

කෙන තරිගණක පුහුණු ආය නයක් නගරය තුළ තවතී.  වද, උතකාරක ත් ති 07 ක්  ා මතර 

තාසල් 05ක් නාගරික ප්රමේයය තුළ තවතී. 

 

අධයාතන ක යුතු සම්ේ ධමය්  තවතින ප්රධාන ගැ ළු මකස ප්රාථමික තාසල් සද ා ත සුකම් 

ප්රමාණව්  තරිදි සංවර්ධනය මනාවීම  ා ක්රීඩාපිිග ත සුකම් ප්රමාණව්  මනාවීම  දුනාග  

 ැකිය.  ඒ සඳ ා නගරමයහි තව් නා ප්රාථමික තාසකක් වන බුේධ ජය් ති විදයාකය සද ා 

දැන  එම විදයාකය තව් නා  භූමිය ඉදිරිතස පිහිිග අක්කර 02ක තමණවන කුඹුරු ඉඩම 

අ් ත්  කර ගැනීම ්  එම භූමිමයහි සියළු ත සුකම් සහි ව තවතින තාසක ප්රති සංවර්ධනය 

කිීම ්   දුනා මගන ඇ .  

 

 



  

 

 

ල්තියම් අංක 7 : අධයාෙන සස්වා සෙෝෂක ප්රසීශය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 

අධයාෙන සස්ව ා සෙෝෂක ප්රසීශය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 07 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්ය ාකය 
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6.5.2. සයෝජිත් ප්රවාහන සැලැස්ම 

 

 ක්මන නගරය මා ර, වකස්මුල්ක, කඹුරුපිිගය  ා මෙලිඅ්   යන ප්රධාන නගර සම්ේ ධ 

වන මාර්ග මංස් ධියක පිහිිග නගරයකි.  එෙැවි්  එම නගර  ා සම්ේ ධ වන විධිම්  ෙස ්

මස්වාවක් වර් මානය වන වි  ද නගරය තුක ක්රියා් මක මේ. එමස්ම, අකුරැස්ස, මිේමදනිය, 

ඇඹිලිපිිගය, ක රගම, මකාළඹ වැනි නගර  ා සම්ේ ධ වන දුර ගම්  මස්වා ෙස් රථ ද 

 ක්මන නගරමය්  ආරම්භ මේ.  වද, නගරය  ර ා යන ෙස් රථ මසව්ාව ද නගරය 

සංවර්ධනමේීම ප්රෙක ාවයක් වී ඇ .  ඒ අනුව, දැන  තව් නා ප්රවා න ත සුකම් පිිබෙඳ වගු 

අංක 11 මන්  මත් නුම් මකමර්.  

   වගු අංක 11 : ප්රවාහන ත්ත්ත්වය: හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය  2020 

අ  

අංකය 
විස්ත්රය 

2020 

බස් රථ සංඛ්යාව ගමන් වාර සංඛ්යාව 

01 
 ක්මන නගරය  ර ා යන ෙස් රථ 

සංඛයාව 
36 149 

02 
 ක්මන නගරමය්  ආරම්භ වන ෙස් රථ 

සංඛයාව 
69 353 

මූකාරය   මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න අධිකාරිය 

 
සංවර්ධන සැකැස්මමහි දැක්ම කරා ළ ා වීමම්ීම අමේක්ෂා කරන නාගරික ජනග නය සඳ ා 

මයෝජි  ප්රවා න සැකැස්ම  මන්  ත   උතාය මාර්ග   ුනනාමගන ඇ .  

 
ප්රවාහන උොය මාර්ග : 
 
ම් වාසික සංවර්ධනය  ප්රමුඛ ාවය මදමි්  තරිසර හි කාමී සංවර්ධනයක් ළගා කර ගැනීම 

අරමුණු මකා මගන සකස් කරන කද ප්රවා න උතාය මාර්ග ත   දක්වා ඇ . 

 

මතාදු ප්රවා නය විධිම්  කිීම ස  නගරමේ අනනය ාවය ආරක්ෂා වන තරිදි ස  සියළුම 

ප්රධාන මාර්ග ආවරණය වන තරිදි මී ර් 500ක අ්  රයකි්  දුරි්  මතෞේගලික 

ආමයෝජකයි් මේ දායක් වමය්  ෙස් නැවතුම් ස්ථාන ඉදිකිරිම   ුනනාමගන ඇ . 

 වද, නගරය තුක විධිම්  රථවා න ගමනාගමන ර ාවක් ඇතිකිරිම සඳ ා ස  රථවා න 

 දෙදය අවම කිරිමම් උතක්රමයක් මකස දැන  සතිමතාක තවතින භූමිමය්  මකා සකද, 

දැන  මතාදු මවළඳමතාක තවතින භූමිය ද බුේධ ජය් ති විදයාකය අසක ද රථවා න නැවතුම් 

ස්ථාන ඉදිකිරිම   ුනනාමගන ඇ .  
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අමේක්ෂි  15,500 ක් වන ධදනික සංසරණ ජනග නය සඳ ා දැන  තවතින ෙස් 

නැවතුම්මතාළ ප්රමාණව්  මනාවන ෙැවි්  ඒ සඳ ා උතාය මාර්ගයක් මකස තවතින ෙස් 

නැවතුම්මතාළ පුළුල් කිරිම සඳ ා මදවන අදියර ක්රියා් මක කිරිම   ා එිබම ්  දුර ගම්  

මස්වා ෙස් නැවතුම් ස්ථාන ත සුකම් සැතයීම   ුනනාමගන ඇ .   

එමම් ම, තයි්  ගම්  කර් න්  දිරිම්  කිරිම, වායුමගෝලීය කාේ ඩමයාක්සයිඩ ස  ඊයම් 

ප්රතිය ය අඩු කිරිම ස  වායු මගෝලීය උෂ්ණ් වය අඩු කිරිම සඳ ා  රි  මංතීරු සහි ව තදික 

මංතීරු ඉදිකිරිම ස  ඇළ ඉවුරු  රි  මංමත්  සහි ව සංවර්ධනය කිරිම   ුනනාමගන ඇ .  

 වද, 2030 වන වි  අමේක්ෂි  ම් වාසික ස  සංසරණ ජනයාමේ ප්රවා න අවයය ා සඳ ා 

මතාදු ප්රවා න මස්වමයහි වියාක වර්ධනයක් අවයය මනාවන අ ර, පුේගලික ප්රවා න මස්වය 

සඳ ා අවයය ත සුකම් වැිදදියුණු කළ යුතු මේ. ඒ අනුව, තවතින මාර්ග වැිදදියුණු කිරිම, 

විකල්ත මාර්ග සංවර්ධනය, නව මාර්ග සංවර්ධනය, අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය, රථවා න 

නැවතුම් ස්ථාන සංවර්ධනය කිරිම ප්රධාන ප්රවා න උතක්රමයක් මකස  ුනනාමගන ඇ .  

 
2030 වන වි   ක්මන නගරමේ රථ වා න කාර්යක්ෂම ාවය වැිදදියුණු කිරිම ස  

තදිකයි් මේ ආරක්ෂාව   වුරු කිීම ස  නගර අකංකරණය වර්ධනය කිරිම මාර්ග  ා 

ගමනාගමන උතාය මාර්ග තුිබ්  ෙකාමතාමරා් තු මේ. එම උතාය මාර්ගවක  අදාළ ප්රවා න 

සැකැස්ම සිතියම් අංක 08 මන්  දක්වා ඇ . එහිීම කාර්යක්ෂම ගමනාගමන ර ාවක් ඇති 

කිරිම සඳ ා ත   සද ්  තරිදි මාර්ග සංවර්ධන උතක්රම  ුනනාමගන ඇ .  

ප්රධාන මාර්ග සංවර්ධනය 

 

තදිකයි්  ධධර්යම්  කිරිම සඳ ා මා ර - වකස්මුල්ක ප්රධාන මාර්ගය සB මර්ණිය  නගර 

සීමාමේීම මංතීරු 02 ක් සහි ව ස  ෙස් නැවතුම් මතාමල් සි  මකෝංගක ම ා විදයාකය දක්වා 

තදික මංතීරු සහි ව සංවර්ධනය කිරිම  ස   ක්මන - කඹුරුපිිගය ම ා මාර්ගය සB මර්ණිය  

ප්රධාන මාර්ගමේ සි  මුරු මුරය වැව දක්වා මංතීරු 02 ක් සහි ව සංවර්ධනය කිරිම  

 ුනනාමගන ඇ . 

 

වට රවුම් මාර්ග සංවර්ධනය  

මා ර - වකස්මුල්ක මාර්ගමේ සි  පුෂ්තාරාම මාර්ගය  ර ා ඇල්මකමවක මාර්ගය  ද,  

ඇල්මකමවක මාර්ගමේ සි  ෙැ් ිගස් සමරවීර මාව  ඔස්මස් මුරු මුරය මාර්ගය  ර ා යලි්  

 ක්මන - මා ර ප්රධාන මාර්ගය ද, එ ැ්  සි  මතර ැර මාව  මාර්ගය ඔස්මස ් මෙලිඅ්   

මාර්ගය ද යලි්  උඩුපීල්කමගාඩ මාර්ගමය්  මකෝංගක ප්රාථමික විදයාකය දක්වා් , නගරය 

ව ා තව් නා මාර්ග තේධතිය සංවර්ධනය කිරිම   ුනනාමගන ඇ . 
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නව මාර්ග සංවර්ධනය  

මෙලිඅ්   මාර්ගය  ා මා ර - මිේමදනිය ම ා මාර්ගය  මුවන මංස් ධිය සම   

ඇල්මකමවක මාර්ගමේ ආරම්භක සථ්ානය සම්ේ ධ  වන මකස  නව මාර්ගයක් සංවර්ධනය 

කිරිම. ස  ර මං ස් ධියක් වන මකස   

 

අතුමරු මාර්ග සංවර්ධනය 

තදිකය් මේ ප්රමයෝජනය  මයාදාග   ැකි තරිදි අතුරු මාර්ග කීතයක් සංවර්ධනය කිීම  

 ුනනාමගන ඇ .  

1. ෙස් නැවතුම්මතාමළහි සි   මයෝජි  ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය දක්වා වන මාර්ගය. 

2. ෙස් නැවතුම්මතාමළහි සි  මයෝජි  බුේධ ජය් ති ප්රාථමික විදයාකමයහි 

මගාඩනැගිල්ක ස  සති මතාක සම්ේ ධ වන මකස කුඹුර  ර ා ඇළ ඉවුරු  ඔස්මස ්

මයෝජි  තදික මංතීරුව. 

3. ෙස් නැවතුම්මතාළ ස  ඇල්මකමවක මාර්ගය සම්ේ ධ වන මංතීරු 02 ක් සහි  

මාර්ගය. 

 

මාර්ග සංවර්ධනය  සමගාමීව නගරමේ රථවා න ගමනාගමනය විධිම්  කිරිම ස  මාර්ගවක 

රථවා න  දෙදයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමම් උතක්රමයක් මකස නගරමේ ම ෝරාග්  ස්ථාන 

කීතයක රථවා න නැවතුම් ස්ථාන සැකසුම් කර ඇ .  එම ස්ථාන මකස දැන  සතිමතාළ 

භූමිමේ ප්රමයෝජනය  මනාග් නා මකා ස, තව් නා මතාදු මවළඳ මතාළ භූමිමේ පිටුතස 

මකා ස, මයෝජි  ප්රාථමික තාසල් භූමිය  ආස් නව දැන  තාසක තවතින භූමිමය්  

මකා සක්  ප්රධාන ව යමය්  සඳ ්  කළ  ැකිය  



   

 

 

ල්තියම් අංක 8 : ප්රවාහන සැලැස්ම : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 

සයෝජිත් ප්රවාහන සැලැස්ම : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 08 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්ය ාකය 
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6.5.3. සයෝජිත් ජල සැෙයුම 

 

 ක්මන නගරය සඳ ා ජක සම්තාදන මණඩකය මන්  නක ජකය මෙදා  ැීම සිදුකරනු කෙන 

අ ර, එම ජකය තරි රණය කරනු කේ ම්  නාගරික ජනග නමය්  32% ක් තමණි. 

වර් මානය වන වි    ක්මන නගරමයහි 68% ක් ම් වාසික ජන ාව ිබං ජකය තරි රණය 

කරනු කෙයි. මමම සංවර්ධන සැකැස්ම තුලි්  2030 වන වි  අමේක්ෂි  ජනග නය ස  ජක 

අවයය ාවය ප්රමාණය ත   දක්වා ඇ . 

  

වගු අංක 12 : ජල අවශයත්ාව පුසරෝකථනය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 

වර්ෂය ජනගහනය ජල අවශයත්ාවය (ඝන මී ටර්) 

2011 3093 2273.1 

2015 3113 2276.7 

2021 3144 2282.3 

2025 3180 2288.4 

2030 3220 2296.0 

 මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය ස2020  

 

ඉ   වගුව ත   උතකල්තන ම  මගාඩනගා ඇ .  

ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න මණඩකමයහි සම්ම  අගය්   අනුව ම් වාසික 

ජනග නය සඳ ා ධදනික ඒක පුේගක ජක අවයය ාවය ලී ර් 180ක් මේ.  
 

වගු අංක 13 : වදනික සංසරණ ජනගහනය සඳහා ජල අවශයත්ාවය : හක්මන නාගරික 

සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 

 වර්ෂය වදනික සංසරණ 

ජනගහනය 

ජල අවශයත්ාවය (ඝන මී ටර්) 

2011     7500 240 

2015 9500 264 

2021 11500 288 

2025 13500 332 

2030 15500 356 

            මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය ස2020  

 

ඉ   වගුව ත   උතකල්තන ම  මගාඩනගා ඇ .  

උෙකවෙන : 

1. වර් මානය වන වි  නගරය තුක සිදුවී ඇති අතරවු  ත සුකම්   ා සංවර්ධන 

සැකැස්මම්  අමේක්ෂි  සංවර්ධනයක් කරා ක ා වීමම්ීම ධදනික සංසරණ ජනග නය 

2030 වර්ෂය වන වි  මදගුණ වන ෙව  
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2. ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න මණඩකමයහි සම්ම  අගය්   අනුව ධදනික 

සංසරණ ජනග නය සඳ ා ධදනික ඒක පුේගක ජක අවයය ාවය ලී ර් 12 ක් මේ.   

වගු අංක   14 : වදනික ජල අවශයත්ාවය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 

වර්ෂය වදනික සන්වාල්ක 

ජල අවශයත්ාවය  

(ඝණ මීටර්) 

වදනික සංසරණ ජනගහනය 

සදහා ජල අවශයත්ාවය 

(ඝණ මීටර්) 

එකතුමව 

(ඝණ මීටර්) 

2011 2273.1 240 2513.1 

2015 2276.7 264 2540.7 

2021 2282.3 288 2570.3 

2025 2288.4 332 2620.4 

2030 2296.0 356 2652.0 

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මාත්ර දිස්ික් කාර්යාලය - 2020 

 
2030 වර්ෂය වන වි  නගරමයහි අමේක්ෂි  ම් වාසික ජනග නය 3220 ක් වන 

අ ර, ධදනික සංසරණ ජනග නය 15500 ක් මේ. 2021 වර්ෂමයහි කරන කද ක්මෂ්්ර 

සමීක්ෂණය  අනුව නගරමයහි නක ජකය තරි රණය කරනු කේ ම්  ජනග නමය්  32% 

කි. ඒ අනුව, 2030 වර්ෂය වන වි  අමේක්ෂි  සංවර්ධනය්  සම  නක ජක අවයය ාවය මුළු 

ජනග නමය්  50%ක් යැයි උතකල්තනය කළ වි  ඒ සඳ ා ධදනික ජක අවයය ාවය ඝන 

මී ර් 1148කි. 2030 වන වි  අමේක්ෂි  ධදනික සංසරණ ජනග නය සඳ ා අවයය ජක 

ප්රමාණය ඝන මී ර් 356කි. ඒ අනුව, අවයය ධදනික ජක ධාරි ාවය ඝන මී ර් 1504 ක් මවයි. 

නමු්  දැන  සතයන ජකය මසෞඛය ආරක්ෂි  මනාමේ. එෙැවි්  නව ජක සම්තාදන 

වයාතෘතියක් අවයය වන අ ර ත   සඳ ්  මයෝජනා  ුනනාමගන ඇ . 

 මා ර  යවන අදියර ජක සම්තාදන වයාතෘතිය  ක්මන ප්රමේයය  වයාේ  කිීම 

ම ෝ 

 කිරම ආර ජක ප්රභවය භාවි ා කරමි්  නව ජක සැතයුම් වයාතෘතියක් ආරම්භ කිීම 

6.5.4. සයෝජිත් විදුය සැෙයුම 

 

 ක්මන නාගරික සංවර්ධන ෙක ප්රමේයය මුළුමනි් ම ආවරණය වන තරිදි විදුලි ෙක 

අවයය ාවය කංකා විදුලි ෙක මණඩකය විසි්  සම්ූර්ණ කර ඇ .  වද,  ෙව කංකා විදුලිෙක 

මණඩකමය්  කො ග් නා කද ම ාරතුරු වක  අනුව මයෝජි  ම් වාසික නගරයක අවයය ා 

වක  සරිකන තරිදි අනාග  විදුලි අවයය ාවයද සම්ූර්ණ කළ  ැකි මට් මක තවතී. 

නගරමයහි තව් නා විදුලි වයාේතිය සිතියම් අංක 09 මන්  දක්වා ඇ .  



 

 

 

ල්තියම් අංක 9 : විදුය සැෙයුම : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 

විදුය සැෙයුම : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය  
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 09 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්ය ාකය 
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6.5.5. මලාෙවහනය හා ජලාෙවහනය 

 ක්මන නාගරික ෙක ප්රමේයමයහි මභෞතික පිහිටීම අනුව නගර මධයමේ අ ක ඇනලි මම්  

දිස්වන කුඹුරු බිම් තේධතියක් පිහි ා ඇ . එහි මදතස ම් වාසික  ා වාණිජ සංවර්ධනය්  

ස්ථානග  වී ඇ . එෙැවි්  වැසි ජකය ගකායාම පිිබෙඳ ගැ ළු ඇති මනාමේ.  වද, මෙලිඅ්   

මාර්ගය, වකස්මුල්ක මාර්ගය, මා ර මාර්ගය ආීම මාර්ග මම් වන වි ්  අවයය ස්ථානවක කාණු 

තේධතිය සහි ව සංවර්ධනය කර ඇ . මයෝජි  සැකැස්ම  අනුව මාර්ග සංවර්ධනමේීම තදික 

මේදිකා ස  කාණු තේධතියද සහි ව ඉදිකිරිම  සැකසුම් කර ඇ .  

 

මයෝජි  කකාත සැකැස්මම් මිර ම් වාසික  ා ම් වාසික කකාතමයහි අවම බිම් ප්රමාණය 

තර්චස් 10.0 තමණ වන ෙැවි්  මගව්   තුකම ූතික වළක් සකස් කර ගැනීම මන්  

මකාතව න ත සුකම් සතයා ගැනීම  මයෝජි ය. 

6.5.6. ඝන අෙද්රවය කළමනාකරණය 

ගෘ ස්  ක යුතු, මවළඳ  ා වාණිජ ක යුතු කාර්මික  ා කෘෂි කාර්මික ක යුතු වකීම මම් ම 

අමනකු්  මතාදු ක යුතු වකීම ද ජනනය වන අතරවය ඝන අතරවය මකස සකකනු කැමබ්. 

ආ ාරමය අතරවය, ඇසුරුම් වයමය්  ඉව්  කරන කඩදාසි, මකෝ , ේකාස්ිගක්, වීදුරු ආදිය, 

ඉව කන මරදි, මගව් ම්  එකතුවන කැලි කසක ඉදිකිීම් වකීම ඇතිවන ඝන අතරවය, 

කාර්මා්   යාකාවලි්  ඉව කන ද  යනාීම විවිධ මකා ස්වලි්  යු්  අතරවයවලි්  ඝන අතරවය 

සංයුක්  වී ඇ . 

 

 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව විසි්  සතයන කද ද්  ය්   අනුව ධදනිකව ජනනය වන ඝන 

අතරවය ප්රමාණය දළ වයමය්  2000kg තමණ මේ. ඒවායි්  1600kg තමණ දිරණ අතරවය වන 

අ ර 400kg මනාදිරන ඒවා මවයි. මමම අතරවය ම් වාසිකව 1000kg ක්  තමණද , මවළදසැල් 

වලි්  800kg ක්  තමණද , ම ෝ ල් මගි්  150kg ක් තමණද , ෙැංකු, රජමේ මගාඩනැගිලි ස  

මවන්  ස්ථාන වලි්  50kg ක් වයමය්  ධදනිකව ජනනය මේ.  ක්මන නාගරික ප්රමේයමේ 

සමව් කරන කද කසළ ස  මිර   කසක එකතු කිීම ප්රාමේශිය සභාව මගි්  සතියක  මදවරක් 

සිදු කරනු කෙයි.  ඊ  අම රව සතිමේ ෙදාදා දිනමේීම ේකාස්ිගක් ස  මතාලිති්  තමණක් එකතු 

කිීමම් ට්රැක් රයක්ද ක්රියා් මක මේ.   

 
ප්රමේයමේ එක්රැස් වන කසළ එක්රැස් කිරිමම් ක්රියාවලිය සඳ ා ප්රාමේය ය සභාව සතුව ට්රැක් ර් 

03 ක්, කම්තැක් රයක්, අ් කර්   05 ක් මයාදා සිදු කරනු කෙයි. මමම කාර්යය සද ා පුහුණු 

මස්වකය්  අ  මදමනකු ස  නුපුහුණු මස්වකමයකු මයාදවා ඇති අ ර රියදුර්  මදමදමනකු 

ස  කම්කරුව්  05 ක් ද, වැඩ තරිතාකකවරමයකුමේද ස මයෝගය කොගනී. 



                                                                                                  ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                      
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ප්රාමේය ය සභා සිමාව තුළ අතුරු මාර්ගවක ධජව  ායනය වන අතරවය එකතු මනාකරන අ ර 

ස ම නිවසක ම මකාම්මතෝස්ට් ෙදු්  කොීම තිමබ්. ඝන අතරවය කළමනාකරණ සැකැස්ම 

සිතියම් අංක 10 මන්  දක්වා ඇ .   

 ක්මන නගරමේ ධදනිකව ජනනය වන ඝන අතරවය සංයුතිය ත   තරිදි මේ. 

 වගු අංක  15 : වදනිකව ජනනය වන ඝන අෙද්රවය : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 

අ  අංකය ඝණ අෙද්රවය ප්රතිශත්ය 

1 එළවළු 63% 

2 කඩදාසි 20% 

3 වීදුරු  04% 

4 මකෝ  03% 

5 සායනික අතරවය 01% 

6 කාර්මික අතරවය 04% 

7 මවන්  05% 

 මූකාරය   ප්රාමේය ය සභාව -  ක්මන, 2020 

මමමස් එකතු කරනු කෙන දිරාත් වන ස  දිරාත්  මනාවන කසළ  ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

සතු මකෝංගක පිහිිග අක්කර මදකක භුමිය තුළ විවෘ  බිම් පිරවුමක්  ාවකාලිකව සිදු කරනු 

කැමබ්. මමම භුමිය තුළ සථ්ාපි  කරමි්  තවතින කසළ අංගනය ඉදිවූ වි  එම බිම් පිරවීම 

මවනුව  එකතුවන කසළ මව්  කිීම ස  මකාම්මතාස්ට් නිෂ්තාදනය කිීම  ක්මන 

ප්රාමේය ය සභාමේ අනාග  අමේක්ෂාව මේ. නමු්   වම්  නිසි කළමනාකරණයක් සහි ව 

කසළ ෙැ ැර කිීම  ම ෝ කසළ අවස්  ෙැ ැර කිරිමම් ත සුකම් මනාමැති වීම ගැ ලුවක්ව 

තවතී. 

මමය  අම රව මව්  කරන කද මනාදිරන කසළ  ක්මන මතාදු මවළද මතාමළ් භූමි භාගයක 

එකතු කරනු කැමබ්. මමම එකතු කරන මනාදිරන කසළ විකිණීම ම ෝ ප්රතිචක්රීයකරණය 

කිීම  ම ෝ  වම්  නිසි ක්රමමේදයක් අනුගමනය මනාකරන අ ර අවසානමේ මමම කසළද 

කලි්  සද ්  කරනු කැබූ මකෝංගක බිම් පිරවුම මව  මයාමු වීමම්  ැකියාවක් තවතී. මමය 

වර් මානමේ තවතින ගැ ලුවක්ව තවතී. 

ඝන අෙද්රවය කළමනාකරණ උේරම 

1. විධිම්  ඝන අතරවය කළමනාකරණ වයාතෘතියක් ක්රියා් මක කිරිම.  

මකෝංගක ප්රමේයමයහි ප්රාමේය ය සභාව විසි්  තවරා මගන ඇති අක්කර 02ක් වන ඉඩමමහි 

මකාම්මතෝස්ට් වයාතෘතියක් ක්රියා් මක කිරිම   ුනනාමගන ඇ . 

2. නගරය තුක අවිධිම්  මකස ඝන අතරවය ෙැ ැරලීම තුලි්  සිදුවන තාරිසරික ෙකත ම අවම 

කිරිමම් උතක්රමයක් මකස කසක ෙුන්  ස්ථාපි  කිරිම   ුනනාමගන ඇති අ ර, එම ස්ථාන 

සිතියම් අංක 10 මන්  දක්වා ඇ .  



   

 

ල්තියම් අංක 10 : සයෝජිත් ඝණ අෙද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම - 2030 

සයෝජිත් ඝණ අෙද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 10 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්ය ාකය 
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6.6. ආර්ික සංවර්ධන උොයමාර්ගික සැලැස්ම 

 

6.6.1. ආර්ික සැලැස්ම 

නගරය ආර්ික වයමය්  සංවර්ධනය කිරිම සංවර්ධන සැකැස්මම් ප්රධාන අවයය ාවයකි. 

නගරමේ තවතින ප්රධාන දුෙක ාවය්  අ ර මගාඩනැගිලි වක ඌණ භාවි ය, ප්රාමේය ය සභාව 

සතු ආමයෝජන යක්තිය අඩුවීම, ආදායම් වයාේති විෂම ාවය වැිදවීම යන කරුණු යක්තී් , 

දුර්වක ා, අවස් ා  ා  ර්ජන විය්මල්ෂණය මන්   ුනනාමගන ඇ .  වද, සංවර්ධන සැකැස්මම් 

තළමු අරමුණ ව් ම්  දැන  තවතින මගාඩනැගිලිවක 50% ක් වන ඌණ භාවි ය 2030 වන 

වි  10% දක්වා අඩු කිරිම අමේක්ෂා මකමර්. එමම් ම මදවන අරමුණ ය ම්  2030 වන වි  

සාම්ප්රදායික කෘෂිකර්මා්  ය ප්රවර්ධනය කිරිමම් උතක්රමයක් මකස කෘෂිකර්මය තදනම් කරග්  

සංචාරක කර්මා්  ය  ුන් වාීමම තුිබ්  වාර්ෂිකව සංචාරකයි්  3500 ආකර්යනය කර 

ගැනීම  අමේක්ෂා මකමර්.   

 

2020 වර්ෂමේ ජනසංඛයා ද්   අනුව  ක්මන නගරමේ වැඩ කළ  ැකි වයමස ්ජන සංඛයාව 

59.6%  වන අ ර ළමා යැමත් න්  24.6% ක්  ා වැිදහිිග යැමත් න්  15.8% ක් මේ. 

මමමකස රම ෙකකාය ඉ ළ අගයක් ගැනීම නගරය  ප්රෙක ාවයක මේ.  

 

 ක්මන නගරමේ ජන ාව මේ මාසික ආදායම පිිබෙඳව සකකා ෙැලීමම්ීම රු. 12,000  අඩු 

ආදායම් කෙන අයමේ ප්රතිය ය 56% ක් වැනි ඉ ක අගයක් ගනී. එය  ආර්ික වයමය්  

සුෙදායක මනාමේ. මමම ආදායම් ඉ ළ නැංවීම  ස  රම ෙකකාය ප්රයස්ථ මකස ආර්ිකය   

දායක කර ගැනීම අරඹයා ආර්ික සංවර්ධන උතක්රමයක් මකස කෘෂිතාදක සංචාරක 

කර්මා්  ය  ුනනාමගන ඇ . ඒ සඳ ා දැන  බුේධ ජය් ති විදයාකය ප්රතිස්ථාන ග  කරන 

ස්ථානය අව  ප්රමේයය ස   සතිමතාළ තවතින භූමිය ඉදිරිපි  තවතින කුඹුරු යාය  ුනනාමගන 

ඇ .  

 

නාගරික ආර්ිකමේ ප්රධාන අංයය ව් ම්  කෘෂිකර්මා්  යයි. 2020 වර්ෂමේ සංඛයා මල්ඛණ 

ද්   අනුව  ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් මකාට්ඨායමේ මතාල් නිෂ්තාදනය මා ර දිස්ික්කමේ 

මුළු නිෂ්තාදි මය්  9.8% කි. එය දිස්ික්කමේ මදවන ස්ථානය හිමිකර ග් නා අ ර, කෘෂි 

අංයමේ ඊළ   වැදග්  ස්ථානයක් හිමිකර ග් ම්  වී නිෂ්තාදනයයි. 2020 වර්ෂමේ මා ර 

දිස්ික්කමේ සමස්ථ වී නිෂ්තාදනය මමරික් ම ා්  56,529 වන අ ර, ඉ්  මමරික් ම ා්   3787 

ම ව්  6.7 % නිෂ්තාදනය කර ඇ් ම්   ක්මන මගාවිජන සංවර්ධන ෙක ප්රමේයයයි (දිස්ික් 

සංඛයාමල්ඛන අංයය, මා ර - 2020 . ඒ අනුව මමම නිෂ්තාදන වක  මවළඳමතාකක් කොීමමම් 

උතක්රමයක් මකස තවතින ෙස් නැවතුම්මතාළ අසක මයෝජි  මවමළඳ සංකීර්ණමයහි කෘෂි 

නිෂ්තාදන ඉකක්ක කරග්  ම ාග මවළඳතකක් සඳ ා ඉඩකඩ මව්  කිීම   ුනනාමගන ඇ .  
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ඉ   කරුණු සැකකිල්ක  මගන  ක්මන නගරය ආර්ික වයමය්  සංවර්ධනය කිරිම සඳ ා 

ත   සඳ ්  ආර්ික සංවර්ධන උතක්රම කිහිතයක්  ුනනාමගන ඇ . මමම ආර්ික සංවර්ධන 

උතක්රම වක මූලික තරමාර්ථය ව් ම්  විධිම්  භූ දර්යනයක් ඇතිකිරිම මන්  සංසරණ 

ජනයාමේ ආකර්යනයක් කොගැනීම ස  නව ආර්ික උතක්රම මන්  නාගරික ජන ාවමේ 

ආර්ික යක්තිය ඉ ළ මට් මක  ළ ා කර ගැනීමයි. එම අරමුණු ළ ා කර ගැනීම සඳ ා ත   

සඳ ්  උතක්රම  ුනනාමගන ඇ .  



                                                                                                                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ල්තියම් අංක 11 : සයෝජිත් සංවර්ධන වයාෙෘති : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය (2030) 

සයෝජිත් සංවර්ධන වයාෙෘති : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 11 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්ය ාකය 



                                                                                                  ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                      

 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය           
68 

නාගරික ආර්ික පුනර්ජීවන උේරම 

 

නගරමේ ආර්ික සංවර්ධනය සඳ ා වැදග් වන සාධකයක් මකස නාගරික ජනයාමේ ක්රය යක්තිය 

ඉ ක නැංවීම දැක්විය  ැකිය. එය වර්ධනය කිීම සංවර්ධන සැකැස්මම් ප්රධාන ෙකාමතාමරා් තුවකි. 

 වද, නගරමේ ධදනික සංසරණ  ජන සංඛයාව වැිද කිීම තුලි් ද නාගරික ආර්ික මට් ම වර්ධනය 

කක  ැකිය. ඒ සඳ ා සැකැස්ම තුලි්  ආර්ික සංවර්ධන උතක්රම කීතයක්  දුනාමගන ඇ .  

 කෘෂි සංචාරක මධයස්ථාන ස  ර ා වී වගාව  

 නාගරික වනා්  ර ඇති කිරිම. 

 
 ක්මන නගරමේ ප්රධාන යක්තිය ව් ම්  37% ක් වන වී වගාවයි. එය නාගරික ආර්ිකමේ ප්රධාන 

යක්තිය වී ඇති නමු් , කෘෂි ආර්ිකය කාෙදායී මනාවීම  ා මදවන තරම්තරාව කෘෂි ක යුතු වලි්  

ඉව් වීමම් කක්ෂණ කෘෂි ආර්ිකය තුක මත් වයි. මමය  විකල්තයක් මකස නාගරික ආර්ිකය 

යක්තිම්  කිීම රැකියා අවස්ථා බිහි කිීම  ා නාගරික භූ දර්යනය ඇති කිීම සඳ ා වර්ණව්  ර ා 

සහි  වී වගා ප්රමේය මදකක් ඇති කිීම   ුනනාමගන ඇ . එම ප්රමේයවක ර ා වී වගාව  සDesign 

Paddy) අම රව කෘෂි තාරිසරික සංචාරක කර්මා්  ය ප්රචලි  කිීම ද ෙකාමතාමරා් තු මේ. 

විමය්ෂමය් ම තාසල් ළමයි්  මක්් ර මකා මගන කම්  භාෂාව පිිබෙඳ දැනුව්  කිීම ස  ඒ තුලි්  

සංචාරක කර්මා්  මේ ප්රවර්ධනයක් ඇති කිීම මමමගි්  ෙකාමතාමරා් තු මේ. ඒ අනුව, කෘෂි තාදක 

සංචාරක කර්මා්  ය නගා සිටුවීමම් ස්ථාන මදකක්  දුනාමගන ඇ . එනම්, නව බුේධ ජය් ති 

විදයාකය  ප්රතිස්ථානග  කිරිම   මයෝජි  භුමිය ආශ්රි  මකා ස ස   ක්මන - වකස්මුල්ක මාර්ගමේ 

සතිමතාක ඉදිරිපි  කුඹුරු ඉඩම ආශ්රි  මකා ස සංචාරක ආකර්යනයක් සහි  ප්රමේයයක් මකස 

සංවර්ධනය කිරිම.  

 
 ක්මන - වකස්මුල්ක මාර්ගමේ සතිමතාළ ඉදිරිපි  භූමිය වර්ණව්  ර ා සහි ව වී වගා කිරිමම්ීම 

ප්රධාන වයමය්  ෙකාමතාමරා් තු ව් ම්  අකංකාරව්  භූ දර්යනයක් නිර්මාණය කිරිමයි. එමන්  

නගරය  තැමිමණන සංචාරකයි්  සංඛයාව වැිදකිරිම ප්රධාන ආර්ික සංවර්ධන උතක්රමයක් මකස 

 ුනනාමගන ඇ .                                                                                     

මූලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මාත්ර දිස්ික් කාර්යාලය - 2020              
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 වද,  ක්මන නගරමේ ප්රධාන ආර්ික මධයස්ථාන මකස  ක්මන මතාදු මවළඳමතාක  ා සතිමතාක 

දැක්විය  ැකිය. මමම සතිමතාක ස ම මසනසුරාදා දිනකම දවස පුරා තැවැ් මවන අ ර, ම ජන මතාක 

සතිමේ ස ම දිනකම තැවැ් මේ. එහි මවළඳසැල් 125 ක් තමණ ඇ . 2010   මතර සතිමතාක ස  

ම ජන මතාක එකම ස්ථානමේ තව් වා ඇ . නමු්  වර් මානමේීම සතිමතාක මවන්  ස්ථානයක 

ස්ථාපි  කර ඇති අ ර, මවළුන්  300 – 350 තමණ පිරිසක් මවළඳාම් ක යුතුවක නිර  වී සිිගති. 

සතිමතාක තැවැ් මවන දිනවක ම ජන මතාමළ් මවළුන්  ද සති මතාළ  තැමිණීම ම ්තුමව්  ම ජන 

මතාළ ස  ඒ අව  ප්රමේයය ඌණ උතමයෝජනමේ මයීමම වැළැක්වීමම් උතක්රමයක් මකස සතිමතාළ, 

ම ජන මතාළ ස  ම ාග මවළඳමතාළ එකම ස්ථානයක ස්ථාපි  කිරිම   ුනනාමගන ඇ .  

 
එමම් ම දිස්ික්කමේ පිහිිග වැදග්  ූජනීය ස්ථාන වන වැවුරුක් නක, මදවු් දර, මවම රම ්න 

මම් ම ක රගම, උඩවකව ආීම ප්රමේයවක  සංචාරය කරන සංචාරකයි්   ා තාසල් ළමයි්  මක්් ර 

කරමගන මුරු මුරය ප්රමේයමේ අක්කර 2½ ක තමණ අ්   රින කද කුඹුරු ඉඩමක්  නාගරික 

වමනෝදයානයක් මකස සංවර්ධනය කිරිම   ුනනාමගන ඇ .  

 වද, නගරමේ දැන  තවතින අවිධිම්  භූමි තරි රණය විධිම්  කිීම ස  සැකසුම් ස ග  නිර්මි  

තරිසරයක් ඇති කිීම තුිබ්  ආර්ික පුනර්ජීවනයක් ඇතිකිරිමම් උතක්රමයක් මකස ප්රාමේය ය මල්කම් 

කාර්යාකය වැිද ඉඩකඩක් සහි  මෙරුමේමවක, මකාටුමගාඩැල්ක ඉඩම   ප්රතිස්ථානග  කිරිම, 

 ැතැල් කාර්යාකය ප්රතිසංවර්ධනය කිරිම, තැරණි ප්රාමේය ය සභා මගාඩනැගිල්ක මතාම ාර ගෙඩාවක් 

මකස සංවර්ධනය කිරිම ස  ෙස් ිදමතෝ උත කාර්යාකය මකෝංගක මධය ම ා විදයාකය අසක තවතින 

ඉඩමමහි ප්රතිස්ථානග  කිීම   ුනනාමගන ඇ . 

 

6.7.    තිරසර ොරිසරික සංරක්ෂණ උොයමාර්ගික සැලැස්ම 

6.7.1. සත්ත්බිම්  
 

වසර පුරා ම ෝ වසමර් කිසියම් කාක සීමාවක් පුරා ම ්  සහි ව තවතින බිම් ප්රමේය 

“ම ් බිම්” මකස සරකව  ැඳි් විය  ැකිය. අ්  ර්ජාතික රැම්සා සම්මුතිය  අනුව ොදිය 

මට් මම් සි  මී ර් 06   අඩු මුහුදු මතමදස ඇතුළුව ගකා යන ම ෝ නිය්චකව තවති් නා වූ 

මිරිදිය, කිවුල් දිය ම ෝ කරදිමය්   ාවකාලිකව ම ෝ ස්ිරව ය වී තවතින කෘතිම ම ෝ 

ස්වභාවික වගුරු බිම්, විල්ලු, ජකාය, ජක මාර්ග,  ැක ඉඩම්  ා පීට් බිම් ආදිය ම ් බිම් මකස 

 ැඳි් මේ.  

 

 ක්මන නාගරික ෙක ප්රමේයමයහි  ම ් බිම් ත   ආකාරය  වර්ගීකරණය කර දැක්විය 

 ැකිය. 

i. මිරිදිය ජක මාර්ග  

ii. අ්  රින කද කුඹුරු බිම් සපුර්  වූ කුඹුරු  

iii. කුඹුරු බිම් / මදනිය / ඕවි  
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මම් අනුව  ක්මන නාගරික ෙක ප්රමේයමයහි ම ් බිම් කකාපීකරණ ඉකක්කය වනුමේ, 

තිරසාර සමාජයීය, ආර්ික ස  තාරිසරික භාවි ය්  සඳ ා ම ්  බිම් මයාදා ගැනීම් , 

ඒවාමේ ජකය රඳවා ගැනීමම්  ැකියාව ස  අමනකු්  තාරිසරික ප්රතිකාභ සැකකිල්ක  මගන 

එමන්  අනවසර ඉදිකිීම් ස  නුසුදුසු භාවි ය්  වැකැක්වීම්  ය. 

 

ඉ   කරුණු සැකකිල්ක  මගන කුඹුරු වගා බිම් එමකසම තව් වාග  යුතු ප්රමේය ජක රැදවුම් 

අවයය ාවයද සකකා ෙකා “කුඹුරු වගා ස  ම ් බිම් කෘෂිකාර්මික කකාතය” මකස නම් කර 

ඇ . මමම විස් රය සිතියම් අංක 12 මන්  දක්වා ඇති අ ර කකාත සද ා වූ 

මාර්මගෝතමේයය්  මදවන මකා මසහි තරිච්මේද 08 ය ම්  දක්වා තිමබ්.  

6.7.2. භුදර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්ම 

 

මමම සැකැසම් මගි්  ප්රමේයමේ තව් නා ස්වභාවික භූ දර්යන සංරක්ෂණය ස  තීව්ර කිීම 

ප්රධානම අරමුණ මේ. එමගි්  නගරය  තවතින අනනය ාවය ආරක්ෂා කරග   ැකිමේ. 

එය  අම රව තාරිසරික වයමය්  සංරක්ෂණය මතරදැරි කරග්  ක්රමව්  සැකසුම් මගි්  

විවිධ තරිසර තේධති, මං මාව්  ආදිය තිරසාර මකස භූ දර්යන සංවර්ධනය මමම සැකැසම් 

මගි්  අමේක්ෂි ය. 

මගෝලීය කාකගුණ විතර්යාස සඳ ා අනාග මේ මුහුණ ීමම   ක්මන නාගරික ෙක ප්රමේයමේ  

භූ දර්යන සැකසුම ත   අරමුණු අනුව සැකමසනු ඇ . 

(අ  නාගරික උෂ්ණ් ව වැිදවීම, කාේ  පියස  න වැිදවීම වායු දුෂණය වැිදවීම, ජක 

ගැලීම් වැිදවීම වැනි ආතදා  ් ් වය්  අවම කිීම  නාගරික වන ග නය වැිද 

කිීම. 

සආ  නාගරික ධජව විවිධ් වය වර්ධනය සඳ ා තරිසරය  ආමේණික වූ මේය ය යාක 

විවිධ් වයක් සහි ව එක් කිීම. 

සඇ  අවිදි් න්   ව්  දිරිම්  කිීම  ස  තදිකය් මේ ආරක්ෂාව සඳ ා මව් වූ තදික මං 

තීරු මසවන  ා ආසන සහි ව කොීමම. 

සඈ  සංමේීම තරිසර තේධතී්  ආරක්ෂා කිීම ස  ඤාණා් වි  භාවි ය්  සWise use) 

 ුන් වා ීමම මන්  තිරසර මකස තරිසර හි කාමී විමනෝද ක යුතු සඳ ා මයාදා 

ගැනීම. 

සඉ   නාගරික චතුරස්ර, මතාදු උදයාන වැනි අතරවු  ත සුකම් සහි  මනාව සැකසුම් කක 

විවෘ  භූමි ප්රමේය ජන ාව මවනුමව්  නිර්මාණය. 

සඊ  විවිධ උදයාන, මං තීරු, සුදුසු දැ් වීම් පුවරු, විදුලි ආමකෝකය එක් කිීම මගි්  

නගරය  අකංකාරයක්, අනනය ාවයක් මම් ම, ආර්ිකමය සංවර්ධනයක්ද කොීමම. 
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 ක්මන ප්රමේයමේ දර්යනිය ස්ථාන මකස කුඹුරු, ජකව න තේධතිය ස  උස් බිම් තේධතිය 

දැක්විය  ැකිය. සංවර්ධන ක යුතු වකීම එම ප්රමේයවක ඉදිකිරිම් සිදුමනාකරන අ ර, එහි 

දර්යනය  ොධා මනාවන අයුරි්  සංවර්ධන ක යුතු සිදුකිරිම  කකාපීකරණ සැකැස්ම මන්  

උතාය මාර්ග  ුනනාමගන ඇ .  විමය්ෂමය්  සංවර්ධන සැකැස්මක  රි  සංරක්ෂණ කකාතය 

එම අයුරි් ම තව් වා ගැනීම  සැකසුම් කර ඇති අ ර, එම කකාතමේ දෘෂ්ිතථය  ොධාවන 

ස්ථානවක ඉදිකිරිම් අවම කිරිම ද කකාපීය නියම ා මන්   ුනනාමගන ඇ .  

6.7.3. හක්මන නාගරික ප්රසීශසේ  සයෝජිත් ආෙදා අවම කිරීසම් සැලැස්ම  

 ක්මන නාගරික ප්රමේයය ආතදා අවදානම් කකාතමය්  පි   පිහි ා ඇති ෙව ආතදා 

කළමනාකරණ මධයස්ථානය මන්  සකස් කර ඇති සිතියම් අංක 06 අනුව තැ ැදිලි මේ. 

එමස්ම මවරළෙඩ කකාතමය්  අභය්  රව පිහිටීම නිසා සුනාමි, මුහුදු මට් ම ඉ ළ යාම 

වැනි සාගර ෙකත ම් ම ාර නගරයක් වන අ ර, ප්රමේයය පුරා ඇති කුඹුරු, වැේ, ජකාය  ා 

ම ්  බිම් නිසා වැසි ජකය ෙැසයාමම් ගැ ළුව මම් ම ගංවතුර ආතදා ෙකත ම අවම වී ඇ .  

මකමස් නමුදු මගෝලීය වයමය්  ඇතිවන කාකගුණික  ා මේයගුණික මවනස්වීම් සඳ ා 

මුහුණීමම  සරිකන තරිදි භූග  ජක මට් ම ආරක්ෂා කිරිමම් උතක්රම මකස කකාපීකරණ 

සැකැස්ම මන්  එිබම ්  ප්රමේය ආරක්ෂා කිරිම   ුනනාමගන ඇ .  

6.7.4. හක්මන නාගරික ප්රසීශය සදහා වන සයෝජිත් සොදු එළිමහන් විසනෝද කටයුතුම පිළිබද 

සැලැස්ම    

සෑම පුද්ගලයෙකුයේම කායික මානසික වර්ධනයේ ගුණාත්මකභාවෙ නගා සිටුවීම සඳහා 

ය ාදු එළිමහන් වියනෝද කටයුතු යෙයහවින් වැදගත් යේ  එම නිසා නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරියේ සංවර්ධන සැලසුම් සැකසීයම්දී ය ාදු එළිමහන් වියනෝද කටයුතු පිළිෙද අවකාශිෙ 

සැලැස්ම, සංවර්ධන සැලසුම් වලට අන්තර්රහනෙ කනු  ලැය.  

 හක්මන නාගරික බල ප්රසීශසේ  වර්ත්මානසේ  ෙවතින සොදු එළිමහන් විවෘත් භූමි 

ඍජු සහ වක්ර වියනෝද  හසුකම් යලස ්රධාන සංටටක යදක්  ෙටයත් වියනෝද  හසුකම් 

සලකා ෙලු  ලැය.  ඍජු වියනෝද කටයුතු  හසුකම් ෙටයත් ජනතාවට ක්රිොකා ල යලස 

සහභාගී විෙ හැකි ඉඩකඩ ්රමාණේ  සලකා ෙලන අතන   ෙටයත්   

i. ක්රීඩා කි ලම 

ii. පිහිනීම 

iii. දිවීම 

iv. ඇවිදීම 

v. යෙෝට්ටටු  ැදීම 

vi. සාම්්රදායික මසුන් ඇ්ලීමම               නිදසුන් යලස දැ් විෙ හැක  
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හ් මන නාගරික ෙල ්රයද්යයේ ඉහත අවයයතාවෙන් අතරින් කිහි ේ  සපුනාගත හැකි අතන 

එම ස්ථාන පිළිෙඳව විස්තන වගු අංක 16 ෙටයත් සදහන් කන ඇත  

වගු අංක 16 :ඍජු විසනෝද ෙහසුකම් සපුරාගත් හැකි සථ්ාන - හක්මන නාගරික ප්රසීශය 

අනු 

අංකය 

උදයාන වර්ගය විවෘ  භූමිමේ නම ප්රමාණය 

ම ක් යාර් 

11  වතින අසල උදයාන (10P11) ඩැනී අය.වික්රම ක්රීඩාංගනෙ 1 11 

12  වතින ඉතා කුඩා උදයාන 

(1PP11) 

ළමා උදයානෙ (නව 

යවළදය ාළ අසල) 

1 11  

                                                                     එකතුව : ම ක් යාර්   -   1.72  

වක්ර විමනෝද ත සුකම් සකසාග   ැකි සථ්ාන ත   තරිදි මේ. 

 පුස් කාක සංඛයාව - 1 

 රැස්වීම් යාකා   - 1 සප්රාමේය ය සභා නගර යාකාව  

  ය ෝජිත ය ොදු එළිමහන් විවෘතභූමි සැලැස්ම  - 7030 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම්වලට අු ව ජනගහනෙ 1111 කට යහ් ටොර් 1 4්  

අවම වයයෙන් ය ාදු එළිමහන් විවෘත භූමි යලස සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීයම්දී යවන්කළ 

යුතුෙ  හ් මණ නාගරික ෙල ්රයද්යයේ 2020 වසන වන විට ජනගහනෙ 3144  වන අතන 

2020 වසයර් ්රයද්යයේ ය ාදු එළිමහන් විවෘත භූමි ඉඩම් යහ් ටොර් 1 21 ්   පිහිටා ඇත    

අු ව නගනයේ ජනගහනෙට ්රමාණවත් තනම් ය ාදු වියනෝද  හසුකම් යනාමැති අතන දැනට 

 වතින ස්ථානවලද  හසුකම් ්රමාණවත් යනායේ   

සංවර්ධන සැලැස්යම් දත්ත විය්ය්ෂණෙන්ට අු ව 2131 වන විට ජනගහනෙ 3221 යලස 

පුයනෝකථනෙ කන ඇත    අු ව 2131 වන විට ය ාදු එළිමහන් විවෘත භූමි යලස ඉඩම් 

යහ් ටොර් 4 5 ්  අවම වයයෙන් යවන්කළ යුතුෙ   

හ් මන නාගරික සංවර්ධන ෙල ්රයද්යෙ සඳහා 2021 – 2131 වසන සඳහා යෙෝජිත ය ාදු 

එළිමහන් විවෘත භූමි සැලැස්ම සදහා වැඩිදුන විස්තන වගු අංක 17 ෙටයත්ද සිතිෙම් අංක 13 

සහ ඇමුණුම අංක 14 මගින්ද ද් වා ඇත  

වගු අංක 17 : ෙවතින සහ සයෝජිත් සොදු එළිමහන් විවෘත්භූමි ප්රමාණය - හක්මන නාගරික බල 

ප්රසීශය 

 ්රමාණෙ  (යහ් ටොර්) 

 වතින ය ාදු එළිමහන්  විවෘතභූමි ්රමාණෙ 1 21 

යෙෝජිත ය ාදු එළිමහන් විවෘතභූමි ්රමාණෙ 3 23 

එකතුව 4.50 
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උ ො  මොර්ග 

1.  ය ෝජිත ය ොදු එළිමහන් විවෘතභූමි සැලැසම් සදහො උ ො  මොර්ග 

i. දැනට  වතින සිෙළුම ක්රීඩා ම්ම් සහ ක්රීඩා කල හැකි යමන්ම ය ාදු විවෘත භූමි යලස 

 වතින හිස් ඉඩම් හැකිතා්  දුනට ්රයෙෝජනෙට ගැනිම  වර්ගීකනණෙ කි ලම හා 

්රතිසංවර්ධනෙ කි ලම  

ii. ඉඩම් සහ අු  යෙදීම්වලදී යවන් කනු  ලෙන 11% අදාළ විවෘත භූමි සම්ෙන්ධ නීති 

නිෙමතා ෙලාත්මක කි ලම සහ එම ඉඩම් සෘජු වියනෝද  හසුකම් සදහා  මණ්  යොදා 

ගැනීම  

iii. යර්ඛිෙ උදයාන සංක් ෙ ක්රිොත්මක කි ලම   

 ්රයද්යයේ  වතින යර්ඛිෙ උදයාන යලස සංවර්ධනෙ හැකි ඇල මාර්ග නෂිතෙන් 

ජනතාවට අවයය ්රමාණවත් වියනෝදාස්වාද කටයුතු සහ  හසුකම් සැලසීමට යොදා 

ගත යුතුෙ  

iv. මාර්ග යද ස රු්  යනෝ ණ තීරු ්රයද්ය ඇති කි ලම  

මාර්ග සදහා  වතින සහ යෙෝජිත නෂිතෙන්ද රු්  යනෝ ණ තීරු සංක් ෙ ඔස්යස ්

හැකි සෑම මාර්ගෙකම යද ස සංවර්ධනෙ කනමින්  හරිත මංය ත් වැඩි දියුණු කල 

යුතුෙ   

 

2. 7030 වන විට උෂ්ණත්ව   අඩු කිරීම සඳහො වූ උ ො මොර්ග 

 

i. සිෙළුම නාජය හා අර්ධ නාජය යගාඩනැගිි  නිල හරිත ්රී ලංකා ජාතික යගාඩනැගිි  

හරිතකනණෙ අු ව සිදු කි ලම  

 
ii. කාර්ොල සහ නිවාස ඉදිකි ලයම්දී වහල මත හරිත පිෙසි ඉදිකි ලමට සහ හරිත පිෙසි 

තුල ජල විහිදුම් ක්රම (Water sprinkler) භාවිතෙට යොමු කි ලම  

 

iii. යගාඩනැගිි  වර්ණ ගැන්වීයම්දී වර්ණ ය් ත යෙදීම පිළිෙදව දැු වත් කි ලම  

 
iv. යෙෝජිත සිෙළුම වාහන නැවතුම්හලව් සඳහා හරිත නැවතුම් සංක් ෙ හඳුන්වාදීම 

සහ  වතින වාහන නැවතුම් ලව් හරිත නැවතුම් ලව් යලස ්රතිසංවර්ධනෙ 

කි ලම  

 
v. ම්ම් ඇතුරුම් ක්රමෙ තුළදී ජලෙ ය ාලවට උනාගන්නා ක්රම යේදෙන්ට  මණ්  සීමා 

කි ලම  (interlocking ). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ල්තියම් අංක 12 : සයෝජිත් සත්ත්බිම් කළාපීකරණ සැලැස්ම : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය (2030) 

සයෝජිත් සත්ත්බිම් කළාපීකරණ සැලැස්ම : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 12 

සකස් කමළ් - තරිසර  ා භු දර්යන අංයය 

ජකාශ්රි  ප්රමේය 



 

 

 

ල්තියම් අංක 13 : සොදු එළිමහන් විවෘත් භූමි සැලැසම් : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය (2030) 

සොදු එළිමහන් විවෘත් භූමි සැලැස්ම: හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - 2030 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 2030  

ල්තියම් අංක : 13 

සකස් කමළ් - තරිසර  ා භු දර්යන අංයය 
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6.7.5. කෘෂිකාර්මික සැලැස්ම  

 ක්මන සංවර්ධන ප්රමේයය මූලික වයමය්  වී වගාව තදනම් කරග්  කෘෂි ව පි ාවකි්  යු්  

ප්රමේයයකි. නගර මධය මයහි මුළු භූමිමය්  54.7% ක්  රි  ආවරණමය්   යුක්  වන 

අ ර, ඉ්  37% ක් කුඹුරු ඉඩම් ද, 10.5% ක් මගවතු වලි්   ා 7.2% මවන්  මෙෝගවලි්  ද 

සම් වි  මේ. කෘෂිකාර්මික ඉඩම් අ ර කුඹුරු ප්රධාන වන අ ර, මතාල්, කුරුුන  ා මවන්  

වගාද කෘෂිකර්මා්  ය  දායක වී තිමබ්.  

 

වැේ ආශ්රි  වාරි ජකය මන්  කෘෂි ක යුතු සිදුවන අ ර, කෘෂි අංයමේ වී නිෂ්තාදනය සකකන 

වි  මා ර දිස්ික්කමේ සමස්ථ වී නිෂ්තාදනමය්  6.7% දායක වී ඇ් ම්   ක්මන මගාවිජන 

සංවර්ධන ෙක ප්රමේයමයනි. එමස්ම මතාල් නිෂ්තාදනය දිස්ික් ප්රතිය ය අනුව 9.8%කි.  

 

 ක්මන නගරමේ ප්රධාන යක්තිය වන 37% වී වගා ප්රමේය වුවද, කෘෂි ආර්ිකය කාභදායී 

මනාවීම  ා මදවන තරම්තරාව කෘෂි ක යුතු වලි්  ඉව් වීමම් නැමියාවක් තවතී.  

 

 වද,  ක්මන නගරමේ ප්රධාන ආර්ික අංයය ව් ම්  කෘෂිකර්මා්  යයි.  වද, ඒ  ා ෙැුනනු 

සමාජීය සංවර්ධනයක්ද ඇ . විමය්ෂමය් ම කෘෂිකාර්මික කමිටු කීතයක් ප්රමේයමේ දක්න  

ඇ . එමම් ම කෘෂිකර්මා්  ය ප්රෙක මකස සිදුකිරිම නිසා ප්රමේයමේ මභෞතික තරිසරය 

සංරක්ෂණ කිරිම  එය ඉව ල් වී ඇ . 

 
 

උොය මාර්ග :- 

ප්රමේයමේ ආර්ිකය , මභෞතික තරිසරය   ා සාමාජීය වයමය්  වැදග්  වීම නිසා 

කෘෂිකර්මා්  ය ප්රවර්ධනය  ා සංරක්ෂණය අරමුණු මකා  කෘෂි සංවර්ධන උතාය මාර්ග 

කීතයක් සකස් කර ඇ . ඒ අනුව, කෘෂි සංචාරක මධයස්ථාන සකස් කර ඇ . ඒ අනුව, කෘෂි 

සංචාරක මධයස්ථාන ස  ර ා වී වගාව  ුන් වාීමම ස  කෘෂිකර්මය ප්රවර්ධනය කිරිමම් 

අරමුණි්  කෘෂි තාරිසරික සංචාරක කර්මා්  ය න ා සිටුවීම  ක යුතු කිරිම උතක්රමයක් 

මකස  ැඳි් විය  ැකිය. 

 
කෘෂි සංචාරක මධයස්ථාන ස  ර ා වී වගාව සිදුකිරිම සඳ ා ප්රධාන වයමය්  ස්ථාන 03ක් 

ම ෝරාමගන ඇ . ප්රධාන මාර්ගය  ආස් නවීම ස  වැිදපුර ජන ාව ගැවමසන ප්රමේය 

ආශ්රි ව  ක්මන - වකස්මුල්ක මාර්ගමේ සතිමතාළ ඉදිරිපි , මෙලිඅ්   මාර්ගමේ නව බුේධ 

ජය් ති විදයාක භූමිය ආශ්රි ව ස  මා ර මාර්ගමේ ෙස් නැවතුම ඉදිරිපි  ස  මකෝංගක 

ප්රාථමික විදයාකය අසක පිහිිග කුඹුරු බිම් මම් සඳ ා ම ෝරාමගන ඇ .  

ඒ අනුව, එම ප්රමේයය සංචාරක ආකර්යනයක් සහි  ප්රමේය මකස සංවර්ධනය වීමම්ීම එය  

යාෙඳව ඇති කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වඩා්  ඵකදායී මකස කෘෂි සංවර්ධනය  මයාදා ගැනීම  
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මගාවී්  මයාදා ගැනීම ප්රධාන කෘෂි සංවර්ධනය උතක්රමය මේ.  වද, කෘෂි තාදක සංචාරක 

කර්මා්  ය  ුන් වාීමම උතක්රමයක් මකස මයාදා ගැනීම නිසා වී වගාව සාම්ප්රදායික වගා 

 ාක්ෂණය ප්රචලි  කිරිම   ක්මන මගාවිජන මස්වා මදතාර් මම්් තුව දැන ම්  එක  වී 

ඇ . ඒ තුලි්  මගාවී් මේ නිෂ්තාදන පිරිවැය අඩුවීම ස  නිෂ්තාදන වක  වැිද මිකක් කැබීම 

නිසා මගාවී් මේ ආදායම ප්රවර්ධනය වනු ඇ . 

 
 ක්මන නගරමේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන උතක්රම අ ර ප්රධාන  ැනක් ගනු කේ ම්  

සංවර්ධන සැකැස්මම් අඩංගු කකාපීය සැකැස්මයි. ඒ අනුව, කකාත සැකැස්ම මන්  දැන  

තව් නා කුඹුරු ඉඩම්  වදුර ්  ම ්  බිම්  ා කුඹුරු ඉඩම් වයමය් ම තව් වා ගැනීමම් 

උතක්රමයක් මකස තව් නා කුඹුරු ඉඩම් සහි  ප්රමේයය  රි  සංරක්ෂණ කකාතය සGCZ)  

මකස නම් කර ඇති අ ර, එම කකාතය තුක කිසිදු තස් පිරවීමක් සඳ ා ඉඩ මනාකැමෙන 

අ ර, කෘෂිතාදක සංචාරක කර්මා්  ය සංවර්ධනය සඳ ා තමණක් මකා් මේසිවක  ය ් ව 

අවසර කොීමම සිදුකරයි.  

 
 වද, කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනමේීම ජකාය ස  ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය ඉ ාම්  වැදග්  මේ. ඒ 

අනුව, සියළුම ජකාය ස  ඇළ මාර්ග සංරක්ෂණය කිරිමම් උතක්රමයක් මකස අදාළ රක්ෂි  

සීමාව්   දු් වා ීම ඇ . 

 
 ක්මන නගරමේ කෘෂිකර්මා්  ය  ෙකතාන ප්රධාන ගැ ළුවක් මකස කෘෂි නිෂ්තාදන සද ා 

ම ාඳ මිකක් මනාකැබීම සැකැස්ම තුලි්   ුනනාමගන ඇ . එහිීම තැවති ම ාග මවළඳමතාක 

මනාමැතිකමි්  නිෂ්තාදකය්  අ රමැදිය් මේ  ් නය   සුවීම නිසා මමම  ් ් වය උදා 

වී ඇ . එම  ් ් වය වළක්වා කෘෂි නිෂ්තාදනවක  සුදුසු මිකක් කොීමමම් උතක්රමයක් මකස 

දැන  සතිමතාළ තව් නා භූමිය සංවර්ධනමේීම කුඩා ම ාග මතාක, ම ජන මතාක ස  

සතිමතාක එකම ස්ථානයක  වන මකස සංවර්ධනය කිරිම   ුනනාමගන ඇ .  

 

6.8. සංස්කෘතික හා උරුමයන් කළමනාකරණ  උොයමාර්ගික සැලැස්ම 

 

 ක්මන නාගරික සංවර්ධන ෙක ප්රමේයය තුළ මතෞරාණික වයමය්  ඉ ා වැදග්  ස්ථානයක් 

මකස ජයසුමනාරාම ම ා වි ාරය  දුනාග   ැකිය.  ක්මන නාගරික ෙක ප්රමේයමේ  මුවන 

මතෞරාණික මෙෞේධ සිේධස්ථානයක් මකස ජයසුමනාරාම ම ා වි ාරය දැක්විය  ැකිය. මී  

වසර 200 ක  මතර මමම වි ාරස්ථානය  ුන් වා ඇ් ම්  “මැ් ිදමකල් ත් සක” මකසිනි. 

මුල් කාලීනව රාමඤ්ඤ නිකාය  අය්  දකුණු තළාම්  මෙෞේධ අධයාතන මධයස්ථාන වලි්  

“ජයසුමනාරාම ම ා වි ාරය” ප්රධාන මධයස්ථානයක් වී තිබු ෙව   දුනාග   ැකිය. 

උොය මාර්ග 
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i. සංස්කෘතික, ිති ාසික ස  පුරාවිදයා් මක වයමය්  වැදග්  වන ස්ථාන පුරා 

විදයා් මක ක්රමමේදය්   අනුව සංරක්ෂණය කිීම. 

ii. සංරක්ෂණය කරන කද ස්ථාන නිසි තරිදි නඩ් තු කිීම ස  කළමනාකරණය කිීම.  

iii. මමම සථ්ානවක ිති ාසික  ා සංස්කෘතික, පුරාවිදයා් මක විගනාකම පිිබෙදව  

දැනුව්  කිීම ස  ඒ  ර ා ආර්ිකමය වයමය්  දායක් වය කො ගැනීම  ක යුතු 

කිීම සඳ ා මේය ය  ා විමේය ය සංචාරක ප්රවර්ධන වැඩස  ්  ක්රියා් මක කිීම.  

 

6.9. ක්රියාත්මක කිරීසම් උොයමාර්ගික සැලැස්ම 

 

 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්මමහි අරමුණු  ා උතක්රම සාක්ෂා්  කරගැනීමම් අරමුණි්  

සංවර්ධන වයාතෘති කීතයක් ක්රියා් මක කිරිම   ුනනාමගන ඇ . එහිීම නගරමේ විධිම්  නිර්මි  

තරිසරයක් ඇතිකිරිම ස  නාගරික වැසිය් මේ ආර්ිකය නගාසිටුවීම ප්රධාන අරමුණු මේ. එම 

වයාතෘතී්  සංවර්ධන සැකැස්මම් දැක්ම, අවයය ාවය  ා සංවර්ධන ප්රතිකාභ අනුව ෙර  ැබීම් 

සිදුකරන කද අ ර, එම ෙර  ැබීම් අනුව  ුනනාග් නා කද වයාතෘති මල්ඛණය ත   තරිදි 

දැක්විය  ැකිය.  

 

1. නව ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය ඉදිකිීම 

2. කෘෂි සංචාරක ප්රවර්ධන මධයස්ථාන ස  ර ා වී වගාව සිදුකිරිම. 

3. බුේධ ජය් ති විදයාකය ප්රතිස්ථානග  කිරිම 

4. සතිමතාක ප්රතිසංවර්ධන වයාතෘතිය 

5. මතාදු මවමළදමතාළ ප්රතිසංවර්ධන වයාතෘතිය 

6. මාර්ග සංවර්ධන වයාතෘතිය 

7. ෙස් නැවතුම්තක  ා අව  සංවර්ධන වයාතෘතිය 
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6.9.1. උොය මාර්ගික වයාෙෘති හා අසනකුත් වයාෙෘති 

 

වයාෙෘති මාත්ෘකාව  හක්මන නගර සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

වයාෙෘතිය නව ප්රාසීය ය සවකම් කාර්යාලය ඉදිකිරිම - හක්මන 

වයාෙෘති සයෝජනාව 

  

ධදනික මස්වා කොගැනීම  තැමිමණන ම ජන ාව  අවයය ප්රයස්ථ 

 ා කාර්යක්ෂම මස්වාවක් සැතයීම 

  

වයාෙෘති ස්ථානය 

ස්ථානය ෙළාත් 

  

 දකුණු ෙළාත් දිස්ික්කය  මාත්ර 

ප්රා.සව. සකාට්ඨාාශය 

  

හක්මන ෙළාත් ොලන ආයත්නය හක්මන ප්රා.ස. 

මායිම් 

  

  

උතුමරු නැසගනහිර දකුණු බටහිර 

 

පුෂ්තාරාම මාව  ම් වාසික ඩැනී අමබ්වික්රම මාව  මගාවිජන 

මස්වා 

කාර්යාකය ස  

ඉඩම  

ප්රසේශය ඩැනී අමබ්වික්රම මාව  සප්රාමේය ය සභා මාර්ගය   

 

 

 

 

 

පිහිටීම ල්තියම 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

යාබද ඉඩම් 

ෙරිහරණය  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මයෝජි  වයාතෘතිය සඳ ා  
මෙරුමේමවක ්ාම නිකධාී 
වසමමහි මකාටුමගාඩැල්ක 
නැමති ඉඩම ම ෝරා මගන ඇ . 
ඊ  ආස් න භූමි තරි රණ 
ර ාව අනුව   රාජය ආය න 
සමගාවිජන මස්වා කාර්යාකය  ා 
මධයම මෙම ්  යාකාව  ස  
ම් වාසික භාවි ය්  තවතී.  



                                                                                                 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                      

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය           
80 

වයාෙෘති සාධාරණීකරණය 

  

 

වයාෙෘති 

වර්ගය 

නව     

 

වැිදදියුණු 

කිීම 

  වයාතෘතිය   ඉඩම් සංවර්ධනය  

තමණක් 

  

 

වයාෙෘති 

වර්ගය 

සංරක්ෂණ  වාණිජ  භූ දර්යනය ස  

විමනෝද ක යුතු 

උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාෙනය යටිත්ල 

ෙහසුකම්    

            

වයාෙෘති අංශ තාරිසරික  ආර්ීක  සමාජ  

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අරමුණු 

 ක්මන නගරය මා ර දිස්ික්කමේ උත කකාපීය නාගරික මධයස්ථානයක් මකස සංවර්ධනය 

මවමි්  තවතී. ධදනිකව  ම මස්වා අවයය ා සපුරා ගැනීම සඳ ා තැමිමණන 7500 ක් තමණ 

වන ම ජන ාව  අවයය මස්වා ත සුකම් කොීමම සිදුමකමර්. මා ර, කඹුරුපිිගය, වකස්මුල්ක, 

කිරි් ද, මෙලිඅ්   වැනි උත කකාපීය මස්වා තථයක් ඇති නාගරික මධයස්ථාන සමග මදවන 

මතක මාර්ග තේධතියක් මගි්  සම්ේ ධ වී ඇ .  

ඒ අනුව මමම වයාතෘතිය මන්  ත   සඳ ්  අරමුණු ඉටුකිරිම  මයෝජි ය. 
 

 ඉඩ ත සුකම් සහි  නවීකරණය කළ ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකයක් ඉදිකිරිම. 

 

 දැන  තව් නා ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාක මගාඩනැගිල්මල් තවතින  දෙදය  ා 

අවිධිම් භාවය නිසා ම ජන ාව  ඇතිවන අත සු ාවය අවම කිරිම. 

 

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අවශයත්ාවය  

 ක්මණ නගරය දකුණු තළාම්  මා ර දිස්ික්කමේ නැමගනහිර මායිමමහි පිහි ා ඇ .  

 

එමස්ම යාෙද නගර අ ර අීය විහිදුනු මාර්ග ජාකයකි්   ක්මණ නගරය සම්ේ ධ වී ඇ . ඒ 

අනුව, මා ර, කඹුරුපිිගය, වකස්මුල්ක, මෙලිඅ්   වැනි උතකකාපීය මස්වාතථයක් ඇති 

නාගරික මධයස්ථාන සමග මදවන මතළ මාර්ග තේධතියක් මගි්  සම්ේ ධ වී ඇ .  ක්මණ 

නගරය  සංක්රමණය වන ධදනික සංක්රමන ජනග නය 7,500 තමණ ප්රමාණයක් ධදනික 

මස්වා  ා මවන්  අවයය ා සඳ ා තැමිමණ.  

 

දැන  තව් නා ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාක මගාඩනැගිල්ක ප්රමාණව්  ඉඩකඩ ත සුකම් 

මනාමැති ෙැවි්  මයෝජි  නව මගාඩනැගිල්ක මයෝජනා කර ඇ   

 

වයාෙෘති විස්ත්රය 

  

වර්ත්මාන ඉඩම් 

හිමිකම 

පුේගලික   රජමේ  මවන්    

හිමිකම පිළිබඳ 

විස්ත්ර 

  

  

 ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම්  

මැ ම් සැලැස්සම් 

විස්ත්ර 

පිඹුරු  අංකය මිනින්සදෝරුවරයාස  

නම 

දිනය ඉඩම් ප්රමාණය 

අනුමර්ඛන අංක 

MR/HKM/2014/169 

මජයෂ්ඨ මිනි් මදෝරු 

අධිකාී, මා ර 

2014.07.07 අක්. 2.0 රූඩ 3.0 තර්. 

17.0 
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වයාෙෘති විස්ත්රය 

  

 

වයාෙෘති කාලය 

සකටි කාලීන 

(වසර 1) 

  

  මධය 

කාලීන 

(වසර 1-3) 

  

 
දිගු 

කාලීන 

(වසර 3) 

  මුළු 

ඇස්ත්සම්න්තුමගත් 

පිරිවැය 

  

මූලය ්රමය    ම ා භාණඩාගාරය  

 

 

 

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

විස්ත්රය (ල්තියම් 

සමග) 

  

යටිත්ල ෙහසුකම් 

ලබා ගැනීම 
ජලය 

 

ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න මණඩකය   

විදුයය 

  

කංකා  විදුලි ෙක මණඩකය  

  ඝන අතරවය 

කළමනාකරණ 

තේධතිය 

ඔේ 

 

  නැ     සුදුසු මනාමේ 

SWM මයෝජනාව 

ඉදිරිත්  කර් න 

  

කලාෙය අඩු ඝන් ව  කකාතය කකාපීය 

අනුල ක ාව 

ඔේ    නැ

  

  

 

 

 

 

 

 

වර්ත්මාන 

ත්ත්ත්වය  

  

 

 

 

 

 

 

 

 හිස් ඉඩම 
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ෙවත්නා ත්ත්ත්වය :   
 
ඉඩම සංවර්ධනය කර ඇ   
   

ඡායාරූෙය 

 

 

 

සැලසුම් කළ සැලැස්ම 

හා සගාඩනැඟිය සැලසුම් 

කිරීසම් අවශයත්ා 

  

 

 

 

 

වයාෙෘති අයවැය 

  

 

 

ක්රියාකාරිත්වය 

 

වියදම (රු. මියයන)  

 

 ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය ඉදිකිරිම 

 

300.0 
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අ මත් කරන ආයත්න 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ක්රියාකාරිත්වය 
 

 

 

අදාල වන ආයත්න  වගකිව යුතුම ආයත්න 

 

 
 ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් කාර්යාකය 

මගාඩනැගිලි මදතාර් මම්් තුව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

ප්රාමේය ය මල්කම්  

ප්රධාන ඉංජිම් රු 

නි මයෝජය අධයක්ෂ සසැකසුම්  

 

 

 

නියමත්ා සහ මාර්සගෝෙසීශ 
  

නීති රීති මාර්සගෝෙසීශ 
  

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

සැකසුම්  ා මගාඩනැගිලි නියම ා 

සංවර්ධන සැකැස්මම් අඩු ඝන් ව 

කකාතය  අය්  නියම ා 
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 වයාෙෘති මාත්ෘකාව  හක්මන නගර සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

වයාෙෘතිය රටා ී වගාව ෙදනම් කරගත් කෘෂි උෙසීශන හා කෘෂි සබෝග අසලවි 

මධයස්ථානයක් ඉදිකිරිම. 

වයාෙෘති සයෝජනාව 

  

නගරය  අකංකාරයක් මගන මදන තරිසර හි කාමී උතමේයන  ා 

කෘෂි මෙෝග අමකවි මධයසථ්ානයක් ඇති කිරිම.   

  

වයාෙෘති ස්ථානය 

 

 

ස්ථානය 

ෙළාත් 

  

 දකුණු ෙළාත් දිස්ික්කය  මාත්ර 

ප්රා.සව. සකාට්ඨාාශය 

  

හක්මන ෙළාත් ොලන 

ආයත්නය 

හක්මන 

ප්රා.ස. 

 

මායිම් 

  

උතුමරු නැසගනහිර දකුණු බටහිර 

 

වාරි ඇළ කුඹුර කුඹුර  ා මාර්ගය  ක්මන - 

වකස්මුල්ක 

මාර්ගය  

ප්රසේශය   මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී මාර්ගය (හක්මන - වලස්මුවල මාර්ගය)  

 

 

 

 

 

 

පිහිටීම ල්තියම 

  

  

  

  

  

 

 ක්මන සති මතාළ  ඉදිරි තසි්  පිහිිග 

කුඹුරු යාය මයෝජි  වයාතෘතිය සද ා 

 ුනනාමගන ඇ . 

 

 

 

යාබඳ ඉඩම් ෙරිහරණ  

  

 

 ක්මන සති මතාළ  
ඉදිරි තසි්  පිහිිග කුඹුරු 
යාය මයෝජි  වයාතෘතිය 
සද ා  ුනනාමගන ඇ . 
 ක්මන - වකස්මුල්ක 
මාර්ගය  ා  ක්මන - 
මෙලිඅ්   මාර්ගය  
ආස් නව තාරිසරික 
සංමේීම කකාතයක පිහි ා 
ඇ .   
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 වයාෙෘති සාධාරණීකරණය 

  

වයාෙෘති වර්ගය නව     වැිදදියුණු කිීම   වයාතෘතිය   ඉඩම් සංවර්ධනය 

තමණක් 

  

 

වයාෙෘති වර්ගය 

සංරක්ෂණ  වාණිජ  භූ දර්යනය 
ස  විමනෝද 
ක යුතු 

උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථා
තනය 

යිග ක 
ත සුක
ම්    

            

වයාෙෘති අංශ තාරිසරික  ආර්ීක     සමාජ       

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අරමුණු 

1. තාරම්තරික කෘෂි මෙෝග වගාව සම්ේ ධව මගාවී්   ා ම ජන ාව දැනුව්  කිරිම. 

2. වැඩමුළු සංවිධානය කිරිම. 

3. වස විස නැති කෘෂිමෙෝග අමකවි කිරිම. 

4. නූ න තරපුර කෘෂිමෙෝග වගාව  මයාමු කිරිම  ා එහි නි ර වීම  ඇල්මක් ඇතිකිරිම. 

5. ප්රාමේය ය සභාව  ආදායම් මාර්ගයක් ඇති කිරිම. 

6. නූ න  ා තාරම්තරික වී වගාව සම්ේ ධ  ාක්ෂණික දැනුම කොීමම. 

 

වයාෙෘතිසේ  

අවශයත්ාවය  

 ක්මන නගරය ව ා තවතින කුඹුරු ඉඩම් නගරය  අකංකාර් වයක් මගන මදන තරිදි 

ර ා වී වගා කිරිම  ා නගරය   ා නගරය  ර ා ගම්  ග් නා ජන ාව  අවයය 

තාරම්තරික වස විස නැති කෘෂි මෙෝග මික  ගැනීම  අවයය ත සුකම් සැතයීම.  වද, 

තාරම්තරික  ා නූ න වී වගාව සම්ේ ධව මගාවී්   ා තාසැල් සිසු්  දැනුව්  කිරිම  ා 

තැරණි  ා නවීන  ාක්ෂණික උතක්රම  ුන් වා ීමම. කෘෂිමෙෝග අමකවි කිරිම තුලි්  

 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව  ආදායම් මාර්ගයක් කොීමම.  

 

වයාෙෘති විස්ත්රය 

 

 

වයාෙෘති විස්ත්රය 

 වයාෙෘති කාලය සකටි කාලීන 

(වසර 1)  

  මධය කාලීන 

(වසර 1-3) 

  

 
දිගු කාලීන 

(වසර 3) 

  මුළු 

ඇස්ත්සම්න්තුමගත් 

පිරිවැය 

රු.මි

. 50 

මූලය ්රමය   දබිම අධිකාරිය 

   

 වර්ත්මාන ඉඩම් 

හිමිකම 

පුේගලික   රජමේ  මවන්    

හිමිකම පිළිබඳ 

විස්ත්ර  

 මතෞේගලික 

 

මැ ම් සැලැස්සම් 

විස්ත්ර 

පිඹුරු  අංකය මිනින්සදෝරුවරයාස  නම දිනය ඉඩම් ප්රමාණය 

2013/623 පී. සමරසිං  2013.03.16 අක්.8.0 0 0 
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වයාෙෘතිසේ  

විස්ත්රය (ල්තියම් 

සමග) 

 

යටිත්ල ෙහසුකම් 

ලබා ගැනීම 

ජලය 

ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න මණඩකය  

විදුයය 

 කංකා  විදුලි ෙක මණඩකය   

  ඝන අතරවය 

කළමනාකරණ 

තේධතිය 

ඔේ 

 

  නැ     සුදුසු මනාමේ 

SWM මයෝජනාව 

ඉදිරිත්  කර් න 

  

කලාෙය  රි  සංරක්ෂණ කකාතය 

 

කකාපීය 

අනුල ක ාව 

ඔේ 

   
 නැ    

 

 

 

 

 

වර්ත්මාන ත්ත්ත්වය  

 

 

 

 

 

 
 ක්මන - වකස්මුල්ක මාර්ගමේ සතිමතාක ඉදිරිපි  පිහිිග 

කුඹුරු ඉඩම මයෝජි  වයාතෘතිය සඳ ා ම ෝරාමගන ඇ . 

එය වර් මා නමේ ප්රාමේය ය සභාව මන්  අ් ත්  

කරගැනීම  අවයය මූලික ක යුතු සකස් කර මැනීම් 

සිදුකර ඇ . මයෝජි  ඉඩමම් ප්රමාණය අක්කර 08ක් 

තමණ වන අ ර, කුඹුරු ඉඩම  ර ා දැන  මුරු මුරය 

වැමේ සි  ගකා එන ජක මාර්ගයකි්  වී වගාව සිදුකරයි. 

 වද, වයාතෘතියක් ක්රියා් මක කිරිම සඳ ා අවයය නක 

ජකය  ා විදුලිය වැනි ත සුකම් වලි්  යුක්  මේ.  

 

 

 

 

 

ෙවත්නා ත්ත්ත්වය 

  

  

   

ඡායාරූෙය 

  

 දැන  කුඹුරු ඉඩමක් මකස තවතී.  
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සැලසුම් කළ සැලැස්ම හා සගාඩනැඟිය සැලසුම් කිරීසම් අවශයත්ා  

1. ර ා වී වගා සැකැස්ම 

2. කෘෂි මභෝග අමකවි මධයස්ථානමේ සැකසුම් 

3. භූ දර්යන සැකැස්ම   

 

වයාෙෘති අයවැය 

  

අ මත් කරන ආයත්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ක්රියාකාරිත්වය වියදම (රු. මියයන) 

  

කෘෂි අමකවි මධයස්ථානය ඉදිකිීම 25.0 

ර ා වී වගාව ස  භූ දර්යනය 25.0 

එකතුමව 50.0 

ක්රියාකාරිත්වය 

 
1. භූ දර්යන සැකැස්ම 
2. අමකවි මධයසථ්ානමේ 

සැකැස්ම 

අදාල වන ආයත්න  වගකිව යුතුම ආයත්න 

 

 

 
 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 
 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

 

 

 

නියමත්ා සහ 

මාර්සගෝෙසීශ 

  

නීති රීති මාර්සගෝෙසීශ 

  

 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිමේ සැකසුම්  ා 

මගාඩනැගිලි නියම ා 

 

1.  රි  සංරක්ෂණ කකාතය  අය්  නියම ා 

2. මගාවිජන මස්වා මදතාර් මම්් තුමේ නිර්මේයය 

3.   මධයම තරිසර අධිකාරිමේ නිර්මේයය,  

4. වාරිමාර්ග මදතාර් මම්් තුමේ නිර්මේයය. 

 

 



                                                                                                 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                      

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය           
88 

වයාෙෘති මාත්ෘකාව 
  

 හක්මන නගර සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

වයාතෘතිය බුේධ ජය් ති විදයාකය ප්රතිස්ථානග  කිරිම  ා තාරම්තරික කෘෂිකර්මය තදනම් 

කරග්  අධයාතනික මධයස්ථානය   

වයාෙෘති සයෝජනාව 
  

බුේධ ජය් ති විදයාකමේ අඩුතාඩු සකස් කිරිම  ා විධිම්  ත සුකම් වලි්  සම් වි  

නව මගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම, තාරම්තරික කෘෂිකර්මය සම්ේ ධ දැනුව්  කිරිමම්  ා 

පුහුණු තාඨමාකා තාසල් මට් මි්  තැවැ් වීමම් මධයස්ථානයක් ඉදිකිරිම.    
 

 

 

 

වයාෙෘති ස්ථානය 

 

 

ස්ථානය 

ෙළාත් 

  

දකුණු ෙළාත් දිස්ික්කය  මාත්ර 

ප්රා.සව. සකාට්ඨාාශය 

  

හක්මන ෙළාත් ොලන 

ආයත්නය 

හක්මන 

ප්රා.ස. 

 

මායිම් 

  

  

උතුමරු නැසගනහිර දකුණු බටහිර 

 

 ක්මන - මෙලිඅ්   

මාර්ගය 

කුඹුර කුඹුර කුඹුර 

ප්රසේශය  ක්මන - මෙලිඅ්   මාර්ගය සමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය    

 

 

 

 

 

 

පිහිටීම ල්තියම  

  

  

  

  

  

 

බුේධ ජය් ති විදයාකය දැන  තවතින 

ස්ථානමේ  ක්මන - මෙලිඅ්   මාර්ගමය්  

දකුණු මදසි්  තවතින කුඹරු ඉඩම් මයෝජි  

වයාතෘති භූමිය  අය්  මේ 

 

 

 

යාබඳ ඉඩම් 

ෙරිහරණ  

  

  

 

බුේධ ජය් ති විදයාකය දැන  

තවතින ස්ථානමේ  ක්මන - 

මෙලිඅ්   මාර්ගමය්  දකුණු 

මදසි්  තවතින කුඹරු ඉඩම් 

මයෝජි  වයාතෘති භූමිය  අය්  

වන අ ර, භූමි තරි රණ ර ාව 

අනුව එක් තසකි්  මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය  අය්  

මාර්ගයද අමනකු්  මදසි්  

කුඹුරු ඉඩම් ද තවතී. 

 

 

 

වයාෙෘති සාධාරණීකරණය 
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 වයාෙෘති වර්ගය නව     වැිදදියුණු කිීම   වයාතෘතිය   ඉඩම් 

සංවර්ධනය 

තමණක් 

  

 

වයාෙෘති වර්ගය 

සංරක්ෂණ  වාණිජ  භූ දර්යනය ස  

විමනෝද ක යුතු 

උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථා

තනය 
යටිත්

ල 

ෙහසු

කම්    

             

වයාෙෘති අංශ තාරිසරික   ආර්ීක     සමාජ       

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අරමුණු 

මා ර, කඹුරුපිිගය, වකස්මුල්ක, කිරි් ද, මෙලිඅ්   වැනි උත කකාපීය මස්වා තථයක් ඇති 

නාගරික මධයස්ථාන සමග මදවන මතක මාර්ග තේධතියක් මගි්  සම්ේ ධ වී ඇ . එම 

ප්රමේයවක සි  ධදනිකව තාසල් ළමු්  අධයාතන ක යුතු සඳ ා මමම විදයාකය මව  

තැමිමණ.  

ඒ අනුව මමම වයාතෘතිය මන්  ත   සඳ ්  අරමුණු ඉටුකිරිම  මයෝජි ය. 

 

1. විදයාලසේ  දැනට ෙවත්නා ගැටළු හා ත්දබදය අවම කිරිම. 

2. තාසල් ළමයි්   අධයාතනය කැබීම  අවයය ත සුකම් වලි්  යු්  සාමකාමී 

තරිසරයක් ඇතිකිීම. 

3. විධිම්  ත සුකම් සපිරි නව මගාඩනැගිලි, විමේකාගාර  ා පුහුණු මධයස්ථාන 

ඉදිකිරිම. 

4. තාරම්තරික  ා සාම්ප්රදායික කෘෂිකර්මය සම්ේ ධව ප්රමේයමේ  ා ඉ්  ොහිරව 

තාසල් ළමු්   ම් වාසික පුහුණු තාඨමාකා  ා වැඩමුළු සංවිධානය කිරිමම්  ා 

දැනුව්  කිරිමම් මධයස්ථානයක් මකස තව් වාමගන යාම. 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අවශයත්ාවය  

 ක්මන නගරමේ දැන  තව් නා ප්රධාන තාසකක් වන බුේධ ජය් ති විදයාකමේ තවතින 

අඩුතාඩු ස  යාකා ත සුකම් වලි්  යු්  නවීකරණය කරන කද තාසල් මගාඩනැගිලි 

ඉදිකිරිම. එමස්ම තාරම්තරික  ා නවීන කෘෂිකාර්මික දැනුම කොගැනීම සඳ ා නවීන 

 ාක්ෂණික අංමගෝතාංගය් මග්  යු්  මේයන යාකා, විමේකාගාර  ා පුහුණු මධයස්ථාන 

ඇතිකිරිම.  වද, ප්රමේයමේ  ා ඉ්  පි  තළා්  වලි්  තැමිමණන තාසල් ළමු්   අවයය 

ම් වාසික පුහුණුව  ා තාඨමාකා, වැඩමුළු තැවැ් වීම සඳ ා අවයය ත සුකම් කොීමම.  

  

වයාෙෘති විස්ත්රය 

 වර්ත්මාන ඉඩම් හිමිකම පුේගලික   රජමේ  මවන්    

 

හිමිකම පිළිබඳ විස්ත්ර 

  

  

මතෞේගලික කුඹුරු ඉඩම  ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් විසි්  මයෝජි  වයාතෘතිය 

තවරා මගන ඇ .  

 

මැ ම් සැලැස්සම් විස්ත්ර 

පිඹුරු  අංකය මිනින්සදෝරුවරයාස  

නම 

දිනය ඉඩම් 

ප්රමාණය 

 

වයාෙෘති විස්ත්රය 

  

වයාෙෘති කාලය 

සකටි කාලීන 

(වසර 1) 

  

  මධය 

කාලීන 

(වසර 1-3) 

  

 
දිගු කාලීන 

(වසර 3) 

  මුළු 

ඇස්ත්සම්න්තුමගත් 

පිරිවැය 

  

මූලය ්රමය  ම ා භාණඩාගාරය    
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වයාෙෘතිසේ  

විස්ත්රය 

(ල්තියම් සමග) 

 

 

 

 

   

යටිත්ල ෙහසුකම් 

ලබා ගැනීම. 

ජලය 

ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න මණඩකය   

විදුයය 

 කංකා  විදුලි ෙක මණඩකය  

  ඝන අතරවය 

කළමනාකරණ 

තේධතිය 

ඔේ 

 

  නැ     සුදුසු මනාමේ SWM 

මයෝජනාව ඉදිරිත්  

කර් න 
 

කලාෙය 
මධය ඝන් ව  කකාතය 

 

කකාපීය 

අනුල ක ාව 

ඔේ 

   
 නැ   

සැලසුම් කළ සැලැස්ම හා සගාඩනැඟිය සැලසුම් කිරීසම් අවශයත්ා  

බුේධ ජය් ති විදයාකමේ ප්රාථමික අංයමේ සැකැස්ම 

 භූ දර්යන සැකැස්ම 

 මිනි් මදෝරු සැකැස්ම  

 

වයාෙෘති ඇස්ත්සම්න්තුමව  

අ මත් කරන ආයත්න 

 

 

ක්රියාකාරිත්වය 

 

 

 

අදාල වන ආයත්න  වගකිව යුතුම ආයත්න 

 

අධයාතන මදතාර් මම්් තුව 
කෘෂි කර්ම මදතාර් මම්් තුව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

අධයාතන මදතාර් මම්් තුව 
කෘෂිකර්ම මදතාර් මම්් තුව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

 

 

 

 

 

 

 

නීති රීති මාර්සගෝෙසීශ  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 
සැකසුම්  ා මගාඩනැගිලි 
නියම ා 

සංවර්ධන සැකැස්මම් මධය ඝන් ව කකාතය  අය්  
නියම ා 
මගාවිජන මසව්ා මදතාර් මම්් තුමේ නිර්මේයය, 
මධයම තරිසර අධිකාරිමේ නිර්මේයය, වාරිමාර්ග 
මදතාර් මම්් තුමේ නිර්මේයය, අධයාතන 
මදතාර් මම්් තුමේ නිර්මේයය  

ක්රියාකාරිත්වය වියදම (රු. මියයන)  

බුේධ ජය් ති විදයාකය ඉදිකිරිම  

 ම් වාසිකාගාර 

 ක්රීඩාංගනය 

 

 

400.0 
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 වයාෙෘති ස්ථානය 

 

 

ස්ථානය 

ෙළාත්  දකුණු ෙළාත් දිස්ික්කය  මාත්ර 

ප්රා.සව. සකාට්ඨාාශය 

  

හක්මන ෙළාත් ොලන 

ආයත්නය 

හක්මන 

ප්රා.ස. 

 

 

මායිම් 

උතුමරු නැසගනහිර දකුණු බටහිර 

 

කුඹුර 
වකස්මුල්ක - මා ර 

මාර්ගය 

 ක්මන - මුරු මුරය 

මාර්ගය 
කුඹුර 

ප්රසේශය     ක්මන - මෙලිඅ්   මාර්ගය සමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය    

 

 

 

 

 

 

 

පිහිටීම ල්තියම  

  

  

   

 

 

 

 

 

යාබඳ ඉඩම් 

ෙරිහරණ (ල්තියම 

සමග විස්ත්ර 

කරන්න) 

  

  

 

මා ර - වකස්මුල්ක ප්රධාන 

මාර්ගමය්  ප්රමේයය කොග් නා 

අ ර,  ක්මන මුරු මුරය 

මාර්ගය  යාෙඳව දැන  තවතින 

මතාක භූමිය  පිටුතස භූමිය 

වයාතෘතිය සඳ ා  ුනනාමගන 

ඇ . උතුරු ස  නැමගනහිර 

මදසි්  කුඹුරු ඉඩම් තවතී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාෙෘති මාත්ෘකාව 
 

හක්මන නගර සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

වයාෙෘතිය සතිමතාළ සංවර්ධන වයාතෘතිය 

වයාෙෘති සයෝජනාව සතිමතාළ සංවර්ධන වයාතෘතිය 
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 වයාෙෘති සාධාරණීකරණය 

  

වයාෙෘති 

වර්ගය 

නව     වැිදදියුණු කිීම   වයාතෘතිය   ඉඩම් සංවර්ධනය 

තමණක් 

  

 

වයාෙෘති 

වර්ගය 

සංරක්ෂණ  වාණිජ  භූ දර්යනය ස  

විමනෝද ක යුතු 

උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථා

තනය 

යිග ක 

ත සුකම්    

            

වයාෙෘති අංශ තාරිසරික   ආර්ීක     සමාජ     

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අරමුණු 

 ක්මණ නාගරික සංවර්ධන ෙක ප්රමේයමේ 45% ක් තමණ ප්රමාණයක් කුඹුරු  ා තාරිසරික 

සංමේීම ඉඩම් මේ. මමම කුඹුරු ඉඩම් වැිද මකා සක් ප්රධාන මාර්ග මදතස වයාේ  වී ඇ . 

දැන  සති මතාළ තැවැ් මවන භූමිය අතී මේ කුඹුරු ඉඩමක් මකස තැවති ඉඩම දැන  

මගාඩකර මතාළ සඳ ා මයාදාමගන ඇ . මම් ම ්තුමව්  ප්රමේයමේ ස්වභාවික ජක 

ෙස්නාතේධතිය  ොධා තැමිමණන අ ර. වැසි දිනවකීම ප්රධාන මාර්ගය ජකමය්  ය වන ෙව 

නිීක්ෂණය කළ  ැකිය. මම් ම ්තුමව්  වඩා්  විධිම්  ආකාරය  සංවර්ධනය වූ සති මතාළක් 

ඉදිකිීම අරමුණ මේ. 
 

මී  අම රව ත   සඳ ්  ප්රතිකාභ මමම වයාතෘතිමය්  ෙකාමතාමරා් තු මේ. 

 

1. වඩා විධිම්  ආකාරය  සංවර්ධනය වූ සති මතාළක් ඉදිකිීම. 

2. ප්රමේයමේ ස්වභාවික ජකාතවා නය  ඇති ොධා ඉව්  කිීම. 

3. නගර අකංකරණය. 

4. විධිම්  රථවා න නැවතුම් ස්ථානයක් ඇති කිීම. 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගි්  සකස් කරනු කෙන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම තුලි්  මමම 

වයාතෘතිය ක්රියා් මක කිීම  අද ස් කරනු කෙන අ ර, ඉ   ප්රතිකාභ ම ජන ාව   ා 

මවළුන්   කො ීමම  අමේක්ෂි ය.  

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අවශයත්ාවය  

 ක්මණ නගරය දකුණු තළාම්  මා ර දිස්ික්කමේ නැමගනහිර මායිමමහි පිහි ා ඇ . 

එමස්ම යාෙද නගර අ ර අීය විහිදුනු මාර්ග ජාකයකි්   ක්මණ නගරය සම්ේ ධ වී ඇ . 

ඒ අනුව, මා ර, කඹුරුපිිගය, වකස්මුල්ක, මෙලිඅ්   වැනි උතකකාපීය මස්වාතථයක් ඇති 

නාගරික මධයස්ථාන සමග මදවන මතළ මාර්ග තේධතියක් මගි්  සම්ේ ධ වී ඇ .  ක්මණ 

නගරය  සංක්රමණය වන ධදනික සංක්රමන ජනග නය 7,500 ක ප්රමාණයක් ධදනික 

මස්වා  ා මවන්  අවයය ා සඳ ා තැමිමණ.  

 

 ක්මණ සති මතාළ   ක්මණ ප්රාමේය ය සභාව මගි්  තාකනය වන අ ර,  ක්මණ ප්රධාන 

ෙස්නැවතුම් මතාමළ් සි  මී ර් 200 ක තමණ දුරි්  පිහි ා ඇ .  

  

වයාෙෘති විස්ත්රය 

වර්ත්මාන ඉඩම් 

හිමිකම 

පුේගලික  රජමේ  මවන්    

හිමිකම පිළිබඳ 

විස්ත්ර  

මතෞේගලික කුඹුරු ඉඩම  ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් විසි්  මයෝජි  වයාතෘතිය සඳ ා 

අ් ත්  කර  මගන ඇ .  

මැ ම් 

සැලැස්සම් 

විස්ත්ර 

පිඹුරු  අංකය මිනින්සදෝරුවරයාස  

නම 

දිනය ඉඩම් ප්රමාණය 

අනුමර්ඛණ අංක 

MR/DSO/HKM/2009/398 

මජයෂ්ඨ මිනි් මදෝරු 

අධිකාී 

2009.09.30 අක්.  

1.0  

රූඩ 

3.0 

තර්. 

25.8 
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වයාෙෘති විස්ත්රය 

  

වයාෙෘති කාලය සකටි කාලීන 

(වසර 1) 

  

  මධය 

කාලීන 

(වසර 

1-3) 

  

 
දිගු 

කාලීන 

(වසර 

3) 

  මුළු 

ඇස්ත්සම්න්තුමගත් 

පිරිවැය 

  

මූලය ්රමය ම ා භාණඩාගාරය 

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

විස්ත්රය (ල්තියම් 

සමග) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යටිත්ල ෙහසුකම් 

ලබා ගැනීම. 

ජලය 

ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න මණඩකය   

විදුයය 

 කංකා  විදුලි ෙක මණඩකය   

  ඝන අතරවය 

කළමනාකරණ 

තේධතිය 

ඔේ 

 

  නැ .    සුදුසු මනාමේ 

SWM මයෝජනාව 

ඉදිරිත්  කර් න 

  

කලාෙය ඝන් ව කකාතය 

 

කකාපීය 

අනුල ක ාව 

ඔේ 

   
 නැ    

 

 

 

 

 

 

 

වර්ත්මාන 

ත්ත්ත්වය  

මමම සති මතාළ 2010 

වර්ෂමේීම  ක්මන ප්රාමේය ය 

සභාමේ REEP වයාතෘතිමේ 

මූකය ප්රතිතාදන ම  ඉදිකරන 

කදි. කලි්  වී වගා කරන කද 

ප්රමේයයක් ප්රාමේය ය සභාව 

විසි්  අ් ත්  කරගැනීමම්  

මයෝජි  වයාතෘතිය ක්රියා් මක 

කර ඇති අ ර, ඒ අනුව කුඹුරු 

ඉඩම් මගාඩකිරිම නිසා  වැසි 

ජකය ෙැසයාම පිිබෙඳ ගැ ළු 

ඇතිවී ඇ .  වද, මයෝජි  

භූමිමය්  මකා සක දැන  ප්රාමේය ය සභාව විසි්  ළමා උදයානයක් ඉදිකර ඇති 

අ ර, මතාළ භූමිමය්  දැන  භාවි ා කරනු කේ ම්  65%ක් තමණ ප්රමාණයකි.   

 

වයාෙෘති අයවැය 

ක්රියාකාරිත්වය 
වියදම (රු. මියයන) 

 

සතිසොල ඉදිකිරිම 60.0 
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අ මත් කරන ආයත්න 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරිත්වය 

අදාල වන ආයත්න  වගකිව යුතුම ආයත්න 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

  

 

 

නියමත්ා සහ 

මාර්සගෝෙසීශ 

  

නීති රීති මාර්සගෝෙසීශ 

  

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

සැකසුම්  ා මගාඩනැගිලි 

නියම ා 

 සංවර්ධන සැකැස්මම් ඝන් ව කකාතය  

අය්  නියම ා 

මගාවිජන මසව්ා මදතාර් මම්් තුමේ 

නිර්මේයය, මධයම තරිසර අධිකාරිමේ 

නිර්මේයය, වාරිමාර්ග මදතාර් මම්් තුමේ 

නිර්මේයය  
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වයාෙෘති මාත්ෘකාව 
 

හක්මන නගර සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

වයාෙෘතිය මතාදු මවළද මතාක ඉදිකිීම 

වයාෙෘති සයෝජනාව මතාදු මවළද මතාක ඉදිකිීම 

 

 

 වයාෙෘති ස්ථානය 

 

 

ස්ථානය 

ෙළාත් 

  

 දකුණු ෙළාත් දිස්ික්කය  මාත්ර 

ප්රා.සව. සකාට්ඨාාශය 

  

හක්මන ෙළාත් ොලන 

ආයත්නය 

හක්මන ප්රා.ස. 

 

 

මායිම් 

  

  

උතුමරු නැසගනහිර දකුණු බටහිර 

 

 ැතැල් කාර්යාකය 
මා ර වකස්මුල්ක 

ප්රධාන මාර්ගය  
පුෂත්ාරාම මාව  කුඹුර 

ප්රසේශය මා ර - වකස්මුල්ක ප්රධාන මාර්ගය 

 

 

 

 

 

 

 

පිහිටීම ල්තියම  

  

  

   

  

   

 

 

 

යාබඳ ඉඩම් 

ෙරිහරණ (ල්තියම 

සමග විස්ත්ර 

කරන්න) 

  

  

 

 

මා ර - වකස්මුල්ක ප්රධාන 

මාර්ගමය්  ප්රමේයය 

කොග් නා අ ර, තවතින 

ෙස්නැවතුම් මතාළ  යාෙද 

මගාඩ ඉඩම  ා කුඹුරු 

ඉඩමම්  මකා සක් මයාදා 

ගැනීම  මයෝජි ය. 
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වයාෙෘති සාධාරණීකරණය 

  

වයාෙෘති 

වර්ගය 

නව     වැිදදියුණු 

කිීම 

   වයාතෘතිය   ඉඩම් සංවර්ධනය 

තමණක් 

  

 

වයාෙෘති 

වර්ගය 

සංරක්ෂණ  වාණිජ  භූ දර්යනය ස  

විමනෝද ක යුතු 

උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාතනය යිග ක 

ත සුකම්    

            

වයාෙෘති අංශ තාරිසරික   ආර්ීක     සමාජ       

වයාෙෘතිසේ  

අරමුණු 

 ක්මණ නගරමයහි  ා අව  ප්රමේයමයහි ම් වාසික ජන ාව  අවයය මස්වා ත සුකම් 

සැතයීම.  

අතරවු  ත සුකම් සංවර්ධනය 

රථවා න නැවතුම් ඉඩකඩ සැතයීම  

නගර අකංකරණය  

  

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අවශයත්ාවය  

 ක්මණ නගරය දකුණු තළාම්  මා ර දිස්ික්කමේ නැමගනහිර මායිමමහි පිහි ා ඇ . 

එමස්ම යාෙද නගර අ ර අීය විහිදුනු මාර්ග ජාකයකි්   ක්මණ නගරය සම්ේ ධ වී ඇ . 

ඒ අනුව, මා ර, කඹුරුපිිගය, වකස්මුල්ක, මෙලිඅ්   වැනි උතකකාපීය මස්වාතථයක් ඇති 

නාගරික මධයස්ථාන සමග මදවන මතළ මාර්ග තේධතියක් මගි්  සම්ේ ධ වී ඇ .  ක්මණ 

නගරය  සංක්රමණය වන ධදනික සංක්රමන ජනග නය 7,500 – 8,000 ක් අ ර ප්රමාණයක් 

ධදනික මස්වා  ා මවන්  අවයය ා සඳ ා තැමිමණ.  

 

 ක්මණ නගරමයහි තව් නා මතාදු මවළද මතාක ඉ ා තැරණි මගාඩනැගිල්කක් වන අ ර, එහි 

ඉඩකඩ වර් මානය  ගැකමතන තරිදි ප්රමාණව්  මනාමේ. අවිධිම්  මකස වයාේ  වී ඇති 

මගාඩනැගිලි නගර අකංකරණය ද ොධාවක් මේ. ඒ අනුව, වර් මානමයහි තව් නා 

සංවර්ධනය  ගැකමතන තරිදි නව මතාදු මවළද මතාකක් ඉදිකිීම වර් මාන අවයය ාවය මේ.  

  

වයාෙෘති විස්ත්රය 

වර්ත්මාන ඉඩම් 

හිමිකම 

පුේගලික   රජමේ  මවන්    

හිමිකම පිළිබඳ 

විස්ත්ර  

මතෞේගලික කුඹුරු ඉඩම  ා  ක්මන ප්රා මේය ය සභාව සතු අක්කරයක් තමන වන මගාඩ 

ඉඩම  

 

වයාෙෘති විස්ත්රය 

  

වයාෙෘති 

කාලය 

සකටි 

කාලීන 

(වසර 1) 

  

  මධය කාලීන 

(වසර 1-3) 

 

  

 
දිගු කාලීන 

(වසර 3) 

  මුළු 

ඇස්ත්සම්න්තුමගත් 

පිරිවැය 

 රු.මි. 

825.5 

මූලය ්රමය 
 

ම ා භාණඩාගාරය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
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වයාෙෘතිසේ  

විස්ත්රය 

(ල්තියම් 

සමග) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යටිත්ල 

ෙහසුකම් 

ලබා ගැනීම. 

ජලය 

ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න මණඩකය   

විදුයය 

 කංකා  විදුලි ෙක මණඩකය   

  ඝන අතරවය 

කළමනාකරණ තේධතිය 

ඔේ 

 

  නැ     සුදුසු මනාමේ SWM 

මයෝජනාව ඉදිරිත්  

කර් න 

  

කලාෙය ඝන් ව කකාතය 

 

කකාපීය 

අනුල ක ාව 

ඔේ 

   
 නැ    

 

වර්ත්මාන 

ත්ත්ත්වය  

  

කුඹුරු ඉඩම ස  කඩ කාමර 30ක් සහි  මගාඩ ඉඩමග 

 

 

අ මත් කරන ආයත්න 

 

 

 

 

ක්රියාකාරිත්වය 

අදාල වන ආයත්න  වගකිව යුතුම ආයත්න 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

ශ්රී කංකා ඉඩම් සංවර්ධනය 

කිීමම් සංස්ථාව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

ශ්රී කංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිීමම් 

සංස්ථාව 

  

 

 

නියමත්ා සහ මාර්සගෝෙසීශ 

  

නීති රීති මාර්සගෝෙසීශ 

  

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

සැකසුම්  ා මගාඩනැගිලි 

නියම ා 

 සංවර්ධන සැකැස්මම් ඝන් ව කකාතය  

අය්  නියම ා 

මගාවිජන මසව්ා මදතාර් මම්් තුමේ 

නිර්මේයය 

මධයම තරිසර අධිකාරිමේ නිර්මේයය 

වාරිමාර්ග මදතාර් මම්් තුමේ 

නිර්මේයය  

ශ්රී කංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිීමම් 

සංස්ථාමේ නිර්මේයය 
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වයාෙෘති මාත්ෘකාව 
 

හක්මන නගර සංවර්ධන වැඩසටහන 

වයාෙෘතිය මාර්ග සංවර්ධන වයාෙෘතිය  

වයාෙෘති සයෝජනාව 

  

ධදනික මස්වා කොගැනීම  තැමිමණන ම ජන ාව  අවයය ප්රයස්ථ 

 ා කාර්යක්ෂම මස්වාවක් සැතයීම. 

  

වයාෙෘති ස්ථානය 

 
 

ස්ථානය 

ෙළාත් 

  

 දකුණු ෙළාත් දිස්ික්කය  මාත්ර 

ප්රා.සව. සකාට්ඨාාශය 

  

හක්මන ෙළාත් ොලන ආයත්නය හක්මන ප්රා.ස. 

 

මායිම්  

උතුමරු නැසගනහිර දකුණු බටහිර 

 

- - - - 

ප්රසේශය මා ර - වකස්මුල්ක මාර්ගය,  ක්මන  මෙලිඅ්   මාර්ගය,  ක්මන - කඹුරුපිිගය මාර්ගය  

 

 

 

 

 

 

 

 

පිහිටීම ල්තියම 

  

  

  

  

  

  

   

   

    

 

 

 

 

යාබඳ ඉඩම් 

ෙරිහරණය  

  

 

 

සංවර්ධනය කිරිම  මයෝජි  මාර්ගවක 
මදතස කුඹුරු ඉඩම් ස  වාණිජ   ා 
ම් වාසික සංවර්ධනය දක්න  කැමබ්.  
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වයාෙෘති සාධාරණීකරණය 

වයාෙෘති වර්ගය නව      වැඩිදියුණු කිරීම  වයාතෘතිය   ඉඩම් සංවර්ධනය 

තමණක්  

 

වයාෙෘති වර්ගය 

සංරක්ෂණ  වාණිජ  භූ දර්යනය 

ස  විමනෝද 

ක යුතු 

උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාතනය යටිත්ල 

ෙහසුකම් 

            

වයාෙෘති අංශ තාරිසරික   ආර්ීක     සමාජ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අරමුණු 

මා ර - වකස්මුල්ක මාර්ගය,  ක්මන - මෙලි අ්   මාර්ගය,  ක්මන - කඹුරුපිිගය මාර්ගය 

 ක්මන නගරය  ා සම්ේ ධ ප්රධාන මාර්ග මේ. මමම මාර්ග  ක්මන නගර මධයමේ සි  

ස ම දියාවක ම කිමකෝමී ර් 01 දක්වා දුරක  මංතීරු 4 කි්  යුක් ව සංවර්ධනය කිීම  

මයෝජි ය.  

මී  අම රව, මදකටු ක ල්ක මාර්ගය  ා උඩු පීල්මල්මගාඩ මාර්ගය සම්ේ ධ කරමි්  මී ර් 

7 ක් තමණ තළකකි්  යු්  මාර්ගයක් සැකසුම්කර ඇ .  

මමම මාර්ග සංවර්ධන වයාතෘතිය තුලි්  ත   දැක්මවන ප්රිකාභ කො ගැනීම  

ෙකා මතාමරා් තු මේ.  

1. ධදනිකව නගරය  තැමිමණන ම ජන ාව සඳ ා අවයය ත සුකම් සැතයීම. 

2. තදිකයි්  සඳ ා තදික මංතීරු ඉදිකිීම. 

3. නාගරික ප්රමේයය තුක මාර්ග  දෙදය අවම කිීම. 

4. නගරය ම  ැර ගම්  කළ  ැකි විකල්ත මාර්ග සංවර්ධනය 

5. නගර අකංකරණය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගි්  සකස් කරනු කෙන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම තුලි්  

මමම වයාතෘති  ුනනාමගන ඇති අ ර, ඉ   ප්රිකාභ  ක්මන ජන ාව   ා පි ති්  

තැමිමණන ජන ාව  කොීමම  අමේක්ෂි ය. 

 

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

අවශයත්ාවය  

 ක්මණ නගරය දකුණු තළාම්  මා ර දිස්ික්කමේ නැමගනහිර මායිමමහි පිහි ා ඇ . 

එමස්ම යාෙද නගර අ ර අීය විහිදුනු මාර්ග ජාකයකි්   ක්මණ නගරය සම්ේ ධ වී ඇ . 

ඒ අනුව, මා ර, කඹුරුපිිගය, වකස්මුල්ක, මෙලිඅ්   වැනි උතකකාපීය මස්වාතථයක් ඇති 

නාගරික මධයස්ථාන සමග මදවන මතළ මාර්ග තේධතියක් මගි්  සම්ේ ධ වී ඇ . 

 ක්මණ නගරය  සංක්රමණය වන ධදනික සංක්රමන ජනග නය 7,500 – 8,000 ක් අ ර 

ප්රමාණයක් ධදනික මසව්ා  ා මවන්  අවයය ා සඳ ා තැමිමණ.  

 

වර් මානමේ  ම්ේ ම ා  නගරය  මක්් ර කරග්  සංවර්ධන වයතෘතී්  වන දක්ෂිණ 

අධිමේගී මාර්ගය, මා ර - ක රගම දුම්රිය මාර්ගය වැනි මාර්ග සංවර්ධන වයාතෘතී්  

 ක්මණ නගරමේ සංවර්ධනය  අවස්ථාවක් මකස  ැඳි් විය  ැකි අ ර, මම් ම ්තුමව්  

මාර්ග සංවර්ධන වයාතෘතිය ඉ ා වැදග්  සාධකයකි. එමස්ම, රාජය ආය න තාසල්  ා 

මවන්  මස්වා අවයය ා සඳ ා  ක්මන නගරය , මෙලිඅ්  , කිරි් ද, වකස්මුල්ක, 

කඹුරුපිිගය, මා ර ආීම ප්රමේය වලි්  ධදනිකව තැමිමණන 7500 – 8000 ්  අ ර වන 

ජන ාව  අවයයවන මසව්ා ත සුකම් සැතයීමම්ීම මමම මාර්ග සංවර්ධනය ඉ ා වැදග්  මේ.  
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වයාෙෘති විස්ත්රය 

  

වර්ත්මාන ඉඩම් 

හිමිකම 

පුේගලික   රජමේ  මවන්    

 

වයාෙෘති විස්ත්රය 

  

වයාෙෘති කාලය සකටි කාලීන 

(වසර 1) 

  

  මධය කාලීන 

(වසර 1-3) 

  

 
දිගු කාලීන 

(වසර 3) 

  මුළු 

ඇස්ත්සම්න්තුම

ගත් පිරිවැය 

  

මූලය ්රමය   

   

 

 

 

 

වයාෙෘතිසේ  

විස්ත්රය 

 

 

 

 

 

නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 

ය ම්  මාර්ග අංය 

කිහිතයකි්  සංවර්ධනය 

කිීම   ම ෝරාමගන ඇ . 

ඒ අනුව, ප්රධාන මාර්ගය 

සංවර්ධනය, ව රවුම් මාර්ග 

සංවර්ධනය, නව මාර්ග 

සංවර්ධනය ස  අතුරු 

මාර්ග සංවර්ධනය 

වයමයනි. ප්රධාන මාර්ග 

සංවර්ධනය ය ම්  බී 

මර්ණිමේ මාර්ග නගර 

සීමාමේීම මංතීරු 02ක් 

සහි ව සංවර්ධනය කිරිම  

මයෝජි ය. 

 

යටිත්ල ෙහසුකම් 

ලබා ගැනීම. 

ජලය 

 

 

විදුයය 

 

 

  ඝන අතරවය 

කළමනාකරණ 

තේධතිය 

 

ඔේ 

 

  නැ .    සුදුසු මනාමේ 

SWM 

මයෝජනාව 

ඉදිරිත්  

කර් න 

  

කලාෙය  

 

 

කලාපීය 

අ කූලත්ාව 

 

ඔේ 

   

 නැ    
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වයාෙෘති මාත්ෘකාව  හක්මන නගර සංවර්ධන වැඩසටහන 

වයාෙෘතිය බස් නැවතුමම්ෙල හා අවට සංවර්ධනය  

වයාෙෘති සයෝජනාව 

  

කාර්යක්ෂම ගමනාගමන ර ාවක් සඳ ා අවයය මස්වා සැතයීම. 

 

 වයාෙෘති ස්ථානය 

ස්ථානය ෙළාත් 

  

 දකුණු ෙළාත් දිස්ික්කය  මාත්ර 

ප්රා.සව. සකාට්ඨාාශය 

  

හක්මන ෙළාත් ොලන ආයත්නය හක්මන ප්රා.ස. 

මායිම් 

  

  

උතුමරු නැසගනහිර දකුණු බටහිර 

 

සමූතකාර ඉඩම කුඹුර  ක්මන - වකස්මුල්ක 

ප්රධාන මාර්ගය 

පුේගලික 

ඉඩම් 

ප්රසේශය  ක්මන - වකස්මුල්ක මාර්ගය  

 

 

 

 

 

පිහිටීම ල්තියම 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

යාබඳ ඉඩම් 

ෙරිහරණය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මමම වයාතෘතිය සඳ ා 

දැන  ෙස් නැවතුම්තක  

අය්  භූමිය ස  යාෙඳ 

ප්රාමේය ය සභාව  අය්  

ඉඩම් මකා ස මයාදා 

ග් නා අ ර, ඊ  අම රව 

පුේගලික ඉඩම් 

මකා සක්ද මයාදා 

ගැනීම  ගැනීම  

මයෝජි ය. නගරමේ 

ප්රධාන වාණිජ කකාතය 

තුක මමම වයාතෘතිය 

ක්රියා් මක කරන අ ර, 

අව  රජමේ කාර්යාක ස  වාණිජ ක යුතු වයාේ ව ඇ . 
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වයාෙෘති සාධාරණීකරණය 

  

වයාෙෘති වර්ගය 

නව     වැිදදියුණු කිීම  වයාතෘතිය   ඉඩම් සංවර්ධනය  

තමණක්  

 

වයාෙෘති වර්ගය 

සංරක්ෂණ  වාණිජ  භූ දර්යනය ස  

විමනෝද ක යුතු 

උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථා

තනය 

යිග ක 

ත සුකම්    

            

වයාෙෘති අංශ තාරිසරික  ආර්ීක  සමාජ  

වයාෙෘතිසේ  

අරමුණු 

 

 ඉඩ ත සුකම් සහි  නවීකරණය කළ ෙස් නැවතුම්තකක් ඉදිකිරිම. 

 දැන  තව් නා ෙස් නැවතුම්තමකහි  ා ප්රාමේය ය සභාව සතු වාණිජ ඉඩකමඩහි  

තවතින  දෙදය  ා අවිධිම් භාවය නිසා ම ජන ාව  ඇතිවන අත සු ාවය අවම 

කිරිම. 

වයාෙෘතිසේ  

අවශයත්ාවය  

1. දැන  තව් නා ෙස් නැවතුම්තක මගාඩනැගිල්මල් ප්රමාණව්  ඉඩකඩ ත සුකම් 

මනාමැති ෙැවි්  නව ෙස් නැවතුම් ස්ථාන 02ක් ස   රථගාකක් සහි ව ෙස් 

නැවතුම්තක ප්රතිසංවර්ධනය කිරිම.  

2. මාර්ග සංවර්ධන වයාතෘතිය ම ්තුමව්  වයාතාරික ස්ථාන අහිමිවූව්   වයාතාරික 

ස්ථාන කොීමම. 

3. අවම ත සුකම් ය ම්  තවතින ිදමතෝ කාර්යාකය අවයය ත සුකම් සහි ව සංවර්ධනය 

කිීම. 

  

වයාෙෘති විස්ත්රය 

 වර්ත්මාන ඉඩම් 

හිමිකම 

පුේගලික  රජමේ  මවන්    

හිමිකම පිළිබඳ 

විස්ත්ර 

 පුේගලික ඉඩම් මකා සක් තවරා ගැනීම  මයෝජි ය. තවතින ෙස් නැවතුම්තක ඉඩම 

ප්රාමේය ය සභාව සතුමේ.  

 

වයාෙෘති විස්ත්රය 

  

වයාෙෘති කාලය 

සකටි 

කාලීන 

(වසර 1) 

  

  මධය 

කාලීන 

(වසර 1-3) 

  

 
දිගු කාලීන 

(වසර 3) 

  මුළු 

ඇස්ත්සම්න්තුමගත් 

පිරිවැය 

  

මූලය ්රමය    ම ා භාණඩාගාර අරමුදල් ස  මතර විකුණුම් මුදල්  

 

 

වයාෙෘතිසේ  

විස්ත්රය  

 

 ෙස් නැවතුම්තක මදවන අදියර ඉදිකිරිම, මතාමරා් තු මල්ඛණමේ ඇති ෙස් රථ නව ා 

 ැබීම සඳ ා ඉඩකඩ මව් කිරිම,  මාර්ග සංවර්ධන වයාතෘතිය ම ්තුමව්   වයාතාරික 

ස්ථාන අහිමිවූව්   වයාතාරික ස්ථාන කොීමම 
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යටිත්ල ෙහසුකම් 

ලබා ගැනීම 

ජලය 

ජාතික ජක සම්තාදන  ා ජකාතවා න 

මණඩකය   

විදුයය 

 කංකා  විදුලි ෙක මණඩකය  

  ඝන අතරවය 

කළමනාකරණ 

තේධතිය 

ඔේ 

 

 නැ     සුදුසු මනාමේ SWM 

මයෝජනාව ඉදිරිත්  

කර් න 

  

කලාෙය ඝන් ව  කකාතය කකාපීය 

අනුල ක ා

ව 

ඔේ    නැ    

වර්ත්මාන 

ත්ත්ත්වය  

තවතින ෙස් නැවතුම්තක, වාණිජ  ස්ථාන 02ක් ස  මුකිගයන ිදමතෝමවහි උත කාර්යාකය 
තවතී.  

සැලසුම් කළ 

සැලැස්ම හා 

සගාඩනැඟිය 

සැලසුම් කිරීසම් 

අවශයත්ා 

  

 

 

 

 

 

 

අ මත් කරන ආයත්න 
  

 

 

ක්රියාකාරිත්වය 
 

 

අදාල වන ආයත්න  වගකිව යුතුම ආයත්න 

 
 ක්මන ප්රාමේය ය සභාව  

මගාඩනැගිලි මදතාර් මම්් තුව 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

මල්කම් ස ක්මන ප්රාමේය ය සභාව   

ප්රධාන ඉංජිම් රු 

නි මයෝජය අධයක්ෂ සසැකසුම්  

 

 

 

 

නියමත්ා සහ මාර්සගෝෙසීශ 
  

නීති රීති මාර්සගෝෙසීශ 
  

 නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිමේ සැකසුම්  ා 

මගාඩනැගිලි නියම ා 

සංවර්ධන සැකැස්මම් ඝන් ව කකාතය  අය්  

නියම ා 
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6.9.2. ආයත්නික රාමුව 

වගු අංක 18 : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය : සයෝජිත් සංවර්ධන වයාෙෘති සාරාංශය 

අ  

අංකය 

වයාෙෘතිසේ  නම හා 

විස්ත්රය 

පිහිටීම අයිතිය ඉඩසම් 

ප්රමාණය 

මූලය මූලාශ්රය දළ 

ඇස්ත්සම්

න්තුමව 

රු. මි.  

වගකිව යුතුම ආයත්න වයාෙෘති කාලය 

සකටි 

කාලීන 

මධය 

කාලීන 

දිගු 

කාලීන 

1 නව ප්රාමේය ය මල්කම් 

කාර්යාකය ඉදිකිීම 

ඩැනී අමබ්වික්රම 

මාවම්  මගාවිජන 

මස්වා 

කාර්යාකය  

යාෙද ඉඩම 

රජය අක් 02 ම ා 

භාණඩාගාරය 

300.0  ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් 

කාර්යාකය, නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය, 

මගාඩනැගිලි 

මදතාර් මම්් තුව 

   

2 ර ා වී වගාව තදනම් 

කරග්  කෘෂි උතමේයන 

 ා කෘෂි මභෝග අමකවි 

මධයස්ථානයක් 

ඉදිකිීම. 

මතාක භූමිය 

ඉදිරිතස කුඹුරු 

ඉඩම 

පුේගලික අක් 04  දබිම 

අධිකාරිය 

50.0 කෘෂි කර්ම 

මදතාර් මම්් තුව,  ක්මන 

ප්රාමේය ය මල්කම් 

කාර්යාකය, නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය, වාරිමාර්ග 

මදතාර් මම්් තුව 

   

3 බුේධ ජය් ති විදයාකය 

ඉදිකිීම  ා තාරම්තරික 

කෘෂි කර්මය තදනම් 

කරග්  අධයාතනික 

මධයස්ථානයක් ඉදිකිීම 

දැන  බුේධ 

ජය් ති විදයාකය 

තවතින භූමිමේ 

ඉදිරිතස භූමිය  

රජය අක් 03 අධයාතන 

මදතාර් මම්

් තුව, ම ා 

භාණඩාගාරය 

 

 

400 අධයාතන 

මදතාර් මම්් තුව,   

කෘෂිකර්ම 

මදතාර් මම්් තුව, නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය.  

   

අ  වයාෙෘතිසේ  නම හා පිහිටීම අයිතිය ඉඩසම් මූලය මූලාශ්රය දළ වගකිව යුතුම ආයත්න වයාෙෘති කාලය 
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අංකය විස්ත්රය ප්රමාණය ඇස්ත්සම්

න්තුමව 

රු. මි. 

සකටි 

කාලීන 

මධය 

කාලීන 

දිගු 

කාලීන 

4 සතිමතාළ සංවර්ධන 

වයාතෘතිය  

මුරු මුරය 

මාර්ගය  

සමා්  රව දැන  

තවතින මතාක 

භූමිය  පිටුතස 

මකා ස 

පුේගලික අක්. 01 ම ා 

භාණඩාගාරය 

160.0  ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය. 

   

5 මාර්ග සංවර්ධන 

වයාතෘතිය 

- රජය - ම ා 

භාණඩාගාරය  

- මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් 

කාර්යාකය 

   

6 මතාදු මවළද මතාක 

ඉදිකිරිම. 

දැන  තවතින ෙස් 

නැවතුම් මතාක  

යාෙදව පිහිිග 

කුඹුරු ඉඩම  ා 

ප්රාමේය ය සභා 

ඉඩම 

රජය 

 

පුේගලික 

අක්. 01 

 

අක්. 05 

ම ා 

භාණඩාගාරය 

නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

825.5  ක්මන ප්රාමේය ය මල්කම් 

කාර්යාකය,  ක්මන 

ප්රාමේය ය සභාව, නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය, ත ්  

බිම් සංවර්ධනය කිීමම් 

සංස්ථාව 

   

7 ෙස් නැවතුම් මතාක  ා 

අව  සංවර්ධන 

වයාතෘතිය 

දැන  ෙස් 

නැවතුම් මතාක 

තවතින භූමිය 

රජය අක්. 01 

තර්. 

12.0 

මතර විකුණුම් 

 ා ම ා 

භාණඩාගාරය 

175.0  ක්මන ප්රාමේය ය සභාව, 

මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න 

අධිකාරිය, මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය, නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය.  

   

 

 



 
                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II වන සකාටස 

ඉඩම් හා සගාඩනැගිය සංවර්ධන උොයමාර්ගික සැලැස්ම 
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07 වන ෙරිච්සේදය 

සංවර්ධන කලාෙ සහ කලාපීකරණ නියමත්ා 

7.1 හැදින්ීම 

අමේක්ෂි  සංවර්ධනය ම  තදනම්ව “ රි  නිම්නමේ නිවසන” යන දැක්ම සාක්ෂා්  කර 

ගැනීම සඳ ා  ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021-2030  සකස් කර ඇති අ ර ඒ තුිබ්  

ඉදිරි වසර 10 ක කාකසීමාව සඳ ා අරමුණු  ා තරමාර්ථ  ුන් වා ීම ඇ . මී  අම රව, මමම 

අරමුණු  ා තරමාර්ථ ක්රියා් මක කිීම සඳ ා උතායමාර්ගික සැකසුම්  යක් ද  ුන් වා ීම ඇ . ඒ 

අනුව ඉඩම්  ා මගාඩනැගිලි සංවර්ධන උතායමාර්ගික සැකැස්ම ඉ   සඳ ්  උතායමාර්ගික 

සැකසුම් වලි්  එකකි. 

විමය්ෂමය් ම, මමම සැකැස්ම තුිබ්  සාම්ප්රදායික ඉඩම් තරි රණය  ා සාම්ප්රදායික 

කකාතකරණ සැකසුම් වලි්  ඔබ්ෙ  ඝන් වය තදනම් කරග්  සංවර්ධනය සඳ ා අවස්ථාව කො 

මදන අ ර මයෝජි  නාගරික ස්වරූතය නිර්මාණය කිීම  අමේක්ෂා කරයි. 

මමම තරිච්මේදමේ සංවර්ධන කකාත ස  කකාපීකරණ නියම ා විස් රා් මකව විස් ර කර 

ඇ . මමහිීම, සංවර්ධන කකාත, කකාපීකරණ සංගුණකය, සංවර්ධන කකාත සඳ ා අවසර ක්  

භාවි ය්  ස  එම සංවර්ධන කකාතවක  ෙකතාන මතාදු නියම ා විස් ර කර ඇ . 

මමම කකාපීකරණ සැකැසම් සකස ්කිීම ස  එහි මායිම් ස යාතනය, සැකසුම් ප්රමේයය  අදාළ 

අවකාය ය විය්මල්ෂණය්  කිහිතයක ප්රතිඵකයක් මකස දැක්විය  ැකිය.  ක්මන සංවර්ධන 

සැකැස්මම් ස2021-2030  සැකසුම් සංකල්තය, සංවර්ධන පීඩන විය්මල්ෂණය, සංමේීම ා 

විය්මල්ෂණය, ජීව් වීමම් විය්මල්ෂණය ස  විභව අවකාය විය්මල්ෂණය, ප්රධාන නගර වක  

ඇති දුර ස  යිග ක ත සුකම් පුළුල් කිීම යන නිර්ණායක මමම කකාත  ුනනා ගැනීම  මයාදා 

මගන ඇ . 
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7.2. සයෝජිත් සංවර්ධන කලාෙ - 2030 

 
 ක්මන නාගරික සංවර්ධන ෙක ප්රමේයය සඳ ා සකස් කරන කද සංවර්ධන සැකැස්මම් 

කකාපීකරණ සැකැස්ම ය ම්  ප්රධාන කකාත   රක්  දුනාමගන ඇ . ඒ අනුව සකස් කරන කද 

කකාපීකරණ සැකැස්ම වගු අංක 19  ා සිතියම් අංක 14 මන්  දැක්මේ.   

වගු අංක 19 : හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය  : සයෝජිත් කලාෙ සැලැස්ම - 2030 

අ  

අංකය 

භාවිත්ය භූමි ප්රමාණය 

(සහක්ටයාර්) 

නගරසේ  මුළු 

භූමිසයන් (  ) 

01 ඝන් ව කකාතය     19.42  6.34  

02 මධය ඝන් ව කකාතය  69.61 22.75 

03 අඩු ඝන් ව කකාතය   107.85 35.25 

04  රි  සංරක්ෂණ කකාතය           109.85 35.66 

මුළු එකතුමව 306.73 100.00 

මූකායය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය - 2020 

 

 ඝනත්ව කලාෙය     මධය ඝනත්ව කලාෙය 

 

 

 අඩු ඝනත්ව කලාෙය     හරිත් සංරක්ෂණ කලාෙය 

 

 මූකාරය   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මා ර දිස්ික් කාර්යාකය  2020 

රූෙ සටහන් අංක 22: කලාෙ භාවිත්යන් පිළිබිඹු කරන රූෙ සටහන් 
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7.2.1. සයෝජිත් කලාපීකරණ සැලැස්ම - 2030 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ල්තියම් අංක 14: සයෝජිත් කලාපීකරණ සැලැස්ම - හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය 2021-2030 

ස2021-2030  

ල්තියම් අංක : 14 

සකස් කමළ් - මා ර දිස්ික් කාර්යාකය 
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 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                                                                    
112 

7.3 කලාෙ සංගුණකය 

කකාත සංගුණකය යනු කලි්  තැවති සැකසුම්  ා මගාඩනැගිලි නියම ා වක ක්රියා් මක කරන කද 

මගබිම් අනුතා ය සඳ ා  ුන් වා මදන කද නව ම සංකල්තයකි. මම්  ර ා යම්කිසි ප්ර මේයයක 

කොදිය  ැකි උතරිම  සංවර්ධන ප්රමාණය තීරණය මේ. ඒ  ර ා මේතක හිමියා  ඔහුමේ 

සංවර්ධනය සිදුකිීම  සාධාරණ අවස්ථාවක් කොමේ.  ක්මන සංවර්ධන සැකැස්ම ස2021 – 

2030   ර ා 2030 වන වි  ඝණ් වය තදනම් කරග්  සංවර්ධනයක් ඇතිවනු ඇ ැයි අමේක්ෂා 

මකමර්. විමය්ෂමය් ම ඝණ් ව කකාතමේ අමනක් කකාත වක  සාමේක්ෂව  ඉ ළ ඝන් ව 

සංවර්ධනයකු් , මධය  ා අඩු ඝන් ව ම් වාසික කකාතවක මධය ඝන් ව  ා අඩු ඝන් වයකු්  

අමේක්ෂා මකමර්. ඒ අනුව,  2030 වන වි   අමේක්ෂි  නාගරික වු ය ළ ා කර ගැනීම  

අමේක්ෂා මකමර්. මම් මකමරහි  ක්මන සංවර්ධන ෙක ප්රමේයමේ සිදුවන සංවර්ධන ක යුතු 

සෘජුවම ෙකත ම් කරනු ඇ . ඒ අනුව, කකාත සංගුණකය  ර ා කොමදන උතරිම සංවර්ධන 

මට් ම අමේක්ෂි  නාගරික වු ය නිර්මාණය  කිීම  තදනම් මේ. 

යම් ප්රමේයයක උතරිම සංවර්ධනමේ ප්රමාණය තීරණය කිීම  මතර සංවර්ධනය සඳ ා සුදුසු 

ප්රමේය  ුනනාගැනීම සිදුකළ යුතුය. නගරමේ ක්රියාකාරි් වය ස  තවතින  ් ් වය පිිබෙඳව 

විය්මල්ෂණය කර කොග්  ම ාරතුරු ම  කකාතය් හි අවයය ාව තීරණය කර ඇ . ඒ අනුව 

ඝන් ව, මධය  ඝන් ව  ා අඩු ඝන් ව යන සංවර්ධන කකාතය්   ුනනාග් නා කදි.  

කකාතය් හි මායිම් නිර්ණය කිීමම්ීම තාරිසරික සංමේදි් වය, සංවර්ධනමේ තීව්රර ාවය  ා එහි 

දියානතිය, යිග ක ත සුකම්හි වයාේතිය, වාණිජ සංවර්ධනය, භූමගෝලීය පිහිටීම  ා ජන ඝන් වය 

යන සාධක තදනම් වී තිමබ්. කකාත සංගුණකය ඉ ක අගයක් මත් නුම් කරන කකාතය් හි 

යිග ක ත සුකම් සංමක්් රණය වී තිබීම වාණිජ සංවර්ධනයක් තැවතීම  ා  ඉ ක ජනග නයක් 

දැකිය  ැකිය. අඩු කකාත සංගුණකයක් තවතිනුමේ තාරිසරික සංමේීම ාවයක් දක්වන ප්රමේය ම ෝ 

සංවර්ධනය සඳ ා අවම බිම් ප්රමාණයක් තැවතීම ම ෝ යිග ක ත සුකම් අවම  මට් මක තවතින 

ප්රමේයවකයි.  

ඒ අනුව, එක් එක් කකාත සඳ ා සංවර්ධන සැකැස්මමහි මවන මවනම කකාත සංගුණක දක්වා 

ඇ .  
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7.3.1. කලාෙ සංගුණකය නිර්ණය කිරීම 

 

කකාත සංගුණකය තීරණය කරනු කේ ම්  සංවර්ධන සැකැස්මම් අරමුණු  ා අභිම ාර්ථ, 

අනාග මේීම දැකිය  ැකි නාගරික ස්වරූතය, අනාග  සංවර්ධනය සීමා කරන තාරිසරික 

සංමේීම ාව, ම් වාසික, වාණිජ  ා මවන්  භාවි ය්  සඳ ා ගණනය කළ  ැකි මුළු ඉඩම් ප්රමාණය 

අනුවය. සංවර්ධනය සඳ ා විභවය ස  ධාරි ාවය සකකා ෙැලීමම්  තසුව,  කකාතයක කකාත 

සංගුණකය ගණනය කිීමම් ීම, ම් වාසික, වාණිජ  ා මවන්  අරමුණු සද ා භාවි ා කළ  ැකි මුළු 

භූමි ප්රමාණය ප්රමේයමේ  සංවර්ධනය සඳ ා දැන  තවතින ඉඩම් ප්රමාණමය්  මෙදනු කැමබ්. 
 

ඒ අනුව, කකාත සංගුණකය ගණනය කරනු කේ ම්  සංවර්ධන සැකැස්මම් එක් එක් සංවර්ධන 

කකාතවක අමේක්ෂි  ඝන් වය වර්ධනය කිීම  ඉඩ ීමම සඳ ා ය. උදා රණයක් මකස කකාත 

සංගුණකය 2.0 ම ෝ ඊ  වැිද නම් එයි්  අද ස් ව් ම්  කකාතමේ වැිද ඝන් වයක  යා  ැකි 

ෙවයි.  0.5 සි  1.0 දක්වා විගනාකමි්  එය අඩු ඝන් ව සංවර්ධනය  ඉඩ මදන අ ර, 1.5 සි  2.0 

දක්වා මධය ඝන් ව සංවර්ධනය  ඉඩ මදයි. 
 

 ක්මන සංවර්ධන සැකැසම්ම් මයෝජි  කකාතකරණ සැකැසම් මන්  ස ම කකාතයක් සඳ ාම 

කකාත සංගුණකයක්  ුන් වා ීම ඇ . මමම ගණනය කිීම්වක  අනුව, 1.75ක ඉ ළම කකාත 

සංගුණකයක් දක්න  කේ ම්  ඝන් ව සංවර්ධන කකාතමේය. මමම කකාතය ඇති කිීමම් ප්රධාන 

තරමාර්ථය වනුමේ නාගරික ප්රමේයය තුක  ා තරිොහිරව පිහිිග ම් වාසික ප්රමේය වක  ස  

ධදනික සංසරණ ජන ාව  අවයය වාණිජ  ා මස්වා ක යුතු සැතයීම සඳ ා නගර මධයමේ ඉ ළ 

මතමල් වාණිජ  ා මස්වා ආය න ඇති කිරිමය.  
 

මධය ඝන් ව සංවර්ධන කකාතමයහි කකාත සංගුණකය 0.75 ක් වන අ ර ම් වාසික ක යුතු 

සඳ ා ප්රමුඛ ාවය කොමදමි්  සීමා  ා මකා් මේසි ය ම්  අමනකු්  මිර සංවර්ධන ක යුතු සඳ ා 

අවසර කොීමම මමම කකාතමේ අරමුණයි. 
 

0.5 හි අඩු ඝන් ව කකාතය පිහිටුවීමම් ප්රධාන තරමාර්ථය ව් ම්  2030 වන වි  නාගරික වු ය 

අමේක්ෂා කළ තරිදි ම් වාසික මගාඩනැගිලිවක  ොධා මනාවන භාවි ය්  ස  සාමානය ප්රජාව 

සඳ ා වඩා ම ාඳ ජීවි යක් ග  කිීම සඳ ා සුදුසු භාවි ය්  සඳ ා අවසර ීමමයි. 
 

අමනක් කකාතය  රි  සංරක්ෂණ කකාතය වන අ ර එහි කකාත සංගුණකය 0.01 කි. මමම 

කකාතය තුළ ඇති ම ් බිම් ස  කුඹුරු ඉඩම් ඒ ආකාරමය් ම තව් වාග  යුතු අ ර වගු අංක 30හි 

සඳ ්  අනුම  භාවි ය්  සඳ ා තමණක් අවසර මදනු කැමබ්. 
 

 

සංවර්ධනය්  සද ා අවසරක්  මගබිම් ප්රමාණය නිර්ණය කිීම 2021  ලි මස 08 බ්ර ස්තති් දා දින 

අංක 2235/54 දරණ අතිවිමය්ෂ ගැසට් නිමේදනමේ IV වන මකා මස් 6 වන උත මල්ඛනමේ ‘අ’ 

‘ආ’ යන ආකෘති  ත්රය්   අනුල කව,  ක්මන  සංවර්ධන සැකැස්ම  අදාළ වන සංගුණකය්  වගු 

අංක 20, 21  ා 22 මගි්  දක්වා ඇ . 

 

එකී අවසරක්   මගබිම් ප්රමාණය  අදාළ මගාඩනැගිල්මල් විවෘ  අවකායය තීරණය කිීම ඉ   

ගැසට් ත්රමේ ‘ඉ’  ආකෘතිය මගි්  දැක්මවන අ ර එය  ක්මන සංවර්ධන සැකැස්මම් වගු අංක 20, 

21  ා 22  මගි්  දක්වා ඇ .    
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වගු අංක 20 : අ මත් සගබිම් අ ොත්ය  

 

  වා න නැවතුම් සද ා මව් කර ඇති මගබිම් ප්රමාණය්  මගබිම් අනුතා ය සද ා ගණනය මනාකරයි         

  කකාපීය මරගුකාසි ය ම්  ම ල් ප්රමාණය ම ෝ මගබිම් අනුතා ය දකවා ඇති වි කීම ඉ   මගබිම් අනුතා ය්  අදාළ මනාමේ.       

  සංවර්ධන සැකැස්ම ය ම්  ඉඩමම් ආනතිය  අනුව ඉ   මගබිම් අනුතා ය්  මවනස් විය  ැක           

  ඉඩමම් ආනතිය අංයක 11  වඩා වැිදවනවි  ජාතික මගාඩනැගිලි තර්මේෂණ ආය නමේ අනුමැතිය කොග  යුතුය         

  * මගබිම් අනුතා ය 10.0  ම ෝ ඊ  වැිද ප්රමාණයක් සද ා අවසර කැමෙනුමේ අවම වයමය්  මී ර් 12කස මාර්ගමේ මැද සි   මගාඩනැගිලි සීමාවක් තනවා ඇති ප්රමේය මාර්ගය 

සද ා තමණි. එමස් මනාවන අවස්ථාවක උතරිම මගබිම් අනුතා ය 9.0   සිමා විය යුතුය.           
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7 මීටර් 9 මීටර් 12 මීටර්

15මීටර් 

 සහ 

වැඩි

150 - 250ට අඩු 0.8 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 3.0 3.2 3.3

250 - 375 ට අඩු 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.0 1.8 2.2 2.4 2.7 2.2 2.7 3.0 3.3 2.6 3.2 3.6 4.0 3.0 3.4 4.3 4.7

375 - 500 ට අඩු 0.9 1.0 1.2 1.4 1.3 1.6 1.9 2.1 1.9 2.2 2.5 2.8 2.3 2.8 3.2 3.4 2.7 3.3 3.8 4.2 3.2 3.5 4.5 5.0

500 - 750 ට අඩු 1.0 1.1 1.3 1.5 1.4 1.7 2.0 2.2 2.0 2.3 2.7 3.0 2.4 3.0 3.4 3.5 2.8 3.4 4.0 4.5 3.4 3.6 4.7 5.5

750 - 1000 ට අඩු 1.0 1.2 1.4 1.7 1.5 1.8 2.2 2.5 2.1 2.4 2.9 3.3 2.6 3.0 3.6 4.0 3.1 3.6 4.3 5.0 3.5 3.8 5.1 6.0

1000 - 1500 ට අඩු 1.1 1.3 1.5 1.8 1.6 1.9 2.3 2.7 2.2 2.5 3.0 3.6 2.7 3.1 3.8 4.5 3.2 3.8 4.6 5.5 3.6 4.0 5.4 6.5

1500 - 2000 ට අඩු 1.1 1.4 1.7 2.0 1.7 2.1 2.5 3.0 2.3 2.7 3.4 4.0 2.9 3.4 4.2 5.0 3.4 4.0 5.0 6.0 3.7 4.2 5.8 7.0

2000 - 2500 ට අඩු 1.2 1.5 1.8 2.1 1.8 2.3 2.7 3.1 2.4 2.8 3.5 4.2 3.0 3.5 4.4 5.4 3.5 4.2 5.2 6.5 3.8 4.4 6.2 7.5

2500 - 3000 ට අඩු 1.2 1.6 2.0 2.4 1.9 2.4 3.0 3.6 2.5 3.2 4.0 4.7 3.1 3.8 4.7 5.8 3.6 4.4 5.5 7.0 3.9 4.6 6.5 8.0

3000 - 3500 ට අඩු 1.3 1.7 2.1 2.5 2.0 2.5 3.1 3.7 2.6 3.4 4.2 5.0 3.2 4.0 5.0 6.2 3.7 4.6 6.0 7.5 4.0 4.8 6.9 8.5

3500 - 4000 ට අඩු 1.4 1.8 2.2 2.6 2.2 2.6 3.3 3.9 2.8 3.6 4.3 5.3 3.3 4.3 5.5 6.6 3.8 4.8 6.3 7.7 4.0 5.0 7.3 9.0

4000ට වැඩි 1.5 1.9 2.3 2.8 2.5 2.8 3.5 4.0 3.0 3.8 4.5 5.5 3.5 4.5 6.0 7.0 4.0 5.0 6.5 8.0 4.0 5.2 7.5 9.5

"අ" සෙෝරමය   - අවසරලත් සගබිම්  අ ොත්යන් 

ඉඩසම්  ප්රමාණය        

(ව. මිටර් )

කලාපිය සංගුණකය  =  0.50 - 0.74 කලාපිය  සංගුණකය  =  0.75-0.99 කලාපිය  සංගුණකය  = 1.00-1.24 කලාපිය  සංගුණකය = 1.25-1.49 කලාපිය  සංගුණකය = 1.50-1.74 කලාපිය සංගුණකය  = 1.75-1.99

මාර්ගසේ  අවම ෙළල මාර්ගසේ  අවම ෙළල මාර්ගසේ  අවම ෙළල මාර්ගසේ  අවම ෙළල මාර්ගසේ  අවම ෙළල මාර්ගසේ  අවම ෙළල 
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වගු අංක 21 : මීටර් 3 සහ 4.5 මාර්ග සදහා මහව ප්රමාණයන් 

"ආ" සෙෝරමය - මීටර් 3 සහ 4.5 මාර්ග සදහා මහව ප්රමාණයන්  

මාර්ගසේ  

අවම ෙළල  

ඉඩසම් 

මුහුණසත්හි 

අවම ෙළල  

* සගබිම් 

ආවරණ 

ප්රතිශත්ය  

උෙරිම මහව ප්රමාණය  

කලාපිය 

සංගුණකය 

0.5 - 0.74 

කලාපිය 
සංගුණකය   
0.75 - 1.24 

කලාපිය 
සංගුණකය 

1.25 - 3.49 

කලාපිය 
සංගුණකය 

3.50 - 4.00 

3මී  6මී  65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2) 

4.5මී  6මී  65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3) 

වා න නැවතුම් ඉඩකඩද ඇතුක් ව ඉ   ම ල් ප්රමාණය්  දක්වා ඇ   

එක් එක් මාර්ග සද ා නියමි  නිවාස ඒකක ප්රමාණය්  මවනස් මනාමේ  

* කකාපීය මරගුකාසි ය ම්  මගබිම් ආවරණ ප්රතිය ය්  දක්වා මනාමැති වි කීම  

 

 

වගු අංක 22   විවෘ  අවකායය්  

 

 7ට අඩු 6      80%** 65% 2.3 මී ර් 2.3 මී ර් - 2.3 මී ර් 2.3 මී ර් 5 ව. මී ර්

7 - 15ට අඩු 6 65% 65% 3.0 මී ර් 3.0 මී ර් - 3.0 මී ර් 3.0 මී ර් 9 ව. මී ර්

15 - 30ට අඩු 12 65% 65% 4.0 මී ර් 4.0 මී ර් 1.0 මී ර් ස  3.0 මී ර් 4.0 මී ර් 4.0 මී ර් 16 ව. මී ර්

30 - 50ට අඩු 20 65% 65% 4.0 මී ර් 5.0 මී ර් 3.0 මී ර් මදතසි්  5.0 මී ර් 5.0 මී ර් 25 ව. මී ර්

50 - 75ට අඩු 30      50%***      50%*** 5.0 මී ර් 6.0 මී ර් 4.0 මී ර් මදතසි්  6.0 මී ර් 6.0 මී ර් 36 ව. මී ර්

75 සහ ඊට වැඩි  40ට වැඩි      50%***      50%*** 5.0 මී ර්  6.0 මී ර් 5.0 මී ර් මදතසි්  6.0 මී ර් 6.0 මී ර් ****

  ** සම්පුර්ණමය් ම ම් වාසික මනාවන  සංවර්ධන ක යුතු සද ා 

  *** මගාඩනැගිලි  උමස්  20% ම ෝ ම ල් 12 යන මදමක්  අවම උසක් සහි  මතාිදයම් (Podium) ම ල් සද ා 65%  මගබිම්  ආවරණ ප්රතිය යක් කො දිය ැක

  **** අම ර ස ම උස මී 3ක් සද ාම අවම මගමිබ්  ප්රමාණය  ව. මි ර්  1 කි්  වැිදවිය යුතුය 

  මගාඩනැගිල්මල්  උස - ප්රමේය මාර්ගය මට් මම් සි  ඉ ක සදලු  කය ම ෝ ව කය මට් ම දක්වා  උස (වා න  නැවතුම්  ම ල්ද  ඇතුක් ව) 

  * කකාපීය නියම ා ය ම්  මගබිම්  ආවරණ ප්රතිය ය්  දක්වා  මනාමැති  වි කීම 

"ඇ" සෙෝරමය  - විවෘත් අවකාශයන්

සගබිම්  ආවරණ 

ප්රතිශත්ය*
ෙැති අවකාශය  (මීටර්)

ස්භාවික  ආසලෝකය හා වාත්ාශ්රය  

ලබාගන්නා  වායං සදහා

සන්වාල්ක

 සනාවන
සන්වාල්ක

සමම  

අන්ත්සයන් 

ස්භාවික  

ආසලෝකය 

හා වාත්ාශ්රය  

ලබා 

ගන්නාවිට

අවම ෙළල
අවම සගබිම්  

ප්රමාණය

සගාඩනැගිවසව

 උස (මීටර්)

ඉඩසම්  

මුහුණසත්හි  

අවම ෙළල 

(මීටර්)

ෙසුෙස  අවකාශය  (මීටර්)

සමම  

අන්ත්සයන් 

ස්භාවික  

ආසලෝකය හා 

වාත්ාශ්රය  ලබා 

සනාගන්නාවිට

සමම  

අන්ත්සයන් 

ස්භාවික  

ආසලෝකය හා 

වාත්ාශ්රය  ලබා 

ගන්නාවිට

සමම  අන්ත්සයන් 

ස්භාවික  ආසලෝකය 

හා වාත්ාශ්රය  ලබා 

සනාගන්නාවිට
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7.4.  සැලසුම් ප්රසීශය සඳහා වූ සොදු නියමත්ා  

 

සැකසුම් ප්රමේයය සඳ ා වූ මතාදු කකාපීකරණ  නියම ා මමම මකා සි්  විස් ර මේ. 

7.4.1. වර්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තනම්  3 වන වග් තිය ය ම්  

අංක 1286/7  ා 2003.04.29 දිනැති අතිවිමය්ෂ ගැසට් ත්රමේ නාගරික සංවර්ධන 

ප්රමේයයක් මකස ප්රකායය  ත් කර ඇති  ක්මන ප්රාමේය ය සභා ෙක ප්රමේයමේ 

සමකා සක්  තරිතාකන සීමාව්  තුක පිහිිග සියලුම ප්රමේයය්  සද ා  මමම නියම ා ෙක 

තැවැ් මේ. 

 

7.4.2. කිසියම් සංවර්ධන ක යු්  ක් සිදු කිීමම්ීම ඊ  අදාකවන සැකසුම්  ා සංවර්ධන 

නියම ා සද ා මමම කකාපිකරන සැකැස්මම් නියම ාව්   අම රව 2021  ලි මස 08 

වන දින අංක 2235/54 දරණ ගැසට් ත්රය මගි්  ප්රකායය  ත්  කර ඇති සැකසුම්  ා 

සංවර්ධන මරගුකාසි  ක්මන ප්රාමේය ය සභා ෙක ප්රමේයය සමකා සක්  සද ා ෙකා් මක 

මේ. 

 

7.4.3. කකාපීකරණ සැකැස්ම මන්  යම් ස්ථානයක්  ම ෝ මේතකක් යම් විමය්ෂි  භාවි ය සද ා 

තමණක් නම් කර ඇති වි කීම, එම ස්ථානය ම ෝ මේතක එම නම් කරන කද කාර්යය 

සද ා තමණක් මයාදා ග  යුතුය. 

 

7.4.4. සංවර්ධන සැකැස්මම් නියම ා වලි්  ආවරණය මනාව් නා වූ යම් සංවර්ධන 

ක යු්  ක් මේ නම් ඒ සම්ේ ධමය්  තීරණ ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සතුමේ. 

 

7.4.5. සංවර්ධන සැකැස්මම් අරමුණු ඉටු කරගනු පිණිස ම ෝ බිම් කට්ිගයක් භාවි ය  ගැනීම, 

කවර ම ෝ සංවර්ධන ක්රියාවක්   නම් කිීම ම ෝ සීමා කිීම ම ෝ නියම ා ලිහිල් කිීම 

ම ෝ නව නියම ා අධිකාරිය විසි්   ුන් වා  ීමම කළ  ැකි ව් ම් ය. 

 

7.4.6. කිසියම් බිම් මකා සක් තළා්  තාකන ෙක ප්රමේය මදකක් අ ර   සු වන මස් ඇ් නම්, 

එම බිම් මකා ස එය  ප්රමේයය කෙන මාර්ගය අය්  තළා්  තාකන ෙක ප්රමේයය  අය්  

යයි සැකමක්. එමස්ම කිසියම් බිම් මකා සක් තළා්  තාකන ෙක ප්රමේය මදකක  අය්  

මාර්ග වලි්  ප්රමේයය කෙයි නම් ප්රධාන මාර්ගය අය්  ෙක ප්රමේයය  මමම ඉඩම් 

කට්ිගය අය්  වන අ ර එම මාර්ග මදකම එකම තළලි්  යුක්  මේ නම් එම බිම් 

මකා මස් වැිද ප්රමාණයක් අය්  තළා්  තාකන ෙක ප්රමේයය  අය්  යයි සැකකිය යුතුය.  
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7.4.7. සංවර්ධන ෙකත්රමේ සඳ ්  අනුම  භාවි ය  ැර මවන්  කිසිදු භාවි යක් සඳ ා ම ෝ 

මගාඩනැගිල්කක් කිසිදු පුේගකයකු විසි්  කිසිදු භාවි යක  මයාදා මනාග  යුතුය. 

 

7.4.8. අධිකාරිය විසි්  සුදුසු යයි  ැම න අවස්ථාවකීම කිසියම් ප්රමේයයක් විමය්ෂ සංවර්ධන 

ප්රමේය වයමය්  අර්ථ නිරුතණය කළ  ැක. 

 

7.4.9. අධිකාරිය විසි්  නම් කරන විමය්ෂ වයාතෘති ප්රමේය තුක කිනම් ම ෝ විමය්ෂි  

මගාඩනැගිල්කක් ඉදිකිීම සද ා බිම් මතමදස භාවි ා කිීම, සීමා කිීම ම ෝ   නම් 

කිීම, මමම සැකැස්මම්  තනවා ඇති නිමයෝග,   නම් ලිහිල් කිීම ම ෝ ප්රමේයය 

සද ා නියම කර ඇති කාර්ය්  ඉටු කර ගැනීම සද ා මවන්  වයවස්ථා  තැනවීම ම ෝ 

අධිකාරිය විසි්  සිදු කරනු කැබිය  ැක. සනි ය වයමය්  ඉදි මකමරනු කෙන විවිධ 

මාදිලිමේ ආගමික ස්ථාන  ා ආගමික සංමක් , සකකුණු, ප්රතිමා ම ෝ ඒ  ා සමාන 

ඉදිකිීම් සද ා  ා තව් නා මගාඩනැගිල්කක් එවැනි භාවි  සද ා මවනස් කරනු කැබීම්   

 

7.4.10. පුරාවිදයා් මක, පුරාණ ගෘ  නිර්මාණ ශිල්පීය ක්රම සම්ේ ධ ස  ජාතික උරුමය්   ා 

සම්ේ ධ සියලු මගාඩනැගිලි  ා භුමි භාගය්  තවතින ආකාරය්   සංරක්ෂණය  කළ 

යුතු අ ර වැිද දියුණු කිීමක් ම ෝ ප්රතිසංස්කරණයක් සිදු කිීමම්ීම ස  නව ඉදිකිීමක් 

සිදු කිීමම්ීම පුරාවිදයා් මක අගය්  ආරක්ෂා වන තරිදි සැකසුම් කළ යුතු අ ර ඒ සද ා 

පුරවිදයා මදතාර් මම්් තුමේ ම ෝ අදාක ආය නමේ නිර්මේය කො ග  යුතුය. 

 

7.4.11. සැකැස්මම් නියම ා ෙකතව් වනු කෙන දිනය වන වි , කිසියම් නි යානුකුකව 

ක්රියා් මක කරනු කෙන භාවි යක් එම කකාතය  මනාගැකමේ නම්, එකී භාවි ය 

කාකය ීමර්ඝ කිීමම්  ම ෝ එහි මගාඩනැගිලි මකා ස් ම ෝ ය් ්ර සු්ර වයාේ  

කිීමම්  ම ෝ යාෙද ඉඩම් වලි්  මකා ස් එකතු කිීමම්  ම ෝ කිසියම් වයාතෘතියක  

තුඩු මදන ක්රියාකාරකම් සද ා ම ෝ අවසර මදනු මනාකැමබ්.  වද මයෝජි  භුමිය ම ෝ 

මගාඩනැගිල්ක දිගි්  දිග ම තව් වාමගන යාම අහි කර යයි  ැමග් ම් නම් එකී 

මනාගැකමතන භාවි ය න ර කරන මකස  නියම කරනු කැබිය  ැක.  

 

7.4.12. යම් සථ්ානයක්  ම ෝ මේතකක් යම් විමය්ෂි  භාවි ාවක් සද ා නම් කර මනාමැති 

වි කීම, කකාපීකරණ සැකැස්ම අනුව එම ඉඩම පිහි ා ඇති කකාතමේ අවසරක්  

භාවි ා සද ා කිසිදු අවහිර ාවයක් මනාවිය යුතුය.  
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7.4.13. යම් කිසි මේතකක් ම ෝ මගාඩනැගිල්කක් කකාත මදකක  අය්  මේ නම් එම මේතකහි  

ම ෝ මගාඩනැගිල්ක සඳ ා වන ප්රමේය මාර්ගය අය්  වන කකාතය එම මේතමකහි ම ෝ 

මගාඩනැගිල්මකහි කකාතය මකස සැකකිය යුතුය.  

 

7.4.14. යම් කිසි මේතකක් කකාත මදකක් ම ෝ වැිද ගණනක  අය්  මේ නම් එෙදු බිම් 

කට්ිගයක් සංවර්ධන සැකැස්මම් අරමුණු වක  ඉ ාම්  හි කර වන කකාතය  ඇතුක්  

මස් සැකකීම නී යානුල ක වනු ඇ . 

 

7.4.15. කකාපීකරණ සිතියමම් මත් වා ීම ඇති මායිම් මොම ෝ වි  තදනම් වී ඇ් ම්  තවතින 

ම ා මාර්ග, අතුරු මාර්ග  ා  ජක මාර්ග වලි්  වන අ ර එවැනි මායිම් මනාමැති 

අවස්ථාවකීම සංවර්ධන සැකැස්මම් කකාත මායිම් සද ා Google Earth හි Decimal 

Degree අනුව මත් වා ීම ඇති X ස  Y ඛණඩාංක තදනම් කරග  යුතුය. 

 

7.4.16. ස්ීර නාම පුවරු/මවළද දැ් වීම්/ ප්රදර්යන පුවරු ප්රදර්යනය කිීම , සවිකිීම  මතර 

අධිකාරිමේ අවසරය කො ග  යුතුය. 

 

7.4.17. අධිකාරිමේ අනුමැතියකි්  ම ාරව රක්ෂි  මගාඩනැගිලි තුක කිසිදු මවනස් කිීමක් 

ම ෝ අලු් වැිදයාවක් සිදු මනාකළ යුතුය.  

 

7.4.18. සුසාන භූමියක මගාඩනැගිල්කක් ඉදිකිීමම්ීම ම ෝ එවැනි මගාඩනැගිල්කක් සංවර්ධනය 

කිීමම්ීම සුසාන භුමි  ආඥ හා තනම්  සඳ ්  තරිදි ක යුතු කළ යුතුය.  

 

7.4.19. මතාදු එිබම ්  උදයාන, විමනෝද ක යුතු අවකාය සද ා දැන  භාවි ා වන  ා 

 දුනාමගන ඇති ප්රමේය තුක එම ක යුතු සද ා අවසර මදනු කැමබ්.  

 

7.4.20. කකාපීකරණ සැකැස්ම මන්  නම් කරන කද එක් එක් කකාතය තුක කිසියම් ඉදිකිීමක් 

සිදුකිීමම්ීම, ඉදිකිීම් කළ ැකි උතරිම මගබිම් ප්රමාණය වගු අංක 20 තරිදි  විය යුතුය. 

 

7.4.21. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ම ෝ අදාක තළා්  තාකන ආය නමේ අනුමැතිය ම ෝ 

අවසරයකි්  ම ාරව කිසිදු මගාඩනැගිල්කක් ඉදිකිීම , මවනස් කිීම , අලු්  

වැිදයාව්   සඳ ා තුඩු මදන කිසිදු ක යු්  ක් සිදුමනාකළ යුතුය.  
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7.4.22. කිසියම් ස්ථානයක  ම ෝ ඉඩම් කැෙැල්කක  යාෙද වීදිමේ මගාඩනැගිලි සීමාව/ ඇළ 

මාර්ග සද ා වන මගාඩනැගිලි සීමා වගු අංක 31,  32  ා 33 හි සඳ ්  තරිදි විය යුතුය. 

 

7.4.23. කිසියම් මතාදු අිද තාරක් ම ෝ තිදමතකක් යාෙදව පිහි ා ඇති ස්ථානයක් සද ා 

මගාඩනැගිලි මර්ඛාව නවවන තරිච්ම ේදමේ සඳ ්  තරිදි විය යුතුය. 

 

7.4.24. විමය්ෂ ස්ථානයක ඇති තාරිසරික ව පි ාව ආරක්ෂා කිීම  ා තව් වාමගන යාම  සද ා 

රක්ෂි  ම ෝ ොධක කකාත මව් කිීම පිිබෙඳ අවසාන තීරණය නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මන්  සිදු කරනු කෙයි. 

 

7.4.25. අදාක කකාතමේ මව්  මව්  වයමය්  දක්වා ඇති භාවි ය්   අම රව, අමනකු්  

භාවි ය්  සද ා අධිකාරිය සැහමක  ත් මේ නම්, මකා් මේසි වක  ය ් ව අවසර 

මදනු කැමබ්. 

 

7.4.26. අ්  රාදායක, විෂ  ා දූෂණ කාරක කර්මා්   ම ෝ වයාතාර ඉදිකිීම ම ෝ වයාේ  

කිීම සද ා අධිකාරිය මන්  විමය්ෂ අනුමැතියක් කො ග  යුතුය. 

 

7.4.27. ත ්  බිම්, කුඹුරු ඉඩම්  ා තාරිසරික සංමේීම ප්රමේය මගාඩ කිීම, මගාඩනැගිලි 

ඉදිකිීම  ා භාවි ය  ගැනීම  මතර අධිකාරිය විසි්  නිර්මේය කරනු කෙන ආය න 

මන්  නිර්මේය කො ග  යුතුය. 

 

7.4.28. අධිකාරිය විසි්  නම් කරන රජමේ විමය්ෂ වයාතෘති ම ෝ වයාතෘති ප්රමේය සද ා වන 

නිමයෝග මමම සැකැස්මම් සද ්  නිමයෝගය්  අභිෙවනු  කැමබ්.  

 

7.4.29. මායිම්  ාේත ඉදි කිීම සම්ේ ධව අධිකාරිමේ ම ෝ අදාක තළා්  තාකන ආය නමේ 

අවසර කො ග  යුතුය. 

 

7.4.30. කකාපීකරණ මායිම් පිිබෙද ගැ ළු අවස්ථාවක් ඇති වි  ඒ පිිබෙඳ අවසාන තීරණය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ.  

 

7.4.31. මසාම ා් , ස්මාරක ඉදිකිීමම්ීම ම ෝ නැව  ප්රතිස්ථාතනය කිීමම්ීම සංවර්ධන 

ෙකත්රයක් කොග  යුතුය.  
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7.4.32. ඉඩමක් ම ෝ භූමි භාගයක් සුසාන භූමියක් සඳ ා මව්  කරනු කෙන වි  නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ අවසරය කො ග  යුතුය. 

 

7.4.33. යම් බිම් මකා සක් ම ෝ මගාඩනැගිලි සහි  ඉඩමක් නිය්චි  භාවි යක් සද ා මව්  

කර ඇති විම ක එම බිම් මකා ස ම ෝ මගාඩනැගිල්ක මවන්  භාවි යක් සඳ ා මයාදා 

මනාග  යුතුය. එම ්  සැකසුම් කමිටුමේ නිර්මේය ම  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

අනුමැතිය ඇතිව ත   කරුණු සම්පුර්ණ මේ නම් මම්වා මවනස් කිීම ගැන සකකා 

ෙැලිය  ැක.  

 
7.4.33.1. එම භාවි ය්  ප්රමේයමේ ඇති ත සුකම් වක  අවහිර ාවයක් සිදු මනාවිය 

යුතුය.  

7.4.33.2. එම භාවි ය්  වා න ධාවනය සම්ේ ධ ගැ ළු ඇති මනාකළ යුතුය.  

7.4.33.3. එම භාවි ය්  මන්  තරිසරය දුෂණය වීම ම ෝ මසෞඛය උවදුරු ඇති කිීම 

ම ෝ තරිසරමේ අනුකුක ාවය්   ොධාවක් මනාවිය යුතුය.  

7.4.33.4. ඉඩම් ප්රමාණය අතරවු  ත සුකම් සැකසීම  ප්රමාණව්  විය යුතුය.  

7.4.33.5. ගි් මන්  ස  මවන්  උවදුරු වලි්  ආරක්ෂා වීම සද ා ප්රමාණව්  විධි 

විධාන සකසා තිබිය යුතුය.  

7.4.33.6. ගස් කැපීමම් , අතු කැපීමම්  ම ෝ ේමේය ස ග ව ස්වභාවික වෘක්ෂක ා 

විනාය කිීමම්  එම ප්රමේයමේ භූ දර්යන වක  මවනසක් මනාකළ යුතුය.  

7.4.33.7. එම භාවි ය්  සහි  ප්රමේයමේ ඇති මගාඩනැගිලි, කුන, ිති ාසික ස  

පුරාවිදයා් මක විගනාකමක් ඇති සම්ාරක වක  මවනසක් සිදු මනාකළ 

යුතුය. 

 

7.4.34. සංවර්ධන සැකැස්මම් නම් කරන කද කකාතය් හි සංවර්ධන ඝන් වය සද ා කකාත 

සංගුණකය සZone Factor) තදනම් වී ඇ .  වද කකාත සංගුණකය ගණනය කිීමම්ීම 

ත   සද ්  කරුණු තදනම් වී ඇ . සකකාත සංගුණකය ගණනය කිරිමම් ක්රියාවලිය 

ඇමුණුම vii, viii ය ම්  දක්වා ඇ .  

  

සඅ       තාරිසරික  ා සංස්කෘතික සංමේීම ාවය  

සආ      අදාක කකාතමේ යිග ක ත සුකම් වක ප්රමාණ් වය  

සඇ      භූමගෝලීය සාධක, ජන ඝණ් වය ඇතුළු ඒ  ා සමාන කරුණු ම  තදනම් වූ 

අදාක කකාතමේ සංවර්ධන දරාගැනීමම්  ැකියාව 
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7.4.35. රක්ෂි  ප්රමේය, විමය්ෂ  රක්ෂි  ප්රමේය සද ා කකාත සංගුණකය අදාක මනාමේ. එහිීම 

එම කකාත සද ා අදාක වන කකාත නියම ා තමණක් වකංගු මේ. 

7.4.36. යම් විමය්ෂ අවස්ථාව් හ ීම  ම ෝ අනාග මේ ඇති විය  ැකි සංවර්ධනය්  ම ්තු 

මකා  මගන කකාත සංගුණකය අඩු ම ෝ වැිද කිීමම් පුර්ණ ෙකය නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය සතු මේ.  

7.4.37. සංවර්ධන ක යුතු සද ා අනුමැතිය කො මදන “මුළු මගබිම් ප්රමාණය” තීරණය 

කිීමම්ීම ගැ ළු තැන නගින අවස්ථා වක ඒ සම්ේ ධමය්  අවසාන තීරණය කො ීමම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ.  

7.4.38. කිසියම් භාවි  කකාතයක් තුක නිය්චි ව සඳ ්  මනාවන යම් භාවි යක්  එම 

කකාතය තුක  මයෝගය මේ යැයි  ැ ම ් ම්  නම් ඒ පිිබෙඳව සැකසුම් කමිටුමේ 

සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගැනීම සුදුසු මේ.  

7.4.39. කුඹුරු ඉඩම් සඳ ා මායිම් වන ඉඩම්වක මගාඩනැගිලි ඉදිකිීමම්ීම එම කුඹුරු මදස  

අ් ධ  බි් ති ම ෝ මායිම්  ාේත ඉදිකිීම සද ා අවසර කො මනාමදන අ ර, එවැනි 

දියාව් හි යාක වැ වල් ම ෝ විනිවිද මතමනන මස් ඉදිකරනු කෙන වැ වල් සද ා 

අවසර මදනු කැමබ්. 

7.4.40. සියළුම රාජය  ා අර්ධ රාජය ආය න වක ඉදිකරන නව මගාඩනැගිලි සඳ ා “නීක 

 රි  ශ්රී කංකා”  රි  ප්රමිති මට් මක් කොග  යුතුය. 

7.4.41. ඇළ මාර්ගවක ඉම සි  ඉඩම තුිබ්  තව් වාමගන යා යුතු රක්ෂි ය තුක ආරක්ෂි  

වැ වල් ම ෝ මායිම්  ාේත වැනි ඉදිකිරිම් සඳ ා කිසිදු ආකාරයක අවසරයක් 

මනාකැමබ්.  

7.4.42. ඉඩම් භාවි ා කකාත සැකැස්මමහි මකමස් ඇතුළ්  වුවද ත ්  බිම්, කුඹුරු, ජකය 

රැස්වන ස්ථාන  ා ම ්  බිම් මගාඩකිීමම්ීම ශ්රී කංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිමම් 

සංස්ථාමේ පුර්ව අනුමැතිය ප්රථමමය්  කොමගන ඒ අනුව සංවර්ධන ක යුතු සිදුකළ 

යුතුය.  

7.4.43. ස්ීර නාම පුවරු ම ෝ මවළඳ දැ් වීම් සවි කිීම වීියක  කම්භකව 

ම ෝ  මගාඩනැගිලිවක සවි කර් ම්  නම් ඒවාමේ ොහිර මතනුම  ොධාවක් මනාවන 

තරිදි විය යුතුය. ස්ිර නාම පුවරු ම ෝ මවළඳ දැ් වීම් සවිකිරිමම්ීම ඒ සඳ ා මූලික 

සැකසුම් නිරාකරණ අනුමැතිය සථ්ානීය පිහිටීම අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මවති්  කො ග  යුතු අ ර, එම දැ් වීම් පුවරු ත   සඳ ්  මකා් මේසි  ා 

විධිවිධානය්   අනුව සකස් කළ යුතුය.  
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7.4.44. දැ් වීම් පුවරු නිර්මාණය කිරිමම්ීම එම නගරමේ අනනය ාව පිිබෙඳ සැකකිලිම්  විය 

යුතු ෙැවි්   ක්මන නගරමේ සකස් කරනු කෙන දැ් වීම් පුවරු නගරය සඳ ා 

පිිබමයක කරනු කෙන නාගරික සැකසුම්   ා සමගාමී විය යුතුය. 

7.4.45. දැ් විම් පුවරු ප්රදර්යනය කරන නිය්චි  ස්ථාන ඒවා ස්ථාතනය කිරිම  ප්රථම නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ/  ක්මන ප්රාමේය ය සභාමේ අනුමැතිය සඳ ා ඉදිරිත්  කළ 

යුතුය. 

7.4.46. දැ් වීම් පුවරු ස්ථානග  කිරිමම්ීම මාර්ගය මදතස ඇති තදික මංතීරු කිසි 

මකසකි් ව්  අවහිර මනාවිය යුතුය. 

7.4.47. මාර්ගවක වා න ධාවනය කර් න් මේ අවධානය  ොධා වන තරිදි දැ් වීම් පුවරු 

ආමකෝකකරණය මනාකළ යුතුය. 

7.4.48. කුඹුරු ඉඩම් වක දර්යනය  ොධාවන තරිදි කිසිදු ප්රදර්යන පුවරුවක් සවිකිීම  අවසර 

මදනු මනාකැමබ්. 
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08 වන ෙරිච්සේදය 

 කලාපීකරණ නියමත්ා 

 

 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්මම් කකාපීකරණ සැකැස්ම මන්  සංවර්ධන කකාත 04 ක් 

 ුනනාමගන ඇති අ ර එක් එක් කකාතය  අදාළ සංවර්ධන නියම ා ත   තරිදි මේ. 

8.1 ඝනත්ව සංවර්ධන කලාෙය  (Intense Development Zone)  
 

මමම කකාතය ස්ථාපි  කිරිමම් මුලික අරමුණ ව් ම්  නගර මධයමයහි  ා අව  ම් වාසික 

ජන ාව  අවයය වාණිජ  ා මස්වා සැතයීම සඳ ා නගර මධයමේ වාණිජ  ා මස්වා ත සුකම් 

ඉ ළ නැංවීම මේ.   

8.1.1. කලාපීකරණ නියමත්ා 
 

වගු අංක 23: ඝනත්ව කලාෙය සඳහා වන කලාපීකරණ නියමත්ා 

මායිම සභූ ඛ් ඩාංක   ඇමුණුම 01 

කකාත සංගුණකය 1.75 සඇමුණුම viii) 

අවසරක්  මගබිම් ප්රමාණය වගු අංක 20   අනුව විය යුතුය 

අනුම  ම ල් ප්රමාණය වගු අංක 21   අනුව විය යුතුය 

අනුම  බිම් කට්ිග ආවරණය  80%  

කකාතය  අදාක මතාදු නියම ා  අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 150 සතර්චස් 06  

 මයෝජි  මතාදු රථ ගාල් වක සි  මී ර් 100 ක් 

ඇතුක  ඉදිකරනු කෙන වාණිජ මගාඩනැගිලි  සද ා 

වා න නැවතුම් ඉඩකඩ අදාක භූමිමය්  මව්  කළ 

මනා ැකි අවස්ථාවකීම නියමි  ගාසත්ු මගවා මතාදු 

රථගාල් තුලි්  එම ඉඩකඩ මව්  කර ග  යුතු මේ . 

 මමම කකාතය තුක තවතින වැේ, ඇළ මාර්ග, කුඹුරු 

ඉඩම් ඒ ආකාරමය්  තව් වාග  යුතු අ ර රජමේ 

සංවර්ධන වයාතෘති සද ා අවයය වන අවම බිම් 

ප්රමාණ සද ා සුදුසු මගාඩ ඉඩම් මනාමැති අවස්ථා 

වකීම අදාළ ආය නය් හි නිර්මේයය්   ය ් ව 

කුඹුරු ඉඩම් මයාදාග   ැකිය.  

 ප්රධාන මාර්ගය මදතස ඉදිකරනු කෙන සියලුම 

මගාඩනැගිලි වක බිම් ම ක වාණිජ  ා මස්වා සද ා 

තමණක් මයාදා ග  යුතුය. 

 මමම කකාතය තුක තවතින ම් වාසික මගාඩනැගිලි 

මවන්  ගැකමතන භාවි ය්  සද ා තරිවර්ථනය 

කිරිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අවසරය ඇතිව 

මස්වා ගාස්තුවකි්  ම ාරව කළ  ැකිය. 
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වගු අංක 24 : ඝනත්ව කලාෙය සඳහා වන අ මත් භාවිත්යන් 

අ මත් භාවිත්යන් සවනත් කරුණු 

1.  සියළුම වාණිජ මස්වා ආය න  

2.  සුපිරි මවළඳසැල්, සුපිරි වාණිජ සංකීර්ණ  

3.  නාගරික ම ෝ ල්, ආතන යාකා, උ් සව යාකා  

4.  
නික නිවාස, නිවාස වයාතෘති, ම ල් නිවාස, ම් වාසික 

මගාඩනැගිලි, ම් වාසිකාගාර, ආග් තුක නිවාස 
 

5.  රජමේ /මතෞේගලික මරෝ ල්, ඔසුසැල්, රසායනාගාර මස්වා   

6.  ඉ් ධන පිරවුම් ල් අවම බිම් ප්රමාණය තර්. 40.0 

7.  වා න මස්වා මධයස්ථාන  

8.  රාජය  ා අර්ධ රාජය කාර්යාක, වෘ් තීය කාර්යාක  

9.  ෙැංකු, මූකය  ා රක්ෂණ ආය න  

10.  සිනමායාකා, සම්ම් ්රණ යාකා, රංග යාකා, එළම ්  රංග පීඨ   

11.  රථවා න නැවතුම් ස්ථාන, රථවා න අංගන, ක්රීඩාපිිග,  උදයාන  

12.  මබ්කරි, මුරණාක, කුඩා තරිමාණ ගෙඩා  

13.  තාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන   

14.  
රූතකාවනය මධයස්ථාන, මකා් ි, සම්ො න මධයසථ්ාන  ා 

ස් නිමේදන මධයස්ථාන,යාීරික සුව ා මධයස්ථාන 
 

15.  ෆාමසි   

16.  උතකාරක ත් ති  

17.  ඇඹරුම් ල්  

18.  කෘෂි අමුරවය අමකවි සැල්  

19.  කෘෂිකාර්මික රවය මිකීම ගැනීමම් මධයසථ්ාන  

20.  ම්  තැ්  අමකවිසැල්  

අ මත් සනාවන භාවිත්යන් 

1.   නි  ට්ටුමේ නිවාස  

2.  මතර තාසල්,  ප්රාථමික තාසල්, ේවිතීක තාසල්, ජා ය්  ර තාසල් 

3.  ලී මමෝල්/ වී මමෝල් 

4.  කෘෂි පුහුණු මධයස්ථාන 

5.  සමාජ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 

6.  මකා් ක්රීට් ආශ්රි  නිෂ්තාදන කර්මා්   

7.  රෙර් ආශ්රි  නිෂ්තාදන කර්මා්   
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8.2. මධය ඝනත්ව සංවර්ධන කලාෙය (Moderate Intense Development Zone)  

මමම කකාතය තුළ මිර සංවර්ධනය්  තාකනය කිීම  ඉඩ මදන අ ර ම් වාසික භාවි ය සද ා 

පුමුඛ ාවය කො ීම ඇ . 

8.2.1. කලාපීකරණ නියමත්ා 

 

වගු අංක 25 : මධය ඝනත්ව කලාෙය සඳහා වන කලාපීකරණ නියමත්ා 

මායිම සභූ ඛ් ඩාංක   ඇමුණුම 01 

කකාත සංගුණකය 0.75 සඇමුණුම viii  

අවසරක්  මගබිම් ප්රමාණය 
වගු අංක 20   අනුව විය යුතුය 

අනුම  ම ල් ප්රමාණය 
වගු අංක 21   අනුව විය යුතුය 

අනුම  බිම් කට්ිග ආවරණය  65% 

කකාතය  අදාක මතාදු 

නියම ා 

 අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මී ර් 250 සතර්චස් 10  

 රථ වා න න ර කිරිමම් ඉඩකඩ අදාක භූමිය තුක ම ෝ මතාදු 

රථවා න නැවතුම් අංගන තුලි්  සැතයිය යුතුය. 

 මමම කකාතය තුක තවතින වැේ, ඇළ මාර්ග, කුඹුරු ඉඩම් ඒ 

ආකාරමය්  තව් වාග  යුතු අ ර රජමේ සංවර්ධන 

වයාතෘති සද ා අවයය වන අවම බිම් ප්රමාණය සද ා සුදුසු 

මගාඩ ඉඩම් මනාමැති අවස්ථා වකීම අදාක ආය නය් හි 

නිර්මේයය්   ය ් ව කුඹුරු ඉඩම් මයාදාග   ැකිය.  

 

   වගු අංක 26 : මධය ඝනත්ව කලාෙය සඳහා වන අ මත් භාවිත්යන් 

 අ මත් භාවිත්යන් 
සවනත් 

කරුණු 

1.  ම් වාසික මගාඩනැගිලි, ම් වාසිකාගාර  ා ආග් තුක නිවාස   

2.  මරෝ ල්, ධවදය උතමේයන මධයස්ථාන  ා මසෞඛය මධයස්ථාන  

3.   ානායම්, ආතනයාකා, කැගුම් ල්, නිවාඩු නිමක් න  ා උ් සව යාකා  

4.  
රාජය  ා අර්ධ රාජය ආය න, වෘ් තීය පුහුණු මධයසථ්ාන, ම ාරතුරු 

 ාක්ෂණ ආය න. 
 

5.  ෙැංකු  ා මූකය රක්ෂණ ආය න   

6.  වී මමෝල් , ලී මමෝල්, ඇඹරුම් ල්   

7.  සිල්කර මවළඳසැල්  

8.  
කෘෂි පුහුණු මධයස්ථාන,කෘෂි අමකවි මධයස්ථාන, කුරුුන, රෙර් ආශ්රි  

නිෂ්තාදන කර්මා්  , මකා් ක්රීට් ආශ්රි  නිෂ්තාදන කර්මා්   
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9.  ම් තැ්  අමකවිසැල්  

10.  යාීරික සුව ා මධයස්ථාන, සම්භා න මධයසථ්ාන  

11.  රූතකාවනය මධයස්ථාන, මකා් ි, ස් නිමේදන මධයස්ථාන  

12.  මතර තාසල්  ා දිවා සුරැකුම් මධයසථ්ාන  

13.  සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන,ප්රජා යාකා  

14.  වා න අළු් වැිදයා ස්ථාන  ා යතුරුතැදි අළු් වැිදයා ස්ථාන  

15.  තාතැදි අළු් වැිදයා ස්ථාන  

16.  ප්රාථමික තාසල්, ේවිතීක තාසල්, ජා ය්  ර තාසල්   

17.  උදයාන, ක්රීඩා පිිග  ා විවෘ  ප්රමේය  

    අ මත් සනාවන භාවිත්යන් 

1. අ්  රායකාී මවමළද ක යුතු  

2. දූෂයකාරක කර්මා්    

 

 

8.3 අඩු ඝනත්ව සංවර්ධන කලාෙය  (Low Intense Development Zone) 

මමම කකාතය පිහිටුවීමම් ප්රධාන තරමාර්ථය ව් ම්  2030 ීම අමේක්ෂි  නාගරික වු ය  

ගැකමතන තරිදි ම් වාසික භාවි ය සද ා ප්රමුඛ ාවය කො මදමි්   ා  එම භාවි ය  ොධා 

මනාවන භාවි ය්  ස  සාමානය ප්රජාව සඳ ා වඩා ම ාඳ ජීවි යක් ග  කිීම සඳ ා සුදුසු 

භාවි ය්  සඳ ා අවසර ීමමයි. 

8.3.1. කලාපීකරණ නියමත්ා 

 

වගු අංක 27 : අඩු ඝනත්ව කලාෙය සඳහා වන කලාපීකරණ නියමත්ා 

මායිම සභූ ඛ් ඩාංක   ඇමුණුම 01 

කකාත සංගුණකය 0.5 සඇමුණුම viii  

අවසරක්  මගබිම් ප්රමාණය 
වගු අංක 20   අනුව විය යුතුය 

අනුම  ම ල් ප්රමාණය 
වගු අංක 21  අනුව විය යුතුය 

අනුම  බිම් කට්ිග ආවරණය  60% 

කකාතය  අදාක මතාදු 
නියම ා 

 අවම භූමි ප්රමාණය තර්චස් 12.0 

 රථ වා න න ර කිරිමම් ඉඩකඩ අදාක භූමිය තුක 

සැතයිය යුතුය. 

 මමම කකාතය තුක තවතින වැේ, ඇළ මාර්ග, කුඹුරු 

ඉඩම් ඒ ආකාරමය්  තව් වාමගන යා යුතුය. සියලුම 

මගාඩනැගිලිවක අවස්  ම ක පියසක් සහි ව 

නිර්මාණය කළ යුතුය.  
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    වගු අංක 28 : අඩු ඝනත්ව කලාෙය සඳහා වන අ මත් භාවිත්යන් 

 අ මත් භාවිත්යන් සවනත් කරුණු 

1.  සියළුම ම් වාසික මගාඩනැගිලි, ම් වාසිකාගාර  ා ම ල් 
නිවාස 

 

2.  කෘෂිකාර්මික පුහුණු මධයසථ්ාන  වර්ග මී ර් 50   මනාවැිද 
3.  තාසල්, මතර තාසල්, ප්රජා යාකා ස   මස්වා මධයස්ථාන   

4.    නිවස පිහිිග භූමිමේම ඉදිකරනු කෙන වර්ග මී ර් 25  
මනාවැිද ධවදය ප්රතිකාර මධයස්ථාන ස  වෘ් තීමය 
කාර්යාක. 

 

5.  වාණිජ මගාඩනැගිලි ස  සිල්කර මවළඳසැල් වර්ග මී ර් 50   මනාවැිද 
6.  රජමේ කාර්යාක වර්ග මී ර් 50   මනාවැිද 

7.  ආගමික මධයස්ථාන  

8.  සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන  
9.  යතුරුතැදි,තාතැදි  ා ී මරෝද රථ අළු් වැිදයා කරන 

මධයස්ථාන 
 

10.  උදයාන ක්රීඩා පිිග  ා විවෘ  ප්රමේය  

11.  ආතන යාකා  

    අ මත් සනාවන භාවිත්යන් 

1. අ්  රායකාී මවමළද ක යුතු  

2. දූෂයකාරක කර්මා්    

 

8.4.  හරිත් සංරක්ෂණ කලාෙය  (Green Conservation Zone) 

 

මමම කකාතය තුළ ඇති ම ් බිම් ස  කුඹුරු එම ආකාරමය් ම නඩ් තු කළ යුතු අ ර කිසිදු 

සංවර්ධන ක යු්  ක  අවසර මනාමේ. මකමස ් මව ් , සංචාරක ප්රවර්ධන අරමුණු සඳ ා 

කෘෂිකර්මා්  ය තදනම් කරග්  සංචාරක ප්රවර්ධන සංවර්ධනය්  සඳ ා අනුම  කිීම  ාවකාලික 

තදනමක් ම  සකකා ෙකනු කැමබ්. 

8.4.1. කලාපීකරණ නියමත්ා 
 

වගු අංක 29 : හරිත් සංරක්ෂණ කලාෙය සඳහා වන කලාපීකරණ නියමත්ා 

මායිම සභූ ඛ් ඩාංක   ඇමුණුම 01 

කකාත සංගුණකය 0.01 සඇමුණුම viii   

අනුම  ම ල් ප්රමාණය බිම් ම ක තමණි 

අනුම  බිම් කට්ිග 

ආවරණය  

1% 

කකාතය  අදාක මතාදු 

නියම ා 

 අවම බිම් ප්රමාණය තර්චස් 40යි 

  

 මමම කකාතය තුක තවතින වැේ, ඇළ මාර්ග, කුඹුරු ඉඩම් ඒ 

ආකාරමය්  තව් වා ග  යුතුය. 

 

 සංචාරක ක යුතු සද ා අවයය සංවර්ධන ක යුතු වකදි අක්කර 
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1  වැිද ඉඩම් තුක වර්ග මී ර් 10ක  මනාවැිද ඉදිකිීම් සද ා 

අවසර කො ීමම සකකා ෙැලිය  ැකිය. 

 

 මමම කළාතමයහි ත ්  බිමක්/පුර්  වූ කුඹුරු ස  වගා කුඹුරු  

මවන්  භාවි ය්  සද ා මයාදා ගැනීම  මතර  ඇමුණුම් අංක iii 

හි සඳ ්  අංක. 01, 03, 04 05  ා 09 දරණ ආය න වලි්  

අනුමැතිය කො ග  යුතුයි.  එමස්ම විවිධ තන්  මගි්  ම ්  බිම් 

වක අයිතිය අදාළ ආය න වක විෂය තථය  අය්  වන අවස්ථා 

වකීම උතමල්ඛනමේ සඳ ්  ආය න වලි්  ස  අමනකු්  අදාළ 

ආය න වලි්  අවයය නිර්මේයය ස  අනුමැතිය කො ග  යුතුය. 

 

 කුඹුරු බිම් ආශ්රී  තරිසරය  ෙකත ම් ඇති විය  ැකි ඕන ම 

සංවර්ධන ක යු්  ක් සඳ ා  ඇමුණුම් අංක iii හි සඳ ්  අංක. 

03  ා 05 දරණ ආය න වලි්  තරිසර නිරවුල් කිීමම් ස තිකය 

ම ෝ තරිසර ආරක්ෂණ ෙකත්රය කො ග  යුතු අ ර නියමි  

කාකය ඉක්මවීම  මතර එකී ෙකත්රය වාර්ෂිකව යාව් කාලීන 

කළ යුතුය. 

 

 ම ා සැකසුමක  සMaster Plan) ම ෝ නිර්මාණ උතමේයක 

මාර්මගෝතමේය සැකැස්මක  අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මගි්  අනුම  කරන කද විමය්ෂ වයාතෘතී්   ම ෝ ජක ගැලීම් 

වක   ා ගංවතුර ඉසිලුම් ධාරි ාවය්   ොධා මනාවන මකස 

අනුම  ඉදිකිීම්  ඇමුණුම් අංක iii හි සඳ ්  අංක. 01 දරණ 

ආය නමය්   ා අංක. 02 සි  21 දක්වා ඇති අදාළ ආය නය්  

වක නිර්මේයය  ා අනුමැතිය  ය ් ව සිදු කළ යුතුය. 

 

 සංවර්ධනකරුව්  විසි්  සැකසුම් සකස ්කිීම  ා නිර්මාණ ස  

අධීක්ෂණ ක යුතු කිීම සඳ ා වෘ් තීය සුදුසුකම්ක්  

වෘ් තීයමේීම් මේ මස්වය කො ග  යුතුය. 

 

 මමම කකාතය  අදාක සියලුම ඉදිකිරිම් ක ලි, මතාල් අතු, පිදුරු, 

දැව දඩු, වරිච්චි, ආීම රවය වලි්  තමණක් ඉදි කළ යුතුය. 

  

 මමම කකාතය තුක රැ ැ්  සහි  විදුලිය, රැ ැ්  සහි  දුරකථන 

භාවි ය  අවසර මනාමදන අ ර ඒ සද ා විකල්ත භාවි ා කළ 

 ැකිය. 

 

 මමම කකාතය තුක විදුලි, දුරකථන කණු ස  දුරකථන 

සම්මරේෂණ කුළුණු ඉදිකිීම සද ා අවසර මනාමදනු කැමබ්. 

 

 කුඹුරු බිම්වක  කසළ ෙැ ැර කිීම සඳ ා අවසර මදනු 
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මනාකැමබ්.සගෘ ස්ථ, ආය නික, කාර්මික, මවළද, විදු් , ස  

සායනික  අතරවය   

 

 කුඹුරු බිම්වක  අතජකය ෙැ ැර මනාකළ යුතු අ ර මධයම 

තරිසර අධිකාරිමේ නිර්මේයය   ය ් ව පිරිත දු කළ ජකය 

තමණක් මුදා ැරිය  ැකිය. 

 

 කුඹුරු බිම්වක අනුම  කාර්යය්  වකීම නී යානුල ක වූ මතාදු අිද 

තාරවල්, මතාදු නාන ස්ථාන සංරක්ෂණය කිීම ම ෝ ඒවා සුදුසු 

ළ ම ස්ථානයක සථ්ාන ග  කක යුතුය. 

 

 

වගු අංක 30 : හරිත් සංරක්ෂණ කලාෙය සඳහා වන අ මත් භාවිත්යන් 

 අ මත් භාවිත්යන් සවනත් කරුණු 

1.  කුඹුරු  ා ම ්  බිම්  

2.  ම ් බිම් ආශ්රි ව  සිදු කරන කෘෂිකර්මා්  ය   

   සඇ  අපි යාක වගාව්  

   සඈ  තරිසර හි කාමී ජකජ ජීවී වගා මතාකුණු 

 

3.  උදයාන, ක්රීඩාපිිග  

4.  ප්රදර්යන කුිග, එිබම ්  රංගපීඨ  

5.  ජංගම මවළඳසැල්  

6.  එිබම ්  යීර සුව ා/වයායාම සඳ ා ත සුකම් සථ්ාන  

7.  ්රාසජනක ක්රීඩා භූමි,  උය්   

8.  ම් සය වගාව  

9.  ස්වාභාවික මං මාව්   

10.  ජක රැඳවුම්  ා ජක තාකන ප්රමේය  

    අ මත් සනාවන භාවිත්යන් 

1. ඉ   කකාතවක අවසරක්  භාවි ය්    
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09 වන ෙරිච්සේදය 

සයෝජිත් මාර්ග ෙළල, සගාඩනැගිය ීමමා සහ රක්ෂිත් 

 

සංවර්ධන සැකැස්මමහි ඇතුළ්  ඉඩම් තරිමභෝග සැකැස්ම මන්  අමේක්ෂි  මභෞතික වු ය ඇති 

කිීම සඳ ා් , කාර්යක්ෂම ගමනාගමන ර ාවක් නගරය තුළ ඇතිකිීම අරභයා්  නගරමේ ඇති 

සියළුම මාර්ග සද ා මගාඩනැගිලි සීමා තර රය  තීරණය කර ත   31 වගුමවහි ඇතුක්  කර ඇ .  

 

9.1. සයෝජිත් මාර්ග ෙළල 

 

වගු අංක 31 : හක්මන නාගරික සංවර්ධන බල ප්රසීශය: සයෝජිත් ‘B’ මාර්ග සදහා සගාඩනැගිය ීමමා 

අ  

අංකය 
මාර්ගසේ  නම 

සයෝජිත් 

මාර්ග ෙළල 

(මීටර්) 

 සගාඩනැගිය ීමමා ෙළල   

මීටර් අඩි 

01  ක්මන - මා ර ප්රධාන මාර්ගය 23.4 15.3 50 

02  ක්මන -  මිේමදනිය ප්රධාන මාර්ගය 23.4 15.3 50 

03  ක්මන - මෙලිඅ්   ප්රධාන මාර්ගය 23.4 15.3 50 

04  ක්මන - ඇල්මකමවක ප්රධාන මාර්ගය 12.0 15.3 50 

මූලශ්රය නා. සං. අධි., මාත්ර දිස්ික් කාර්යාලය  

 

වගු අංක 32 : හක්මන නාගරික සංවර්ධන බල ප්රසීශය: ප්රාසීය ය සභා මාර්ග සදහා සගාඩනැගිය ීමමා 

අනු 

අංක 

මාර්ගසේ  නම සයෝජිත් 

මාර්ග ෙළල 

(මීටර් 

සගාඩනැගිය ීමමා ෙළල   

මීටර් අඩි 

01   ක්මන - මුරු ාමුරය මාර්ගය 9.0 6.1 20 

02   ක්මන-උඩුපීල්මල්මගාඩ කාල්මේ  මාර්ගය 9.0 6.1 20 

03 අමරදාස ගකේත් ති මාර්ගය 9.0 6.1 20 

04 මකෝංගක - මදකටුක ල්ක මාර්ගය 9.0 6.1 20 

05 පුෂ්තාරාම මාර්ගය 9.0 6.1 20 

06 මකෝංගක -  සිලිබිලිකන මාර්ගය 7.0 6.1 20 

07 මකෝංගක - නාතැමල් මාර්ගය 7.0 6.1 20 

08 මුරු ාමුරය - විජය මාව  7.0 6.1 20 

09 දිගන - මුරු ාමුරය මාර්ගය 7.0 6.1 20 

10  ක්මන ප්රාමේය ය සභා කාර්යාක මාර්ගය  7.0 6.1 20 

11 ශ්රී අ් ථදස්සී මාර්ගය 7.0 6.1 20 

12 මේත ඉර - ජනසවි වැව මාර්ගය 7.0 6.1 20 

13  ක්මන - කුරුමේමගාඩ මාර්ගය 7.0 6.1 20 

14 ජිනදාස මතා් මුල්ක මාර්ගය 7.0 6.1 20 



 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                                                                                                                                                            

 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය                                                                                                                    
132 

15  ක්මන- ම මගදරව්   මාර්ගය 7.0 6.1 20 

16 දිගන - මේත ඉර මාර්ගය 7.0 6.1 20 

17 මකෝංගක - අතරැක්ක මගදර මාර්ගය 7.0 6.1 20 

18 මකෝංගක - රමදාන මාව  7.0 6.1 20 

19  මුල්මකකුඹුර - මාලිගා ැ් න මාර්ගය  7.0 6.1 20 

මූලාශ්රය  නා. සං. අධිකාරිය, දිස්ික් කාර්යාලය, මාත්ර 

 ඉ   නම් සඳ ්  මනාවු තළා්  තාකන ආය නය  අය්  මාර්ග සඳ ා මගාඩනැගිලි සීමාව 

මී ර් 6 කි. 

 තළා්  තාකන ආය නය විසි්  නඩ් තු කරනු කෙන මාර්ග ස  අමනකු්  මතාදු මාර්ග - 

මගාඩනැගිලි සීමාව මී ර් 4.5 කි 

සෙෞීගයක මාර්ග සඳහා සගාඩනැගිය ීමමා 

මතෞේගලික මාර්ග සද ා මගාඩනැගිලි සීමාවක් තව් වා ගැනීම අවයය මනාමේ. එමස් වුවද  ව්  

මාර්ගයක්  ා සම්ේ ධ වන මතෞේගලික මාර්ග සඳ ා දැන  තවතින මාර්ගය ඉමමහි සි  මී ර් 1.5ක 

මගාඩනැගිලි සීමාවක් තව් වා ග  යුතුය. 

9.2.  ඇළ මාර්ග සඳහා සගාඩනැගිය ීමමා 

 

සංවර්ධන ප්රමේයය  අය්  වන අභය්  ර  ජකාතවා න ඇළ මාර්ග සද ා  මගාඩනැගිලි සීමා ත   

ඇතුළ්  මේ. අභය්  ර ජක මාර්ග සඳ ා ඇළ මාර්ග වක සි  මදතසි් ම මගාඩනැගිලි සීමා ගණ්  

ෙකා ඇති අ ර, සියළුම ඉදිකිීම් සද ා මගාඩනැගිලි සැකසුම් අනුමැතිය ඒ අනුව විය යුතුය. 

 

වගු අංක 33 : හක්මන නාගරික සංවර්ධන බල ප්රසීශය: අභයන්ත්ර ජල මාර්ග සහ කුඹුරු ඉඩම් සදහා වන 

සගාඩනැගිය ීමමා 

අ  අංකය ජල මාර්ගය සගාඩනැගිය ීමමාව (මීටර් වයන්) 

01 

02 

03 

04 

05 

 මකෝංගල්ආර ඇළ 

 හං ඇළ 

මදනගම වැමේ සි   එන ඇළ 

අමනකු්  සියළුම ඇළ මාර්ග  

සියළුම කුඹුරු ඉඩම් සඳ ා 

4.5 සඇළ ඉමම් සි  මදතස   

4.5 සඇළ ඉමම් සි  මදතස            

4.5 සඇළ ඉමම් සි  මදතස              

3.0 සඇළ ඉමම් සි  මදතස    

3.0 සකුඹුරු මායිමම් සි               
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ඇළ රක්ෂිත් සඳහා අදාළ නියමයන් සහ සකාන්සීල් 

I. වාරිමාර්ග මදතාර් මම්් තුමේ ලිඛි  අවසරයකි්  ම ාරව ඇළ රක්ෂි යක් මකස ප්රකායය  

ත්  කරන කද ඇළ රක්ෂි මේ කිසිදු මගාඩනැගිල්කක් ම ෝ වු යක් ඉදි මනාකළ යුතුය. 

II. ඇළ මාර්ග රක්ෂි ය ප්රමේය මාර්ගයක් මකස භාවි ා කළ  ැක්මක් විකල්ත මාර්ගයක් 

මනාමැති වි  තමණක් වුවද, මාර්ගය තදික මේදිකා, මකා් ක්රීට් ම ෝ මවන්  ආකාරයකි්  

සකස් මනාකළ යුතුය. සනාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසි්  කරනු කෙන විමය්ෂ වයාතෘති 

 ැර  

III. ඇළ රක්ෂි යක් මවන්  කිසිදු ක යු්  ක් සඳ ා විකිණීම  ම ෝ ෙදු ීමම  කිසිදු 

පුේගකමයකු , සංගමයක , ආය නයක  ම ෝ තළා්  තාකන ආය නයක  ඉඩ මනාමේ. 

IV. ඇළ රක්ෂි  මකස ප්රකායය  ත්  කර ඇති ප්රමේය වා න නැවැ් වීම  ම ෝ ගරාජ සඳ ා 

භාවි ා මනාකළ යුතුය. 

V. කිසිදු අවස්ථාවක, රක්ෂි  තුළ මායිම් බි් ති ඉදිකිීම  අවසර නැ . මකමස් මව ් , දැල් 

වැ ක් සඳ ා අවසර ීමම සකකා ෙකනු කැමබ්.



                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III වන සකාටස 

ඇමුණුම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                
                       

 

ඇමුණුම් අංක 01 : කලාපීකරණ මායිම් හා  ඛ්න්ඩාංක 

ල්තියම් අංක 15 : ඝනත්ව සංවර්ධන කලාෙය - X,Y ඛ්ණ්ඩාංක 
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අ . X Y 

0 80.64200 6.08521 

1 80.64210 6.08520 

2 80.64210 6.08519 

3 80.64220 6.08517 

4 80.64240 6.08512 

5 80.64250 6.08507 

6 80.64260 6.08501 

7 80.64280 6.08493 

8 80.64290 6.08482 

9 80.64300 6.08472 

10 80.64300 6.08469 

11 80.64310 6.08457 

12 80.64310 6.08443 

13 80.64320 6.08432 

14 80.64360 6.08413 

15 80.64370 6.08404 

16 80.64380 6.08395 

17 80.64380 6.08384 

18 80.64390 6.08371 

19 80.64400 6.08371 

20 80.64410 6.08369 

21 80.64410 6.08369 

22 80.64410 6.08371 

23 80.64410 6.08372 

24 80.64420 6.08372 

25 80.64420 6.08371 

26 80.64420 6.08371 

27 80.64420 6.08370 

28 80.64430 6.08369 

29 80.64430 6.08368 

30 80.64430 6.08368 

31 80.64430 6.08367 

32 80.64440 6.08366 

33 80.64440 6.08364 

34 80.64450 6.08363 

35 80.64450 6.08361 

36 80.64450 6.08359 

37 80.64450 6.08359 

38 80.64460 6.08357 

39 80.64460 6.08357 

40 80.64460 6.08356 

41 80.64460 6.08355 

42 80.64460 6.08353 

43 80.64460 6.08352 

44 80.64470 6.08353 

45 80.64470 6.08354 

46 80.64470 6.08354 

47 80.64480 6.08354 

48 80.64480 6.08354 

49 80.64480 6.08353 

50 80.64480 6.08352 

51 80.64490 6.08351 

52 80.64490 6.08350 

53 80.64490 6.08348 

54 80.64490 6.08348 

55 80.64500 6.08346 

56 80.64500 6.08345 

57 80.64500 6.08344 

58 80.64500 6.08344 

59 80.64510 6.08344 

60 80.64510 6.08344 

61 80.64510 6.08343 

62 80.64510 6.08343 

63 80.64520 6.08342 

64 80.64520 6.08341 

65 80.64520 6.08340 

66 80.64530 6.08339 

67 80.64530 6.08339 

68 80.64540 6.08339 

69 80.64540 6.08339 

70 80.64540 6.08340 

71 80.64540 6.08341 

72 80.64550 6.08342 

73 80.64550 6.08342 

74 80.64550 6.08343 

75 80.64560 6.08344 

76 80.64560 6.08345 

77 80.64560 6.08345 

78 80.64560 6.08346 

79 80.64570 6.08347 

80 80.64570 6.08347 

81 80.64570 6.08347 

82 80.64580 6.08348 

83 80.64580 6.08349 

84 80.64580 6.08350 

85 80.64590 6.08352 

86 80.64590 6.08353 

87 80.64590 6.08354 

88 80.64600 6.08354 

89 80.64600 6.08354 

90 80.64600 6.08355 

91 80.64600 6.08343 

92 80.64600 6.08301 

93 80.64600 6.08300 

94 80.64600 6.08283 

95 80.64600 6.08283 

96 80.64600 6.08283 

97 80.64600 6.08279 

98 80.64600 6.08261 

99 80.64600 6.08261 

100 80.64600 6.08246 

101 80.64600 6.08246 

102 80.64600 6.08245 

103 80.64590 6.08231 

104 80.64590 6.08225 

105 80.64570 6.08230 

106 80.64560 6.08205 

107 80.64540 6.08205 

108 80.64530 6.08193 

109 80.64520 6.08190 

110 80.64490 6.08195 

111 80.64490 6.08196 

112 80.64480 6.08202 

113 80.64470 6.08208 

114 80.64460 6.08213 

115 80.64430 6.08217 

116 80.64430 6.08221 

117 80.64410 6.08225 

118 80.64410 6.08226 

119 80.64400 6.08227 

120 80.64390 6.08227 

121 80.64390 6.08223 

122 80.64360 6.08228 

123 80.64350 6.08225 

124 80.64340 6.08225 

125 80.64330 6.08225 

126 80.64320 6.08244 

127 80.64310 6.08244 

128 80.64300 6.08244 

129 80.64300 6.08244 

130 80.64290 6.08240 

131 80.64280 6.08240 

132 80.64270 6.08235 

133 80.64260 6.08225 

134 80.64260 6.08225 

135 80.64260 6.08225 

136 80.64270 6.08221 

137 80.64270 6.08221 

138 80.64270 6.08221 

139 80.64270 6.08221 

140 80.64270 6.08221 

141 80.64290 6.08185 

142 80.64290 6.08180 

143 80.64320 6.08183 

144 80.64350 6.08183 

145 80.64350 6.08182 

146 80.64350 6.08182 

147 80.64350 6.08142 

148 80.64380 6.08142 

149 80.64400 6.08135 

150 80.64410 6.08129 

151 80.64420 6.08117 

152 80.64420 6.08093 

153 80.64410 6.08088 

154 80.64420 6.08061 

155 80.64410 6.08033 

156 80.64400 6.08017 

157 80.64390 6.08015 

158 80.64380 6.08025 

159 80.64380 6.08028 

160 80.64360 6.08048 

161 80.64360 6.08048 

162 80.64360 6.08048 

163 80.64360 6.08048 

164 80.64350 6.08072 

165 80.64350 6.08072 

166 80.64350 6.08073 

167 80.64350 6.08094 

168 80.64340 6.08108 

169 80.64340 6.08109 

170 80.64340 6.08109 

171 80.64340 6.08121 

172 80.64330 6.08122 

173 80.64320 6.08123 

174 80.64320 6.08123 

175 80.64320 6.08123 

176 80.64320 6.08123 

177 80.64310 6.08127 

178 80.64240 6.08057 

179 80.64240 6.08056 

180 80.64240 6.08056 

181 80.64250 6.08043 

182 80.64250 6.08034 

183 80.64240 6.08018 

184 80.64240 6.08014 

185 80.64240 6.08004 

186 80.64250 6.07998 

187 80.64260 6.07996 

188 80.64260 6.07985 

189 80.64250 6.07981 

190 80.64240 6.07983 

191 80.64230 6.07988 

192 80.64230 6.07991 

193 80.64230 6.07994 

194 80.64220 6.07996 

195 80.64220 6.07997 

196 80.64220 6.07999 

197 80.64220 6.08003 

198 80.64220 6.08004 

199 80.64210 6.08008 

200 80.64200 6.08014 

201 80.64190 6.08019 

202 80.64180 6.08023 

203 80.64170 6.08027 

204 80.64160 6.08032 

205 80.64160 6.08033 

206 80.64160 6.08036 

207 80.64160 6.08038 

208 80.64150 6.08041 

209 80.64150 6.08043 

210 80.64150 6.08045 

211 80.64140 6.08045 

212 80.64140 6.08045 

213 80.64140 6.08044 

214 80.64130 6.08048 

215 80.64130 6.08048 

216 80.64130 6.08048 

217 80.64120 6.08056 

218 80.64110 6.08058 

219 80.64110 6.08059 

220 80.64100 6.08058 

221 80.64100 6.08054 

222 80.64100 6.08054 

223 80.64090 6.08052 

224 80.64080 6.08048 

225 80.64080 6.08045 

226 80.64080 6.08045 

227 80.64070 6.08045 

228 80.64070 6.08043 

229 80.64060 6.08043 

230 80.64060 6.08047 

231 80.64060 6.08056 

232 80.64060 6.08060 

233 80.64070 6.08073 

234 80.64070 6.08073 

235 80.64090 6.08094 

236 80.64100 6.08111 

237 80.64110 6.08121 

238 80.64130 6.08146 
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239 80.64130 6.08146 

240 80.64120 6.08151 

241 80.64120 6.08164 

242 80.64120 6.08171 

243 80.64120 6.08176 

244 80.64120 6.08183 

245 80.64110 6.08187 

246 80.64110 6.08187 

247 80.64100 6.08188 

248 80.64100 6.08189 

249 80.64090 6.08185 

250 80.64090 6.08187 

251 80.64080 6.08188 

252 80.64080 6.08194 

253 80.64080 6.08203 

254 80.64080 6.08209 

255 80.64090 6.08215 

256 80.64090 6.08222 

257 80.64090 6.08231 

258 80.64080 6.08238 

259 80.64070 6.08242 

260 80.64060 6.08254 

261 80.64050 6.08265 

262 80.64050 6.08273 

263 80.64040 6.08282 

264 80.64040 6.08290 

265 80.64040 6.08295 

266 80.64030 6.08301 

267 80.64030 6.08303 

268 80.64050 6.08304 

269 80.64070 6.08299 

270 80.64080 6.08298 

271 80.64080 6.08308 

272 80.64080 6.08317 

273 80.64090 6.08327 

274 80.64090 6.08336 

275 80.64090 6.08346 

276 80.64090 6.08357 

277 80.64090 6.08366 

278 80.64080 6.08374 

279 80.64080 6.08389 

280 80.64080 6.08394 

281 80.64080 6.08399 

282 80.64080 6.08403 

283 80.64080 6.08405 

284 80.64110 6.08451 

285 80.64110 6.08456 

286 80.64110 6.08456 

287 80.64120 6.08501 

288 80.64130 6.08500 

289 80.64160 6.08498 

290 80.64160 6.08498 

291 80.64160 6.08498 

292 80.64160 6.08498 

293 80.64200 6.08498 

294 80.64200 6.08521 

295 80.64450 6.08523 

296 80.64430 6.08559 

297 80.64430 6.08566 

298 80.64430 6.08571 

299 80.64430 6.08576 

300 80.64430 6.08583 

301 80.64430 6.08590 

302 80.64430 6.08596 

303 80.64430 6.08602 

304 80.64430 6.08605 

305 80.64450 6.08609 

306 80.64450 6.08618 

307 80.64450 6.08621 

308 80.64450 6.08633 

309 80.64460 6.08639 

310 80.64460 6.08641 

311 80.64470 6.08645 

312 80.64490 6.08646 

313 80.64510 6.08644 

314 80.64510 6.08643 

315 80.64540 6.08637 

316 80.64530 6.08627 

317 80.64530 6.08627 

318 80.64530 6.08614 

319 80.64540 6.08609 

320 80.64540 6.08608 

321 80.64550 6.08601 

322 80.64560 6.08597 

323 80.64570 6.08595 

324 80.64600 6.08593 

325 80.64600 6.08593 

326 80.64600 6.08592 

327 80.64610 6.08566 

328 80.64600 6.08565 

329 80.64600 6.08565 

330 80.64590 6.08566 

331 80.64590 6.08570 

332 80.64580 6.08572 

333 80.64580 6.08569 

334 80.64580 6.08563 

335 80.64580 6.08560 

336 80.64580 6.08557 

337 80.64580 6.08553 

338 80.64580 6.08551 

339 80.64580 6.08546 

340 80.64570 6.08542 

341 80.64560 6.08544 

342 80.64550 6.08542 

343 80.64540 6.08547 

344 80.64540 6.08548 

345 80.64540 6.08549 

346 80.64530 6.08547 

347 80.64530 6.08542 

348 80.64530 6.08538 

349 80.64520 6.08534 

350 80.64520 6.08532 

351 80.64520 6.08529 

352 80.64510 6.08526 

353 80.64510 6.08522 

354 80.64510 6.08519 

355 80.64510 6.08515 

356 80.64510 6.08511 

357 80.64510 6.08506 

358 80.64500 6.08503 

359 80.64500 6.08499 

360 80.64500 6.08496 

361 80.64500 6.08492 

362 80.64500 6.08491 

363 80.64490 6.08486 

364 80.64490 6.08486 

365 80.64490 6.08486 

366 80.64490 6.08488 

367 80.64490 6.08492 

368 80.64480 6.08496 

369 80.64480 6.08496 

370 80.64480 6.08499 

371 80.64480 6.08503 

372 80.64480 6.08505 

373 80.64470 6.08507 

374 80.64470 6.08511 

375 80.64470 6.08513 

376 80.64460 6.08518 

377 80.64450 6.08523 

378 80.64320 6.08432 

379 80.64370 6.08505 

380 80.64400 6.08538 

381 80.64410 6.08544 

382 80.64410 6.08549 

383 80.64420 6.08554 

384 80.64420 6.08558 

385 80.64420 6.08559 

386 80.64430 6.08559 

387 80.64450 6.08523 

388 80.64440 6.08512 

389 80.64430 6.08498 

390 80.64420 6.08489 

391 80.64420 6.08485 

392 80.64420 6.08483 

393 80.64390 6.08443 

394 80.64380 6.08435 

395 80.64370 6.08421 

396 80.64360 6.08413 

397 80.64320 6.08432 

398 80.63890 6.08828 

399 80.63890 6.08829 

400 80.63900 6.08829 

401 80.63900 6.08829 

402 80.63890 6.08827 

403 80.63890 6.08828 

404 80.64070 6.08043 

405 80.64070 6.08044 

406 80.64070 6.08045 

407 80.64080 6.08045 

408 80.64080 6.08045 

409 80.64070 6.08043 

410 80.64070 6.08043 

411 80.64090 6.08052 

412 80.64100 6.08054 

413 80.64100 6.08054 

414 80.64090 6.08052 

415 80.64090 6.08052 

416 80.64140 6.08044 

417 80.64140 6.08044 

418 80.64140 6.08045 

419 80.64140 6.08045 

420 80.64150 6.08045 

421 80.64150 6.08043 

422 80.64150 6.08041 

423 80.64160 6.08038 

424 80.64160 6.08036 

425 80.64160 6.08033 

426 80.64160 6.08032 

427 80.64160 6.08035 

428 80.64150 6.08039 

429 80.64140 6.08042 

430 80.64140 6.08044 
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අ . X Y 

0 80.64030 6.07966 

1 80.64040 6.07965 

2 80.64050 6.07964 

3 80.64060 6.07949 

4 80.64070 6.07928 

5 80.64080 6.07901 

6 80.64080 6.07891 

7 80.64070 6.07878 

8 80.64080 6.07859 

9 80.64070 6.07849 

10 80.64080 6.07844 

11 80.64090 6.07842 

12 80.64100 6.07843 

13 80.64110 6.07849 

14 80.64130 6.07852 

15 80.64130 6.07854 

16 80.64140 6.07851 

17 80.64150 6.07848 

18 80.64130 6.07839 

19 80.64130 6.07839 

20 80.64130 6.07839 

21 80.64130 6.07838 

22 80.64120 6.07829 

23 80.64110 6.07821 

24 80.64110 6.07816 

25 80.64030 6.07966 

26 80.64110 6.07812 

27 80.64100 6.07802 

28 80.64090 6.07792 

29 80.64080 6.07782 

30 80.64070 6.07779 

31 80.64050 6.07775 

32 80.64040 6.07775 

33 80.64030 6.07776 

34 80.64020 6.07776 

35 80.64010 6.07776 

36 80.63990 6.07774 

37 80.63970 6.07774 

38 80.63960 6.07773 

39 80.63950 6.07767 

40 80.63930 6.07768 

41 80.63920 6.07765 

42 80.63910 6.07765 

43 80.63890 6.07760 

44 80.63870 6.07755 

45 80.63870 6.07748 

46 80.63850 6.07747 

47 80.63840 6.07741 

48 80.63820 6.07743 

49 80.63800 6.07728 

50 80.63800 6.07708 

51 80.63820 6.07684 

52 80.63840 6.07664 

53 80.63860 6.07650 

54 80.63890 6.07635 

55 80.63880 6.07607 

56 80.63890 6.07569 

57 80.63870 6.07513 

58 80.63850 6.07490 

59 80.63820 6.07496 

60 80.63810 6.07519 

61 80.63760 6.07536 

62 80.63720 6.07536 

63 80.63680 6.07546 

64 80.63650 6.07552 

65 80.63620 6.07552 

66 80.63600 6.07565 

67 80.63590 6.07590 

68 80.63590 6.07591 

69 80.63590 6.07596 

70 80.63590 6.07599 

71 80.63590 6.07602 

72 80.63590 6.07606 

73 80.63590 6.07610 

74 80.63600 6.07612 

75 80.63600 6.07614 

76 80.63600 6.07618 

77 80.63600 6.07621 

78 80.63590 6.07622 

79 80.63590 6.07623 

80 80.63590 6.07624 

81 80.63590 6.07625 

82 80.63580 6.07625 

83 80.63580 6.07627 

84 80.63580 6.07630 

85 80.63580 6.07634 

86 80.63580 6.07638 

87 80.63580 6.07639 

88 80.63580 6.07642 

89 80.63580 6.07642 

90 80.63580 6.07643 

91 80.63570 6.07643 

92 80.63570 6.07644 

93 80.63570 6.07645 

94 80.63570 6.07644 

95 80.63570 6.07644 

96 80.63560 6.07645 

97 80.63560 6.07648 

98 80.63550 6.07649 

99 80.63550 6.07651 

100 80.63540 6.07650 

101 80.63540 6.07653 

102 80.63540 6.07661 

103 80.63540 6.07667 

104 80.63550 6.07671 

105 80.63540 6.07671 

106 80.63530 6.07667 

107 80.63530 6.07662 

108 80.63520 6.07661 

109 80.63520 6.07663 

110 80.63510 6.07664 

111 80.63510 6.07669 

112 80.63500 6.07668 

113 80.63500 6.07668 

114 80.63500 6.07659 

115 80.63500 6.07658 

116 80.63500 6.07658 

117 80.63500 6.07652 

118 80.63490 6.07645 

119 80.63480 6.07639 

120 80.63480 6.07633 

121 80.63460 6.07629 

122 80.63450 6.07627 

123 80.63440 6.07626 

124 80.63430 6.07623 

125 80.63430 6.07624 

126 80.63430 6.07625 

127 80.63430 6.07624 

128 80.63420 6.07613 

129 80.63410 6.07611 

130 80.63410 6.07599 

131 80.63410 6.07592 

132 80.63410 6.07588 

133 80.63410 6.07583 

134 80.63400 6.07580 

135 80.63390 6.07579 

136 80.63380 6.07578 

137 80.63370 6.07576 

138 80.63370 6.07575 

139 80.63350 6.07577 

140 80.63350 6.07581 

141 80.63350 6.07582 

142 80.63350 6.07585 

143 80.63340 6.07594 

144 80.63270 6.07602 

145 80.63280 6.07606 

146 80.63290 6.07620 

147 80.63280 6.07632 

148 80.63330 6.07599 

149 80.63330 6.07598 

150 80.63330 6.07598 

151 80.63330 6.07598 

152 80.63320 6.07592 

153 80.63320 6.07591 

154 80.63320 6.07591 

155 80.63320 6.07591 

156 80.63310 6.07582 

157 80.63310 6.07579 

158 80.63310 6.07579 

159 80.63300 6.07576 

160 80.63300 6.07576 

161 80.63300 6.07576 

162 80.63300 6.07577 

163 80.63290 6.07582 

164 80.63280 6.07593 

165 80.63280 6.07600 

166 80.63270 6.07601 

167 80.63270 6.07602 

168 80.63280 6.07634 

169 80.63280 6.07650 

170 80.63280 6.07665 

171 80.63290 6.07671 

172 80.63300 6.07670 

173 80.63300 6.07667 

174 80.63300 6.07665 

175 80.63310 6.07663 

176 80.63320 6.07663 

177 80.63330 6.07667 

178 80.63330 6.07674 

179 80.63330 6.07679 

180 80.63340 6.07683 

181 80.63340 6.07689 

182 80.63340 6.07693 

183 80.63350 6.07699 

184 80.63350 6.07703 

185 80.63350 6.07709 

186 80.63360 6.07709 

187 80.63360 6.07705 

188 80.63370 6.07698 

189 80.63370 6.07694 

190 80.63370 6.07698 

191 80.63380 6.07703 

192 80.63380 6.07707 

193 80.63390 6.07712 

194 80.63390 6.07718 

195 80.63400 6.07727 

196 80.63400 6.07738 

197 80.63400 6.07744 

198 80.63410 6.07747 

199 80.63410 6.07744 

200 80.63420 6.07740 

201 80.63420 6.07736 

202 80.63430 6.07733 

203 80.63430 6.07736 

204 80.63430 6.07741 

205 80.63440 6.07734 

206 80.63450 6.07728 

207 80.63450 6.07722 

208 80.63460 6.07718 

209 80.63460 6.07717 

210 80.63470 6.07717 

211 80.63470 6.07715 

212 80.63480 6.07714 

213 80.63480 6.07714 

214 80.63490 6.07720 

215 80.63480 6.07723 

216 80.63480 6.07725 

217 80.63480 6.07734 

218 80.63480 6.07740 

219 80.63490 6.07740 

220 80.63490 6.07742 

221 80.63500 6.07742 

222 80.63500 6.07746 

223 80.63500 6.07751 

224 80.63490 6.07758 

225 80.63490 6.07765 

226 80.63490 6.07771 

227 80.63480 6.07775 

228 80.63490 6.07782 

229 80.63500 6.07782 

230 80.63510 6.07777 

231 80.63520 6.07768 

232 80.63520 6.07768 

233 80.63530 6.07768 

234 80.63530 6.07776 

235 80.63530 6.07784 

236 80.63530 6.07794 

237 80.63530 6.07802 

238 80.63530 6.07804 

239 80.63540 6.07800 

240 80.63550 6.07808 

241 80.63570 6.07803 

242 80.63570 6.07802 
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243 80.63580 6.07815 

244 80.63590 6.07816 

245 80.63600 6.07821 

246 80.63610 6.07827 

247 80.63620 6.07839 

248 80.63630 6.07847 

249 80.63640 6.07865 

250 80.63640 6.07881 

251 80.63640 6.07890 

252 80.63630 6.07907 

253 80.63640 6.07908 

254 80.63640 6.07912 

255 80.63660 6.07912 

256 80.63680 6.07911 

257 80.63690 6.07909 

258 80.63700 6.07909 

259 80.63710 6.07909 

260 80.63720 6.07909 

261 80.63740 6.07908 

262 80.63750 6.07908 

263 80.63760 6.07911 

264 80.63770 6.07904 

265 80.63790 6.07897 

266 80.63790 6.07891 

267 80.63800 6.07893 

268 80.63800 6.07898 

269 80.63810 6.07904 

270 80.63820 6.07907 

271 80.63830 6.07907 

272 80.63840 6.07905 

273 80.63850 6.07903 

274 80.63870 6.07897 

275 80.63890 6.07892 

276 80.63910 6.07892 

277 80.63920 6.07892 

278 80.63940 6.07898 

279 80.63950 6.07907 

280 80.63960 6.07903 

281 80.63330 6.07600 

282 80.63280 6.07634 

283 80.64600 6.08353 

284 80.64610 6.08353 

285 80.64610 6.08355 

286 80.64610 6.08358 

287 80.64620 6.08361 

288 80.64620 6.08363 

289 80.64630 6.08365 

290 80.64630 6.08364 

291 80.64640 6.08364 

292 80.64650 6.08364 

293 80.64660 6.08364 

294 80.64660 6.08363 

295 80.64660 6.08361 

296 80.64670 6.08359 

297 80.64670 6.08354 

298 80.64680 6.08350 

299 80.64680 6.08345 

300 80.64690 6.08325 

301 80.64690 6.08327 

302 80.64700 6.08330 

303 80.64700 6.08334 

304 80.64700 6.08341 

305 80.64710 6.08354 

306 80.64720 6.08367 

307 80.64720 6.08377 

308 80.64720 6.08379 

309 80.64730 6.08390 

310 80.64740 6.08395 

311 80.64770 6.08395 

312 80.64770 6.08387 

313 80.64780 6.08387 

314 80.64780 6.08387 

315 80.64790 6.08397 

316 80.64790 6.08402 

317 80.64800 6.08400 

318 80.64810 6.08399 

319 80.64820 6.08387 

320 80.64830 6.08380 

321 80.64840 6.08378 

322 80.64840 6.08379 

323 80.64840 6.08386 

324 80.64850 6.08390 

325 80.64860 6.08395 

326 80.64860 6.08404 

327 80.64860 6.08415 

328 80.64860 6.08423 

329 80.64860 6.08430 

330 80.64860 6.08442 

331 80.64860 6.08452 

332 80.64860 6.08458 

333 80.64860 6.08466 

334 80.64860 6.08470 

335 80.64860 6.08474 

336 80.64850 6.08479 

337 80.64860 6.08491 

338 80.64870 6.08490 

339 80.64880 6.08487 

340 80.64890 6.08483 

341 80.64900 6.08479 

342 80.64910 6.08477 

343 80.64910 6.08469 

344 80.64590 6.08231 

345 80.64600 6.08245 

346 80.64600 6.08246 

347 80.64600 6.08246 

348 80.64600 6.08261 

349 80.64600 6.08261 

350 80.64600 6.08279 

351 80.64600 6.08283 

352 80.64600 6.08283 

353 80.64600 6.08283 

354 80.64600 6.08300 

355 80.64600 6.08301 

356 80.64600 6.08350 

357 80.64600 6.08353 

358 80.64910 6.08467 

359 80.64930 6.08459 

360 80.64930 6.08459 

361 80.64940 6.08450 

362 80.64950 6.08450 

363 80.64950 6.08450 

364 80.64950 6.08450 

365 80.64950 6.08450 

366 80.64950 6.08450 

367 80.64950 6.08450 

368 80.64960 6.08454 

369 80.64980 6.08455 

370 80.65000 6.08449 

371 80.65030 6.08431 

372 80.65050 6.08417 

373 80.65070 6.08408 

374 80.65090 6.08388 

375 80.65100 6.08372 

376 80.65130 6.08350 

377 80.65140 6.08343 

378 80.65140 6.08340 

379 80.65140 6.08337 

380 80.65130 6.08335 

381 80.65130 6.08333 

382 80.65140 6.08332 

383 80.65140 6.08330 

384 80.65140 6.08328 

385 80.65140 6.08328 

386 80.65140 6.08329 

387 80.65140 6.08332 

388 80.65140 6.08333 

389 80.65150 6.08334 

390 80.65150 6.08334 

391 80.65150 6.08338 

392 80.65160 6.08334 

393 80.65160 6.08333 

394 80.65160 6.08324 

395 80.65130 6.08291 

396 80.65130 6.08258 

397 80.65140 6.08214 

398 80.65140 6.08187 

399 80.65180 6.08182 

400 80.65200 6.08162 

401 80.65230 6.08171 

402 80.65250 6.08185 

403 80.65270 6.08221 

404 80.65300 6.08215 

405 80.65330 6.08209 

406 80.65360 6.08212 

407 80.65400 6.08190 

408 80.65400 6.08190 

409 80.65400 6.08185 

410 80.65400 6.08180 

411 80.65410 6.08177 

412 80.65410 6.08173 

413 80.65420 6.08169 

414 80.65420 6.08166 

415 80.65420 6.08160 

416 80.65420 6.08153 

417 80.65420 6.08150 

418 80.65420 6.08145 

419 80.65420 6.08139 

420 80.65420 6.08132 

421 80.65410 6.08128 

422 80.65410 6.08125 

423 80.65410 6.08119 

424 80.65410 6.08115 

425 80.65400 6.08111 

426 80.65400 6.08107 

427 80.65400 6.08101 

428 80.65410 6.08096 

429 80.65410 6.08091 

430 80.65420 6.08088 

431 80.65420 6.08086 

432 80.65430 6.08084 

433 80.65450 6.08086 

434 80.65470 6.08081 

435 80.65490 6.08075 

436 80.65490 6.08073 

437 80.65480 6.08064 

438 80.65480 6.08041 

439 80.65480 6.08038 

440 80.65480 6.08015 

441 80.65490 6.08016 

442 80.65500 6.08004 

443 80.65520 6.07989 

444 80.65520 6.07975 

445 80.65530 6.07958 

446 80.65540 6.07958 

447 80.65550 6.07968 

448 80.65570 6.07963 

449 80.64620 6.08211 

450 80.64700 6.08183 

451 80.64700 6.08173 

452 80.64690 6.08166 

453 80.64690 6.08156 

454 80.64680 6.08149 

455 80.64680 6.08136 

456 80.64680 6.08131 

457 80.64670 6.08116 

458 80.64660 6.08102 

459 80.64660 6.08087 

460 80.64660 6.08071 

461 80.64660 6.08066 

462 80.64660 6.08055 

463 80.64660 6.08049 

464 80.64660 6.08029 

465 80.64660 6.08011 

466 80.64630 6.08012 

467 80.64630 6.08051 

468 80.64630 6.08078 

469 80.64640 6.08110 

470 80.64640 6.08139 

471 80.64610 6.08149 

472 80.64620 6.08211 

473 80.65600 6.07922 

474 80.65600 6.07934 

475 80.65600 6.07948 

476 80.65600 6.07958 

477 80.65600 6.07971 

478 80.65600 6.07982 

479 80.65590 6.08002 

480 80.65600 6.08017 

481 80.65590 6.08018 

482 80.65590 6.08005 

483 80.65570 6.08015 

484 80.65580 6.08045 

485 80.65570 6.08069 

486 80.65570 6.08088 
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487 80.65570 6.08092 

488 80.65630 6.08096 

489 80.65630 6.08039 

490 80.65650 6.08039 

491 80.65730 6.08050 

492 80.65730 6.08047 

493 80.65730 6.08041 

494 80.65730 6.08025 

495 80.65740 6.08014 

496 80.65750 6.08001 

497 80.65760 6.07992 

498 80.65770 6.07983 

499 80.65790 6.07981 

500 80.65800 6.07973 

501 80.65800 6.07958 

502 80.65820 6.07935 

503 80.65820 6.07915 

504 80.65830 6.07899 

505 80.65840 6.07900 

506 80.65840 6.07901 

507 80.65840 6.07901 

508 80.65870 6.07896 

509 80.65880 6.07890 

510 80.65880 6.07881 

511 80.65880 6.07865 

512 80.65880 6.07849 

513 80.65870 6.07841 

514 80.65880 6.07840 

515 80.65870 6.07838 

516 80.65870 6.07838 

517 80.65870 6.07839 

518 80.65860 6.07839 

519 80.65860 6.07840 

520 80.65850 6.07841 

521 80.65850 6.07842 

522 80.65840 6.07842 

523 80.65840 6.07843 

524 80.65810 6.07848 

525 80.65800 6.07851 

526 80.65600 6.07922 

527 80.63910 6.08350 

528 80.63920 6.08358 

529 80.63940 6.08371 

530 80.63960 6.08385 

531 80.63980 6.08396 

532 80.64000 6.08412 

533 80.64020 6.08413 

534 80.64050 6.08412 

535 80.64070 6.08408 

536 80.64080 6.08405 

537 80.64080 6.08403 

538 80.64080 6.08399 

539 80.64080 6.08394 

540 80.64080 6.08389 

541 80.64080 6.08374 

542 80.64090 6.08366 

543 80.64090 6.08357 

544 80.64090 6.08346 

545 80.64090 6.08336 

546 80.64090 6.08327 

547 80.64080 6.08317 

548 80.64080 6.08308 

549 80.64080 6.08298 

550 80.64070 6.08299 

551 80.64050 6.08304 

552 80.64030 6.08303 

553 80.64030 6.08307 

554 80.64020 6.08314 

555 80.64020 6.08314 

556 80.64010 6.08315 

557 80.64010 6.08318 

558 80.64000 6.08319 

559 80.64000 6.08310 

560 80.63990 6.08303 

561 80.63980 6.08306 

562 80.63970 6.08309 

563 80.63960 6.08306 

564 80.63960 6.08313 

565 80.63950 6.08319 

566 80.63950 6.08324 

567 80.63940 6.08330 

568 80.63950 6.08334 

569 80.63940 6.08339 

570 80.63930 6.08342 

571 80.63920 6.08348 

572 80.63910 6.08349 

573 80.63910 6.08350 

574 80.64510 6.08862 

575 80.64520 6.08860 

576 80.64540 6.08859 

577 80.64530 6.08853 

578 80.64560 6.08859 

579 80.64560 6.08859 

580 80.64560 6.08859 

581 80.64560 6.08859 

582 80.64570 6.08859 

583 80.64590 6.08857 

584 80.64600 6.08869 

585 80.64600 6.08869 

586 80.64600 6.08869 

587 80.64600 6.08869 

588 80.64600 6.08869 

589 80.64600 6.08869 

590 80.64610 6.08870 

591 80.64630 6.08871 

592 80.64630 6.08871 

593 80.64660 6.08873 

594 80.64660 6.08873 

595 80.64660 6.08873 

596 80.64670 6.08870 

597 80.64680 6.08869 

598 80.64690 6.08867 

599 80.64710 6.08871 

600 80.64710 6.08870 

601 80.64710 6.08870 

602 80.64710 6.08869 

603 80.64710 6.08869 

604 80.64710 6.08869 

605 80.64720 6.08859 

606 80.64730 6.08855 

607 80.64720 6.08849 

608 80.64720 6.08843 

609 80.64720 6.08838 

610 80.64710 6.08838 

611 80.64710 6.08836 

612 80.64700 6.08834 

613 80.64690 6.08831 

614 80.64690 6.08828 

615 80.64690 6.08824 

616 80.64690 6.08818 

617 80.64680 6.08810 

618 80.64680 6.08810 

619 80.64670 6.08810 

620 80.64670 6.08811 

621 80.64660 6.08813 

622 80.64650 6.08792 

623 80.64630 6.08755 

624 80.64620 6.08719 

625 80.64640 6.08690 

626 80.64680 6.08690 

627 80.64710 6.08687 

628 80.64740 6.08658 

629 80.64770 6.08636 

630 80.64780 6.08632 

631 80.64800 6.08614 

632 80.64800 6.08612 

633 80.64800 6.08593 

634 80.64790 6.08571 

635 80.64790 6.08556 

636 80.64780 6.08546 

637 80.64770 6.08530 

638 80.64790 6.08524 

639 80.64790 6.08519 

640 80.64790 6.08510 

641 80.64780 6.08510 

642 80.64780 6.08510 

643 80.64770 6.08514 

644 80.64760 6.08518 

645 80.64760 6.08524 

646 80.64760 6.08527 

647 80.64750 6.08528 

648 80.64750 6.08528 

649 80.64740 6.08529 

650 80.64740 6.08531 

651 80.64730 6.08528 

652 80.64720 6.08524 

653 80.64720 6.08522 

654 80.64710 6.08521 

655 80.64710 6.08518 

656 80.64710 6.08519 

657 80.64700 6.08523 

658 80.64690 6.08523 

659 80.64690 6.08523 

660 80.64690 6.08524 

661 80.64680 6.08526 

662 80.64680 6.08534 

663 80.64680 6.08539 

664 80.64680 6.08540 

665 80.64680 6.08543 

666 80.64680 6.08545 

667 80.64670 6.08547 

668 80.64670 6.08549 

669 80.64660 6.08555 

670 80.64640 6.08562 

671 80.64630 6.08567 

672 80.64620 6.08567 

673 80.64610 6.08566 

674 80.64600 6.08592 

675 80.64600 6.08593 

676 80.64600 6.08593 

677 80.64570 6.08595 

678 80.64560 6.08597 

679 80.64550 6.08601 

680 80.64540 6.08608 

681 80.64540 6.08609 

682 80.64530 6.08614 

683 80.64530 6.08627 

684 80.64530 6.08627 

685 80.64540 6.08637 

686 80.64510 6.08643 

687 80.64510 6.08658 

688 80.64510 6.08670 

689 80.64510 6.08686 

690 80.64510 6.08697 

691 80.64510 6.08706 

692 80.64500 6.08709 

693 80.64490 6.08719 

694 80.64490 6.08724 

695 80.64480 6.08729 

696 80.64470 6.08733 

697 80.64460 6.08741 

698 80.64450 6.08746 

699 80.64450 6.08755 

700 80.64450 6.08766 

701 80.64440 6.08776 

702 80.64440 6.08783 

703 80.64440 6.08790 

704 80.64440 6.08796 

705 80.64450 6.08802 

706 80.64450 6.08810 

707 80.64460 6.08820 

708 80.64460 6.08825 

709 80.64470 6.08826 

710 80.64470 6.08831 

711 80.64470 6.08838 

712 80.64470 6.08838 

713 80.64480 6.08842 

714 80.64490 6.08851 

715 80.64480 6.08863 

716 80.64480 6.08863 

717 80.64490 6.08862 

718 80.64500 6.08861 

719 80.64500 6.08863 

720 80.64510 6.08862 

721 80.64510 6.08862 

722 80.63930 6.08657 

723 80.63940 6.08658 

724 80.63960 6.08651 

725 80.63960 6.08651 

726 80.63990 6.08640 

727 80.63990 6.08637 

728 80.63990 6.08637 

729 80.64010 6.08626 

730 80.64010 6.08625 



                                                                                                                                                                               
 ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                       

 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය          
147 

731 80.64010 6.08625 

732 80.64010 6.08625 

733 80.64020 6.08621 

734 80.64030 6.08607 

735 80.64030 6.08607 

736 80.64030 6.08607 

737 80.64040 6.08593 

738 80.64040 6.08590 

739 80.64050 6.08584 

740 80.64060 6.08564 

741 80.64080 6.08549 

742 80.64080 6.08549 

743 80.64080 6.08549 

744 80.64100 6.08520 

745 80.64120 6.08505 

746 80.64120 6.08501 

747 80.64110 6.08456 

748 80.64110 6.08456 

749 80.64100 6.08462 

750 80.64100 6.08462 

751 80.64100 6.08462 

752 80.64100 6.08462 

753 80.64080 6.08467 

754 80.64080 6.08467 

755 80.64080 6.08467 

756 80.64070 6.08468 

757 80.64070 6.08468 

758 80.64070 6.08468 

759 80.64050 6.08467 

760 80.64040 6.08466 

761 80.64040 6.08466 

762 80.64040 6.08466 

763 80.64040 6.08466 

764 80.64040 6.08466 

765 80.64040 6.08465 

766 80.64020 6.08458 

767 80.64020 6.08458 

768 80.64020 6.08458 

769 80.64000 6.08447 

770 80.63990 6.08440 

771 80.63970 6.08435 

772 80.63970 6.08435 

773 80.63960 6.08429 

774 80.63950 6.08428 

775 80.63950 6.08424 

776 80.63950 6.08423 

777 80.63930 6.08415 

778 80.63930 6.08409 

779 80.63920 6.08406 

780 80.63900 6.08404 

781 80.63900 6.08404 

782 80.63890 6.08403 

783 80.63880 6.08405 

784 80.63860 6.08406 

785 80.63850 6.08408 

786 80.63840 6.08409 

787 80.63840 6.08409 

788 80.63830 6.08411 

789 80.63830 6.08411 

790 80.63810 6.08412 

791 80.63810 6.08412 

792 80.63810 6.08412 

793 80.63790 6.08411 

794 80.63770 6.08410 

795 80.63760 6.08414 

796 80.63760 6.08415 

797 80.63760 6.08442 

798 80.63760 6.08465 

799 80.63770 6.08485 

800 80.63770 6.08503 

801 80.63770 6.08504 

802 80.63770 6.08504 

803 80.63770 6.08522 

804 80.63770 6.08540 

805 80.63770 6.08554 

806 80.63770 6.08566 

807 80.63770 6.08566 

808 80.63770 6.08566 

809 80.63770 6.08567 

810 80.63770 6.08567 

811 80.63770 6.08567 

812 80.63770 6.08567 

813 80.63770 6.08567 

814 80.63780 6.08571 

815 80.63780 6.08577 

816 80.63750 6.08596 

817 80.63750 6.08596 

818 80.63740 6.08602 

819 80.63750 6.08603 

820 80.63770 6.08613 

821 80.63810 6.08613 

822 80.63850 6.08635 

823 80.63900 6.08650 

824 80.63930 6.08657 

825 80.64910 6.08469 

826 80.64910 6.08467 

827 80.65570 6.07963 

828 80.65580 6.07962 

829 80.65570 6.07934 

830 80.65580 6.07929 

831 80.65600 6.07922 

832 80.65770 6.07857 

833 80.65770 6.07850 

834 80.65770 6.07851 

835 80.65770 6.07851 

836 80.65740 6.07861 

837 80.65730 6.07864 

838 80.65730 6.07865 

839 80.65710 6.07869 

840 80.65710 6.07869 

841 80.65710 6.07869 

842 80.65690 6.07875 

843 80.65690 6.07875 

844 80.65670 6.07886 

845 80.65640 6.07896 

846 80.65640 6.07896 

847 80.65620 6.07906 

848 80.65600 6.07914 

849 80.65580 6.07923 

850 80.65540 6.07934 

851 80.65540 6.07935 

852 80.65510 6.07947 

853 80.65510 6.07947 

854 80.65490 6.07953 

855 80.65480 6.07956 

856 80.65480 6.07956 

857 80.65470 6.07961 

858 80.65460 6.07964 

859 80.65460 6.07964 

860 80.65440 6.07970 

861 80.65440 6.07970 

862 80.65440 6.07971 

863 80.65430 6.07973 

864 80.65410 6.07977 

865 80.65390 6.07985 

866 80.65370 6.07989 

867 80.65360 6.07992 

868 80.65360 6.07992 

869 80.65330 6.07995 

870 80.65320 6.07998 

871 80.65310 6.07999 

872 80.65290 6.08001 

873 80.65280 6.08003 

874 80.65260 6.08005 

875 80.65240 6.08008 

876 80.65210 6.08011 

877 80.65210 6.08011 

878 80.65180 6.08016 

879 80.65160 6.08020 

880 80.65160 6.08020 

881 80.65140 6.08023 

882 80.65140 6.08025 

883 80.65130 6.08026 

884 80.65100 6.08029 

885 80.65100 6.08029 

886 80.65070 6.08035 

887 80.65070 6.08035 

888 80.65050 6.08042 

889 80.65020 6.08049 

890 80.65020 6.08049 

891 80.64990 6.08061 

892 80.64990 6.08062 

893 80.64990 6.08062 

894 80.64950 6.08076 

895 80.64950 6.08076 

896 80.64950 6.08078 

897 80.64920 6.08091 

898 80.64920 6.08091 

899 80.64880 6.08108 

900 80.64860 6.08122 

901 80.64850 6.08124 

902 80.64830 6.08134 

903 80.64810 6.08141 

904 80.64810 6.08141 

905 80.64780 6.08150 

906 80.64780 6.08150 

907 80.64780 6.08150 

908 80.64730 6.08173 

909 80.64720 6.08175 

910 80.64700 6.08181 

911 80.64700 6.08183 

912 80.64620 6.08211 

913 80.64610 6.08215 

914 80.64590 6.08224 

915 80.64590 6.08225 

916 80.64590 6.08231 

917 80.64910 6.08469 

918 80.64030 6.07966 

919 80.64110 6.07816 

920 80.64110 6.07812 

921 80.64010 6.07946 

922 80.64010 6.07955 

923 80.64020 6.07968 

924 80.64030 6.07966 

925 80.64010 6.07946 

926 80.63340 6.07594 

927 80.63330 6.07600 

928 80.63960 6.07903 

929 80.63980 6.07920 

930 80.63990 6.07926 

931 80.64000 6.07937 

932 80.64010 6.07946 

933 80.63330 6.07599 

934 80.63330 6.07599 

935 80.63280 6.07632 

936 80.63280 6.07634 

937 80.63330 6.07600 

938 80.63330 6.07599 

939 80.63580 6.07639 

940 80.63580 6.07638 

941 80.63580 6.07642 
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අ . X Y 

0 80.64780 6.08632 

1 80.64770 6.08636 

2 80.64740 6.08658 

3 80.64710 6.08687 

4 80.64680 6.08690 

5 80.64640 6.08690 

6 80.64620 6.08719 

7 80.64630 6.08755 

8 80.64650 6.08792 

9 80.64660 6.08813 

10 80.64670 6.08811 

11 80.64670 6.08810 

12 80.64680 6.08810 

13 80.64680 6.08810 

14 80.64690 6.08818 

15 80.64690 6.08824 

16 80.64690 6.08828 

17 80.64690 6.08831 

18 80.64700 6.08834 

19 80.64710 6.08836 

20 80.64710 6.08838 

21 80.64720 6.08838 

22 80.64720 6.08843 

23 80.64720 6.08849 

24 80.64730 6.08855 

25 80.64720 6.08859 

26 80.64710 6.08869 

27 80.64740 6.08903 

28 80.64750 6.08896 

29 80.64790 6.08849 

30 80.64830 6.08803 

31 80.64830 6.08802 

32 80.64840 6.08794 

33 80.64830 6.08783 

34 80.64840 6.08773 

35 80.64840 6.08767 

36 80.64850 6.08762 

37 80.64850 6.08752 

38 80.64860 6.08743 

39 80.64860 6.08734 

40 80.64870 6.08728 

41 80.64870 6.08719 

42 80.64870 6.08712 

43 80.64880 6.08706 

44 80.64890 6.08703 

45 80.64900 6.08702 

46 80.64910 6.08704 

47 80.64930 6.08691 

48 80.64950 6.08666 

49 80.64950 6.08660 

50 80.64990 6.08632 

51 80.65000 6.08624 

52 80.65000 6.08624 

53 80.65010 6.08624 

54 80.65020 6.08623 

55 80.65020 6.08621 

56 80.65040 6.08615 

57 80.65040 6.08610 

58 80.65040 6.08609 

59 80.65040 6.08609 

60 80.65050 6.08606 

61 80.65050 6.08605 

62 80.64960 6.08454 

63 80.64960 6.08454 

64 80.64960 6.08454 

65 80.64960 6.08454 

66 80.64960 6.08454 

67 80.64960 6.08454 

68 80.64950 6.08450 

69 80.64950 6.08450 

70 80.64950 6.08450 

71 80.64950 6.08450 

72 80.64950 6.08450 

73 80.64950 6.08450 

74 80.64940 6.08450 

75 80.64930 6.08459 

76 80.64930 6.08459 

77 80.64910 6.08467 

78 80.64850 6.08496 

79 80.64850 6.08510 

80 80.64850 6.08523 

81 80.64850 6.08532 

82 80.64860 6.08531 

83 80.64860 6.08537 

84 80.64860 6.08548 

85 80.64850 6.08561 

86 80.64840 6.08574 

87 80.64840 6.08588 

88 80.64840 6.08602 

89 80.64830 6.08615 

90 80.64810 6.08629 

91 80.64810 6.08638 

92 80.64810 6.08650 

93 80.64800 6.08657 

94 80.64800 6.08666 

95 80.64790 6.08663 

96 80.64790 6.08651 

97 80.64790 6.08643 

98 80.64790 6.08631 

99 80.64800 6.08624 

100 80.64800 6.08619 

101 80.64800 6.08614 

102 80.64780 6.08632 

103 80.65160 6.08324 

104 80.65160 6.08318 

105 80.65180 6.08323 

106 80.65180 6.08323 

107 80.65190 6.08324 

108 80.65200 6.08314 

109 80.65210 6.08305 

110 80.65210 6.08294 

111 80.65210 6.08283 

112 80.65200 6.08269 

113 80.65190 6.08263 

114 80.65190 6.08256 

115 80.65200 6.08250 

116 80.65210 6.08242 

117 80.65230 6.08243 

118 80.65240 6.08238 

119 80.65250 6.08236 

120 80.65260 6.08226 

121 80.65270 6.08221 

122 80.65270 6.08221 

123 80.65250 6.08185 

124 80.65230 6.08171 

125 80.65200 6.08162 

126 80.65180 6.08182 

127 80.65140 6.08187 

128 80.65140 6.08214 

129 80.65130 6.08258 

130 80.65130 6.08291 

131 80.65160 6.08324 

132 80.64960 6.08454 

133 80.64960 6.08454 

134 80.64960 6.08454 

135 80.64960 6.08454 

136 80.64950 6.08450 

137 80.64960 6.08454 

138 80.64960 6.08454 

139 80.65050 6.08605 

140 80.65110 6.08587 

141 80.65150 6.08557 

142 80.65210 6.08529 

143 80.65260 6.08503 

144 80.65320 6.08473 

145 80.65390 6.08439 

146 80.65440 6.08415 

147 80.65470 6.08408 

148 80.65470 6.08389 

149 80.65460 6.08380 

150 80.65450 6.08366 

151 80.65440 6.08356 

152 80.65420 6.08343 

153 80.65420 6.08340 

154 80.65420 6.08339 

155 80.65420 6.08336 

156 80.65400 6.08330 

157 80.65390 6.08323 

158 80.65390 6.08318 

159 80.65370 6.08317 

160 80.65350 6.08321 

161 80.65330 6.08323 

162 80.65320 6.08323 

163 80.65310 6.08330 

164 80.65300 6.08338 

165 80.65300 6.08343 

166 80.65300 6.08351 

167 80.65290 6.08358 

168 80.65290 6.08365 

169 80.65290 6.08375 

170 80.65290 6.08382 

171 80.65290 6.08390 

172 80.65300 6.08401 

173 80.65290 6.08407 

174 80.65290 6.08405 

175 80.65280 6.08397 

176 80.65280 6.08388 

177 80.65270 6.08382 

178 80.65270 6.08372 

179 80.65270 6.08366 

180 80.65260 6.08358 

181 80.65240 6.08358 

182 80.65240 6.08357 

183 80.65220 6.08361 

184 80.65210 6.08364 

185 80.65210 6.08361 

186 80.65200 6.08356 

187 80.65190 6.08348 

188 80.65180 6.08338 

189 80.65160 6.08334 

190 80.65160 6.08334 

191 80.65160 6.08334 

192 80.65150 6.08338 

193 80.65150 6.08334 

194 80.65150 6.08334 

195 80.65140 6.08333 

196 80.65140 6.08332 

197 80.65140 6.08329 

198 80.65140 6.08328 

199 80.65140 6.08328 

200 80.65140 6.08330 

201 80.65140 6.08332 

202 80.65130 6.08333 

203 80.65130 6.08335 

204 80.65140 6.08337 

205 80.65140 6.08340 

206 80.65140 6.08343 

207 80.65130 6.08350 

208 80.65100 6.08372 

209 80.65090 6.08388 

210 80.65070 6.08408 

211 80.65050 6.08417 

212 80.65030 6.08431 

213 80.65000 6.08449 

214 80.64980 6.08455 

215 80.64960 6.08454 

216 80.65640 6.08341 

217 80.65640 6.08334 

218 80.65630 6.08324 

219 80.65630 6.08324 

220 80.65630 6.08323 

221 80.65630 6.08324 

222 80.65630 6.08324 

223 80.65630 6.08327 

224 80.65630 6.08329 

225 80.65620 6.08330 

226 80.65620 6.08333 

227 80.65620 6.08332 

228 80.65610 6.08330 

229 80.65610 6.08330 

230 80.65610 6.08330 

231 80.65610 6.08332 

232 80.65600 6.08334 

233 80.65600 6.08335 

234 80.65600 6.08335 

235 80.65590 6.08332 

236 80.65590 6.08331 

237 80.65560 6.08330 

238 80.65560 6.08329 

239 80.65560 6.08319 

240 80.65560 6.08311 

241 80.65570 6.08302 

242 80.65590 6.08297 
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243 80.65620 6.08303 

244 80.65620 6.08303 

245 80.65620 6.08303 

246 80.65620 6.08303 

247 80.65620 6.08303 

248 80.65620 6.08303 

249 80.65610 6.08287 

250 80.65580 6.08243 

251 80.65550 6.08188 

252 80.65520 6.08175 

253 80.65510 6.08177 

254 80.65500 6.08182 

255 80.65500 6.08191 

256 80.65500 6.08198 

257 80.65490 6.08211 

258 80.65490 6.08217 

259 80.65480 6.08217 

260 80.65470 6.08219 

261 80.65470 6.08232 

262 80.65460 6.08237 

263 80.65450 6.08246 

264 80.65430 6.08255 

265 80.65430 6.08268 

266 80.65430 6.08275 

267 80.65440 6.08285 

268 80.65440 6.08292 

269 80.65450 6.08298 

270 80.65450 6.08307 

271 80.65470 6.08325 

272 80.65470 6.08336 

273 80.65460 6.08348 

274 80.65460 6.08357 

275 80.65470 6.08367 

276 80.65480 6.08369 

277 80.65490 6.08372 

278 80.65500 6.08373 

279 80.65510 6.08382 

280 80.65510 6.08385 

281 80.65520 6.08385 

282 80.65510 6.08393 

283 80.65530 6.08377 

284 80.65540 6.08373 

285 80.65550 6.08364 

286 80.65560 6.08362 

287 80.65560 6.08358 

288 80.65580 6.08354 

289 80.65590 6.08356 

290 80.65600 6.08352 

291 80.65600 6.08351 

292 80.65620 6.08350 

293 80.65630 6.08346 

294 80.65630 6.08345 

295 80.65640 6.08341 

296 80.65070 6.08404 

297 80.65070 6.08408 

298 80.65050 6.08417 

299 80.65030 6.08431 

300 80.65000 6.08449 

301 80.64980 6.08455 

302 80.64960 6.08454 

303 80.65050 6.08605 

304 80.65110 6.08587 

305 80.65150 6.08557 

306 80.65210 6.08529 

307 80.65260 6.08503 

308 80.65320 6.08473 

309 80.65390 6.08439 

310 80.65440 6.08415 

311 80.65470 6.08408 

312 80.65470 6.08389 

313 80.65460 6.08380 

314 80.65450 6.08366 

315 80.65440 6.08356 

316 80.65420 6.08343 

317 80.65420 6.08340 

318 80.65420 6.08339 

319 80.65420 6.08336 

320 80.65400 6.08330 

321 80.65390 6.08323 

322 80.65390 6.08318 

323 80.65370 6.08317 

324 80.65350 6.08321 

325 80.65330 6.08323 

326 80.65320 6.08323 

327 80.65310 6.08330 

328 80.65300 6.08338 

329 80.65300 6.08343 

330 80.65300 6.08351 

331 80.65290 6.08358 

332 80.65290 6.08365 

333 80.65290 6.08375 

334 80.65290 6.08382 

335 80.65290 6.08390 

336 80.65300 6.08401 

337 80.65290 6.08407 

338 80.65290 6.08405 

339 80.65280 6.08397 

340 80.65280 6.08388 

341 80.65270 6.08382 

342 80.65270 6.08372 

343 80.65270 6.08366 

344 80.65260 6.08358 

345 80.65240 6.08358 

346 80.65240 6.08357 

347 80.65220 6.08361 

348 80.65210 6.08364 

349 80.65210 6.08361 

350 80.65200 6.08356 

351 80.65190 6.08348 

352 80.65180 6.08338 

353 80.65160 6.08334 

354 80.65160 6.08334 

355 80.65160 6.08334 

356 80.65150 6.08338 

357 80.65150 6.08334 

358 80.65150 6.08334 

359 80.65140 6.08333 

360 80.65140 6.08332 

361 80.65140 6.08329 

362 80.65140 6.08328 

363 80.65140 6.08328 

364 80.65140 6.08330 

365 80.65140 6.08332 

366 80.65130 6.08333 

367 80.65130 6.08335 

368 80.65140 6.08337 

369 80.65140 6.08340 

370 80.65140 6.08343 

371 80.65130 6.08350 

372 80.65100 6.08372 

373 80.65090 6.08388 

374 80.65070 6.08404 

375 80.65650 6.08197 

376 80.65660 6.08196 

377 80.65670 6.08189 

378 80.65680 6.08184 

379 80.65700 6.08173 

380 80.65700 6.08164 

381 80.65720 6.08143 

382 80.65730 6.08132 

383 80.65730 6.08121 

384 80.65740 6.08110 

385 80.65730 6.08095 

386 80.65730 6.08082 

387 80.65730 6.08065 

388 80.65730 6.08050 

389 80.65650 6.08039 

390 80.65630 6.08039 

391 80.65630 6.08096 

392 80.65570 6.08092 

393 80.65560 6.08101 

394 80.65560 6.08119 

395 80.65560 6.08125 

396 80.65560 6.08138 

397 80.65570 6.08147 

398 80.65570 6.08161 

399 80.65570 6.08177 

400 80.65570 6.08187 

401 80.65580 6.08201 

402 80.65590 6.08197 

403 80.65600 6.08198 

404 80.65610 6.08202 

405 80.65620 6.08202 

406 80.65640 6.08202 

407 80.65650 6.08197 

408 80.63600 6.08363 

409 80.63560 6.08366 

410 80.63570 6.08381 

411 80.63580 6.08377 

412 80.63590 6.08374 

413 80.63600 6.08373 

414 80.63610 6.08367 

415 80.63620 6.08360 

416 80.63620 6.08352 

417 80.63640 6.08346 

418 80.63660 6.08350 

419 80.63670 6.08352 

420 80.63680 6.08353 

421 80.63690 6.08361 

422 80.63700 6.08363 

423 80.63710 6.08357 

424 80.63710 6.08342 

425 80.63720 6.08334 

426 80.63720 6.08320 

427 80.63720 6.08308 

428 80.63740 6.08307 

429 80.63740 6.08301 

430 80.63750 6.08310 

431 80.63760 6.08318 

432 80.63760 6.08326 

433 80.63770 6.08327 

434 80.63780 6.08319 

435 80.63780 6.08302 

436 80.63770 6.08291 

437 80.63770 6.08281 

438 80.63790 6.08269 

439 80.63800 6.08272 

440 80.63810 6.08272 

441 80.63830 6.08268 

442 80.63840 6.08261 

443 80.63850 6.08257 

444 80.63860 6.08244 

445 80.63850 6.08227 

446 80.63850 6.08213 

447 80.63850 6.08210 

448 80.63840 6.08183 

449 80.63840 6.08171 

450 80.63850 6.08162 

451 80.63850 6.08152 

452 80.63850 6.08142 

453 80.63850 6.08133 

454 80.63860 6.08124 

455 80.63870 6.08118 

456 80.63870 6.08126 

457 80.63880 6.08132 

458 80.63880 6.08137 

459 80.63890 6.08137 

460 80.63900 6.08137 

461 80.63910 6.08135 

462 80.63920 6.08137 

463 80.63920 6.08144 

464 80.63930 6.08151 

465 80.63930 6.08160 

466 80.63930 6.08169 

467 80.63940 6.08172 

468 80.63950 6.08172 

469 80.63960 6.08176 

470 80.63980 6.08179 

471 80.63990 6.08169 

472 80.63990 6.08154 

473 80.63990 6.08142 

474 80.63990 6.08129 

475 80.63990 6.08108 

476 80.63990 6.08099 

477 80.64000 6.08086 

478 80.64020 6.08081 

479 80.64030 6.08090 

480 80.64030 6.08103 

481 80.64030 6.08111 

482 80.64040 6.08111 

483 80.64040 6.08109 

484 80.64050 6.08108 

485 80.64060 6.08107 

486 80.64080 6.08109 
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487 80.64100 6.08111 

488 80.64090 6.08094 

489 80.64070 6.08073 

490 80.64070 6.08073 

491 80.64060 6.08060 

492 80.64060 6.08056 

493 80.64060 6.08047 

494 80.64060 6.08046 

495 80.64050 6.08042 

496 80.64040 6.08025 

497 80.64040 6.08024 

498 80.64040 6.08012 

499 80.63620 6.07991 

500 80.63620 6.07997 

501 80.63630 6.08007 

502 80.63630 6.08026 

503 80.63630 6.08036 

504 80.63630 6.08045 

505 80.63630 6.08052 

506 80.63640 6.08063 

507 80.63640 6.08072 

508 80.63640 6.08079 

509 80.63640 6.08089 

510 80.63640 6.08097 

511 80.63650 6.08103 

512 80.63650 6.08109 

513 80.63650 6.08120 

514 80.63640 6.08128 

515 80.63640 6.08138 

516 80.63650 6.08151 

517 80.63650 6.08169 

518 80.63660 6.08198 

519 80.63660 6.08203 

520 80.63660 6.08211 

521 80.63660 6.08217 

522 80.63660 6.08224 

523 80.63660 6.08231 

524 80.63670 6.08241 

525 80.63670 6.08246 

526 80.63670 6.08256 

527 80.63670 6.08267 

528 80.63660 6.08273 

529 80.63660 6.08275 

530 80.63660 6.08276 

531 80.63660 6.08279 

532 80.63660 6.08284 

533 80.63650 6.08286 

534 80.63650 6.08287 

535 80.63650 6.08287 

536 80.63640 6.08290 

537 80.63630 6.08297 

538 80.63630 6.08301 

539 80.63620 6.08310 

540 80.63620 6.08314 

541 80.63610 6.08328 

542 80.63610 6.08340 

543 80.63610 6.08343 

544 80.63600 6.08346 

545 80.63600 6.08363 

546 80.63990 6.08856 

547 80.64010 6.08857 

548 80.64020 6.08861 

549 80.64030 6.08850 

550 80.64070 6.08852 

551 80.64070 6.08851 

552 80.64070 6.08851 

553 80.64080 6.08846 

554 80.64080 6.08846 

555 80.64090 6.08838 

556 80.64090 6.08838 

557 80.64090 6.08833 

558 80.64090 6.08833 

559 80.64100 6.08830 

560 80.64100 6.08826 

561 80.64100 6.08824 

562 80.64100 6.08824 

563 80.64100 6.08824 

564 80.64100 6.08820 

565 80.64110 6.08822 

566 80.64110 6.08822 

567 80.64110 6.08823 

568 80.64110 6.08824 

569 80.64110 6.08826 

570 80.64110 6.08827 

571 80.64110 6.08826 

572 80.64110 6.08827 

573 80.64110 6.08830 

574 80.64110 6.08830 

575 80.64110 6.08834 

576 80.64100 6.08853 

577 80.64100 6.08864 

578 80.64100 6.08865 

579 80.64100 6.08874 

580 80.64100 6.08890 

581 80.64110 6.08897 

582 80.64130 6.08920 

583 80.64150 6.08922 

584 80.64150 6.08925 

585 80.64150 6.08932 

586 80.64280 6.08886 

587 80.64270 6.08866 

588 80.64270 6.08864 

589 80.64270 6.08864 

590 80.64270 6.08864 

591 80.64270 6.08863 

592 80.64270 6.08863 

593 80.64270 6.08851 

594 80.64270 6.08851 

595 80.64270 6.08863 

596 80.64270 6.08863 

597 80.64280 6.08844 

598 80.64280 6.08841 

599 80.64290 6.08838 

600 80.64290 6.08834 

601 80.64300 6.08830 

602 80.64300 6.08825 

603 80.64300 6.08821 

604 80.64300 6.08816 

605 80.64300 6.08808 

606 80.64300 6.08801 

607 80.64300 6.08794 

608 80.64300 6.08786 

609 80.64300 6.08783 

610 80.64300 6.08774 

611 80.64300 6.08764 

612 80.64300 6.08755 

613 80.64300 6.08749 

614 80.64300 6.08745 

615 80.64290 6.08741 

616 80.64300 6.08734 

617 80.64290 6.08728 

618 80.64290 6.08723 

619 80.64290 6.08716 

620 80.64290 6.08710 

621 80.64290 6.08705 

622 80.64290 6.08701 

623 80.64290 6.08691 

624 80.64290 6.08683 

625 80.64290 6.08678 

626 80.64280 6.08670 

627 80.64280 6.08666 

628 80.64280 6.08661 

629 80.64280 6.08657 

630 80.64280 6.08650 

631 80.64280 6.08644 

632 80.64280 6.08643 

633 80.64270 6.08644 

634 80.64270 6.08646 

635 80.64260 6.08648 

636 80.64260 6.08649 

637 80.64260 6.08651 

638 80.64250 6.08654 

639 80.64250 6.08657 

640 80.64250 6.08661 

641 80.64250 6.08666 

642 80.64240 6.08670 

643 80.64240 6.08676 

644 80.64240 6.08678 

645 80.64230 6.08681 

646 80.64230 6.08683 

647 80.64230 6.08685 

648 80.64230 6.08685 

649 80.64220 6.08682 

650 80.64220 6.08680 

651 80.64220 6.08679 

652 80.64220 6.08679 

653 80.64220 6.08678 

654 80.64210 6.08670 

655 80.64210 6.08670 

656 80.64210 6.08666 

657 80.64220 6.08664 

658 80.64220 6.08662 

659 80.64220 6.08658 

660 80.64220 6.08656 

661 80.64220 6.08651 

662 80.64220 6.08650 

663 80.64220 6.08649 

664 80.64230 6.08644 

665 80.64230 6.08643 

666 80.64230 6.08639 

667 80.64230 6.08636 

668 80.64230 6.08633 

669 80.64230 6.08632 

670 80.64230 6.08632 

671 80.64240 6.08632 

672 80.64240 6.08631 

673 80.64240 6.08627 

674 80.64250 6.08623 

675 80.64250 6.08614 

676 80.64250 6.08613 

677 80.64250 6.08610 

678 80.64250 6.08606 

679 80.64240 6.08603 

680 80.64240 6.08604 

681 80.64240 6.08606 

682 80.64240 6.08607 

683 80.64240 6.08606 

684 80.64230 6.08601 

685 80.64230 6.08598 

686 80.64230 6.08596 

687 80.64220 6.08593 

688 80.64220 6.08591 

689 80.64210 6.08588 

690 80.64210 6.08586 

691 80.64210 6.08588 

692 80.64210 6.08590 

693 80.64200 6.08588 

694 80.64190 6.08591 

695 80.64190 6.08591 

696 80.64180 6.08594 

697 80.64180 6.08598 

698 80.64180 6.08601 

699 80.64180 6.08605 

700 80.64170 6.08609 

701 80.64170 6.08605 

702 80.64170 6.08608 

703 80.64160 6.08613 

704 80.64160 6.08620 

705 80.64150 6.08621 

706 80.64150 6.08623 

707 80.64150 6.08622 

708 80.64140 6.08618 

709 80.64130 6.08616 

710 80.64130 6.08616 

711 80.64120 6.08620 

712 80.64120 6.08624 

713 80.64110 6.08628 

714 80.64110 6.08633 

715 80.64110 6.08637 

716 80.64110 6.08640 

717 80.64110 6.08642 

718 80.64120 6.08646 

719 80.64120 6.08650 

720 80.64120 6.08654 

721 80.64120 6.08657 

722 80.64120 6.08660 

723 80.64120 6.08663 

724 80.64120 6.08666 

725 80.64130 6.08669 

726 80.64130 6.08674 

727 80.64130 6.08678 

728 80.64130 6.08683 

729 80.64130 6.08688 

730 80.64130 6.08694 
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731 80.64130 6.08696 

732 80.64130 6.08700 

733 80.64130 6.08705 

734 80.64130 6.08709 

735 80.64130 6.08710 

736 80.64130 6.08710 

737 80.64130 6.08707 

738 80.64140 6.08704 

739 80.64140 6.08699 

740 80.64140 6.08694 

741 80.64140 6.08691 

742 80.64140 6.08685 

743 80.64140 6.08682 

744 80.64140 6.08678 

745 80.64140 6.08673 

746 80.64140 6.08672 

747 80.64150 6.08672 

748 80.64150 6.08672 

749 80.64150 6.08672 

750 80.64160 6.08672 

751 80.64160 6.08674 

752 80.64170 6.08677 

753 80.64170 6.08682 

754 80.64170 6.08687 

755 80.64180 6.08693 

756 80.64200 6.08675 

757 80.64210 6.08691 

758 80.64220 6.08700 

759 80.64220 6.08704 

760 80.64210 6.08707 

761 80.64210 6.08712 

762 80.64210 6.08716 

763 80.64210 6.08720 

764 80.64210 6.08720 

765 80.64210 6.08718 

766 80.64210 6.08719 

767 80.64210 6.08723 

768 80.64210 6.08727 

769 80.64210 6.08730 

770 80.64200 6.08732 

771 80.64200 6.08734 

772 80.64200 6.08736 

773 80.64200 6.08738 

774 80.64190 6.08745 

775 80.64170 6.08731 

776 80.64160 6.08734 

777 80.64160 6.08748 

778 80.64160 6.08748 

779 80.64160 6.08749 

780 80.64160 6.08749 

781 80.64160 6.08749 

782 80.64160 6.08750 

783 80.64140 6.08760 

784 80.64130 6.08773 

785 80.64120 6.08788 

786 80.64120 6.08794 

787 80.64110 6.08806 

788 80.64090 6.08790 

789 80.64070 6.08785 

790 80.64060 6.08776 

791 80.64050 6.08765 

792 80.64050 6.08756 

793 80.64050 6.08744 

794 80.64050 6.08727 

795 80.64050 6.08716 

796 80.64050 6.08706 

797 80.64050 6.08698 

798 80.64040 6.08691 

799 80.64040 6.08691 

800 80.64030 6.08692 

801 80.64030 6.08694 

802 80.64030 6.08697 

803 80.64030 6.08698 

804 80.64030 6.08699 

805 80.64020 6.08699 

806 80.64020 6.08697 

807 80.64020 6.08697 

808 80.64010 6.08699 

809 80.64010 6.08703 

810 80.64000 6.08706 

811 80.64000 6.08709 

812 80.64000 6.08712 

813 80.64000 6.08715 

814 80.63990 6.08718 

815 80.63990 6.08721 

816 80.63990 6.08724 

817 80.63980 6.08728 

818 80.63980 6.08730 

819 80.63980 6.08735 

820 80.63980 6.08739 

821 80.63980 6.08743 

822 80.63980 6.08747 

823 80.63980 6.08752 

824 80.63980 6.08754 

825 80.63980 6.08757 

826 80.63980 6.08760 

827 80.63980 6.08764 

828 80.63980 6.08766 

829 80.63980 6.08769 

830 80.63980 6.08772 

831 80.63980 6.08775 

832 80.63980 6.08778 

833 80.63980 6.08783 

834 80.63980 6.08783 

835 80.63980 6.08784 

836 80.63980 6.08787 

837 80.63980 6.08789 

838 80.63980 6.08792 

839 80.63980 6.08794 

840 80.63980 6.08797 

841 80.63980 6.08800 

842 80.63980 6.08801 

843 80.63980 6.08808 

844 80.63980 6.08817 

845 80.63980 6.08826 

846 80.63980 6.08836 

847 80.63980 6.08851 

848 80.63980 6.08853 

849 80.63990 6.08856 

850 80.64440 6.08868 

851 80.64420 6.08868 

852 80.64390 6.08869 

853 80.64390 6.08869 

854 80.64360 6.08875 

855 80.64290 6.08889 

856 80.64290 6.08886 

857 80.64280 6.08886 

858 80.64150 6.08932 

859 80.64150 6.08936 

860 80.64160 6.08957 

861 80.64180 6.09012 

862 80.64190 6.09064 

863 80.64210 6.09112 

864 80.64240 6.09137 

865 80.64300 6.09179 

866 80.64340 6.09208 

867 80.64390 6.09248 

868 80.64390 6.09247 

869 80.64400 6.09246 

870 80.64410 6.09245 

871 80.64410 6.09245 

872 80.64410 6.09245 

873 80.64410 6.09245 

874 80.64410 6.09245 

875 80.64410 6.09245 

876 80.64410 6.09245 

877 80.64420 6.09250 

878 80.64430 6.09255 

879 80.64430 6.09257 

880 80.64420 6.09258 

881 80.64420 6.09259 

882 80.64420 6.09260 

883 80.64420 6.09262 

884 80.64410 6.09266 

885 80.64410 6.09268 

886 80.64430 6.09284 

887 80.64430 6.09285 

888 80.64430 6.09321 

889 80.64440 6.09350 

890 80.64450 6.09356 

891 80.64470 6.09359 

892 80.64470 6.09358 

893 80.64470 6.09359 

894 80.64480 6.09358 

895 80.64490 6.09356 

896 80.64500 6.09354 

897 80.64510 6.09356 

898 80.64510 6.09362 

899 80.64520 6.09374 

900 80.64520 6.09386 

901 80.64520 6.09393 

902 80.64550 6.09420 

903 80.64560 6.09437 

904 80.64590 6.09476 

905 80.64610 6.09512 

906 80.64610 6.09514 

907 80.64620 6.09518 

908 80.64620 6.09528 

909 80.64630 6.09538 

910 80.64620 6.09540 

911 80.64620 6.09546 

912 80.64610 6.09551 

913 80.64610 6.09558 

914 80.64600 6.09597 

915 80.64600 6.09601 

916 80.64600 6.09602 

917 80.64610 6.09604 

918 80.64610 6.09606 

919 80.64610 6.09607 

920 80.64620 6.09608 

921 80.64620 6.09609 

922 80.64620 6.09609 

923 80.64620 6.09615 

924 80.64630 6.09617 

925 80.64650 6.09622 

926 80.64660 6.09609 

927 80.64660 6.09609 

928 80.64660 6.09606 

929 80.64670 6.09587 

930 80.64670 6.09580 

931 80.64670 6.09579 

932 80.64690 6.09575 

933 80.64700 6.09574 

934 80.64710 6.09567 

935 80.64710 6.09560 

936 80.64710 6.09550 

937 80.64710 6.09542 

938 80.64710 6.09530 

939 80.64720 6.09526 

940 80.64740 6.09512 

941 80.64740 6.09512 

942 80.64750 6.09518 

943 80.64750 6.09519 

944 80.64760 6.09521 

945 80.64760 6.09522 

946 80.64770 6.09522 

947 80.64780 6.09520 

948 80.64790 6.09519 

949 80.64790 6.09518 

950 80.64800 6.09516 

951 80.64800 6.09514 

952 80.64810 6.09505 

953 80.64820 6.09467 

954 80.64840 6.09445 

955 80.64860 6.09415 

956 80.64870 6.09399 

957 80.64890 6.09393 

958 80.64900 6.09384 

959 80.64900 6.09368 

960 80.64890 6.09364 

961 80.64890 6.09364 

962 80.64890 6.09364 

963 80.64860 6.09328 

964 80.64860 6.09328 

965 80.64850 6.09310 

966 80.64850 6.09292 

967 80.64850 6.09285 

968 80.64850 6.09285 

969 80.64870 6.09285 

970 80.64870 6.09255 

971 80.64860 6.09223 

972 80.64860 6.09204 

973 80.64850 6.09159 

974 80.64850 6.09159 
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975 80.64850 6.09154 

976 80.64860 6.09148 

977 80.64860 6.09142 

978 80.64860 6.09133 

979 80.64850 6.09128 

980 80.64840 6.09122 

981 80.64840 6.09119 

982 80.64840 6.09119 

983 80.64840 6.09109 

984 80.64830 6.09107 

985 80.64830 6.09105 

986 80.64820 6.09096 

987 80.64820 6.09087 

988 80.64810 6.09078 

989 80.64810 6.09070 

990 80.64810 6.09070 

991 80.64810 6.09057 

992 80.64810 6.09047 

993 80.64820 6.09038 

994 80.64800 6.09006 

995 80.64780 6.08970 

996 80.64740 6.08906 

997 80.64740 6.08905 

998 80.64710 6.08871 

999 80.64710 6.08871 

1000 80.64690 6.08867 

1001 80.64680 6.08869 

1002 80.64670 6.08870 

1003 80.64660 6.08873 

1004 80.64660 6.08873 

1005 80.64660 6.08873 

1006 80.64630 6.08871 

1007 80.64630 6.08871 

1008 80.64610 6.08870 

1009 80.64600 6.08869 

1010 80.64600 6.08869 

1011 80.64600 6.08869 

1012 80.64600 6.08869 

1013 80.64600 6.08869 

1014 80.64600 6.08869 

1015 80.64590 6.08857 

1016 80.64570 6.08859 

1017 80.64560 6.08859 

1018 80.64560 6.08859 

1019 80.64560 6.08859 

1020 80.64560 6.08859 

1021 80.64530 6.08853 

1022 80.64540 6.08859 

1023 80.64440 6.08868 

1024 80.64710 6.09028 

1025 80.64700 6.09020 

1026 80.64680 6.09022 

1027 80.64670 6.09020 

1028 80.64660 6.09016 

1029 80.64650 6.09014 

1030 80.64630 6.09014 

1031 80.64620 6.09014 

1032 80.64600 6.09014 

1033 80.64590 6.09009 

1034 80.64580 6.08996 

1035 80.64570 6.08978 

1036 80.64570 6.08974 

1037 80.64580 6.08968 

1038 80.64580 6.08968 

1039 80.64590 6.08966 

1040 80.64600 6.08974 

1041 80.64610 6.08984 

1042 80.64610 6.08986 

1043 80.64620 6.08988 

1044 80.64630 6.08988 

1045 80.64630 6.08987 

1046 80.64640 6.08995 

1047 80.64660 6.09003 

1048 80.64670 6.08994 

1049 80.64680 6.08994 

1050 80.64690 6.08994 

1051 80.64690 6.08997 

1052 80.64700 6.08998 

1053 80.64710 6.08998 

1054 80.64720 6.09000 

1055 80.64720 6.09005 

1056 80.64720 6.09013 

1057 80.64720 6.09017 

1058 80.64730 6.09021 

1059 80.64740 6.09022 

1060 80.64760 6.09028 

1061 80.64760 6.09032 

1062 80.64770 6.09037 

1063 80.64770 6.09045 

1064 80.64770 6.09050 

1065 80.64750 6.09055 

1066 80.64740 6.09055 

1067 80.64740 6.09047 

1068 80.64730 6.09039 

1069 80.64720 6.09034 

1070 80.64710 6.09028 

1071 80.65350 6.07958 

1072 80.65350 6.07963 

1073 80.65350 6.07969 

1074 80.65330 6.07973 

1075 80.65330 6.07979 

1076 80.65320 6.07984 

1077 80.65310 6.07989 

1078 80.65310 6.07999 

1079 80.65320 6.07998 

1080 80.65330 6.07995 

1081 80.65360 6.07992 

1082 80.65360 6.07992 

1083 80.65370 6.07989 

1084 80.65390 6.07985 

1085 80.65410 6.07977 

1086 80.65430 6.07973 

1087 80.65440 6.07971 

1088 80.65440 6.07970 

1089 80.65440 6.07970 

1090 80.65460 6.07964 

1091 80.65460 6.07964 

1092 80.65470 6.07961 

1093 80.65470 6.07952 

1094 80.65460 6.07943 

1095 80.65460 6.07940 

1096 80.65460 6.07932 

1097 80.65460 6.07929 

1098 80.65460 6.07922 

1099 80.65450 6.07920 

1100 80.65440 6.07920 

1101 80.65430 6.07923 

1102 80.65420 6.07928 

1103 80.65410 6.07930 

1104 80.65400 6.07930 

1105 80.65380 6.07939 

1106 80.65380 6.07938 

1107 80.65380 6.07938 

1108 80.65350 6.07958 

1109 80.65050 6.07980 

1110 80.65040 6.07984 

1111 80.65030 6.07986 

1112 80.65020 6.07991 

1113 80.65000 6.07991 

1114 80.65000 6.07991 

1115 80.65000 6.07995 

1116 80.65000 6.08005 

1117 80.64990 6.08016 

1118 80.64990 6.08023 

1119 80.64980 6.08029 

1120 80.64970 6.08031 

1121 80.64970 6.08035 

1122 80.64950 6.08044 

1123 80.64940 6.08048 

1124 80.64940 6.08053 

1125 80.64930 6.08054 

1126 80.64930 6.08056 

1127 80.64920 6.08059 

1128 80.64910 6.08063 

1129 80.64890 6.08063 

1130 80.64870 6.08059 

1131 80.64860 6.08054 

1132 80.64850 6.08065 

1133 80.64840 6.08073 

1134 80.64840 6.08083 

1135 80.64840 6.08092 

1136 80.64840 6.08102 

1137 80.64850 6.08114 

1138 80.64860 6.08122 

1139 80.64880 6.08108 

1140 80.64920 6.08091 

1141 80.64920 6.08091 

1142 80.64950 6.08078 

1143 80.64950 6.08076 

1144 80.64950 6.08076 

1145 80.64990 6.08062 

1146 80.64990 6.08062 

1147 80.64990 6.08061 

1148 80.65020 6.08049 

1149 80.65020 6.08049 

1150 80.65050 6.08042 

1151 80.65070 6.08035 

1152 80.65070 6.08035 

1153 80.65100 6.08029 

1154 80.65100 6.08029 

1155 80.65130 6.08026 

1156 80.65160 6.08020 

1157 80.65160 6.08020 

1158 80.65180 6.08016 

1159 80.65210 6.08011 

1160 80.65210 6.08011 

1161 80.65240 6.08008 

1162 80.65260 6.08005 

1163 80.65280 6.08003 

1164 80.65260 6.07986 

1165 80.65260 6.07985 

1166 80.65250 6.07985 

1167 80.65240 6.07988 

1168 80.65220 6.07988 

1169 80.65210 6.07983 

1170 80.65200 6.07979 

1171 80.65190 6.07968 

1172 80.65190 6.07957 

1173 80.65190 6.07947 

1174 80.65190 6.07940 

1175 80.65180 6.07934 

1176 80.65180 6.07926 

1177 80.65170 6.07922 

1178 80.65170 6.07920 

1179 80.65160 6.07919 

1180 80.65160 6.07916 

1181 80.65150 6.07915 

1182 80.65140 6.07914 

1183 80.65130 6.07914 

1184 80.65130 6.07907 

1185 80.65120 6.07906 

1186 80.65110 6.07910 

1187 80.65110 6.07915 

1188 80.65100 6.07921 

1189 80.65090 6.07926 

1190 80.65070 6.07923 

1191 80.65070 6.07929 

1192 80.65070 6.07937 

1193 80.65070 6.07947 

1194 80.65070 6.07953 

1195 80.65060 6.07954 

1196 80.65060 6.07958 

1197 80.65070 6.07965 

1198 80.65060 6.07969 

1199 80.65060 6.07975 

1200 80.65050 6.07980 

1201 80.65490 6.07939 

1202 80.65490 6.07943 

1203 80.65490 6.07953 

1204 80.65510 6.07947 

1205 80.65510 6.07947 

1206 80.65540 6.07935 

1207 80.65540 6.07934 

1208 80.65540 6.07917 

1209 80.65540 6.07902 

1210 80.65530 6.07894 

1211 80.65530 6.07893 

1212 80.65520 6.07898 

1213 80.65510 6.07903 

1214 80.65510 6.07908 

1215 80.65510 6.07916 

1216 80.65510 6.07917 

1217 80.65500 6.07913 

1218 80.65500 6.07907 



                                                                                                   ක්මන නගර සංවර්ධන සැකැස්ම 2021-2030                      

 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය           
156 

1219 80.65500 6.07897 

1220 80.65490 6.07894 

1221 80.65490 6.07894 

1222 80.65480 6.07897 

1223 80.65480 6.07903 

1224 80.65480 6.07911 

1225 80.65480 6.07917 

1226 80.65480 6.07924 

1227 80.65480 6.07930 

1228 80.65490 6.07933 

1229 80.65490 6.07939 

1230 80.65710 6.07846 

1231 80.65710 6.07853 

1232 80.65710 6.07860 

1233 80.65710 6.07863 

1234 80.65710 6.07869 

1235 80.65710 6.07869 

1236 80.65710 6.07869 

1237 80.65740 6.07861 

1238 80.65770 6.07851 

1239 80.65770 6.07851 

1240 80.65770 6.07850 

1241 80.65770 6.07838 

1242 80.65770 6.07829 

1243 80.65770 6.07820 

1244 80.65760 6.07819 

1245 80.65760 6.07823 

1246 80.65750 6.07826 

1247 80.65750 6.07828 

1248 80.65750 6.07832 

1249 80.65750 6.07837 

1250 80.65740 6.07839 

1251 80.65740 6.07837 

1252 80.65730 6.07836 

1253 80.65730 6.07834 

1254 80.65720 6.07833 

1255 80.65720 6.07834 

1256 80.65710 6.07837 

1257 80.65710 6.07842 

1258 80.65710 6.07846 

1259 80.63900 6.08829 

1260 80.63900 6.08827 

1261 80.63900 6.08813 

1262 80.63910 6.08786 

1263 80.63910 6.08785 

1264 80.63910 6.08785 

1265 80.63910 6.08778 

1266 80.63910 6.08778 

1267 80.63920 6.08776 

1268 80.63920 6.08767 

1269 80.63920 6.08766 

1270 80.63920 6.08766 

1271 80.63920 6.08765 

1272 80.63920 6.08765 

1273 80.63920 6.08751 

1274 80.63920 6.08742 

1275 80.63920 6.08742 

1276 80.63920 6.08742 

1277 80.63920 6.08741 

1278 80.63910 6.08741 

1279 80.63910 6.08741 

1280 80.63900 6.08726 

1281 80.63890 6.08708 

1282 80.63890 6.08688 

1283 80.63910 6.08670 

1284 80.63910 6.08670 

1285 80.63940 6.08660 

1286 80.63940 6.08658 

1287 80.63930 6.08657 

1288 80.63900 6.08650 

1289 80.63850 6.08635 

1290 80.63810 6.08613 

1291 80.63770 6.08613 

1292 80.63750 6.08603 

1293 80.63740 6.08602 

1294 80.63750 6.08596 

1295 80.63750 6.08596 

1296 80.63780 6.08577 

1297 80.63780 6.08571 

1298 80.63770 6.08567 

1299 80.63770 6.08567 

1300 80.63770 6.08567 

1301 80.63770 6.08567 

1302 80.63770 6.08567 

1303 80.63770 6.08566 

1304 80.63770 6.08566 

1305 80.63770 6.08566 

1306 80.63770 6.08554 

1307 80.63770 6.08540 

1308 80.63770 6.08522 

1309 80.63770 6.08504 

1310 80.63770 6.08504 

1311 80.63770 6.08503 

1312 80.63770 6.08485 

1313 80.63760 6.08465 

1314 80.63760 6.08442 

1315 80.63760 6.08415 

1316 80.63760 6.08414 

1317 80.63770 6.08410 

1318 80.63790 6.08411 

1319 80.63810 6.08412 

1320 80.63810 6.08412 

1321 80.63810 6.08412 

1322 80.63830 6.08411 

1323 80.63830 6.08411 

1324 80.63840 6.08409 

1325 80.63840 6.08409 

1326 80.63850 6.08408 

1327 80.63860 6.08406 

1328 80.63880 6.08405 

1329 80.63890 6.08403 

1330 80.63900 6.08404 

1331 80.63900 6.08404 

1332 80.63920 6.08406 

1333 80.63930 6.08409 

1334 80.63930 6.08415 

1335 80.63950 6.08423 

1336 80.63950 6.08424 

1337 80.63950 6.08428 

1338 80.63960 6.08429 

1339 80.63970 6.08435 

1340 80.63970 6.08435 

1341 80.63990 6.08440 

1342 80.64000 6.08447 

1343 80.64020 6.08458 

1344 80.64020 6.08458 

1345 80.64020 6.08458 

1346 80.64040 6.08465 

1347 80.64040 6.08466 

1348 80.64040 6.08466 

1349 80.64040 6.08466 

1350 80.64040 6.08466 

1351 80.64040 6.08466 

1352 80.64050 6.08467 

1353 80.64070 6.08468 

1354 80.64070 6.08468 

1355 80.64070 6.08468 

1356 80.64080 6.08467 

1357 80.64080 6.08467 

1358 80.64080 6.08467 

1359 80.64100 6.08462 

1360 80.64100 6.08462 

1361 80.64100 6.08462 

1362 80.64100 6.08462 

1363 80.64110 6.08456 

1364 80.64110 6.08451 

1365 80.64080 6.08405 

1366 80.64070 6.08408 

1367 80.64050 6.08412 

1368 80.64020 6.08413 

1369 80.64000 6.08412 

1370 80.63980 6.08396 

1371 80.63960 6.08385 

1372 80.63940 6.08371 

1373 80.63920 6.08358 

1374 80.63910 6.08350 

1375 80.63900 6.08353 

1376 80.63890 6.08352 

1377 80.63890 6.08348 

1378 80.63880 6.08349 

1379 80.63870 6.08352 

1380 80.63860 6.08355 

1381 80.63860 6.08359 

1382 80.63860 6.08362 

1383 80.63860 6.08366 

1384 80.63850 6.08367 

1385 80.63840 6.08365 

1386 80.63840 6.08363 

1387 80.63830 6.08360 

1388 80.63820 6.08359 

1389 80.63810 6.08361 

1390 80.63800 6.08365 

1391 80.63790 6.08370 

1392 80.63780 6.08371 

1393 80.63780 6.08376 

1394 80.63780 6.08382 

1395 80.63780 6.08386 

1396 80.63780 6.08388 

1397 80.63770 6.08386 

1398 80.63760 6.08385 

1399 80.63760 6.08389 

1400 80.63750 6.08392 

1401 80.63740 6.08389 

1402 80.63730 6.08387 

1403 80.63730 6.08387 

1404 80.63720 6.08399 

1405 80.63720 6.08418 

1406 80.63720 6.08419 

1407 80.63720 6.08419 

1408 80.63700 6.08422 

1409 80.63700 6.08422 

1410 80.63690 6.08427 

1411 80.63690 6.08427 

1412 80.63690 6.08427 

1413 80.63690 6.08427 

1414 80.63680 6.08432 

1415 80.63680 6.08433 

1416 80.63670 6.08439 

1417 80.63670 6.08439 

1418 80.63670 6.08439 

1419 80.63670 6.08445 

1420 80.63670 6.08445 

1421 80.63670 6.08446 

1422 80.63660 6.08453 

1423 80.63650 6.08459 

1424 80.63640 6.08461 

1425 80.63640 6.08462 

1426 80.63630 6.08460 

1427 80.63620 6.08455 

1428 80.63620 6.08455 

1429 80.63620 6.08455 

1430 80.63620 6.08455 

1431 80.63610 6.08456 

1432 80.63610 6.08456 

1433 80.63610 6.08456 

1434 80.63590 6.08460 

1435 80.63580 6.08462 

1436 80.63560 6.08463 

1437 80.63540 6.08465 

1438 80.63540 6.08465 

1439 80.63530 6.08467 

1440 80.63530 6.08467 

1441 80.63530 6.08467 

1442 80.63520 6.08470 

1443 80.63510 6.08471 

1444 80.63510 6.08471 

1445 80.63510 6.08471 

1446 80.63500 6.08475 

1447 80.63500 6.08475 

1448 80.63500 6.08476 

1449 80.63500 6.08483 

1450 80.63500 6.08519 

1451 80.63500 6.08537 

1452 80.63510 6.08585 

1453 80.63520 6.08620 

1454 80.63520 6.08620 

1455 80.63530 6.08631 

1456 80.63550 6.08645 

1457 80.63570 6.08662 

1458 80.63580 6.08678 

1459 80.63600 6.08674 

1460 80.63610 6.08668 

1461 80.63620 6.08667 

1462 80.63650 6.08666 
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1463 80.63650 6.08665 

1464 80.63650 6.08666 

1465 80.63670 6.08671 

1466 80.63700 6.08696 

1467 80.63720 6.08711 

1468 80.63720 6.08711 

1469 80.63730 6.08719 

1470 80.63740 6.08737 

1471 80.63760 6.08747 

1472 80.63770 6.08757 

1473 80.63780 6.08756 

1474 80.63790 6.08754 

1475 80.63790 6.08754 

1476 80.63800 6.08752 

1477 80.63800 6.08752 

1478 80.63810 6.08756 

1479 80.63820 6.08761 

1480 80.63830 6.08766 

1481 80.63840 6.08774 

1482 80.63830 6.08790 

1483 80.63850 6.08804 

1484 80.63880 6.08818 

1485 80.63890 6.08827 

1486 80.63900 6.08829 

1487 80.64850 6.08496 

1488 80.64910 6.08467 

1489 80.64910 6.08469 

1490 80.64910 6.08477 

1491 80.64900 6.08479 

1492 80.64890 6.08483 

1493 80.64880 6.08487 

1494 80.64870 6.08490 

1495 80.64860 6.08491 

1496 80.64850 6.08496 

1497 80.63620 6.07991 

1498 80.64040 6.08012 

1499 80.64040 6.08006 

1500 80.64030 6.08003 

1501 80.64030 6.08003 

1502 80.64010 6.07997 

1503 80.63990 6.07987 

1504 80.63980 6.07979 

1505 80.63960 6.07971 

1506 80.63960 6.07971 

1507 80.63960 6.07971 

1508 80.63950 6.07968 

1509 80.63950 6.07968 

1510 80.63950 6.07967 

1511 80.63940 6.07967 

1512 80.63920 6.07968 

1513 80.63920 6.07968 

1514 80.63900 6.07971 

1515 80.63900 6.07971 

1516 80.63870 6.07975 

1517 80.63850 6.07979 

1518 80.63830 6.07983 

1519 80.63810 6.07985 

1520 80.63800 6.07983 

1521 80.63800 6.07983 

1522 80.63780 6.07980 

1523 80.63780 6.07980 

1524 80.63770 6.07977 

1525 80.63770 6.07977 

1526 80.63770 6.07977 

1527 80.63770 6.07977 

1528 80.63770 6.07977 

1529 80.63750 6.07981 

1530 80.63740 6.07981 

1531 80.63720 6.07981 

1532 80.63710 6.07981 

1533 80.63710 6.07981 

1534 80.63650 6.07983 

1535 80.63650 6.07983 

1536 80.63630 6.07986 

1537 80.63620 6.07987 

1538 80.63620 6.07991 

1539 80.65770 6.07838 

1540 80.65770 6.07850 

1541 80.65770 6.07857 

1542 80.65800 6.07851 

1543 80.65800 6.07851 

1544 80.65790 6.07827 

1545 80.65780 6.07829 

1546 80.65790 6.07836 

1547 80.65770 6.07838 
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අ . X Y 

0 80.6432 6.0824 

1 80.6433 6.0822 

2 80.6434 6.0822 

3 80.6435 6.0822 

4 80.6436 6.0823 

5 80.6439 6.0822 

6 80.6439 6.0823 

7 80.6440 6.0823 

8 80.6441 6.0823 

9 80.6441 6.0823 

10 80.6443 6.0822 

11 80.6443 6.0822 

12 80.6446 6.0821 

13 80.6447 6.0821 

14 80.6448 6.0820 

15 80.6449 6.0820 

16 80.6449 6.0820 

17 80.6452 6.0819 

18 80.6453 6.0819 

19 80.6454 6.0821 

20 80.6456 6.0821 

21 80.6457 6.0823 

22 80.6459 6.0822 

23 80.6459 6.0822 

24 80.6461 6.0822 

25 80.6462 6.0821 

26 80.6461 6.0815 

27 80.6464 6.0814 

28 80.6464 6.0811 

29 80.6463 6.0808 

30 80.6463 6.0805 

31 80.6463 6.0801 

32 80.6466 6.0801 

33 80.6466 6.0803 

34 80.6466 6.0805 

35 80.6466 6.0805 

36 80.6466 6.0807 

37 80.6466 6.0807 

38 80.6466 6.0809 

39 80.6466 6.0810 

40 80.6467 6.0812 

41 80.6468 6.0813 

42 80.6468 6.0814 

43 80.6468 6.0815 

44 80.6469 6.0816 

45 80.6469 6.0817 

46 80.6470 6.0817 

47 80.6470 6.0818 

48 80.6470 6.0818 

49 80.6473 6.0817 

50 80.6478 6.0815 

51 80.6478 6.0815 

52 80.6478 6.0815 

53 80.6481 6.0814 

54 80.6481 6.0814 

55 80.6483 6.0813 

56 80.6485 6.0812 

57 80.6486 6.0812 

58 80.6485 6.0811 

59 80.6484 6.0810 

60 80.6484 6.0809 

61 80.6484 6.0808 

62 80.6484 6.0807 

63 80.6485 6.0807 

64 80.6486 6.0805 

65 80.6487 6.0806 

66 80.6489 6.0806 

67 80.6491 6.0806 

68 80.6492 6.0806 

69 80.6493 6.0806 

70 80.6493 6.0805 

71 80.6494 6.0805 

72 80.6494 6.0805 

73 80.6495 6.0804 

74 80.6497 6.0803 

75 80.6497 6.0803 

76 80.6498 6.0803 

77 80.6499 6.0802 

78 80.6499 6.0802 

79 80.6500 6.0800 

80 80.6500 6.0800 

81 80.6500 6.0799 

82 80.6500 6.0799 

83 80.6502 6.0799 

84 80.6503 6.0799 

85 80.6504 6.0798 

86 80.6505 6.0798 

87 80.6506 6.0798 

88 80.6506 6.0797 

89 80.6507 6.0797 

90 80.6506 6.0796 

91 80.6506 6.0795 

92 80.6507 6.0795 

93 80.6507 6.0795 

94 80.6507 6.0794 

95 80.6507 6.0793 

96 80.6507 6.0792 

97 80.6509 6.0793 

98 80.6510 6.0792 

99 80.6511 6.0792 

100 80.6511 6.0791 

101 80.6512 6.0791 

102 80.6513 6.0791 

103 80.6513 6.0791 

104 80.6514 6.0791 

105 80.6515 6.0792 

106 80.6515 6.0792 

107 80.6516 6.0792 

108 80.6517 6.0792 

109 80.6517 6.0792 

110 80.6518 6.0793 

111 80.6518 6.0793 

112 80.6519 6.0794 

113 80.6519 6.0795 

114 80.6519 6.0796 

115 80.6519 6.0797 

116 80.6520 6.0798 

117 80.6521 6.0798 

118 80.6522 6.0799 

119 80.6524 6.0799 

120 80.6525 6.0799 

121 80.6526 6.0799 

122 80.6526 6.0799 

123 80.6528 6.0800 

124 80.6529 6.0800 

125 80.6531 6.0800 

126 80.6531 6.0799 

127 80.6532 6.0798 

128 80.6533 6.0798 

129 80.6533 6.0797 

130 80.6534 6.0797 

131 80.6535 6.0796 

132 80.6535 6.0796 

133 80.6536 6.0795 

134 80.6536 6.0795 

135 80.6537 6.0795 

136 80.6538 6.0794 

137 80.6538 6.0795 

138 80.6539 6.0795 

139 80.6539 6.0794 

140 80.6538 6.0794 

141 80.6538 6.0794 

142 80.6540 6.0793 

143 80.6543 6.0792 

144 80.6545 6.0792 

145 80.6545 6.0792 

146 80.6546 6.0792 

147 80.6546 6.0793 

148 80.6546 6.0793 

149 80.6546 6.0794 

150 80.6546 6.0794 

151 80.6547 6.0795 

152 80.6547 6.0796 

153 80.6548 6.0796 

154 80.6548 6.0796 

155 80.6549 6.0795 

156 80.6549 6.0794 

157 80.6549 6.0794 

158 80.6549 6.0793 

159 80.6548 6.0793 

160 80.6548 6.0792 

161 80.6548 6.0792 

162 80.6548 6.0791 

163 80.6548 6.0790 

164 80.6548 6.0790 

165 80.6549 6.0789 

166 80.6549 6.0789 

167 80.6550 6.0790 

168 80.6550 6.0791 

169 80.6550 6.0791 

170 80.6551 6.0792 

171 80.6551 6.0792 

172 80.6551 6.0791 

173 80.6551 6.0790 

174 80.6552 6.0790 

175 80.6552 6.0789 

176 80.6553 6.0789 

177 80.6554 6.0790 

178 80.6554 6.0792 

179 80.6554 6.0793 

180 80.6558 6.0792 

181 80.6560 6.0791 

182 80.6562 6.0791 

183 80.6564 6.0790 

184 80.6564 6.0790 

185 80.6567 6.0789 

186 80.6569 6.0788 

187 80.6569 6.0788 

188 80.6571 6.0787 

189 80.6571 6.0786 

190 80.6571 6.0786 

191 80.6571 6.0785 

192 80.6571 6.0785 

193 80.6571 6.0784 

194 80.6571 6.0784 

195 80.6572 6.0783 

196 80.6572 6.0783 

197 80.6573 6.0783 

198 80.6573 6.0784 

199 80.6574 6.0784 

200 80.6574 6.0784 

201 80.6575 6.0784 

202 80.6575 6.0783 

203 80.6575 6.0783 

204 80.6575 6.0783 

205 80.6576 6.0782 

206 80.6576 6.0782 

207 80.6577 6.0782 

208 80.6577 6.0783 

209 80.6577 6.0784 

210 80.6579 6.0784 

211 80.6578 6.0783 

212 80.6579 6.0783 

213 80.6579 6.0781 

214 80.6579 6.0780 

215 80.6578 6.0770 

216 80.6578 6.0770 

217 80.6577 6.0770 

218 80.6576 6.0770 

219 80.6574 6.0770 

220 80.6573 6.0769 

221 80.6572 6.0770 

222 80.6571 6.0770 

223 80.6570 6.0771 

224 80.6568 6.0771 

225 80.6566 6.0772 

226 80.6564 6.0772 

227 80.6563 6.0772 

228 80.6562 6.0772 

229 80.6561 6.0773 

230 80.6560 6.0774 

231 80.6559 6.0773 

232 80.6559 6.0773 

233 80.6559 6.0771 

234 80.6560 6.0770 

235 80.6559 6.0770 

236 80.6558 6.0769 

237 80.6558 6.0769 

238 80.6557 6.0768 

239 80.6557 6.0768 

240 80.6557 6.0768 

241 80.6556 6.0768 

242 80.6556 6.0768 
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243 80.6556 6.0768 

244 80.6556 6.0768 

245 80.6555 6.0767 

246 80.6554 6.0767 

247 80.6554 6.0768 

248 80.6554 6.0770 

249 80.6553 6.0771 

250 80.6553 6.0771 

251 80.6553 6.0772 

252 80.6553 6.0772 

253 80.6552 6.0772 

254 80.6552 6.0772 

255 80.6551 6.0771 

256 80.6550 6.0771 

257 80.6549 6.0772 

258 80.6548 6.0772 

259 80.6547 6.0773 

260 80.6546 6.0773 

261 80.6545 6.0774 

262 80.6544 6.0774 

263 80.6543 6.0774 

264 80.6543 6.0775 

265 80.6543 6.0775 

266 80.6543 6.0776 

267 80.6542 6.0776 

268 80.6541 6.0776 

269 80.6541 6.0776 

270 80.6541 6.0775 

271 80.6540 6.0775 

272 80.6540 6.0775 

273 80.6540 6.0775 

274 80.6540 6.0775 

275 80.6540 6.0776 

276 80.6539 6.0776 

277 80.6539 6.0776 

278 80.6539 6.0776 

279 80.6538 6.0776 

280 80.6538 6.0776 

281 80.6537 6.0776 

282 80.6537 6.0776 

283 80.6537 6.0777 

284 80.6537 6.0777 

285 80.6537 6.0778 

286 80.6537 6.0779 

287 80.6537 6.0779 

288 80.6537 6.0779 

289 80.6537 6.0779 

290 80.6537 6.0779 

291 80.6537 6.0779 

292 80.6537 6.0780 

293 80.6536 6.0780 

294 80.6535 6.0780 

295 80.6535 6.0780 

296 80.6535 6.0781 

297 80.6535 6.0781 

298 80.6535 6.0781 

299 80.6533 6.0781 

300 80.6533 6.0781 

301 80.6532 6.0781 

302 80.6532 6.0781 

303 80.6532 6.0781 

304 80.6532 6.0781 

305 80.6531 6.0781 

306 80.6531 6.0780 

307 80.6530 6.0779 

308 80.6529 6.0779 

309 80.6528 6.0779 

310 80.6527 6.0779 

311 80.6526 6.0779 

312 80.6526 6.0779 

313 80.6525 6.0778 

314 80.6525 6.0778 

315 80.6524 6.0778 

316 80.6522 6.0778 

317 80.6521 6.0778 

318 80.6519 6.0779 

319 80.6518 6.0779 

320 80.6516 6.0779 

321 80.6515 6.0779 

322 80.6514 6.0779 

323 80.6512 6.0780 

324 80.6512 6.0780 

325 80.6511 6.0780 

326 80.6510 6.0781 

327 80.6509 6.0781 

328 80.6509 6.0782 

329 80.6508 6.0782 

330 80.6507 6.0782 

331 80.6506 6.0782 

332 80.6504 6.0783 

333 80.6503 6.0783 

334 80.6502 6.0783 

335 80.6501 6.0784 

336 80.6499 6.0784 

337 80.6498 6.0785 

338 80.6497 6.0785 

339 80.6497 6.0785 

340 80.6497 6.0786 

341 80.6496 6.0786 

342 80.6496 6.0786 

343 80.6495 6.0786 

344 80.6495 6.0786 

345 80.6495 6.0786 

346 80.6495 6.0786 

347 80.6495 6.0786 

348 80.6494 6.0786 

349 80.6493 6.0786 

350 80.6493 6.0786 

351 80.6493 6.0786 

352 80.6493 6.0786 

353 80.6493 6.0786 

354 80.6492 6.0785 

355 80.6491 6.0786 

356 80.6490 6.0787 

357 80.6490 6.0788 

358 80.6489 6.0788 

359 80.6488 6.0788 

360 80.6488 6.0788 

361 80.6487 6.0788 

362 80.6487 6.0788 

363 80.6487 6.0788 

364 80.6487 6.0788 

365 80.6486 6.0788 

366 80.6486 6.0788 

367 80.6486 6.0788 

368 80.6486 6.0788 

369 80.6486 6.0788 

370 80.6486 6.0788 

371 80.6485 6.0788 

372 80.6484 6.0788 

373 80.6484 6.0788 

374 80.6484 6.0788 

375 80.6484 6.0788 

376 80.6483 6.0787 

377 80.6483 6.0787 

378 80.6482 6.0787 

379 80.6481 6.0787 

380 80.6481 6.0787 

381 80.6480 6.0787 

382 80.6480 6.0787 

383 80.6479 6.0787 

384 80.6479 6.0787 

385 80.6479 6.0787 

386 80.6479 6.0787 

387 80.6479 6.0788 

388 80.6478 6.0788 

389 80.6477 6.0788 

390 80.6476 6.0788 

391 80.6476 6.0788 

392 80.6476 6.0788 

393 80.6476 6.0787 

394 80.6475 6.0787 

395 80.6475 6.0787 

396 80.6475 6.0787 

397 80.6475 6.0787 

398 80.6474 6.0787 

399 80.6473 6.0787 

400 80.6472 6.0787 

401 80.6472 6.0788 

402 80.6472 6.0788 

403 80.6471 6.0789 

404 80.6471 6.0789 

405 80.6470 6.0790 

406 80.6469 6.0790 

407 80.6469 6.0791 

408 80.6469 6.0791 

409 80.6468 6.0792 

410 80.6467 6.0792 

411 80.6467 6.0792 

412 80.6467 6.0792 

413 80.6467 6.0789 

414 80.6467 6.0789 

415 80.6466 6.0785 

416 80.6466 6.0782 

417 80.6465 6.0782 

418 80.6461 6.0783 

419 80.6461 6.0784 

420 80.6455 6.0785 

421 80.6455 6.0785 

422 80.6453 6.0785 

423 80.6450 6.0785 

424 80.6450 6.0785 

425 80.6444 6.0785 

426 80.6444 6.0785 

427 80.6441 6.0785 

428 80.6434 6.0785 

429 80.6431 6.0786 

430 80.6430 6.0785 

431 80.6427 6.0786 

432 80.6427 6.0786 

433 80.6427 6.0786 

434 80.6427 6.0786 

435 80.6424 6.0785 

436 80.6420 6.0785 

437 80.6417 6.0785 

438 80.6415 6.0785 

439 80.6415 6.0785 

440 80.6415 6.0785 

441 80.6415 6.0785 

442 80.6415 6.0785 

443 80.6415 6.0785 

444 80.6414 6.0785 

445 80.6413 6.0785 

446 80.6413 6.0785 

447 80.6411 6.0785 

448 80.6410 6.0784 

449 80.6409 6.0784 

450 80.6408 6.0784 

451 80.6407 6.0785 

452 80.6408 6.0786 

453 80.6407 6.0788 

454 80.6408 6.0789 

455 80.6408 6.0790 

456 80.6407 6.0793 

457 80.6406 6.0795 

458 80.6405 6.0796 

459 80.6404 6.0796 

460 80.6403 6.0797 

461 80.6402 6.0797 

462 80.6401 6.0795 

463 80.6400 6.0794 

464 80.6399 6.0793 

465 80.6398 6.0792 

466 80.6396 6.0790 

467 80.6395 6.0791 

468 80.6394 6.0790 

469 80.6392 6.0789 

470 80.6391 6.0789 

471 80.6389 6.0789 

472 80.6387 6.0790 

473 80.6385 6.0790 

474 80.6384 6.0791 

475 80.6383 6.0791 

476 80.6382 6.0791 

477 80.6381 6.0790 

478 80.6380 6.0790 

479 80.6380 6.0789 

480 80.6379 6.0789 

481 80.6379 6.0790 

482 80.6377 6.0790 

483 80.6376 6.0791 

484 80.6375 6.0791 

485 80.6374 6.0791 

486 80.6372 6.0791 
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487 80.6371 6.0791 

488 80.6370 6.0791 

489 80.6369 6.0791 

490 80.6368 6.0791 

491 80.6366 6.0791 

492 80.6364 6.0791 

493 80.6364 6.0791 

494 80.6363 6.0791 

495 80.6364 6.0789 

496 80.6364 6.0788 

497 80.6364 6.0787 

498 80.6363 6.0785 

499 80.6362 6.0784 

500 80.6361 6.0783 

501 80.6360 6.0782 

502 80.6359 6.0782 

503 80.6358 6.0781 

504 80.6357 6.0780 

505 80.6357 6.0780 

506 80.6355 6.0781 

507 80.6354 6.0780 

508 80.6353 6.0780 

509 80.6353 6.0780 

510 80.6353 6.0779 

511 80.6353 6.0778 

512 80.6353 6.0778 

513 80.6353 6.0777 

514 80.6352 6.0777 

515 80.6352 6.0777 

516 80.6351 6.0778 

517 80.6350 6.0778 

518 80.6349 6.0778 

519 80.6349 6.0777 

520 80.6349 6.0777 

521 80.6349 6.0776 

522 80.6349 6.0776 

523 80.6350 6.0775 

524 80.6350 6.0775 

525 80.6350 6.0774 

526 80.6349 6.0774 

527 80.6349 6.0774 

528 80.6348 6.0774 

529 80.6348 6.0773 

530 80.6348 6.0773 

531 80.6348 6.0772 

532 80.6349 6.0772 

533 80.6348 6.0771 

534 80.6348 6.0771 

535 80.6347 6.0772 

536 80.6347 6.0772 

537 80.6346 6.0772 

538 80.6346 6.0772 

539 80.6345 6.0772 

540 80.6345 6.0773 

541 80.6344 6.0773 

542 80.6343 6.0774 

543 80.6343 6.0774 

544 80.6343 6.0773 

545 80.6342 6.0774 

546 80.6342 6.0774 

547 80.6341 6.0774 

548 80.6341 6.0775 

549 80.6340 6.0774 

550 80.6340 6.0774 

551 80.6340 6.0773 

552 80.6339 6.0772 

553 80.6339 6.0771 

554 80.6338 6.0771 

555 80.6338 6.0770 

556 80.6337 6.0770 

557 80.6337 6.0769 

558 80.6337 6.0770 

559 80.6336 6.0771 

560 80.6336 6.0771 

561 80.6335 6.0771 

562 80.6335 6.0770 

563 80.6334 6.0770 

564 80.6334 6.0769 

565 80.6334 6.0769 

566 80.6334 6.0768 

567 80.6333 6.0768 

568 80.6333 6.0767 

569 80.6333 6.0767 

570 80.6332 6.0766 

571 80.6331 6.0766 

572 80.6330 6.0766 

573 80.6330 6.0767 

574 80.6330 6.0767 

575 80.6329 6.0767 

576 80.6328 6.0766 

577 80.6328 6.0765 

578 80.6328 6.0763 

579 80.6328 6.0763 

580 80.6329 6.0762 

581 80.6328 6.0761 

582 80.6327 6.0760 

583 80.6327 6.0761 

584 80.6326 6.0761 

585 80.6326 6.0761 

586 80.6326 6.0761 

587 80.6326 6.0761 

588 80.6326 6.0762 

589 80.6325 6.0763 

590 80.6325 6.0763 

591 80.6325 6.0763 

592 80.6325 6.0763 

593 80.6325 6.0763 

594 80.6324 6.0763 

595 80.6324 6.0763 

596 80.6324 6.0763 

597 80.6324 6.0763 

598 80.6324 6.0763 

599 80.6323 6.0767 

600 80.6321 6.0777 

601 80.6321 6.0793 

602 80.6322 6.0794 

603 80.6322 6.0794 

604 80.6324 6.0795 

605 80.6327 6.0795 

606 80.6329 6.0795 

607 80.6329 6.0795 

608 80.6329 6.0795 

609 80.6332 6.0796 

610 80.6333 6.0796 

611 80.6333 6.0796 

612 80.6335 6.0796 

613 80.6335 6.0796 

614 80.6335 6.0796 

615 80.6335 6.0796 

616 80.6337 6.0796 

617 80.6337 6.0796 

618 80.6339 6.0797 

619 80.6341 6.0797 

620 80.6341 6.0797 

621 80.6341 6.0797 

622 80.6343 6.0798 

623 80.6345 6.0798 

624 80.6345 6.0798 

625 80.6347 6.0799 

626 80.6349 6.0799 

627 80.6351 6.0798 

628 80.6353 6.0798 

629 80.6353 6.0798 

630 80.6354 6.0798 

631 80.6354 6.0798 

632 80.6354 6.0798 

633 80.6354 6.0798 

634 80.6355 6.0799 

635 80.6357 6.0799 

636 80.6359 6.0799 

637 80.6359 6.0799 

638 80.6360 6.0799 

639 80.6361 6.0799 

640 80.6363 6.0799 

641 80.6365 6.0798 

642 80.6365 6.0798 

643 80.6371 6.0798 

644 80.6371 6.0798 

645 80.6372 6.0798 

646 80.6374 6.0798 

647 80.6375 6.0798 

648 80.6377 6.0798 

649 80.6377 6.0798 

650 80.6377 6.0798 

651 80.6377 6.0798 

652 80.6377 6.0798 

653 80.6378 6.0798 

654 80.6378 6.0798 

655 80.6380 6.0798 

656 80.6380 6.0798 

657 80.6381 6.0799 

658 80.6383 6.0798 

659 80.6386 6.0798 

660 80.6387 6.0798 

661 80.6390 6.0797 

662 80.6390 6.0797 

663 80.6391 6.0797 

664 80.6392 6.0797 

665 80.6393 6.0797 

666 80.6395 6.0797 

667 80.6395 6.0797 

668 80.6395 6.0797 

669 80.6396 6.0797 

670 80.6396 6.0797 

671 80.6396 6.0797 

672 80.6398 6.0798 

673 80.6399 6.0799 

674 80.6401 6.0800 

675 80.6403 6.0800 

676 80.6403 6.0800 

677 80.6404 6.0801 

678 80.6404 6.0801 

679 80.6404 6.0802 

680 80.6404 6.0802 

681 80.6405 6.0804 

682 80.6406 6.0805 

683 80.6406 6.0805 

684 80.6406 6.0804 

685 80.6407 6.0804 

686 80.6408 6.0805 

687 80.6409 6.0805 

688 80.6410 6.0806 

689 80.6411 6.0806 

690 80.6411 6.0806 

691 80.6412 6.0806 

692 80.6413 6.0805 

693 80.6414 6.0804 

694 80.6416 6.0804 

695 80.6416 6.0803 

696 80.6417 6.0803 

697 80.6418 6.0802 

698 80.6419 6.0802 

699 80.6420 6.0801 

700 80.6421 6.0801 

701 80.6422 6.0800 

702 80.6422 6.0800 

703 80.6422 6.0800 

704 80.6423 6.0799 

705 80.6423 6.0799 

706 80.6423 6.0799 

707 80.6424 6.0798 

708 80.6425 6.0798 

709 80.6426 6.0799 

710 80.6426 6.0800 

711 80.6425 6.0800 

712 80.6424 6.0801 

713 80.6424 6.0802 

714 80.6425 6.0803 

715 80.6425 6.0804 

716 80.6424 6.0806 

717 80.6424 6.0806 

718 80.6424 6.0806 

719 80.6431 6.0813 

720 80.6432 6.0812 

721 80.6432 6.0812 

722 80.6432 6.0812 

723 80.6432 6.0812 

724 80.6433 6.0812 

725 80.6434 6.0812 

726 80.6434 6.0811 

727 80.6434 6.0811 

728 80.6434 6.0811 

729 80.6435 6.0809 

730 80.6435 6.0807 
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731 80.6435 6.0807 

732 80.6435 6.0807 

733 80.6436 6.0805 

734 80.6436 6.0805 

735 80.6436 6.0805 

736 80.6436 6.0805 

737 80.6438 6.0803 

738 80.6438 6.0803 

739 80.6439 6.0801 

740 80.6440 6.0802 

741 80.6441 6.0803 

742 80.6442 6.0806 

743 80.6441 6.0809 

744 80.6442 6.0809 

745 80.6442 6.0812 

746 80.6441 6.0813 

747 80.6440 6.0814 

748 80.6438 6.0814 

749 80.6435 6.0814 

750 80.6435 6.0818 

751 80.6435 6.0818 

752 80.6435 6.0818 

753 80.6431 6.0818 

754 80.6429 6.0818 

755 80.6429 6.0818 

756 80.6427 6.0822 

757 80.6427 6.0822 

758 80.6427 6.0822 

759 80.6427 6.0822 

760 80.6427 6.0822 

761 80.6426 6.0822 

762 80.6426 6.0823 

763 80.6426 6.0823 

764 80.6427 6.0823 

765 80.6428 6.0824 

766 80.6429 6.0824 

767 80.6430 6.0824 

768 80.6430 6.0824 

769 80.6431 6.0824 

770 80.6432 6.0824 

771 80.6562 6.0830 

772 80.6562 6.0830 

773 80.6562 6.0830 

774 80.6562 6.0830 

775 80.6561 6.0833 

776 80.6561 6.0833 

777 80.6561 6.0833 

778 80.6562 6.0833 

779 80.6562 6.0833 

780 80.6562 6.0833 

781 80.6563 6.0833 

782 80.6563 6.0833 

783 80.6563 6.0832 

784 80.6563 6.0832 

785 80.6563 6.0832 

786 80.6562 6.0830 

787 80.6562 6.0830 

788 80.6562 6.0830 

789 80.6559 6.0830 

790 80.6557 6.0830 

791 80.6556 6.0831 

792 80.6556 6.0832 

793 80.6556 6.0833 

794 80.6556 6.0833 

795 80.6559 6.0833 

796 80.6559 6.0833 

797 80.6560 6.0833 

798 80.6560 6.0833 

799 80.6560 6.0833 

800 80.6561 6.0833 

801 80.6561 6.0833 

802 80.6562 6.0830 

803 80.6564 6.0829 

804 80.6569 6.0823 

805 80.6571 6.0819 

806 80.6573 6.0817 

807 80.6574 6.0817 

808 80.6576 6.0814 

809 80.6579 6.0811 

810 80.6579 6.0809 

811 80.6578 6.0809 

812 80.6578 6.0803 

813 80.6578 6.0801 

814 80.6578 6.0799 

815 80.6580 6.0798 

816 80.6581 6.0796 

817 80.6582 6.0794 

818 80.6582 6.0793 

819 80.6582 6.0793 

820 80.6583 6.0792 

821 80.6583 6.0791 

822 80.6583 6.0790 

823 80.6583 6.0790 

824 80.6584 6.0790 

825 80.6584 6.0790 

826 80.6584 6.0790 

827 80.6583 6.0790 

828 80.6582 6.0792 

829 80.6582 6.0794 

830 80.6580 6.0796 

831 80.6580 6.0797 

832 80.6579 6.0798 

833 80.6577 6.0798 

834 80.6576 6.0799 

835 80.6575 6.0800 

836 80.6574 6.0801 

837 80.6573 6.0803 

838 80.6573 6.0804 

839 80.6573 6.0805 

840 80.6573 6.0805 

841 80.6573 6.0806 

842 80.6573 6.0808 

843 80.6573 6.0810 

844 80.6574 6.0811 

845 80.6573 6.0812 

846 80.6573 6.0813 

847 80.6572 6.0814 

848 80.6570 6.0816 

849 80.6570 6.0817 

850 80.6568 6.0818 

851 80.6567 6.0819 

852 80.6566 6.0820 

853 80.6565 6.0820 

854 80.6564 6.0820 

855 80.6562 6.0820 

856 80.6561 6.0820 

857 80.6560 6.0820 

858 80.6559 6.0820 

859 80.6558 6.0820 

860 80.6557 6.0819 

861 80.6557 6.0818 

862 80.6557 6.0816 

863 80.6557 6.0815 

864 80.6556 6.0814 

865 80.6556 6.0812 

866 80.6556 6.0812 

867 80.6556 6.0810 

868 80.6557 6.0809 

869 80.6557 6.0809 

870 80.6557 6.0807 

871 80.6558 6.0804 

872 80.6557 6.0801 

873 80.6559 6.0801 

874 80.6559 6.0802 

875 80.6560 6.0802 

876 80.6559 6.0800 

877 80.6560 6.0798 

878 80.6560 6.0797 

879 80.6560 6.0796 

880 80.6560 6.0795 

881 80.6560 6.0793 

882 80.6560 6.0792 

883 80.6558 6.0793 

884 80.6557 6.0793 

885 80.6558 6.0796 

886 80.6557 6.0796 

887 80.6555 6.0797 

888 80.6554 6.0796 

889 80.6553 6.0796 

890 80.6552 6.0797 

891 80.6552 6.0799 

892 80.6550 6.0800 

893 80.6549 6.0802 

894 80.6548 6.0802 

895 80.6548 6.0804 

896 80.6548 6.0804 

897 80.6548 6.0806 

898 80.6549 6.0807 

899 80.6549 6.0807 

900 80.6547 6.0808 

901 80.6545 6.0809 

902 80.6543 6.0808 

903 80.6542 6.0809 

904 80.6542 6.0809 

905 80.6541 6.0809 

906 80.6541 6.0810 

907 80.6540 6.0810 

908 80.6540 6.0811 

909 80.6540 6.0811 

910 80.6541 6.0811 

911 80.6541 6.0812 

912 80.6541 6.0813 

913 80.6541 6.0813 

914 80.6542 6.0813 

915 80.6542 6.0814 

916 80.6542 6.0814 

917 80.6542 6.0815 

918 80.6542 6.0815 

919 80.6542 6.0816 

920 80.6542 6.0817 

921 80.6542 6.0817 

922 80.6541 6.0817 

923 80.6541 6.0818 

924 80.6540 6.0818 

925 80.6540 6.0819 

926 80.6540 6.0819 

927 80.6540 6.0819 

928 80.6539 6.0819 

929 80.6538 6.0820 

930 80.6536 6.0821 

931 80.6533 6.0821 

932 80.6530 6.0821 

933 80.6528 6.0822 

934 80.6527 6.0822 

935 80.6526 6.0823 

936 80.6525 6.0824 

937 80.6524 6.0824 

938 80.6523 6.0824 

939 80.6521 6.0824 

940 80.6520 6.0825 

941 80.6519 6.0826 

942 80.6519 6.0826 

943 80.6520 6.0827 

944 80.6521 6.0828 

945 80.6521 6.0829 

946 80.6521 6.0830 

947 80.6520 6.0831 

948 80.6519 6.0832 

949 80.6518 6.0832 

950 80.6518 6.0832 

951 80.6516 6.0832 

952 80.6516 6.0832 

953 80.6516 6.0833 

954 80.6516 6.0833 

955 80.6516 6.0833 

956 80.6518 6.0834 

957 80.6519 6.0835 

958 80.6520 6.0836 

959 80.6521 6.0836 

960 80.6521 6.0836 

961 80.6522 6.0836 

962 80.6523 6.0836 

963 80.6524 6.0836 

964 80.6526 6.0836 

965 80.6527 6.0837 

966 80.6527 6.0837 

967 80.6528 6.0838 

968 80.6528 6.0839 

969 80.6528 6.0840 

970 80.6529 6.0841 

971 80.6529 6.0841 

972 80.6530 6.0840 

973 80.6529 6.0839 

974 80.6529 6.0838 
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975 80.6529 6.0838 

976 80.6529 6.0836 

977 80.6529 6.0836 

978 80.6530 6.0835 

979 80.6530 6.0834 

980 80.6530 6.0834 

981 80.6531 6.0833 

982 80.6532 6.0832 

983 80.6533 6.0832 

984 80.6535 6.0832 

985 80.6537 6.0832 

986 80.6539 6.0832 

987 80.6539 6.0832 

988 80.6540 6.0833 

989 80.6542 6.0834 

990 80.6542 6.0834 

991 80.6542 6.0834 

992 80.6542 6.0834 

993 80.6544 6.0836 

994 80.6545 6.0837 

995 80.6546 6.0838 

996 80.6547 6.0839 

997 80.6547 6.0841 

998 80.6548 6.0840 

999 80.6550 6.0840 

1000 80.6551 6.0840 

1001 80.6551 6.0839 

1002 80.6552 6.0839 

1003 80.6551 6.0839 

1004 80.6551 6.0838 

1005 80.6549 6.0837 

1006 80.6549 6.0837 

1007 80.6548 6.0837 

1008 80.6547 6.0837 

1009 80.6546 6.0836 

1010 80.6546 6.0835 

1011 80.6547 6.0834 

1012 80.6547 6.0832 

1013 80.6545 6.0831 

1014 80.6545 6.0830 

1015 80.6544 6.0829 

1016 80.6544 6.0829 

1017 80.6543 6.0827 

1018 80.6543 6.0827 

1019 80.6543 6.0825 

1020 80.6545 6.0825 

1021 80.6546 6.0824 

1022 80.6547 6.0823 

1023 80.6547 6.0822 

1024 80.6548 6.0822 

1025 80.6549 6.0822 

1026 80.6549 6.0821 

1027 80.6550 6.0820 

1028 80.6550 6.0819 

1029 80.6550 6.0818 

1030 80.6551 6.0818 

1031 80.6552 6.0818 

1032 80.6555 6.0819 

1033 80.6558 6.0824 

1034 80.6561 6.0829 

1035 80.6562 6.0830 

1036 80.6362 6.0846 

1037 80.6362 6.0846 

1038 80.6362 6.0846 

1039 80.6362 6.0846 

1040 80.6363 6.0846 

1041 80.6364 6.0846 

1042 80.6364 6.0846 

1043 80.6365 6.0846 

1044 80.6366 6.0845 

1045 80.6367 6.0845 

1046 80.6367 6.0845 

1047 80.6367 6.0845 

1048 80.6367 6.0844 

1049 80.6367 6.0844 

1050 80.6367 6.0844 

1051 80.6368 6.0843 

1052 80.6368 6.0843 

1053 80.6369 6.0843 

1054 80.6369 6.0843 

1055 80.6369 6.0843 

1056 80.6369 6.0843 

1057 80.6370 6.0842 

1058 80.6370 6.0842 

1059 80.6372 6.0842 

1060 80.6372 6.0842 

1061 80.6372 6.0842 

1062 80.6372 6.0840 

1063 80.6373 6.0839 

1064 80.6374 6.0839 

1065 80.6375 6.0839 

1066 80.6376 6.0839 

1067 80.6376 6.0839 

1068 80.6377 6.0839 

1069 80.6378 6.0839 

1070 80.6378 6.0839 

1071 80.6378 6.0838 

1072 80.6378 6.0838 

1073 80.6378 6.0837 

1074 80.6379 6.0837 

1075 80.6380 6.0837 

1076 80.6381 6.0836 

1077 80.6382 6.0836 

1078 80.6383 6.0836 

1079 80.6384 6.0836 

1080 80.6384 6.0836 

1081 80.6385 6.0837 

1082 80.6386 6.0837 

1083 80.6386 6.0836 

1084 80.6386 6.0836 

1085 80.6387 6.0835 

1086 80.6387 6.0835 

1087 80.6388 6.0835 

1088 80.6389 6.0835 

1089 80.6389 6.0835 

1090 80.6390 6.0835 

1091 80.6391 6.0835 

1092 80.6391 6.0835 

1093 80.6391 6.0835 

1094 80.6393 6.0834 

1095 80.6394 6.0834 

1096 80.6394 6.0833 

1097 80.6394 6.0833 

1098 80.6394 6.0832 

1099 80.6395 6.0832 

1100 80.6396 6.0831 

1101 80.6396 6.0831 

1102 80.6397 6.0831 

1103 80.6398 6.0831 

1104 80.6399 6.0830 

1105 80.6400 6.0831 

1106 80.6400 6.0832 

1107 80.6401 6.0832 

1108 80.6401 6.0832 

1109 80.6402 6.0831 

1110 80.6402 6.0831 

1111 80.6403 6.0831 

1112 80.6403 6.0830 

1113 80.6403 6.0830 

1114 80.6404 6.0830 

1115 80.6404 6.0829 

1116 80.6404 6.0828 

1117 80.6405 6.0827 

1118 80.6405 6.0827 

1119 80.6406 6.0825 

1120 80.6407 6.0824 

1121 80.6408 6.0824 

1122 80.6409 6.0823 

1123 80.6408 6.0822 

1124 80.6406 6.0820 

1125 80.6405 6.0819 

1126 80.6403 6.0814 

1127 80.6402 6.0812 

1128 80.6402 6.0810 

1129 80.6402 6.0808 

1130 80.6401 6.0808 

1131 80.6400 6.0809 

1132 80.6399 6.0810 

1133 80.6399 6.0811 

1134 80.6399 6.0813 

1135 80.6399 6.0814 

1136 80.6399 6.0815 

1137 80.6399 6.0817 

1138 80.6398 6.0818 

1139 80.6396 6.0818 

1140 80.6395 6.0817 

1141 80.6394 6.0817 

1142 80.6393 6.0817 

1143 80.6393 6.0816 

1144 80.6393 6.0815 

1145 80.6392 6.0814 

1146 80.6392 6.0814 

1147 80.6391 6.0813 

1148 80.6390 6.0814 

1149 80.6389 6.0814 

1150 80.6389 6.0814 

1151 80.6388 6.0813 

1152 80.6387 6.0813 

1153 80.6387 6.0812 

1154 80.6386 6.0812 

1155 80.6385 6.0813 

1156 80.6385 6.0814 

1157 80.6385 6.0815 

1158 80.6385 6.0816 

1159 80.6384 6.0817 

1160 80.6384 6.0818 

1161 80.6385 6.0821 

1162 80.6385 6.0821 

1163 80.6385 6.0823 

1164 80.6386 6.0824 

1165 80.6385 6.0826 

1166 80.6384 6.0826 

1167 80.6383 6.0827 

1168 80.6381 6.0827 

1169 80.6380 6.0827 

1170 80.6379 6.0827 

1171 80.6377 6.0828 

1172 80.6377 6.0829 

1173 80.6378 6.0830 

1174 80.6378 6.0832 

1175 80.6377 6.0833 

1176 80.6376 6.0833 

1177 80.6376 6.0832 

1178 80.6375 6.0831 

1179 80.6374 6.0830 

1180 80.6374 6.0831 

1181 80.6372 6.0831 

1182 80.6372 6.0832 

1183 80.6372 6.0833 

1184 80.6371 6.0834 

1185 80.6371 6.0836 

1186 80.6370 6.0836 

1187 80.6369 6.0836 

1188 80.6368 6.0835 

1189 80.6367 6.0835 

1190 80.6366 6.0835 

1191 80.6364 6.0835 

1192 80.6362 6.0835 

1193 80.6362 6.0836 

1194 80.6361 6.0837 

1195 80.6360 6.0837 

1196 80.6359 6.0837 

1197 80.6358 6.0838 

1198 80.6357 6.0838 

1199 80.6356 6.0837 

1200 80.6353 6.0837 

1201 80.6350 6.0839 

1202 80.6350 6.0845 

1203 80.6350 6.0848 

1204 80.6350 6.0847 

1205 80.6350 6.0847 

1206 80.6351 6.0847 

1207 80.6351 6.0847 

1208 80.6351 6.0847 

1209 80.6352 6.0847 

1210 80.6353 6.0847 

1211 80.6353 6.0847 

1212 80.6353 6.0847 

1213 80.6354 6.0846 

1214 80.6354 6.0846 

1215 80.6356 6.0846 

1216 80.6358 6.0846 

1217 80.6359 6.0846 

1218 80.6361 6.0846 
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1219 80.6361 6.0846 

1220 80.6361 6.0846 

1221 80.6362 6.0846 

1222 80.6486 6.0854 

1223 80.6486 6.0853 

1224 80.6485 6.0853 

1225 80.6485 6.0852 

1226 80.6485 6.0851 

1227 80.6485 6.0850 

1228 80.6486 6.0849 

1229 80.6485 6.0848 

1230 80.6486 6.0847 

1231 80.6486 6.0847 

1232 80.6486 6.0847 

1233 80.6486 6.0846 

1234 80.6486 6.0845 

1235 80.6486 6.0844 

1236 80.6486 6.0843 

1237 80.6486 6.0842 

1238 80.6486 6.0841 

1239 80.6486 6.0840 

1240 80.6486 6.0840 

1241 80.6485 6.0839 

1242 80.6484 6.0839 

1243 80.6484 6.0838 

1244 80.6484 6.0838 

1245 80.6483 6.0838 

1246 80.6483 6.0839 

1247 80.6481 6.0840 

1248 80.6480 6.0840 

1249 80.6479 6.0840 

1250 80.6479 6.0840 

1251 80.6478 6.0839 

1252 80.6478 6.0839 

1253 80.6477 6.0839 

1254 80.6477 6.0839 

1255 80.6474 6.0840 

1256 80.6473 6.0839 

1257 80.6472 6.0838 

1258 80.6472 6.0838 

1259 80.6472 6.0837 

1260 80.6471 6.0835 

1261 80.6470 6.0834 

1262 80.6470 6.0833 

1263 80.6470 6.0833 

1264 80.6469 6.0833 

1265 80.6469 6.0832 

1266 80.6468 6.0835 

1267 80.6468 6.0835 

1268 80.6467 6.0835 

1269 80.6467 6.0836 

1270 80.6466 6.0836 

1271 80.6466 6.0836 

1272 80.6466 6.0836 

1273 80.6465 6.0836 

1274 80.6464 6.0836 

1275 80.6463 6.0836 

1276 80.6463 6.0836 

1277 80.6462 6.0836 

1278 80.6462 6.0836 

1279 80.6461 6.0836 

1280 80.6461 6.0836 

1281 80.6461 6.0835 

1282 80.6461 6.0835 

1283 80.6460 6.0835 

1284 80.6460 6.0835 

1285 80.6460 6.0835 

1286 80.6460 6.0835 

1287 80.6459 6.0835 

1288 80.6459 6.0835 

1289 80.6459 6.0835 

1290 80.6458 6.0835 

1291 80.6458 6.0835 

1292 80.6457 6.0835 

1293 80.6457 6.0835 

1294 80.6457 6.0835 

1295 80.6457 6.0835 

1296 80.6456 6.0835 

1297 80.6456 6.0835 

1298 80.6456 6.0834 

1299 80.6456 6.0834 

1300 80.6455 6.0834 

1301 80.6455 6.0834 

1302 80.6455 6.0834 

1303 80.6454 6.0834 

1304 80.6454 6.0834 

1305 80.6454 6.0834 

1306 80.6454 6.0834 

1307 80.6453 6.0834 

1308 80.6453 6.0834 

1309 80.6452 6.0834 

1310 80.6452 6.0834 

1311 80.6452 6.0834 

1312 80.6451 6.0834 

1313 80.6451 6.0834 

1314 80.6451 6.0834 

1315 80.6451 6.0834 

1316 80.6450 6.0834 

1317 80.6450 6.0834 

1318 80.6450 6.0834 

1319 80.6449 6.0835 

1320 80.6449 6.0835 

1321 80.6449 6.0835 

1322 80.6449 6.0835 

1323 80.6449 6.0835 

1324 80.6448 6.0835 

1325 80.6448 6.0835 

1326 80.6448 6.0835 

1327 80.6448 6.0835 

1328 80.6447 6.0835 

1329 80.6447 6.0835 

1330 80.6447 6.0835 

1331 80.6446 6.0835 

1332 80.6446 6.0835 

1333 80.6446 6.0835 

1334 80.6446 6.0836 

1335 80.6446 6.0836 

1336 80.6446 6.0836 

1337 80.6445 6.0836 

1338 80.6445 6.0836 

1339 80.6445 6.0836 

1340 80.6445 6.0836 

1341 80.6444 6.0836 

1342 80.6444 6.0837 

1343 80.6443 6.0837 

1344 80.6443 6.0837 

1345 80.6443 6.0837 

1346 80.6443 6.0837 

1347 80.6442 6.0837 

1348 80.6442 6.0837 

1349 80.6442 6.0837 

1350 80.6442 6.0837 

1351 80.6441 6.0837 

1352 80.6441 6.0837 

1353 80.6441 6.0837 

1354 80.6441 6.0837 

1355 80.6440 6.0837 

1356 80.6439 6.0837 

1357 80.6438 6.0838 

1358 80.6438 6.0840 

1359 80.6437 6.0840 

1360 80.6436 6.0841 

1361 80.6437 6.0842 

1362 80.6438 6.0844 

1363 80.6439 6.0844 

1364 80.6442 6.0848 

1365 80.6442 6.0849 

1366 80.6442 6.0849 

1367 80.6443 6.0850 

1368 80.6444 6.0851 

1369 80.6445 6.0852 

1370 80.6446 6.0852 

1371 80.6447 6.0851 

1372 80.6447 6.0851 

1373 80.6447 6.0851 

1374 80.6448 6.0850 

1375 80.6448 6.0850 

1376 80.6448 6.0850 

1377 80.6448 6.0850 

1378 80.6448 6.0850 

1379 80.6449 6.0849 

1380 80.6449 6.0849 

1381 80.6449 6.0849 

1382 80.6449 6.0849 

1383 80.6449 6.0849 

1384 80.6450 6.0849 

1385 80.6450 6.0849 

1386 80.6450 6.0850 

1387 80.6450 6.0850 

1388 80.6450 6.0850 

1389 80.6451 6.0851 

1390 80.6451 6.0851 

1391 80.6451 6.0851 

1392 80.6451 6.0852 

1393 80.6452 6.0852 

1394 80.6451 6.0853 

1395 80.6452 6.0853 

1396 80.6452 6.0853 

1397 80.6452 6.0853 

1398 80.6453 6.0854 

1399 80.6453 6.0854 

1400 80.6453 6.0855 

1401 80.6454 6.0855 

1402 80.6454 6.0855 

1403 80.6454 6.0855 

1404 80.6455 6.0854 

1405 80.6456 6.0854 

1406 80.6457 6.0854 

1407 80.6458 6.0855 

1408 80.6458 6.0855 

1409 80.6458 6.0855 

1410 80.6458 6.0856 

1411 80.6458 6.0856 

1412 80.6458 6.0856 

1413 80.6458 6.0857 

1414 80.6458 6.0857 

1415 80.6459 6.0857 

1416 80.6459 6.0857 

1417 80.6459 6.0857 

1418 80.6460 6.0856 

1419 80.6461 6.0857 

1420 80.6462 6.0857 

1421 80.6463 6.0857 

1422 80.6464 6.0856 

1423 80.6466 6.0856 

1424 80.6467 6.0855 

1425 80.6467 6.0855 

1426 80.6468 6.0855 

1427 80.6468 6.0854 

1428 80.6468 6.0854 

1429 80.6468 6.0854 

1430 80.6468 6.0853 

1431 80.6468 6.0853 

1432 80.6469 6.0852 

1433 80.6469 6.0852 

1434 80.6470 6.0852 

1435 80.6470 6.0852 

1436 80.6471 6.0852 

1437 80.6471 6.0852 

1438 80.6471 6.0852 

1439 80.6472 6.0852 

1440 80.6472 6.0852 

1441 80.6473 6.0853 

1442 80.6474 6.0853 

1443 80.6474 6.0853 

1444 80.6475 6.0853 

1445 80.6475 6.0853 

1446 80.6475 6.0853 

1447 80.6476 6.0852 

1448 80.6476 6.0852 

1449 80.6476 6.0851 

1450 80.6477 6.0851 

1451 80.6478 6.0851 

1452 80.6479 6.0851 

1453 80.6479 6.0852 

1454 80.6479 6.0852 

1455 80.6477 6.0853 

1456 80.6478 6.0855 

1457 80.6479 6.0856 

1458 80.6479 6.0857 

1459 80.6480 6.0859 

1460 80.6480 6.0861 

1461 80.6480 6.0861 

1462 80.6480 6.0862 
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1463 80.6480 6.0862 

1464 80.6479 6.0863 

1465 80.6479 6.0864 

1466 80.6479 6.0865 

1467 80.6479 6.0866 

1468 80.6480 6.0867 

1469 80.6480 6.0866 

1470 80.6481 6.0865 

1471 80.6481 6.0864 

1472 80.6481 6.0863 

1473 80.6483 6.0862 

1474 80.6484 6.0860 

1475 80.6484 6.0859 

1476 80.6484 6.0857 

1477 80.6485 6.0856 

1478 80.6486 6.0855 

1479 80.6486 6.0854 

1480 80.6429 6.0889 

1481 80.6436 6.0887 

1482 80.6439 6.0887 

1483 80.6439 6.0887 

1484 80.6442 6.0887 

1485 80.6444 6.0887 

1486 80.6450 6.0886 

1487 80.6450 6.0886 

1488 80.6449 6.0886 

1489 80.6448 6.0886 

1490 80.6448 6.0886 

1491 80.6449 6.0885 

1492 80.6448 6.0884 

1493 80.6447 6.0884 

1494 80.6447 6.0884 

1495 80.6447 6.0883 

1496 80.6447 6.0883 

1497 80.6446 6.0882 

1498 80.6446 6.0882 

1499 80.6445 6.0881 

1500 80.6445 6.0880 

1501 80.6444 6.0880 

1502 80.6444 6.0879 

1503 80.6444 6.0878 

1504 80.6444 6.0878 

1505 80.6445 6.0877 

1506 80.6445 6.0875 

1507 80.6445 6.0875 

1508 80.6446 6.0874 

1509 80.6447 6.0873 

1510 80.6448 6.0873 

1511 80.6449 6.0872 

1512 80.6449 6.0872 

1513 80.6450 6.0871 

1514 80.6451 6.0871 

1515 80.6451 6.0870 

1516 80.6451 6.0869 

1517 80.6452 6.0867 

1518 80.6451 6.0866 

1519 80.6451 6.0864 

1520 80.6451 6.0864 

1521 80.6449 6.0865 

1522 80.6447 6.0865 

1523 80.6446 6.0864 

1524 80.6446 6.0864 

1525 80.6445 6.0863 

1526 80.6445 6.0862 

1527 80.6445 6.0862 

1528 80.6445 6.0861 

1529 80.6443 6.0861 

1530 80.6443 6.0860 

1531 80.6443 6.0860 

1532 80.6443 6.0859 

1533 80.6443 6.0858 

1534 80.6443 6.0858 

1535 80.6443 6.0857 

1536 80.6443 6.0857 

1537 80.6443 6.0856 

1538 80.6442 6.0856 

1539 80.6442 6.0856 

1540 80.6442 6.0855 

1541 80.6441 6.0855 

1542 80.6440 6.0854 

1543 80.6440 6.0854 

1544 80.6437 6.0850 

1545 80.6432 6.0843 

1546 80.6431 6.0844 

1547 80.6431 6.0846 

1548 80.6430 6.0847 

1549 80.6430 6.0847 

1550 80.6429 6.0848 

1551 80.6428 6.0849 

1552 80.6426 6.0850 

1553 80.6425 6.0851 

1554 80.6424 6.0851 

1555 80.6422 6.0852 

1556 80.6421 6.0852 

1557 80.6421 6.0852 

1558 80.6420 6.0852 

1559 80.6420 6.0850 

1560 80.6416 6.0850 

1561 80.6416 6.0850 

1562 80.6416 6.0850 

1563 80.6416 6.0850 

1564 80.6413 6.0850 

1565 80.6411 6.0850 

1566 80.6412 6.0851 

1567 80.6410 6.0852 

1568 80.6408 6.0855 

1569 80.6408 6.0855 

1570 80.6408 6.0855 

1571 80.6406 6.0856 

1572 80.6405 6.0858 

1573 80.6404 6.0859 

1574 80.6404 6.0859 

1575 80.6403 6.0861 

1576 80.6403 6.0861 

1577 80.6403 6.0861 

1578 80.6402 6.0862 

1579 80.6401 6.0863 

1580 80.6401 6.0863 

1581 80.6401 6.0863 

1582 80.6401 6.0863 

1583 80.6399 6.0864 

1584 80.6399 6.0864 

1585 80.6399 6.0864 

1586 80.6396 6.0865 

1587 80.6396 6.0865 

1588 80.6394 6.0866 

1589 80.6394 6.0866 

1590 80.6391 6.0867 

1591 80.6391 6.0867 

1592 80.6389 6.0869 

1593 80.6389 6.0871 

1594 80.6390 6.0873 

1595 80.6391 6.0874 

1596 80.6391 6.0874 

1597 80.6392 6.0874 

1598 80.6392 6.0874 

1599 80.6392 6.0874 

1600 80.6392 6.0874 

1601 80.6392 6.0875 

1602 80.6392 6.0876 

1603 80.6392 6.0877 

1604 80.6392 6.0877 

1605 80.6392 6.0877 

1606 80.6392 6.0877 

1607 80.6391 6.0878 

1608 80.6391 6.0878 

1609 80.6391 6.0878 

1610 80.6391 6.0879 

1611 80.6391 6.0879 

1612 80.6391 6.0879 

1613 80.6390 6.0881 

1614 80.6390 6.0883 

1615 80.6390 6.0883 

1616 80.6390 6.0883 

1617 80.6398 6.0885 

1618 80.6398 6.0885 

1619 80.6398 6.0885 

1620 80.6398 6.0885 

1621 80.6398 6.0884 

1622 80.6398 6.0883 

1623 80.6398 6.0882 

1624 80.6398 6.0881 

1625 80.6398 6.0880 

1626 80.6398 6.0880 

1627 80.6398 6.0880 

1628 80.6398 6.0879 

1629 80.6398 6.0879 

1630 80.6398 6.0879 

1631 80.6398 6.0879 

1632 80.6398 6.0878 

1633 80.6398 6.0878 

1634 80.6398 6.0878 

1635 80.6398 6.0878 

1636 80.6398 6.0878 

1637 80.6398 6.0877 

1638 80.6398 6.0877 

1639 80.6398 6.0877 

1640 80.6398 6.0876 

1641 80.6398 6.0876 

1642 80.6398 6.0876 

1643 80.6398 6.0875 

1644 80.6398 6.0875 

1645 80.6398 6.0875 

1646 80.6398 6.0874 

1647 80.6398 6.0874 

1648 80.6398 6.0873 

1649 80.6398 6.0873 

1650 80.6398 6.0873 

1651 80.6399 6.0872 

1652 80.6399 6.0872 

1653 80.6399 6.0872 

1654 80.6400 6.0871 

1655 80.6400 6.0871 

1656 80.6400 6.0871 

1657 80.6400 6.0871 

1658 80.6401 6.0870 

1659 80.6401 6.0870 

1660 80.6402 6.0870 

1661 80.6402 6.0870 

1662 80.6402 6.0870 

1663 80.6403 6.0870 

1664 80.6403 6.0870 

1665 80.6403 6.0870 

1666 80.6403 6.0869 

1667 80.6403 6.0869 

1668 80.6404 6.0869 

1669 80.6404 6.0869 

1670 80.6405 6.0870 

1671 80.6406 6.0871 

1672 80.6406 6.0872 

1673 80.6405 6.0873 

1674 80.6405 6.0874 

1675 80.6405 6.0876 

1676 80.6405 6.0877 

1677 80.6406 6.0878 

1678 80.6407 6.0878 

1679 80.6409 6.0879 

1680 80.6411 6.0881 

1681 80.6412 6.0879 

1682 80.6412 6.0879 

1683 80.6413 6.0877 

1684 80.6414 6.0876 

1685 80.6416 6.0875 

1686 80.6416 6.0875 

1687 80.6416 6.0875 

1688 80.6416 6.0875 

1689 80.6416 6.0875 

1690 80.6416 6.0875 

1691 80.6416 6.0873 

1692 80.6417 6.0873 

1693 80.6419 6.0874 

1694 80.6420 6.0874 

1695 80.6420 6.0874 

1696 80.6420 6.0873 

1697 80.6420 6.0873 

1698 80.6421 6.0873 

1699 80.6421 6.0873 

1700 80.6421 6.0872 

1701 80.6421 6.0872 

1702 80.6421 6.0872 

1703 80.6421 6.0872 

1704 80.6421 6.0872 

1705 80.6421 6.0872 

1706 80.6421 6.0871 
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1707 80.6421 6.0871 

1708 80.6421 6.0870 

1709 80.6422 6.0870 

1710 80.6421 6.0869 

1711 80.6420 6.0867 

1712 80.6418 6.0869 

1713 80.6417 6.0869 

1714 80.6417 6.0868 

1715 80.6417 6.0868 

1716 80.6416 6.0867 

1717 80.6416 6.0867 

1718 80.6415 6.0867 

1719 80.6415 6.0867 

1720 80.6415 6.0867 

1721 80.6414 6.0867 

1722 80.6414 6.0867 

1723 80.6414 6.0868 

1724 80.6414 6.0868 

1725 80.6414 6.0869 

1726 80.6414 6.0869 

1727 80.6414 6.0869 

1728 80.6414 6.0870 

1729 80.6414 6.0870 

1730 80.6413 6.0871 

1731 80.6413 6.0871 

1732 80.6413 6.0871 

1733 80.6413 6.0871 

1734 80.6413 6.0871 

1735 80.6413 6.0870 

1736 80.6413 6.0870 

1737 80.6413 6.0869 

1738 80.6413 6.0869 

1739 80.6413 6.0868 

1740 80.6413 6.0868 

1741 80.6413 6.0867 

1742 80.6413 6.0867 

1743 80.6412 6.0867 

1744 80.6412 6.0866 

1745 80.6412 6.0866 

1746 80.6412 6.0866 

1747 80.6412 6.0865 

1748 80.6412 6.0865 

1749 80.6412 6.0865 

1750 80.6411 6.0864 

1751 80.6411 6.0864 

1752 80.6411 6.0864 

1753 80.6411 6.0863 

1754 80.6411 6.0863 

1755 80.6412 6.0862 

1756 80.6412 6.0862 

1757 80.6413 6.0862 

1758 80.6413 6.0862 

1759 80.6414 6.0862 

1760 80.6415 6.0862 

1761 80.6415 6.0862 

1762 80.6415 6.0862 

1763 80.6416 6.0862 

1764 80.6416 6.0861 

1765 80.6417 6.0861 

1766 80.6417 6.0861 

1767 80.6417 6.0861 

1768 80.6418 6.0861 

1769 80.6418 6.0860 

1770 80.6418 6.0860 

1771 80.6418 6.0859 

1772 80.6419 6.0859 

1773 80.6419 6.0859 

1774 80.6420 6.0859 

1775 80.6421 6.0859 

1776 80.6421 6.0859 

1777 80.6421 6.0859 

1778 80.6421 6.0859 

1779 80.6422 6.0859 

1780 80.6422 6.0859 

1781 80.6423 6.0860 

1782 80.6423 6.0860 

1783 80.6423 6.0860 

1784 80.6424 6.0861 

1785 80.6424 6.0861 

1786 80.6424 6.0861 

1787 80.6424 6.0860 

1788 80.6424 6.0860 

1789 80.6425 6.0861 

1790 80.6425 6.0861 

1791 80.6425 6.0861 

1792 80.6425 6.0861 

1793 80.6425 6.0862 

1794 80.6424 6.0863 

1795 80.6424 6.0863 

1796 80.6424 6.0863 

1797 80.6423 6.0863 

1798 80.6423 6.0863 

1799 80.6423 6.0863 

1800 80.6423 6.0864 

1801 80.6423 6.0864 

1802 80.6423 6.0864 

1803 80.6423 6.0864 

1804 80.6422 6.0865 

1805 80.6422 6.0865 

1806 80.6422 6.0865 

1807 80.6422 6.0866 

1808 80.6422 6.0866 

1809 80.6422 6.0866 

1810 80.6422 6.0866 

1811 80.6421 6.0867 

1812 80.6421 6.0867 

1813 80.6421 6.0867 

1814 80.6422 6.0868 

1815 80.6422 6.0868 

1816 80.6422 6.0868 

1817 80.6422 6.0868 

1818 80.6422 6.0868 

1819 80.6423 6.0868 

1820 80.6423 6.0868 

1821 80.6423 6.0868 

1822 80.6423 6.0868 

1823 80.6424 6.0868 

1824 80.6424 6.0868 

1825 80.6424 6.0867 

1826 80.6425 6.0867 

1827 80.6425 6.0866 

1828 80.6425 6.0866 

1829 80.6425 6.0865 

1830 80.6426 6.0865 

1831 80.6426 6.0865 

1832 80.6426 6.0865 

1833 80.6427 6.0865 

1834 80.6427 6.0864 

1835 80.6428 6.0864 

1836 80.6428 6.0864 

1837 80.6428 6.0865 

1838 80.6428 6.0866 

1839 80.6428 6.0866 

1840 80.6428 6.0867 

1841 80.6428 6.0867 

1842 80.6429 6.0868 

1843 80.6429 6.0868 

1844 80.6429 6.0869 

1845 80.6429 6.0870 

1846 80.6429 6.0871 

1847 80.6429 6.0871 

1848 80.6429 6.0872 

1849 80.6429 6.0872 

1850 80.6429 6.0873 

1851 80.6430 6.0873 

1852 80.6429 6.0874 

1853 80.6430 6.0874 

1854 80.6430 6.0875 

1855 80.6430 6.0875 

1856 80.6430 6.0876 

1857 80.6430 6.0877 

1858 80.6430 6.0878 

1859 80.6430 6.0879 

1860 80.6430 6.0879 

1861 80.6430 6.0880 

1862 80.6430 6.0881 

1863 80.6429 6.0882 

1864 80.6430 6.0882 

1865 80.6430 6.0883 

1866 80.6430 6.0883 

1867 80.6429 6.0883 

1868 80.6429 6.0884 

1869 80.6428 6.0884 

1870 80.6428 6.0884 

1871 80.6427 6.0886 

1872 80.6427 6.0886 

1873 80.6427 6.0885 

1874 80.6427 6.0885 

1875 80.6427 6.0886 

1876 80.6427 6.0886 

1877 80.6427 6.0886 

1878 80.6427 6.0886 

1879 80.6427 6.0886 

1880 80.6427 6.0887 

1881 80.6428 6.0889 

1882 80.6429 6.0889 

1883 80.6429 6.0889 

1884 80.6473 6.0902 

1885 80.6472 6.0902 

1886 80.6472 6.0901 

1887 80.6472 6.0900 

1888 80.6472 6.0900 

1889 80.6471 6.0900 

1890 80.6470 6.0900 

1891 80.6469 6.0900 

1892 80.6468 6.0899 

1893 80.6468 6.0899 

1894 80.6467 6.0899 

1895 80.6466 6.0900 

1896 80.6464 6.0899 

1897 80.6463 6.0899 

1898 80.6463 6.0899 

1899 80.6462 6.0899 

1900 80.6461 6.0899 

1901 80.6461 6.0898 

1902 80.6460 6.0897 

1903 80.6459 6.0897 

1904 80.6458 6.0897 

1905 80.6458 6.0897 

1906 80.6457 6.0897 

1907 80.6457 6.0898 

1908 80.6458 6.0900 

1909 80.6459 6.0901 

1910 80.6460 6.0901 

1911 80.6462 6.0901 

1912 80.6463 6.0901 

1913 80.6465 6.0901 

1914 80.6466 6.0902 

1915 80.6467 6.0902 

1916 80.6468 6.0902 

1917 80.6470 6.0902 

1918 80.6471 6.0903 

1919 80.6472 6.0903 

1920 80.6473 6.0904 

1921 80.6474 6.0905 

1922 80.6474 6.0905 

1923 80.6475 6.0906 

1924 80.6477 6.0905 

1925 80.6477 6.0904 

1926 80.6477 6.0904 

1927 80.6476 6.0903 

1928 80.6476 6.0903 

1929 80.6474 6.0902 

1930 80.6473 6.0902 
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මාර්ග සංවර්ධනය වයාෙෘතිය  0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 

සතිසොළ සංවර්ධන වයාෙෘතිය 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

මහජන සොළ ප්රති සංවර්ධන වයාෙෘතිය 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 7 

බස්නැවතුමම්ෙළ හා අවට සංවර්ධන වයාෙෘතිය 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6 

බස් ඩිසෙෝව ප්රතිස්ථානගත් කිරීම  1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 7 

ත්ානායම ඉදිකිරීම 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 

කෘෂී සංචාරක ප්රවර්ධන මධයස්ථාන සහ රටා ී 

වගාව ල්දු කිරීම 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

පිහි ම් ත්ටාකය හා ක්රීඩාෙහසුකම් සංවර්ධනය 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

සයෝජිත් බුීධ ජයන්ති විදයාලය ඉදිකිරීම 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 

ත්ැෙැව කාර්යාලය ප්රතිසංවර්ධන වයාෙෘතිය 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

නව ප්රාසීය ය සවකම් කාර්යාලය ඉදිකිරීම 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 
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මාර්ග සංවර්ධනය වයාෙෘතිය  0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 

සතිසොළ සංවර්ධන වයාෙෘතිය 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 

මහජන සොළ ප්රති සංවර්ධන වයාෙෘතිය 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
8 

බස්නැවතුමම්ෙළ හා අවට සංවර්ධන 

වයාෙෘතිය 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

7 

බස් ඩිසෙෝව ප්රතිස්ථානගත් කිරීම  0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 5 

ත්ානායම ඉදිකිරීම 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 

කෘෂී සංචාරක ප්රවර්ධන මධයස්ථාන සහ 

රටා ී වගාව ල්දු කිරීම 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 

පිහි ම් ත්ටාකය හා ක්රීඩාෙහසුකම් 

සංවර්ධනය 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

සයෝජිත් බුීධ ජයන්ති විදයාලය ඉදිකිරීම 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 

ත්ැෙැව කාර්යාලය ප්රතිසංවර්ධන 

වයාෙෘතිය 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

නව ප්රාසීය ය සවකම් කාර්යාලය ඉදිකිරීම 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 
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මාර්ග සංවර්ධනය වයාෙෘතිය  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

සතිසොළ සංවර්ධන වයාෙෘතිය 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

මහජන සොළ ප්රති සංවර්ධන 

වයාෙෘතිය. 
0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 6 

බස්නැවතුමම්ෙළ හා අවට සංවර්ධන 

වයාෙෘතිය 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

බස් ඩිසෙෝව ප්රතිස්ථානගත් කිරීම  0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 

ත්ානායම ඉදිකිරීම 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

කෘෂී සංචාරක ප්රවර්ධන මධයස්ථාන සහ 

රටා ී වගාව ල්දු කිරීම 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 
7 

පිහි ම් ත්ටාකය හා ක්රීඩාෙහසුකම් 

සංවර්ධනය 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
3 

සයෝජිත් බුීධ ජයන්ති විදයාලය 

ඉදිකිරීම 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
7 

ත්ැෙැව කාර්යාලය ප්රතිසංවර්ධන 

වයාෙෘතිය 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
4 

නව ප්රාසීය ය සවකම් කාර්යාලය 

ඉදිකිරීම 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
6 
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ඇමුණුම් අංක iii - වගකිව යුතුම ආයත්න 

 

01. ශ්රී කංකා ඉඩම් මගාඩකිීමම්  ා සංවර්ධනය කිීමම් සංස්ථාව 

02. වාරිමාර්ග මදතාර් මම්් තුව  

03. මධයම තරිසර අධිකාරිය 

04. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

05.  ක්මන ප්රාමේය ය සභාව 

06. වන සංරක්ෂණ මදතාර් මම්් තුව  

07. වනජීවී සංරක්ෂණ මදතාර් මම්් තුව 

08. ජාතික මගාඩනැගිලි තර්මේෂණ ආය නය 

09.  මගාවිජන සංවර්ධන මදතාර් මම්් තුව 

10. පුරාවිදයා මදතාර් මම්් තුව 

11. ජාතික ජකජ සම්ත්  තර්මේෂණ  ා සංවර්ධන අධිකාරිය 

12. භූ විදයා  ා ත ල් කැණීම් කාර්යාංයය  

13. දකුණු තළා්  සභාව  

14. ජක සම්ත්   ා ජකාතවා න මණඩකය  

15 ජකජීවී සංවර්ධන අධිකාරිය 

16. ශ්රී කංකා විදුලිෙක මණඩකය  

17. ශ්රී කංකා මගාඩනැගිලි මදතාර් මම්් තුව  

18. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

19. ධීවර මදතාර් මම්් තුව 

20.      ශ්රී කංකා නාවික  මුදාව 

21. මා ර දිස්ික් මල්කම් ස   ක්මණ ප්රාමේය ය මල්කම් 
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ඇමුණුම් අංක iv - හක්මන නාගරික බල ප්රසීශය සදහා සයෝජිත් සොදු එළිමහන් ප්රසීශ 

 

 ක්මන නාගරික ෙක ප්රමේයය සද ා මයෝජි  මතාදු එිබම ්  අවකාය ය සැකැසම් 

අනු 

අංකය 

උදයාන 

වර්ගය 

වර් මාන 

භාවි ය 

ප්රමාණය 

සම ක් යාර්  

මයෝජි  

භාවි ය 

ප්රමාණය 

සම ක් යාර්  

්ාම නිළධාී 

මකාට්ඨායය 

01. සයෝජිත් අසල උදයාන (Proposed Local Park) 

 PLP 01 මිර 

කෘෂිකර්මය  

1.27 අසක  

උදයාන 

1.27 මකෝංගක නැමගනහිර  

 PLP 02 මතාල් වගාව  2.47 අසක 

උදයාන 

1.13 ගම්මැදපි ය  

 

02. සයෝජිත් කුඩා උදයාන (Proposed Mini Park) 

 PMP 

01 

මුඩු බිම් 0.32 කුඩා 

උදයාන  

0.32 මුරු මුරය ෙ හිර, 

මේත ඉර දකුණ 

 PMP 

02 

මගවතු  6.30 කුඩා 

උදයාන 

0.20 මුරු මුරය ෙ හිර 

 

03. සයෝජිත් ඉත්ා කුඩා උදයාන (Proposed Pocket Park) 

 PPP 01 මුඩු බිම්  0.16 ඉ ා 

කුඩා 

උදයාන 

0.16 මුරු මුරය 

නැමගනහිර 

 PPP 02 මුඩු බිම් 0.15 ඉ ා 

කුඩා 

උදයාන 

0.15 මේත ඉර දකුණ  

                                                                                            එකතුමව : සහක්ටයාර්  3.23 
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ඇමුණුම් අංක v - එක් එක් කලාෙයන්හි අවසර සද  ලබන භාවිත්යන් 

 

භාවිත්ය 

ඝණත්ව 

සංවර්ධන 

කලාෙය 

මධය ඝනත්ව 

සංවර්ධන 

කලාෙය 

අඩු ඝනත්ව 

සංවර්ධන 

කලාෙය 

හරිත් 

සංරක්ෂණ 

කලාෙය 

ම
් 

ව
ාසි

ක
 

තදිංචිය සඳ ා වන නිවාස         

 ට්ටු නිවාස         

ෙේධ නිවාස         

ම් වාසිකාගාර         

නිවාස සංකීර්ණ         

ම ල් නිවාස         

ම
ස

ෞඛ
ය

 

රජමේ මරෝ ල්         

පුේගලික මරෝ ල්         

ධවදය  උතමේයණ මස්වා 

මධයස්ථාන 
    

ඉදි කිීම් 

උතරිමය 25 m2 
  

මසෞඛය මධයස්ථාන         

රාසායනාගාර මස්වා         

ඔසු සැල්         

ආයුර්මේද ධවදය මධයස්ථාන         

සම්භා න මධයස්ථාන         

අ
ධ

ය
ාත

න
 

රාජය  ා අර්ධ රාජය තාසැල්         

ප්රාථමික තාසැල්         

ජා ය්  ර තාසැල්         

රාජය / මතෞේගලික විය්ව විදයාක         

කාර්මික තාසැල්         

වෘ් තිය පුහුණු ආය න         

කෘෂි පුහුණු මධයස්ථාන         

ළඳරු තාසැල්         

 ෘතියික අධයාතන තාඨමාකා 

තැවැ් මවන ආය න 
        

මතෞේගලික උතකාර ත් ති     

ආ
ය

 
න

 

රාජය /අර්ධ රාජය කාර්යාක     
ඉදිකිීම් උතරිමය  

25 m2 
  

ම ාරතුරු  ාක්ෂණ ආය න         

රජමේ කාර්යාක සංකීර්ණ         

වෘ් තිය කාර්යාක     
ඉදිකිීම් 

උතරිමය 25m2 
  

ෙැංකු, මූකය  ා රක්ෂණ ආය න         

ATM මධයස්ථාන         

ස
ම

ාජ
 ම

ස්
ව
ා 

ක්රීඩා මධයස්ථාන ගෘ ස්ථ         

එිබම ්  රංග යාකා         

ප්රජා යාකා / සංස්කෘතික මධයස්ථාන         

පුස් කාක         

දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන         

වැිදහිිග නිවාස         
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මකාණඩ කැපීම්/ රූතකාවනය 

ආය න 
        

සිනමා යාකා         

සම්භා න මධයස්ථාන         

මකා් ි         

ස් නිමේදන මධයස්ථාන         

යීර සුව ා මධයස්ථාන         

ආගමික මධයස්ථාන         

ව
ාණි

ජ
 

සිල්කර භාණඩ අමකවි සැල්         

ම ාග භාණඩ අමකවි සැල්         

අංශික  මවළඳ සැල් /ෙහු අංශික 

මවළද සැල් 
        

මාළු අමකවි සැල්         

ඇඹරුම්  ල්         

මස් අමකවි සැල් සසැකසුම්  කරන 

කද මස් තමණි.  
        

මගාඩනැගිලි රවය අමකවි සැල් 

i.වැලි, ගල්, සිමම් ති, කම්බි, නක, 

සහි  රවය 

        

ii. අමනකු්  මගාඩනැගිලි රවය         

සුපිරි මවළඳ සැල්         

ජංගම මවළඳ සැල්         

ප්රදර් යනාගාර         

මුරණාක         

කෘෂි අමුරවය අමකවි සැල් කෘෂි කාර් 

මික රවය මිකදි ගැනිමම් මවළද සැල් 
        

තාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන         

ම ාග මවළඳාම් ක යුතු         

ම් තැ්  අමකවි සැල්         

ගෙඩා / ගුදම් ඉදි කිීම් උතරිමය 300 

m2 
        

මබ්කරි         

ඉ් ධන පිරවුම්  ල්         

ග ස් ස  විදුලි ෙක සවා න සඳ ා 

පිරවුම්  ල්  
        

වා න අම ර මකා ස් අමකවි සැල් 

i. ෙඳ මකා මස් සBody Parts) 
        

ii. අමනකු්  අම ර මකා මස්         

ලී භාණඩ අමකවි සැල්         

ස
ංච

ාර
ක

 ක
 

යු
තු

 සංචාරක ම ෝ ල්         

ආතන යාකා         

නිවාඩු නිමක් න         

 ානායම්         

උ් සව යාකා         

නාගරික ම ෝ ල්         
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කැගුම්  ල් / ආග් තුක නිවාස         
ර
ථ

 ව
ා 

න
 

රථ වා න අළු් වැිදයා ස්ථාන 

සගරාස  
        

තාතැදි  ා යතුරුතැදි අළු් වැිදයා 

ස්ථාන 
        

ීමරෝද රථ අළු් වැිදයා ස්ථාන         

වා න මස්වා මධයස්ථාන සService 

Centers) 
        

වා න මස්දුම් ස්ථාන         

මතාදු රථ ගාල්         

ක
ර්
.ම

ා් 
 

 

අ් කම් භාණඩ  නිෂත්ාදන / ගෘ ස්ථ 

කර්මා්   සතරිසරය   ානිදායක 

මනාවන  

        

වී මමෝල් / ලී මමෝල්         

කුරුදු රෙර් ආශි  නිෂ්තාදන ආශ්රි  

කර්මා්   
        

මකා් ක්රීට් ආශි  නිෂ්තාදන 

කර්මා්   
        

මගාඩනැගිලි රවය නිමවුම් ආය න 

සගමඩාල් නිමවුම්  
        

වි
ම

ේ
ක

  
ා 
වි

ම
න

ෝද
 ක

 
යු

තු
 

ළමා උදයාන         

උදයාන         

විවෘ  ප්රමේය         

ප්රදර්යන කුිග         

එලිම ්  රංග පීඨ         

්රාස ජනක ම ්  බිම් උය්          

ස්වාභාවික මංමාව්          

ජක රැදවුම්  ා ජක තාකන ප්රමේය         

ක්රීඩා පිිග         

භූ දර්යන ප්රමේය         
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ඇමුණුම් අංක vi - දූෂයකාරක හා අන්ත්රායකාරී සවළඳ කටයුතුම 

 

 

 ත   සඳ ්  රවය නිෂ්තාදනය  ා මතරසැරි කිරිම. 

 මඩ පුවක් 

 සතු් මේ මල් ස  සතු් මේ ප්රමයෝජනය  ග  මනා ැකි මකා ස් 

 මකදි ආශ්රි  කර්මා්   

 මසෝඩා 

 සම් 

 මගෝඩා 

 හුණු 

 මිනිර්  

 මරදිපිලි, මකදි සායම් කිීම  ා තදම් කිීම 

 

2.  සම් ෙදම් කිරිම 

 

3. ල්වලර සවළඳාම හැර ෙහත් සදහන් ද්රවයයන් ගබඩා කිරීම 

 ස් ව ඇ කටු 

 ගල් අගුරු  

 පිදුරු 

 මකදි 

 අමු සම් 

 

4.  ෙහත් දැක්සවන අනාරක්ෂිත් කර්මාන්ත් 

 ගල් වකවල්, කමොක්, මොරළු  ා වැලි 
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ඇමුණුම් අංක vii - කලාෙ සංගුණකය ගණනය කිරීසම් ක්රියාවයය 

 

 

1. වර් මාන ඉඩම් තරි රණය මවනස් වීම  ා එය මකාතමණ ප්රමාණයක් සංවර්ධනය වී ඇ් දැයි 

ගණනය කිීම 

 
2. සංවර්ධන සැකසුමම් මයෝජි  ඉකක්ක  ා අරමුණු සාක්ෂා්  කරගැනීම සඳ ා අනාග මේීම 

ඉඩම් තරි රණ ක්රියාකාරකම් මවනස්වන ආකාරය උතායය ලී උතකල්තන  ා නිර්ණායක 

මන්  ගණනය කිීම. 

 වර් මානමේ ඉඩම් තරි රණ ර ා තරිවර් නය වන ආකාරය  

 තාරිසරික සංමේීම ාවය්  ආරක්ෂා කළයුතු ප්රමේයය්   ුනනා ගැනීම. 

 අනාග මේීම වාණිජ, සංචාරක, ආය නික  ා කර්මා්   යන ඉඩම් තරි රණය්  

වර්ධනය වීම  මවනස්වන ආකාරය  

 සංචාරක ප්රවර්ධන කකාතය් , වාණිජ ප්රවර්ධන කකාතය්  ආීම වයමය්  ප්රවර්ධන 

කකාතය්  අනුව අනාග  ඉඩම් තරි රණය මවනස්වන ආකාරය  

 
3. එක් එක් ඝන් ව කකාතය් හි තවතින ඉඩම් තරි රණ ක යුතු සඳ ා අවයය  ප්රතිය ය්  

මව්  කිීම. 

 
4. අනාග  සංවර්ධනය කළ  ැකි ඉඩම්  ුනනා ගැනීම සම් වාසික,සංචාරක,වාණිජ,ආය නික  

 
5. එක් පුේගකමයක් භාවි ා කරන අවකායය අනුව එම ඝන් ව කකාතය් හි ඉඩම් තරි රණ 

ර ාව අනුව ම් වාසික ජනග නය  ා සැරිසරණ ජනග නය ගණනය කිරම සසාහි ය 

මුකාරය   

Engineering Tool Box, (2001).(online) Available at, https://www.engineering tool 

box.com 

Per Capita Activity Space Standards for City of London 

 
6. සංසරණ ජනග නය ගණනය කිීම සඑක් එක් ඉඩම් තරි රණ ක යුතු සඳ ා 2030 වන වි  

සංසරණ ජනග නය මකාතමණ මේද ය් න ගණනය කිීම  

 

7. ම් වාසික ජනග නය එක් එක් ඝන් ව කකාතවක 2030 වනවි  මකාතමණ මේදැයි ගණනය 

කිීම. 
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ඇමුණුම් අංක viii - කලාෙ සංගුණකය ගණනය කිරීම 

 

 

 

 

කකාත සංගුණකය   =  

(Zone Factor)        

 

 

 

 

 

 

 

හක්මන නාගරික සංවර්ධන ප්රසීශය - කලාෙ සංගුණකය  
  

කකාතය ම් වාසික 
ජනග නය 

එක් 
පුේගකයකු 
සඳ ා වන 

මගබිම් 
ප්රමාණය 

අවයය 
ප්රමාණය 

සංසරණ 
ජනග නය 

එක් 
පුේගකයකු 
සඳ ා වන 

මගබිම් 
ප්රමාණය 

අවයය 
ප්රමාණය 

සංවර්ධි  
භූමි 

ප්රමාණය 

කකාත 
සංගුණකය 

ඝනත්ව 

කලාෙය 817 25 20425 7750 36 279000 154530.1 1.75 

මධය 

ඝනත්ව 

කලාෙය 1634 28 45752 4375 36 157500 278545.6 0.75 

අඩු 

ඝනත්ව 

කලාෙය 1229 34 41786 2583 36 92988 868736.0 0.50 

හරිත් 

කලාෙය  0 0 0 792 36 28512 832084.1 0.01 

         

අනාග මේ අවයය වන මුළු ඉඩම් ප්රමාණය 

 

 

 

අනාග මේ අවයය වන මුළු ඉඩම් ප්රමාණය 

වර් මානමේ තවතින  සංවර්ධනය කළ 

 ැකි ඉඩම් ප්රමාණය  

 

 

සිතියම් අංක  1: ඝන් ව සංවර්ධන කකාතය - 

X,Y ඛණඩාංකවර් මානමේ තවතින  

සංවර්ධනය කළ  ැකි ඉඩම් ප්රමාණය  

 


