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uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030
©kd.ßl ixj¾Ok wêldßh - Y%S ,xldj - 2021

ish¿u ysñlï weúßKs'

fuu m%ldYh kd.ßl ixj¾Ok wêldßh úiska m%ldYhg m;a flf¾' fuu m%ldYh" iïmQ¾Kfhkau fyda 

fldgila fuu wêldßfha mQ¾j wkque;shlska f;drj m%;sm%ldYkh lsÍu" úlsKSu" fnod yeÍu" ,sÅ; 

wjirhlska f;drj msgm;a lsÍu fyda kùk ;dlaIKsl l%u yryd ;eá.; lsÍu" fnodyeÍu fyda fj<o 

wruqKla i|yd fhdod .ekSu isÿ fkdl< hq;=h'

m%ldYh

kd.ßl ixj¾Ok wêldßh - Y%S ,xldj

6 jk 7 jk  yd 9 jk uy,a" zzfi;aisßmdh wÈhr IZZ" n;a;ruq,a,"  Y%S ,xldj'

fjí wvúh  - www.uda.gov.lk
úoHq;a ;emE,  - info@uda.gov.lk 
ÿrl:k wxl  - + 94112 873 637
m%ldYkh  - 2021

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030" m<uq" fojk yd f;jk f,i fldgia 

;=klska iukaú; w;r" m<uq fldgi uÕska  miqìï wOHkh" ie,eiafï wjYH;djh" ie,iqï rduqj" 

Yÿw;" úYaf,aIKh wdÈ f;dr;=re iys;j ixj¾Ok ie,iqu iúia;rj bÈßm;a flf¾' fojk fldgi 

uÕska 2021-2030 ld, mßÉfÊoh ioyd n,mj;ajk ie,iqï yd f.dvke.s,s ixj¾Okh lsßfï fr.=,dis 

yd l,dmSlrK fr.=,dis wka;¾.; lr we;' f;jk fldgi u.ska l,dm udhsï yd wfkl=;a wod< 

weuqKqï olajd we;'

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030 kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha uOHu 

m<d;a ld¾hd,h uÕska ilia lr we;s w;r" ta ioyd kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha úúO wxYhkaf.a yd 

iïm;a odhlhkaf.a Wmfoia yd uÕfmkaùu fmroeß lrf.k isÿ lrf.k we;'

wëlaIKh 

.Dy ks¾udK Ys,ams y¾Idkao is,ajd" iNdm;s - kd'ix'wê" k.r ks¾udK YS,ams tka'mS'fla rKùr" wOHlaI 

ckrd,a - kd'ix'wê" wdpd¾h c.;a uqKisxy" ysgmq iNdm;s - kd'ix'wê" bxðfkare tia'tia'mS' r;akdhl" 

ysgmq wOHlaI ckrd,a - kd'ix'wê" k.r ks¾udK Ys,amS ã'tï'ì' rK;=x." ysgmq w;sf¾l wOHlaI ckrd,a 

- kd'ix'wê" k.r ks¾udK Ys,ams tï' mS' rK;=x." ksfhdacH wOHlaI ckrd,a ^ie,iqï& - kd'ix'wê" 

k.r ks¾udK Ys,amS jhs'ta'Ô'fla'.=K;s,l" wOHlaI ^uOHu m<d;& kd'ix'wê" k.r ks¾udK Ys,amS 

tka'ta'tia'tka' ksYaYxl" wOHlaI ^niakdysr m<d;& kd'ix'wê"  B'tï'tia'î' talkdhl" wOHlaI ^jhU 

m<d;& kd'ix'wê" tÉ'ví'fidaur;ak" wOHlaI ^W;=re ueo m<d;& kd'ix'wê",,s;a úchr;ak" wOHlaI ^ 

fld<U yr m%foaYh& kd'ix'wê'

ie,iqï lKavdhu

ví'tï'chj¾Ok" ks' wOHlaI ie,iqï ^uOHu m<;& kd'ix'wê" ta'tï'ã'î' w;djqo" iyldr wOHlaI 

^ie,iqï& - kd'ix'wê" tï't,a'wd¾'mS' uqKisxy" iyldr wOHlaI ^mdßißl ie,iqï& - kd'ix'wê"  

ta'tï'tka'mS' wfír;ak" iyldr wOHlaI ^ie,iqï& - kd'ix'wê " ks,ka; mrK.u" iyldr wOHlaI 

^ie,iqï& - kd'ix'wê" tï'wd¾'wurisxy" n,d;aul ie,iqï ks,OdÍ - kd'ix'wê " ta'Ô'ú'fla' chisxy" 

n,d;aul ie,iqï ks,OdÍ - kd'ix'wê "   tka' Ô' fiakl wreKisß" n,d;aul ie,iqï ks,OdÍ - 

kd'ix'wê " á'ví'tï'tï'mS'fla  úfÊ;=x."   n,d;aul ie,iqï ks,OdÍ - kd'ix'wê " mS'Ô'is' mqIaml=udß" 

n,d;aul ie,iqï ks,OdÍ -  kd'ix'wê "   ä'hq'r;akd,xldr"  n,d;aul  ie,iqï ks,OdÍ - kd'ix'wê" 

ta'tia't*a' bIdkd" n,d;aul  ie,iqï  ks,OdÍ - kd'ix'wê " tka'tÉ'ã' úfÊ;=x." k.r ks¾udK Ys,amS - 

kd'ix'wê " ð'is'tï'fla' uqKisxy" k.r ks¾udK Ys,amS - kd'ix'wê " ví'tï'B'à' ùisxy" k.r ks¾udK 

Ys,amS - kd'ix'wê  

iyfhda.s;d lKavdhu

Wmdhud¾.sl ie,iqï wxYh  - kd'ix'w' 

mßir yd N+ o¾Yk wxYh   - kd'ix'w' 

N+f.da,Sh f;dr;=re moaO;s  wxYh  - kd'ix'w' 

m¾fhaIK yd ixj¾Ok wxYh  - kd'ix'w' 
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m%Kduh

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau 2021 - 2030 ieliSu" kd.ßl ixj¾Ok 

wêldßfha uOHu m<d;a ld¾hd,fha uQ,sl wëlaIKh hgf;a isÿúh' 

fixlv., Y%S úN+;sh úoydmdk Èh w., iys; j,dl=¿ neïu w;ßka Èiafjk wd,lukaodjla 

n÷ ud,s.h" c, /<s kkajk ÈjH id.rh n÷ lsß uqyqo iys; Èh/<s neïu" kS, yß; 

jgmsgdfjka iukaú; ixialD;sl yd mdßißl N+ o¾Ykh kej; mqk¾Ôjkh lsÍu 

;=,ska iudchSh iyÔjkh iys; ukd l<ukdlrKhlska hq;= fN!;sl ixj¾Okh ;=<ska 

iajhxfmdaIs; wd¾Ólhla lrd .uka lsÍu fuu ie,eiafï wruqKhs' uykqjr uy k.r iNd 

n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau 2021 - 2030 w;s.re ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI ue;s;=udf.a 

—rg yok fi!Nd.Hfha oelau˜ m%;sm;a;s m%ldYhg wkqj ilia lr we;'

fuys§ 1982 wxl 04 orK mk; uÕska ixfYdaOkh lrk ,o 1978 wxl 41 orK kd.ßl 

ixj¾Ok wêldß mkf;a úê úOdk hgf;a uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok 

ie,eiau 2021 - 2030 i|yd wkque;sh ,nd§u isÿlrk ,o kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi 

ixj¾Ok  úIhNdr .re wud;H  uyskao rdcmlaI ue;s;=ukag wêldßfha f.!rjkSh ia;+;sh 

mqolr isáuq'

;jo fuu l%shdj,sfha § wjYH uÕ fmkaùu yd iyh ,ndÿka kd.ßl ixj¾Ok" fjr< 

ixrlaIK" wmøjH neyer,Su yd m%cd mú;%;d lghq;= ms<sn| .re rdcH wud;Hh wdpd¾hh 

kd,l f.dvfyajd ue;s;=ud iy kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;HxYfha f,alï isßksu,a 

fmf¾rd uy;d fj; wmf.a ia;+;sh mqolr isákafkuq'

uykqjr uyd k.r iNdfõ .re k.rdêm;s;=uka" .re uka;%Sjreka yd ks,OdÍka" uykqjr 

lvj;a i;r yd .Õjgfldarf<a m%dfoaYSh f,alï yd tu ld¾hd,fha ish¨u ks,OdÍkag;a 

fuys § ie,iqï lKavdhu yd kd.ßl ixj¾Ok wêldßh fjkqfjka ia;+;sh m%ldY  lr 

isáuq'

úfYaIfhka fuu ie,eiau ilia lsÍu ioyd ffO¾hh yd uÕ fmkaùu ,ndÿka kd.ßl 

ixj¾Ok wêldßfha .re iNdm;s jr,;a jdia;= úoHd{ y¾Idka o is,ajd uy;dg" wOHlaI 

ckrd,a" k.r ks¾udK Ys,amS tka'mS'fla' rKùr uy;d" w;sf¾l wOHlaI ckrd,a" k.r 

ks¾udK Ys,amS tÉ'ta' ohdkkao uy;dg ksfhdacH wOHlaI ckrd,a ^ie,iqï&" k.r ks¾udK 

Ys,amS tï'mS' rK;=x. uy;dg wOHlaI^uOHu m<d;& k.r ks¾udK Ys,amS jhs' ta' ð' fla' 

.=K;s,l uy;dg kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha WmfoaYl ^kS;s& kS;s{ iS' chj¾Ok  

uy;añhg yd Wmdh ud¾.sl ie,iqï wxYfha wOHlaI" k.r ks¾udK Ys,amS m%hdks kjr;a; 

uy;añhg  wmf.a ia;+;sh mqolr isáuq'

wjidk jYfhka mdßißl yd N+ o¾Yk wxYfha wOHlaI jr,;a N+ o¾Yk .Dy ks¾udK Ys,amS 

iS'fla'B' l¿myk uy;añhg yd tu wxYfha ish¨u ks,OdÍkag;a" N+f.da,Sh f;dr;=re moaO;s 

wxYfha wOHlaI k.r ks¾udK Ys,amS fÊ'mS'tia' fidaufialr uy;añh yd tu wxYfha ish¨u 

ks,OdÍkag;a uOHu  m<d;a ysgmq wOHlaIjreka jk ,,s;a úchr;ak" tï' mS' rK;=x." 

tka'ta'tia'tka' ksYaYxl yd B'tï' tia' î' talkdhl hk uy;ajrekag;a uOHu  m<d;a ysgmq 

ksfhdacH wOHlaI ^ie,iqï& tÉ' ví,sõ' fidaur;ak uy;dg;a ie,iqï lKavdhu fjkqfjka 

ia;+;sh mqo lrfkuq'
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.re wud;H;=udf.a fmrjok

1978 ys wxl 41 orK kd.ßl ixj¾Ok wêldß mk; hgf;a  

kd.ßl ixj¾Ok wêldßh msysgjkq ,enQ w;r tuÕka m%ldYs; 

kd.ßl n, m%foaY ;=< úêu;a ie,iqï iy.; kd.ßl 

ixj¾Okhla i|yd il%Sh odhl;ajhla fï fudfyd; jk úg o 

imhkq ,nhs'

rfÜ ixj¾Ok l%shdj,shg Y%S ,xldfõ iEu m%foaYhlgu iudk 

odhl;ajhla iemfhk wdldrhg fN!;sl wjldYh ld¾hlaIuj 

yd M,odhs f,i Ndú;hg .ekSu uq,sl lr.ksñka mq¿,a ixj¾Ok 

ie,iqï iEu kd.ßl ixj¾Ok m%foaYhla i|ydu ilia lsÍug 

lghq;= fhdod we;'

uykqjr k.rh  úYd, ck ixLHdjlg fiajd imhkq ,nhs' ta wkqj  uykqjr uy k.r    

iNd ie,iqï n, m%foaYh uOHu m<df;a m%Odk;u k.rh jYfhka ;jÿrg;a fiajd imhk 

k.rhla njg m;a lsÍug úNj;djhla mj;S' ta wjg m%foaYh i;= iajdNdúl mßir moaO;sh 

yd ft;sydisl jákdlï iys; ia:dk msysgd ;sîu fuu úNj;djh ;jÿrg;a by< kxjhs' 

fuu ixj¾Ok ie,iqï uÕska wfmalaId lrkafka uykqjr k.r iNd ie,iqï m%foaYfha tu 

m%fhdackhg f.k k.rh ixj¾Okh lsÍuhs'

w;.re ckdêm;s;=udf.a fi!Nd.Hfha oelau m%;sm;a;s m%ldYh h:d¾;hla njg m;a lrkq jia 

kj m%;skd.ÍlrK jevigyka iys;j ixj¾Ok ie,eiau ilia lsÍu i|yd jD;a;Shfõ§ka" 

úfYaI{hka" md¾Yjlrejka yd m%cdjkaf.a mq¿,a WmfoaYkh iuÕska kùk l%fudamdhka 

iuÕ úYsIaG ;dlaIKsl l%ufõohla yd kfjda;amdok m%fõYhlao fï ioyd ,eî we;'

ta wkqj kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha iNdm;s;=ud" wOHlaI ckrd,a;=ud" ie,iqï lKavdhï 

yd kka whqßka fuu ld¾hh id¾:l lr .ekSug Wmldr l, kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha 

ish¨u ks,OdÍkaf.a fiajh uu w.h fldg i,lñ' ;jÿrg;a wod, m<d;a md,k wdh;k" 

rdcH yd fm!oa.,sl wxYfha wdh;k yd idudkH ck;djf.a iyfhda.h yd odhl;ajh ;=,ska 

l=reKE., ixj¾Ok ie,iqï id¾:lj l%shd;aul lsÍug u`. ie,fikq we;ehs úYajdi lrñ'

uyskao rdcmlaI ^md'u&

kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H
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.re rdcH wud;H;=udf.a fmrjok

kQ;k ;sridr ixj¾Ok wNsu;d¾: imqrd .ekSfï Y%s ,xldfõ 

mqfrda.dó wdh;khla f,i kd.ßl ixj¾Ok wêldßh i;=j 

úYd, j.lSula mejÍ we;' ta wkqj .re úIhNdr wud;Hjrhd 

úiska m%ldYhg m;a lrk ,o kd.ßl ixj¾Ok n, m%foaY i|yd  

wxl 1982 wxl 04 orK ixfYdaê; mkf;ys ^II fldgi 8 jk 

j.ka;sh 8w^1& & wkqj  ixj¾Ok ie,iqï ilia lsÍu w;HdjYH 

lreKlaj we;'

fuf,i ilia lrkq ,nk  ixj¾Ok ie,iqï ;=,ska fi!Nd.Hfha 

oelafuys we;=,;a uQ,sl wfmalaIdjka jk M,odhs mqrjeisfhla" 

i;=áka Ôj;ajk mjq,la" .=K.rel iudchla iy fi!Nd.Hu;a foaYhla f.dvkeÕSu uQ,sl 

jYfhka wfmalaId lrhs' ;jo kd.ßl ck;djf.a wd¾:sl ia:dhs;dj we;s lrñka úêu;a 

m%;skd.ÍlrK ie,eiaula Tiafia kd.ßl m%foaY ixj¾Okh yd kshdukh hk mrud¾: 

idlaId;a lr .ekSug fuu ixj¾Ok ie,iqï uy;a msájy,la jkq we;s njg úYajdi lrñ'

tneúka fuu ie,eiau ms,sfh, lsßfï§ b;d j.lSfuka ;u ld¾hNdrh bgq lrk ,o ie,iqï 

lKavdhug yd kka whqßka iyfhda.h oela jQ ieug yDohdx.u lD;{;djh msßkuk w;r 

fi!Nd.Hfha oelafï wfmalaIdjka bgqlr .ekSu i|yd Tn ieuf.a odhl;ajh ,efnkq 

we;ehs wfmalaId lrñ'

wdpd¾h kd,l f.dvfyajd^md'u&

kd.ßl ixj¾Ok" fjr< ixrlaIK" 

wmøjH neyer,Su yd m%cd mú;%;d lghq;= rdcH wud;H
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.re iNdm;s;=udf.a fmrjok
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

oYl y;rla mqrdjg Y%S ,xldfõ kd.ßl ixj¾Ok  ie,iqï ilia 

lsÍug;a tu ie,iqï n,d;aul lsÍug;a n,h ysñ  m%Odk;u 

wdh;kh kd.ßl ixj¾Ok wêldßh fõ'

kd.ßl ixj¾Ok ie,iqï ;=,ska m%Yia:" M,odhs yd ld¾hlaIu N+ñ 

mßyrK rgdjla fukau mßirh .=Kd;aul f,i l<ukdlrKh 

we;=¿ lafIa;% .Kkdjla wdjrKh lrkq ,nhs' taldnoaO ie,iqï 

ilia lsÍu yd l%shd;aul lsÍu ;=<ska kd.ßl m%foaYj, yd tys 

ck;djf.a fmdÿ hy meje;au m%j¾Okh yd kshdukh hk 

mrud¾: uqÿka muqKqjd .ekSu i|yd fuu ixj¾Ok ie,iqï 

ilia lrkq ,nhs'

1982 wxl 04 orK  kd.ßl ixj¾Ok wêldß ^ixfYdaê;& mkf;a II fldgi 8w^1& mßÈ 

wud;Hjrhd úiska kd.ßl ixj¾Ok  m%foaYhla f,i m%ldYhg m;a lrk ,o m%foaYhkays 

ixj¾Ok ie,iqï ilia lsÍu j¾;udk rcfha m%;sm;a;s m%ldYh wkqj w;HdjYH lreKlaj 

we;'

kd.ßl ixj¾Ok wêldßh i;= fuj,ï yd l%fudamdhka ;=,ska ixj¾Ok ie,eiau ilia 

lsÍfï§ u;= jQ wNsfhda.hkag b;d id¾:lj uqyqK foñka  m%foaYfha fN!;sl" wd¾:sl" 

idudÔh yd mdßißl lreKq ie,ls,a,g f.k l=reKE., m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh ioyd 

jk  ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030 jir olajd n,d;aul jk f,i ms<sfh, lr we;' 

tneúka fuu ie,eiau id¾:lj ksu lsßu ioyd wemlemù lghq;= l, kd.ßl ixj¾Ok 

wêldßfha ie,iqï lKavdhï yd fkdfhla whqßka iydh oelajQ ieug udf.a yDohdx.u 

ia;=;sh mqolrk w;ru  fuu ixj¾Ok ie,eiau ilia lsÍfï§ ish¨ md¾Yjhkaf.ka ,o 

il%Sh odhl;ajh ixj¾Ok ie,eiau l%shd;aul lsÍu ioyd o bÈßhg;a n,dfmdfrd;a;= fjñ'

jr,;a jdia;= úoHd{ y¾Idka o is,ajd
iNdm;s

kd.ßl ixj¾Ok wêldßh
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kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

.re k.rdêm;s;=udf.a mKsúvh

isxy, rdc jxYfha wjika rdcOdksh jYfhka fukau w;s W;=ï 

Y%S o<|d oka; Od;+ka jykafia jev isák Y%S o<|d ud<sÕdj 

fuu lkao Wvrg uykqjr k.rfha msysgd ;sîu fya;=fjka 

iuia: f,daljdiskaf.a jkaokSh k.rhla f,i  uykqjrg 

iqúfYaIs ia:dkhla ysñfõ' ;jo" Y%S ,xldfõ fojk w. k.rh 

f,i;a" lkao Wvrg rdcOdksfha w. k.rh f,i;a uykqjrg 

jeo.;a ia:dkhla ysñfõ' uykqjr k.rfha wLKavj mej; tk 

ixialD;suh ,laIK j,Ska mßmq¾K jQ  ksid f,dj tlu iÔú 

f,dal Wreu k.rh f,iska o 1988 jif¾ hqfkiaflda ixúOdkh 

uÕska ms÷ï ,enq k.rhls' 

Y%S ,xldfõ ;sfnk fiiq m<d;a m,k wdh;k j,g jvd idvïnrkSh b;sydihla ysñ 

fuu uy k.r iNdjg jir 150lg jeä fm!v b;sydihlao we;'  uykqjr k.r iSudfõ 

fjfik 150"000 muK jk kd.ßl ck;djf.a yd ffokslj ixl%uKh jk 500"000 muK 

ck;djf.a fmdÿ wjYH;djhka imqrd,Su uykqjr uyd k.r iNdfõ m%Odk j.lSula fldg 

i,lñ'

uOHu m<df;a jd‚c" mßmd,kuh yd wd.ñl uOHia:dkh f,i l%shdlrk uykqjr 

k.rfha wd¾Ól" idudchSh" fN!;sl yd mdßißl wxYhkaf.a wfmalaIs; ixj¾Okhka 

ie<ls,a,g .ksñka kd.ßl ixj¾Ok" fjr< ixrlaIK" wmøjH neyer,Su yd m%cd mú;%;d 

lghq;= rdcH wud;HdxYfha uQ,sl;ajfhka kd.ßl ixj¾Ok wêldßh úiska bÈß j¾I 10 

l ld,hla i|yd uykqjr k.r ixj¾Ok ie<eiaula ilia lsÍu ms<sn|j uykqjr uy 

k.rdêm;s jYfhka ud i;=gg m;aúñ'

fuu ie<eiau ms<sn|j ud wOHhkh l< w;r" uykqjr k.rfha fM;sydisl" ixialD;sl 

yd wd.ñl msysàug ydks fkdjk whqßka kùk l%u Wmfhda.s lr.ksñka l%shd;aul lsÍug 

iqÿiq mßÈ id¾:lj ilia lr we;s nj fmkS hhs'

2030 jir olajd l%shd;aul lsßug fhdað;j ilia lrk ,o fuu uykqjr k.r ixj¾Ok 

ie,eiafï lghq;= tf,iskau l%shd;aul lsßug yels fõjdhhs m%d¾:kh lrk w;r" fulS 

lghq;= l%shd;aul lsÍfï§ uykqjr uy k.r iNdfjka isÿúh hq;= ish¿ lghq;= bgqlsßug 

wm n,dfmdfrd;a;= jk njo i|yka lrñ'

flair ã' fiakdkdhl"

k.rdêm;s

uykqjr uyd k.r iNdj 
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m;a lrkq ,nk kd.ßl ixj¾Ok m%foaY i|yd fN!;sl" iudchSh" wd¾Ól yd mdßißl 

wxYhka taldnoaO fldg ixj¾Ok ie,iqï ilia lsÍu yd tajd l%shd;aul lsÍu kd.ßl 

ixj¾Ok wêldßfha m%Odk;u ld¾hNdrh f,i yÿkajd § we;' 

1978 wxl 41 orK kd.ßl ixj¾Ok wêldÍ mk; yd 1982 wxl 04 ork ixfYdaOk mkf;a 

wxl 8 ^w& ys wxl 3^1& hgf;a" 1979 ud¾;= 07 Èke;s w;s úfYaI .eiÜ wxl 26$8 u.ska 

uykqjr uyd k.r iNd n, m%foaYh kd.ßl ixj¾Ok n, m%foaYhla f,i m%ldYhg m;a 

fldg we;'
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m%foaYh wdjrKh jk f,i wd¾Ól" iudchSh" fN!;sl" mdßißl yd ixialD;sl hk 

ixrplhka i,ld 2017 j¾Ifha ilia lsÍu wdrïN lrk ,o fuu ie,eiau 2021- 2030 

ld, mrdih i|yd n,d;aul lsÍug kshñ;h'

uykqjr uyd k.r iNd n, m%foaYh i|yd jk fuu ixj¾Ok ie,eiau fldgia ;=klska 
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wjYH;djh ie,iqï rduqj Y'ÿ'w';' úYaf,aIKh yd ie,eiau hk mßÉfþohkaf.ka 

iukaú;h' fojk fldgi hgf;a ie,iqï m%foaYh i|yd f.dvke.s,s kshu;d l,dmslrK 

kshu;d wka;¾.; fõ' f;jk fldgi hgf;a  N+ f.da,Sh LKavdxl j,ska l,dmSh udhsï 

yd wfkl=;a weuqKqï wka;¾.; lr we;'

m<uq fldgfia m<uq mßÉfÉoh hgf;a ixj¾Ok ie,eiau" tys ks;Hdkql=, rduqj " ie,eiafï 

md¾Yjlrejka" ie,eiafï ikaO¾Nh yd wkq.ukh lrk ,o ie,iqï l%shdj,sh i|yka 
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mßÉfÉoh hgf;a tla tla wruqKq i|yd jk iúia;rd;aul Y'ÿ'w';' úYaf,aIKh wka;¾.; 

lr we;' ;jo yh jk mßÉfþoh hgf;a ixl,amuh ie,eiau iy fhdað; bvï mßyrK 

ie,eiau úia;r fldg we;' ta hgf;a uykqjr uyd k.r iNd n, m%foaYh i|yd jk 

m%Odk Wmdhud¾.sl ie,iqï f,i m%jdyk ixj¾Ok Wmdhud¾.sl ie,eiau" ;sridr mßir 

ixj¾Ok Wmdhud¾.sl ie,eiau wd¾Ól ixj¾Ok Wmdhud¾.sl ie,eiau" há;, myiqlï 

ixj¾Ok Wmdhud¾.sl ie,eiau iy ls%hd;aul lsÍfï Wmdh ud¾.hka iúia;rd;aulj tl 

tl wxY hgf;a olajd we;' 

tfukau fojk fldgfia mßÉfþo 07 fjka fldg we;af;a ie,iqï yd f.dvke.s,s kshu;d 

i|yka jk w;r m¾Éfþo 08 hgf;a úia;r flfrkafka y÷kd .kakd ,o l,dm iy 

l,dmslrK kshu;d jk w;r mßÉfþo wxl 09 hgf;a fhdað; ud¾. m<," f.dvke.s,s 

iSud yd rlaIs;hka olajd we;'

wjidk jYfhka fuu wêldßfha iy Y%S ,xld rcfha wruqK jkafka fuu uykqjr uyd 

k.r iNd ixj¾Ok ie,eiau ^2021-2030& wod< ld, jljdkqj i|yd id¾:lj ls%hd;aul 

lsÍu fõ'
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01  වන පරිච්ඡේදය 

සංවර්ධන සැලැස්ඡේ පසුබිම 
 

1.1. හැඳින්වීම  

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනත මඟින් ශ්රි ලංකාවේ නාගරික සංවර්ධනය 

නියාමනය කිරීවේ ප්රමුඛතම ආයතනය වශවයන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ස්ථාපිත වකාට 

ඇති අතර වේ ප්රවේශවේ සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු යැයි විෂය භාර අමාතයවරයාවේ නියමයකින් 

ප්රකාශයට පත් කරන ලද සංවර්ධන බල ප්රවේශ වල වභෞතික, ආර්ික, සමාජයීය හා පාරිසරික 

වශවයන් සංවර්ධනය කිරීම, ඒකාබේධ වු සැලසුේ සකස් කිරීම, �යාත්මක කිරීම හා ප්රවර්ධනය 

කිරීම එහි ප්රධාන තම කාර්යයභාරය ආර්ික වේ.  

1982 අංක 04 දරණ පනත මඟින් සංවශෝධිත 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි 

පනවත් 08 (අ) වගන්තිවේ බලතල ප්රකාරව එම පනවත් 3 (1) වගන්තියට අනුව 1979 මාර්ු මස 

07 වන දින අංක 26/8 දරණ අතිවිවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී බල 

ප්රවේශයක් වලස මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රවේශය ප්රකාශයට පත් කර ඇත. (ඇමුණුම 1) 

2003 මැයි මස 26 වන දින අංක 1290/01 දරණ අතිවිවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්රකාශයට 

පත් කරන ලද 2002 අවේල් මස 27 දින සිට �යාත්මක කරනු ලැබූ මහනුවර මහ නගර සභා බල 

ප්රවේශ සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරීය කළමනාකරණ මණ්ඩලය මඟින් 2016 

වදසැේබර් 31 දින සිට 2020 වදසැේබර් මස 31 වන දින දක්වා තවදුරටත් දීර්ඝ කරන ලදී. නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිවේ මධයම පළාත් කාර්යාලය විසින් මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රවේශය 

ආවරණය වන වලස, ආර්ික, සමාජයීය, වභෞතික, පාරිසරික හා සංස්කෘතික යන සංරචක 

සැලකිල්ලට ගනිමින් 2017 වසවර්දී වමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම ආරේභ කළ අතර එය 

2021 වර්ෂවේ සිට එය �යාත්මක වීමට නියමිතය. 

ප්රවේශවයහි  වුහය, පාරිසරික සංවේදී වටපිටාව වමන්ම ආකර්ෂණිය දර්ශනීය ස්ථාන හා 

සංස්කෘතික අංගයන්වගන් අනූන නිර්මිත පාරිසරික සාධකයන් වමන්ම ස්වාභාවික පාරිසරික 

සාධකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා සුවිවේෂී අවධානයක් වයාමු වකාට ඇති වමම සංවර්ධන 

සැලැස්ම ුළින් අවේක්ිත වර්ෂයන් සඳහා සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා මාර්වගෝපවේශයන්ද 

හඳුන්වාදී ඇත.  
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1.2  සැලැස්ඡේ පාර්ශවකරුවන්ව 
 

ප්රධාන පාර්ශවකරුවන්ව සහ උපඡේශනාත්මක ආයතන 

� දළඳා මාළිගාව, ගඟවටවකෝරවේ ප්රාවේශීය වල්කේ කාර්යාලය, මධයම පරිසර අධිකාරිය,� ලංකා 

මහවැලි අධිකාරිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික වගාඩනැගිලි පර්වේෂණ සංවිධානය, පළාත් 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, � ලංකා ආවයෝජන මණ්ඩලය 

පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය, � ලංකා සංචාරක අධිකාරිය, ස්වභාවික සේපත් කළමණාකරන 

මධයස්ථානය,  පුරා විදයා වදපාර්තවේන්ුව, මධයම සංස්කෘතික අරමුදල,  � ලංකා කර්මාන්ත 

සංවර්ධන මණ්ඩලය, ජල සේපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන 

වයාපෘතිය, ජපන් ජාතයන්තර සහවයෝගිතා එජන්සිය, වලෝක උරුම වගාඩනැගිල්ල සංරක්ෂණ 

කමිටුව, වේරාවදණිය විේව විදයාලය- භූ විදයා අංශය, වාරිමාර්ග වදපාර්තවේන්ුව, අපදා 

කළමණාකරන මධයස්ථානය, කෘි කර්මාන්ත  වදපාර්තවේන්ුව - ගන්වනෝරුව, වාණිජ 

මණ්ඩලය 

 

අඡනකුත් පාර්ශව කාණ්ඩායේ සහ ආයතන 

පළාත් පාලන වදපාර්තවේන්ුව, හන්තාන සුරැකීවේ සංවධානය, �ලංකා දුේරිය 

වදපාර්තවේන්ුව,දුේබර බන්ධනාගාරය, වනජීවි වදපාර්තවේන්ුව, ලක්සල මහනුවර, ජාතික 

උේිද උදයාන වදපාර්තවේන්ුව � ලංකා වපාලිසිය, සිවිල් ආරක්ෂක බලගන මූලස්ථානය, 

මහනුවර මහ වරෝහල ,වේරාවදණිය ශික්ෂණ වරෝහල, අයුර්වේද වදපාර්තවේන්ුව, කුණ්ඩසාවල් 

,පළාත් වසෞඛය වස්වා අධයක්ෂක කාර්යාලය, මහනුවර, සුවවසවන (පුේ) වරෝහල, මහනුවර, වන 

සංරක්ෂණ වදපාර්තවේන්ුව, සුගතදාස ජාතික  �ඩා අධිකාරිය, ඉංජිවන්රු වස්වා 

වදපාර්තවේන්ුව, � ලංකා වටලිවකාේ ආයතනය, වබෞේධ කටයුු වදපාර්තවේනන්ුව, � ලංකා 

තැපැල් වදපාර්තවේන්ුව, කාන්තා වාණිජ මණ්ඩලය, මූලය ආයතන -මහජන බැංකුව, වකාමර්ෂල් 

බැංකුව, ලංකා බැංකුව,සේපත් බැංකුව, සිංහල වවළඳ සංගමය, මහනුවර වෘත්ීයවේදීන්වේ 

සංගමය, වකාන්රාත්කරුවන්වේ සංගමය, වපෞේගලික වයාපාරිකයින්, මධයම පළාත් වාස්ු 

විදයාඥයින්වේ සංගමය, සංචාරක වහාටල් අයිතිකරුවන්වේ සංගමය, � ලංකා නීතිඥ සංගමය, 

වපෞේගලික නිවාස සංවර්ධකයින්, හයිරු ඉංජිවන්රු (පුේ) සමාගම, කටුගස්වතාට, ප්රයිේ වහෝේස් 

(පුේ) සමාගම, මහනුවර, වරාටරි සමාජය මහනුවර. 
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1.2  සැලැස්ඡේ පාර්ශවකරුවන්ව 
 

ප්රධාන පාර්ශවකරුවන්ව සහ උපඡේශනාත්මක ආයතන 

� දළඳා මාළිගාව, ගඟවටවකෝරවේ ප්රාවේශීය වල්කේ කාර්යාලය, මධයම පරිසර අධිකාරිය,� ලංකා 

මහවැලි අධිකාරිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික වගාඩනැගිලි පර්වේෂණ සංවිධානය, පළාත් 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, � ලංකා ආවයෝජන මණ්ඩලය 

පළාත් සංචාරක මණ්ඩලය, � ලංකා සංචාරක අධිකාරිය, ස්වභාවික සේපත් කළමණාකරන 

මධයස්ථානය,  පුරා විදයා වදපාර්තවේන්ුව, මධයම සංස්කෘතික අරමුදල,  � ලංකා කර්මාන්ත 

සංවර්ධන මණ්ඩලය, ජල සේපාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන 

වයාපෘතිය, ජපන් ජාතයන්තර සහවයෝගිතා එජන්සිය, වලෝක උරුම වගාඩනැගිල්ල සංරක්ෂණ 

කමිටුව, වේරාවදණිය විේව විදයාලය- භූ විදයා අංශය, වාරිමාර්ග වදපාර්තවේන්ුව, අපදා 

කළමණාකරන මධයස්ථානය, කෘි කර්මාන්ත  වදපාර්තවේන්ුව - ගන්වනෝරුව, වාණිජ 

මණ්ඩලය 

 

අඡනකුත් පාර්ශව කාණ්ඩායේ සහ ආයතන 

පළාත් පාලන වදපාර්තවේන්ුව, හන්තාන සුරැකීවේ සංවධානය, �ලංකා දුේරිය 

වදපාර්තවේන්ුව,දුේබර බන්ධනාගාරය, වනජීවි වදපාර්තවේන්ුව, ලක්සල මහනුවර, ජාතික 

උේිද උදයාන වදපාර්තවේන්ුව � ලංකා වපාලිසිය, සිවිල් ආරක්ෂක බලගන මූලස්ථානය, 

මහනුවර මහ වරෝහල ,වේරාවදණිය ශික්ෂණ වරෝහල, අයුර්වේද වදපාර්තවේන්ුව, කුණ්ඩසාවල් 

,පළාත් වසෞඛය වස්වා අධයක්ෂක කාර්යාලය, මහනුවර, සුවවසවන (පුේ) වරෝහල, මහනුවර, වන 

සංරක්ෂණ වදපාර්තවේන්ුව, සුගතදාස ජාතික  �ඩා අධිකාරිය, ඉංජිවන්රු වස්වා 

වදපාර්තවේන්ුව, � ලංකා වටලිවකාේ ආයතනය, වබෞේධ කටයුු වදපාර්තවේනන්ුව, � ලංකා 

තැපැල් වදපාර්තවේන්ුව, කාන්තා වාණිජ මණ්ඩලය, මූලය ආයතන -මහජන බැංකුව, වකාමර්ෂල් 

බැංකුව, ලංකා බැංකුව,සේපත් බැංකුව, සිංහල වවළඳ සංගමය, මහනුවර වෘත්ීයවේදීන්වේ 

සංගමය, වකාන්රාත්කරුවන්වේ සංගමය, වපෞේගලික වයාපාරිකයින්, මධයම පළාත් වාස්ු 

විදයාඥයින්වේ සංගමය, සංචාරක වහාටල් අයිතිකරුවන්වේ සංගමය, � ලංකා නීතිඥ සංගමය, 

වපෞේගලික නිවාස සංවර්ධකයින්, හයිරු ඉංජිවන්රු (පුේ) සමාගම, කටුගස්වතාට, ප්රයිේ වහෝේස් 

(පුේ) සමාගම, මහනුවර, වරාටරි සමාජය මහනුවර. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  විෂය පථය 
 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රවේශයද ඇුළත් ප්රාවේශීය වල්කේ වකාට්ඨාස 10ක් ආවරණය වන 

පරිදි අධයයනයන් හා විේවල්ෂණාත්මක අධයයනයන් සිදු කර මහනුවර මහ නගර සභා බල 

ප්රවේශය සඳහා බල පැවැත්වවන පරිදි වමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 

� ලංකාවේ සියලු ජල මූලාශ්රයන්වේ ආරේභය වන මධයම කඳුකර ප්රවේශය අතිශය පාරිසරික 

සංවේදී කලාපයක් වලස 2050 ජාතික වභෞතික  සැලසුේ වකටුේපතට අනුව  හඳුනාවගන 

ඇත(ඇමුණුම 2). එබැවින් මහනුවර නාගරික බල ප්රවේශය ුළ වන්වාසික ජන වයාේතිය සීමා වන 

පරිදිත් ඉතා විශාල පරිමාණවේ සංවර්ධන වයාපෘීන් වමම කලාපය ුළ ප්රවර්ධනය වනාවන 

වලසත් වමම සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 

2050 ජාතික වභෞතික සැලසුමට අනුව මහනුවර අධි නාගරික කලාපය ුළ වන්වාසික 

ජනගහනවේ වයාේතිය 700,000ක් දක්වා සීමා කර ඇති අතර එය සැලකිල්ලට ගනිමින් වමන්ම 

ජනගහනවේ ඉසුලුේ ධාරිතා විේවල්ෂණයට (Carrying Capacity Analysis) අනුව මහනුවර 

මහ නගර සභා බල සීමාවවහි ජනගහනය 2030 වර්ෂය සඳහා 106,000 ක් වලස පුවරෝකථනය 

වකාට ඇත.    

2050 ජාතික වභෞතික සැලසුමට අනුව මහනුවර අධි නාගරික කලාපය ුළ දිස්ික් අගනගරය 

වලස මහනුවර මහ නගර සභා බල සීමාව නේවකාට ඇති අතර වමම සැලැස්ම ුළින්ද එය ඒ 

ආකාරවයන්ම පවත්වාවගන යනු ඇත.  

වේ වන විටත් ඉදිකිරිේ ආරේභ කර ඇති මධයම අධිවේගී මාර්ගවේ ගලවගදර හුවමාරුවවන් 

මහනුවර නගරය කටුගස්වතාට හරහා වකාළඹ හා කුරුණෑගල යන ප්රධාන නගර සමඟ කාර්යක්ෂම 

වලස  සේබන්ධවීම සිදු වනු ඇත. ඒ අනුව මහනුවර නගරයට අයත් කටුගස්වතාට ප්රවේශවේ ඉදිරි 

සංවර්ධනය දිශානුගත කිරීම සිදු කරන ආකාරය පිළිබඳවද වමම සංවර්ධන සැලැස්ම ුළින් 

අවධානය වයාමු වකාට ඇත.  

2030 උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන සැලැස්ම ම�න් මහනුවර නගරය ආ�තව හඳුනාගනු  ලැබූ 

පිළිමතලාවේ සිට වේරාවදණිය, මහනුවර නගර මධයය හා මහයියාව හරහා කටුගස්වතාට 

ප්රවේශයටත් තැන්වනකුඹුර සිට කුණ්ඩසාවල්, පල්වල්කැවල් හරහා දිගන ප්රවේශය දක්වාත් වයාේත 

වන අධි ඝණත්ව සංවර්ධන ීරයන්ද, 2020 විසල් මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම ුළින් 

හඳුනාවගන ඇති වපාකුරු ප්රවේශයන් වන  මහනුවර නාගරික ප්රවේශය, වේරාවදණිය ප්රවේශය, 

කටුගස්වතාට ප්රවේශය හා කුණ්ඩසාවල් සිට දිගන දක්වා වූ ප්රවේශයන්ද වමම සංවර්ධන 

සැලැස්වමහි සංකල්පමය සැලැස්ම ුළට අන්තර්ගත වකාට ඇත.  

2008-2020 විසල් මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම, 2030 උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන 

සැලැස්ම හා 2020 විසල් මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම යන සැලසුේ ුළින් හඳුනා ගන්නා 

01 jk mßÉfþoh
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ලද උපායමාර්ගික සංවර්ධන වයාපෘීන් වමන්ම නියාමන සැලසුේද වමම සංවර්ධන සැලැස්ම ු ළ 

අන්තර්ගත වකාට ඇත.  

වලෝක උරුම නගරයක් වූ මහනුවර නගරවයහි ශ්රි දළදා මාලිගාව හා ඒ අවට ප්රවේශවයහි පවතින 

සංස්කෘතික භූ දර්ශනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වමම සංවර්ධන සැලැස්ම ුළින් සුවිවේෂී  

අවධානයක් වයාමු වකාට ඇති අතර ඒ අවට ප්රවේශවයහි වගාඩනැගිලි වල උස, වර්ණ, 

වගාඩනැගිලි අමුද්රවය, දැන්වීේ පුවරු භාවිතය වමන්ම ආවලෝක බුබුළු වල වර්ණයන්ද පාලනය 

කිරීම සඳහා නීති හා වරගුලාසි පේධතියක් හඳුන්වා දී ඇත.     

1984 ජුනි මස 08 වන දින අංක 301 දරණ අති විවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් ශ්රි දළදා මාළිගාව 

සහ ඒ අවට ප්රවේශය පූජනීය ප්රවේශයක් වලස නේ වකාට ඇති අතර එම ප්රවේශ සීමාවන් 2001 

වනාවැේබර් මස 08 වන දින අංක 1209/19 දරණ අතිවිවේෂ ගැසට් පරය මඟින් තව දුරටත් පුළුල් 

කර ඇත (ඇමුණුම 3). 2000 වපබරවාරි මස 23 වන දින අංක 1120/15 දරණ අති විවේෂ ගැසට් 

නිවේදනය මඟින් ගැටවේ රාවජෝපවනාරාමය අවට ප්රවේශය පුජා භූමි ප්රවේශයක් වලස නේ වකාට 

ඇත (ඇමුණුම 4). ඒ අනුව එම ගැසට් ප්රකාශයන්හි පනවා ඇති නීති හා වරගුලාසි වමම සංවර්ධන 

සැලැස්ම ුළින්ද ඒ ආකාරවයන්ම අන්තර්ගත වකාට ඇත. 

1988දී යුවනස්වකෝ සංවිධානය විසින් මහනුවර නගරය වලෝක උරුම නගරයක් වලස නේ වකාට 

ඇති අතර 2003 මැයි මස 26 වන දින අංක 1290/01 දරණ අතිවිවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් 

ප්රකාශයට පත් කරන ලද  2002 අවේල් මස 27 දින සිට �යාත්මක කරනු ලැබූ 2002-2016 මහනුවර 

මහ නගර  සංවර්ධන සැලැස්ම ුළින් නේ වකාට ඇති වලෝක උරුම වගාඩනැගිලි 490 වමන්ම 

2005 ජුලි මස 8 වන දින අංක 1401 දරණ අතිවිවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන 

ලද පුරාවිදයා වදපාර්තවේන්ුව විසින් නේ කරන ලද පුරාවිදයාත්මක වගාඩනැගිලි 104ද වමම 

සැලැස්ම ුළින් තවදුරටත් ඉදිරි සංරක්ෂණ කටයුු හා වලෝක උරුම වගාඩනැගිලි වලස 

හඳුනාවගන ඇත. (ඇමුණුම 5)  

2007 ජුනි මස 19 වන දින අංක 2024/6 දරණ අති විවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් මහවැලි ගඟ 

ආ�තව නේ වකාට ඇති “වරාතැන්න - හත් කිඳ පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රවේශය” හා ඒ ආ�තව පනවා 

ඇති නීති වරගුලාසි වමම සැලැස්ම ුළින්ද ඒ ආකාරවයන්ම අන්තර්ගත වකාට ඇත. (ඇමුණුම 6) 

මහනුවර නගරවේ ඓතිහාසික හා සංස්කෘතිකමය වටිනාකමක් සහිත පාරිසරික භූ දර්ශනය 

වමන්ම කදුකර ප්රවේශයන්හි දර්ශනීයත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම වමන්ම එහි ස්වභාවික භූවගෝලීය 

පිහිටීම පිළිබඳව සුවිවේෂී අවධානයක් වයාමු වකාට නීති හා වරගුලාසි හඳුන්වා දීමත්, සංචාරක 

ආකර්ෂණය සහිත සැලසුේ සහගත නගරයක් ුළ තිරසාර ආර්ිකයක්, ආකර්ෂණීය හා සුවපහසු 

ජීවන රටාවක් 2030 වන විට  නිර්මාණය කිරීම සඳහාත් වමම සැලැස්ම ුළින් වැඩි අවධානයක් 

වයාමු වකාට ඇත.  
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ලද උපායමාර්ගික සංවර්ධන වයාපෘීන් වමන්ම නියාමන සැලසුේද වමම සංවර්ධන සැලැස්ම ු ළ 

අන්තර්ගත වකාට ඇත.  

වලෝක උරුම නගරයක් වූ මහනුවර නගරවයහි ශ්රි දළදා මාලිගාව හා ඒ අවට ප්රවේශවයහි පවතින 

සංස්කෘතික භූ දර්ශනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වමම සංවර්ධන සැලැස්ම ුළින් සුවිවේෂී  

අවධානයක් වයාමු වකාට ඇති අතර ඒ අවට ප්රවේශවයහි වගාඩනැගිලි වල උස, වර්ණ, 

වගාඩනැගිලි අමුද්රවය, දැන්වීේ පුවරු භාවිතය වමන්ම ආවලෝක බුබුළු වල වර්ණයන්ද පාලනය 

කිරීම සඳහා නීති හා වරගුලාසි පේධතියක් හඳුන්වා දී ඇත.     

1984 ජුනි මස 08 වන දින අංක 301 දරණ අති විවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් ශ්රි දළදා මාළිගාව 

සහ ඒ අවට ප්රවේශය පූජනීය ප්රවේශයක් වලස නේ වකාට ඇති අතර එම ප්රවේශ සීමාවන් 2001 

වනාවැේබර් මස 08 වන දින අංක 1209/19 දරණ අතිවිවේෂ ගැසට් පරය මඟින් තව දුරටත් පුළුල් 

කර ඇත (ඇමුණුම 3). 2000 වපබරවාරි මස 23 වන දින අංක 1120/15 දරණ අති විවේෂ ගැසට් 

නිවේදනය මඟින් ගැටවේ රාවජෝපවනාරාමය අවට ප්රවේශය පුජා භූමි ප්රවේශයක් වලස නේ වකාට 

ඇත (ඇමුණුම 4). ඒ අනුව එම ගැසට් ප්රකාශයන්හි පනවා ඇති නීති හා වරගුලාසි වමම සංවර්ධන 

සැලැස්ම ුළින්ද ඒ ආකාරවයන්ම අන්තර්ගත වකාට ඇත. 

1988දී යුවනස්වකෝ සංවිධානය විසින් මහනුවර නගරය වලෝක උරුම නගරයක් වලස නේ වකාට 

ඇති අතර 2003 මැයි මස 26 වන දින අංක 1290/01 දරණ අතිවිවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් 

ප්රකාශයට පත් කරන ලද  2002 අවේල් මස 27 දින සිට �යාත්මක කරනු ලැබූ 2002-2016 මහනුවර 

මහ නගර  සංවර්ධන සැලැස්ම ුළින් නේ වකාට ඇති වලෝක උරුම වගාඩනැගිලි 490 වමන්ම 

2005 ජුලි මස 8 වන දින අංක 1401 දරණ අතිවිවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන 

ලද පුරාවිදයා වදපාර්තවේන්ුව විසින් නේ කරන ලද පුරාවිදයාත්මක වගාඩනැගිලි 104ද වමම 

සැලැස්ම ුළින් තවදුරටත් ඉදිරි සංරක්ෂණ කටයුු හා වලෝක උරුම වගාඩනැගිලි වලස 

හඳුනාවගන ඇත. (ඇමුණුම 5)  

2007 ජුනි මස 19 වන දින අංක 2024/6 දරණ අති විවේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් මහවැලි ගඟ 

ආ�තව නේ වකාට ඇති “වරාතැන්න - හත් කිඳ පාරිසරික ආරක්ෂක ප්රවේශය” හා ඒ ආ�තව පනවා 

ඇති නීති වරගුලාසි වමම සැලැස්ම ුළින්ද ඒ ආකාරවයන්ම අන්තර්ගත වකාට ඇත. (ඇමුණුම 6) 

මහනුවර නගරවේ ඓතිහාසික හා සංස්කෘතිකමය වටිනාකමක් සහිත පාරිසරික භූ දර්ශනය 

වමන්ම කදුකර ප්රවේශයන්හි දර්ශනීයත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම වමන්ම එහි ස්වභාවික භූවගෝලීය 

පිහිටීම පිළිබඳව සුවිවේෂී අවධානයක් වයාමු වකාට නීති හා වරගුලාසි හඳුන්වා දීමත්, සංචාරක 

ආකර්ෂණය සහිත සැලසුේ සහගත නගරයක් ුළ තිරසාර ආර්ිකයක්, ආකර්ෂණීය හා සුවපහසු 

ජීවන රටාවක් 2030 වන විට  නිර්මාණය කිරීම සඳහාත් වමම සැලැස්ම ුළින් වැඩි අවධානයක් 

වයාමු වකාට ඇත.  

 

 

 

 

1.4  සැලසුේ ක්රියාවලිය 
 

මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳහා ක්රවමෝපායික සැලසුේ ක්රමවේදය 

අනුගමනය කරන ලද අතර එම ක්රමවේදවේ � අනුගමනය කළ�යා පටිපාටිය පහත පරිදිවේ. 

රූප අංක   1 : සැලසුේ �යාවලිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය :නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්යාලය,මහනුවර, 2021 

 

uykqjr k.rfha 
j¾;udk 
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ÈYdj y÷kd 
.ekSu

k.rh tu 
ÈYdjg f.k hd 
yels wdldrh 
y÷kd .ekSu

Wmdh ud¾.sl 
ie,iqï l%ufõoh

miqìï f;dr;=re wOHhkh

.eg¨ yd úNj;djka y÷kd .ekSu

oelau yd wruqKq kS¾Kh lsÍu

úIh m:h yd iSudjka y÷kd .ekSu

iúia;rd;aul úYaf,aIKh

mrud¾: kS¾Kh lsÍu

Wmdh ud¾.sl ie,iqï ilia lsÍu

ie,iqug wod< ffk;sl fr.=,dis  ilia lsÍu

m<d;a md,k wdh;kh iy uyck md¾Yjlrejkaf.a woyia 
i|yd bÈßm;a lsÍu

wjidk ie,iqï jd¾;dj m%Odk ie,iqï lñgqjg bÈßm;a lsÍu

wkqu; lsÍu iy uqo%Kh lsÍu

01 jk mßÉfþoh

ijx¾Ok ie,eiafï 
miqìu

ie,iqï ls%hdj,sh
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1.4.1  පසුබිේ ඡතාරතුරු අධයයනය 
 

පළමු පියවර වන පසුබිේ වතාරුරු අධයයනය යටවත් විසල් මහනුවර ප්රවේශයට අයත් වන 

ප්රාවේශීය වල්කේ වකාට්ඨාශ 10කට අදාළව ජනගහනය, නිවාස, රැකියා, යටිතල පහසුකේ, භු 

විෂමතාව හා පාරිසරික තත්වය පිළිබද වතාරුරු හැදෑරීම හා එම අංශ වලට අදාළව ප්රවණතා 

පිළිබදව අධයයනයක් සිදු කරන ලදී. 

 

1.4.2  විෂය පථය හා සිමාවන්ව හඳුනා ගැනීම 
මහනුවර නගරය වක්න්ද්ර කරගත් කළාපය  වපර සිදු කරන ලද සැලසුේමය මැදිහත්වීේ පිළිබදව 

අධයයනය කර ඒවාවේ ප්රතිඵල ඇසුරින් වමම සැලසුවේ දිශානතිය සඳහා අදාළ වන කරුණු හඳුනා 

ගැනීම වමම අදියවර් දී සිදු කරන ලදී. එවමන්ම ජාතික වභෞතික සැලසුම මඟින් මහනුවර නාගරික 

කලාපයන්ට අදාලව ඉදිරිපත් කර ඇති ප්රතිපත්ීන් ඔස්වස් නගරය සංවර්ධනය කල හැකි ආකාරයද 

හඳුනා ගන්නා ලදී. තවද ජාතික මට්ටවමන් සිදු කරන වයාපෘති වලින් නගරවේ සංවර්ධනයට සිදු 

වන බලපෑමද හඳුනා  ගන්නා ලදි. 

 

1.4.3 ගැටළු හා විභවතාවන්ව හඳුනා ගැනීම 
 

පසුබිේ වතාරුරු අධයයනවේදී මහනුවර නාගරික ප්රවේශය හා සේබන්ධ ගැටලු අතරින් නගරවේ 

හිතකර පැවැත්මට බාධා වන ප්රමුඛ සුවිවේෂී  හා විශාල ගැටලු හඳුනා ගැනීම  ක්වේර සමික්ෂණ හා 

විේවල්ෂණාත්මක ක්රම මඟින් සිදු කරන ලදී. 

එවමන්ම නාගරික ප්රවේශයට ආවේණික සංවර්ධනයට වයාදා ගත හැකි විභවතාවන් හඳුනා 

ගැනීමද සිදු කරන ලදී.  

පාර්ශවකරුවන්වේ වැඩමුළුවක් සංවිධානය කර නගරවාසින්, නගරය භාවිතා කරන්නන් හා 

නගරවේ පැවැත්මට දායක වන ආයතනය හා මහනුවර නාගරික ප්රවේශය පිළිබදව උනන්දුවක් 

දක්වන පාර්ශවකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ගැටලු ඇසුරින් වඩල්ි ක්රමවේදය භාවිතා කර මහනුවර 

නාගරික ප්රවේශය හා සේබන්ධව ීරණාත්මක ගැටලු හඳුනාගන්නා ලදී . 

වමහිදී හඳුනාගත් ගැටලු හා පසුබිේ වතාරුරු විේවල්ෂණවයන් හඳුනාගත් ගැටලු  අතරින් වමම 

සංවර්ධන සැලැස්ම හරහා ප්රමුඛව සලකා බලනු ලබන ගැටලු වමානවාද යන්න 

විේවල්ෂණාත්මකව හඳුනා ගන්නා ලදී .  

 

1.4.4 දැක්ම හා අරමුණු නිර්ණය කිරීම 
 

මහනුවර නාගරික කළාපය සංවර්ධනය කළ  යුු දිශාව අනුව දැක්මක් ීරණය කර එම දැක්ම 

සාක්ෂාත් කර ගැනීම උවදසා වන අරමුණු 04ක් ීරණය කර ගැනීම වමහිදී සිදු කරන ලදී.  
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1.4.1  පසුබිේ ඡතාරතුරු අධයයනය 
 

පළමු පියවර වන පසුබිේ වතාරුරු අධයයනය යටවත් විසල් මහනුවර ප්රවේශයට අයත් වන 

ප්රාවේශීය වල්කේ වකාට්ඨාශ 10කට අදාළව ජනගහනය, නිවාස, රැකියා, යටිතල පහසුකේ, භු 

විෂමතාව හා පාරිසරික තත්වය පිළිබද වතාරුරු හැදෑරීම හා එම අංශ වලට අදාළව ප්රවණතා 

පිළිබදව අධයයනයක් සිදු කරන ලදී. 

 

1.4.2  විෂය පථය හා සිමාවන්ව හඳුනා ගැනීම 
මහනුවර නගරය වක්න්ද්ර කරගත් කළාපය  වපර සිදු කරන ලද සැලසුේමය මැදිහත්වීේ පිළිබදව 

අධයයනය කර ඒවාවේ ප්රතිඵල ඇසුරින් වමම සැලසුවේ දිශානතිය සඳහා අදාළ වන කරුණු හඳුනා 

ගැනීම වමම අදියවර් දී සිදු කරන ලදී. එවමන්ම ජාතික වභෞතික සැලසුම මඟින් මහනුවර නාගරික 

කලාපයන්ට අදාලව ඉදිරිපත් කර ඇති ප්රතිපත්ීන් ඔස්වස් නගරය සංවර්ධනය කල හැකි ආකාරයද 

හඳුනා ගන්නා ලදී. තවද ජාතික මට්ටවමන් සිදු කරන වයාපෘති වලින් නගරවේ සංවර්ධනයට සිදු 

වන බලපෑමද හඳුනා  ගන්නා ලදි. 

 

1.4.3 ගැටළු හා විභවතාවන්ව හඳුනා ගැනීම 
 

පසුබිේ වතාරුරු අධයයනවේදී මහනුවර නාගරික ප්රවේශය හා සේබන්ධ ගැටලු අතරින් නගරවේ 

හිතකර පැවැත්මට බාධා වන ප්රමුඛ සුවිවේෂී  හා විශාල ගැටලු හඳුනා ගැනීම  ක්වේර සමික්ෂණ හා 

විේවල්ෂණාත්මක ක්රම මඟින් සිදු කරන ලදී. 

එවමන්ම නාගරික ප්රවේශයට ආවේණික සංවර්ධනයට වයාදා ගත හැකි විභවතාවන් හඳුනා 

ගැනීමද සිදු කරන ලදී.  

පාර්ශවකරුවන්වේ වැඩමුළුවක් සංවිධානය කර නගරවාසින්, නගරය භාවිතා කරන්නන් හා 

නගරවේ පැවැත්මට දායක වන ආයතනය හා මහනුවර නාගරික ප්රවේශය පිළිබදව උනන්දුවක් 

දක්වන පාර්ශවකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ගැටලු ඇසුරින් වඩල්ි ක්රමවේදය භාවිතා කර මහනුවර 

නාගරික ප්රවේශය හා සේබන්ධව ීරණාත්මක ගැටලු හඳුනාගන්නා ලදී . 

වමහිදී හඳුනාගත් ගැටලු හා පසුබිේ වතාරුරු විේවල්ෂණවයන් හඳුනාගත් ගැටලු  අතරින් වමම 

සංවර්ධන සැලැස්ම හරහා ප්රමුඛව සලකා බලනු ලබන ගැටලු වමානවාද යන්න 

විේවල්ෂණාත්මකව හඳුනා ගන්නා ලදී .  

 

1.4.4 දැක්ම හා අරමුණු නිර්ණය කිරීම 
 

මහනුවර නාගරික කළාපය සංවර්ධනය කළ  යුු දිශාව අනුව දැක්මක් ීරණය කර එම දැක්ම 

සාක්ෂාත් කර ගැනීම උවදසා වන අරමුණු 04ක් ීරණය කර ගැනීම වමහිදී සිදු කරන ලදී.  

 

1.4.5  සවිස්තරාත්මක විශ්ඡේෂණය 
 

ීරණය කරගත් අරමුණු 04 සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා උපවයෝගී වන නාගරික ප්රවේශවේ ඇති 

ශක්ීන් , දුබලතා, අවස්ථා හා තර්ජන විේවල්ෂණාත්මක ක්රම හරහා හඳුනා ගැනීම වමහිදි සිදු කරන 

ලදී. විේවල්ෂණාත්මක ක්රම වලස පාරිසරික සංවේදීතා  විේවල්ෂණය, ඉසුලුේ ධාරිතා විේවල්ෂණය, 

දෘශයතා විේවල්ෂණය, සංවර්ධන පීඩන විේවල්ෂණය, සුදුසුතා විේවල්ෂණය නගරාන්තර 

සේබන්ධතා විේවල්ෂණය ආදී විේවල්ෂණාත්මක ක්රම උපවයෝගී කර ගන්නා ලදී.  

 

1.4.6   පරමාර්ථ නිර්ණය කිරීම 

නිර්ණය කරගත් අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ශක්තින්, දුර්වලතා, අවස්ථා හා තර්ජන 

විේවල්ෂණය හරහා හඳුනාගත් වතාරුරු ඇසුවරන් අරමුණු 04 සඳහා වවන වවනම පරමාර්ථ 

නිර්ණය කිරීම සිදු කරන ලදී. 

 

1.4.7 උපාය මාර්ික සැලසුේ සකස් කිරීම 

එම පරමාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා උපවයෝගී කර ගනු ලබන නව වරගුලාසි/ නියමතා, නියමු 

සැලසුේ හා වයාපෘති ආදිය හඳුනාගැනීම සිදු කරන ලදී. ඒවා පහත අංශ 07ක් යටවත් වමම 

සංවර්ධන සැලැස්වේ 06 වන හා 07 වන පරිච්වච්දයන් මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත.  

1. සංකල්පිත සැලැස්ම 

2. භූමි හා වගාඩනැගිලි සංවර්ධන උපක්රම  

3. වභෞතික හා සමාජයීය අපරවුහ  පහසුකේ සංවර්ධන උපක්රම  

4.  ආර්ික සංවර්ධන උපක්රම  

5. තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම 

6. සංස්කෘතික හා උරුමයන් කළමණාකරණය කිරීවේ උපක්රම  

7. �යාත්මක කිරීවේ උපක්රම 
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02  වන පරිච්ඡේදය 

මූලික අධ්යයනය 

 

2.1  අධ්යයන කලාපයන් 

මධ්යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්රික්කතේ පිහිටා ඇති මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශය  ව.කි.මී.  

26.45 ක් තහවේ තහක්ටයාර් 2,645 ක් පුරා වයාප්තවී ඇත. උතුරු අක්්ාාංශ 7⁰ 21' හා නැතගනහිර 

තේශාාංශ 80⁰ 48' ේ අතර පිහිටා  ඇති මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශය තකාළඹ සිට 

කි.මී.120ක් පමණ දුරකින් පිහිටා ඇති ශ්රි ලාංකාතේ තෙවන ප්රධ්ානතම නගරය තේ.  

මහනුවර නගර සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රම මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශයට බලාේමක තකරුනෙ 

එම සැලැස්ත්රම සකස්ත්ර කිරීතේදී මහනුවර නගර සභා බල ප්රතේශයෙ ඇතුළේ තුේපතන්, පූජාපිටිය, 

අකුරණ, පාතදුේබර, කුණ්ඩසාතේ, ගඟවටතකෝරළය, හාරිස්ත්රපේතුව, යටිනුවර, උඩුනුවර හා 

පාතතේවාහැට යන ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාශ 10කින් හා ග්රාම නිලධ්ාරී වසේ 747කින්  සමන්ිත 

ව.කි.මී 608ක් වූ කලාපයක් අධ්යයනය තකාට සකස්ත්රකර ඇත. තමම කලාපය පළාේ පාලන ආයතන 

13කින් සමන්ිත වන අතර එය මහ නගර සභාවකින්ෙ, නගර සභා 2කින්ෙ, ප්රාතේශීය සභා 11කින්ෙ 

සමන්ිත වූ බල ප්රතේශයකි. 
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සිතියේ අාංක  1: සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රතේ අධ්යයන කලාපය 
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සිතියේ අාංක  1: සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රතේ අධ්යයන කලාපය 

  

අධ්යයන කලාපය තුළ පිහිටා ඇති එකම මහ නගර සභාව මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශය 

වන අතර එය උතුරින් හාරිස්ත්රපේතුව ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශය හා  පාතදුේබර  ප්රාතේශිය සභා බල 

ප්රතේශයන්තගන්ෙ, නැතගනහිරින් පාතදුේබර ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශය හා කුණ්ඩසාතේ 

ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශයන්තගන්ෙ, (මහවැලි ගතේ මාධ්ය තර්ඛාව) ෙකුණින් මහනුවර කඩවේ 

සතර සහ ගඟවටතකෝරළය ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශයන්තගන්ෙ, (හන්තාන කදුවැටිය) බටහිරින් 

යටිනුවර ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශය හා හාරිස්ත්රපේතුව ප්රාතේශීය සභා බල ප්රතේශයන්තගන්ෙ  

මායිේව පිහිටා ඇත.  

මහනුවර කඩවේ සතර සහ ගඟවටතකෝරළය ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය (තකාටසක්), 

හාරිස්ත්රපේතුව ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය (තකාටසක්) හා පාතදුේබර ප්රාතේශීය තේකේ 

තකාට්ඨාසය (තකාටසක්) යන ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය වලින් සමන්ිත  වන මහනුවර මහ 

නගර සභා බල ප්රතේශය සමස්ත්රත ග්රාම නිලධ්ාරී තකාට්ඨාශ 45කින්  හා නාගරික කලාප 21 කින්ෙ 

සමන්ිත තේ.  

තමම නගරය මුහුදු මට්ටතේ සිට මීටර් 500 – 600 ක් පමණ උසකින් පිහිටා ඇති නිවර්තන වැසි 

වනාන්තර කලාපය තුළට අයේ වාර්ික සාමානය උෂ්ණේවය 24°C-25°C ක් පමණ වන මි.මි. 

1700 - මී.මී. 2400 ක් පමණ වාර්ික වර්්ාපතනය ලබන තසෞමය තේශගුණයකින් සමන්ිත වන 

ප්රතේශයකි. 

 

2.2   සැලසුම් හා තත්තත්තව සන්ධ්ර්භය 

මහනුවර නගරතේ ආරේභය 14 වන ශත වර්්ය ෙක්වා ිහිතෙන අතර III වන ික්රමබාහු  රජතුමා 

(1357 –1374) ි සින් මහනුවර රාජධ්ානිය රතට් අගනුවර තලස මුලින්ම තතෝරාගන්නා ලදී.  එතැන් 

සිට වසර 130 කාලයක් රජවරුන් තිතෙතනකු ිසින්  අගනගරය තලස මහනුවර තතෝරාගේ අතර 

එය අවසන් වුතේ I වන රාජසිාංහ රජු (�.ව.1581 – �.ව.1592) සීතාවකපුර අගනගරය කර 

ගැනීමේ සමඟය. ිමලධ්ර්ම�රිය රජු (�.ව.1592 – �.ව.1604) නැවත මහනුවර අගනගරය තලස  

තතෝරාගේ අතර,  එතැන් සිට වසර 223 ක් රජවරුන් 09 තෙතනකු  ිසින් මහනුවර අග නගරය 

තලස තගන රට පාලනය කරන ලෙ අතර, එය අවසන් වන්තන් 1815 දී ඉාංග්රීසින් ිසින් ශ්රි ලාංකාතේ 

අවසන් රජු වන  ශ්රි ික්රමසිාංහ රාජසිාංහ  රජු නතුකර ගැනීමේ සමඟය.  

බටහිර ආක්රමණිකයන්තේ පැමිණීමේ සමඟ තබෞේධ්ාගතේ සිදු වු පරිහානිය තේතුතවන්  මහනුවර 

රාජධ්ානිතේ රජවරුන්, ිිධ් ආගමික ස්ත්රථාන ඉදිකිරීමට පියවර ගන්නා ලදී. එහි වැෙගේ පියවරක් 

තලස II ිමලධ්ර්මසුරිය යුගතේදී ශ්රි ෙළො  මාළිගාව ඉදිකරන ලෙ අතර, ඒ හා සමානව මාළිගාව 

අවට තබෞේධ් තවතහර ි හාරෙ ඉදිකරන ලදී. එම සමකාලතේදී  ි ිධ් ආගමික ඇෙහීේ වයාප්ත වීමේ 

සමඟම හින්දු  තකෝිේ, මුස්ත්රලිේ පේලි තමන්ම �ස්ත්රතියානි තේවස්ත්රථානෙ ස්ත්රථානගත ිය. තමවැනි 

වයාප්ීන් සමඟ මහනුවර නගරය ඓතිහාසික, ආගමික තමන්ම සාංස්ත්රකෘතික වශතයන් වැෙගේ 

මධ්යස්ත්රථානය බවට පේිය. 
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1800 දී පමණ මහනුවර නගරය තුළ මහා මාර්ග ජාලකයක් (Grid Pattern) නිර්මාණය කරන ලෙ 

අතර එම මාර්ග ජාලා ඉපැරණි වලේ සඳහා ප්රිශ්ට මාර්ගයන් සපයන ලදී. (උො: දුනුිල වලේව, 

නුගතවල වලේව, පිළිමතලාව වලේව) යටේ ිජිත යුගතේදී මහනුවර නගරය තුළ දුේරිය හා 

මහාමාර්ග පේධ්තියක් වැඩි දියුණු වන අතර, වර්් 1825දී මහනුවර තකාළඹ ප්රධ්ාන මාර්ගය ෙ, 

1826දී තප්රාතෙණිය පාලමෙ, 1831දී මහනුවර මාතතේ මහා මාර්ගයෙ, 1847දී මහනුවර හාරගම 

මාර්ගයෙ, 1865 දි බණ්ඩාරනායක මාර්ගයෙ, 1878දී දුේරිය මාර්ගය මාතතේ ෙක්වා පුළුේ කිරීමෙ 

සිදුිය.  

තප්රෞඩ ඉතිහාසයකට උරුමකේ කියන මහනුවර පුරවතයහි පවතින් ආර්ික, සමාජයීය, සාංස්ත්රකෘතික 

හා පාරිසරික සාධ්ක මත නගරතයහි පවතින සුිතශ්ෂීේවය තමන්ම සාංවර්ධ්නය සඳහා පවතින 

ඉේුමෙ පෙනේ කරගනිමින් සාංවර්ධ්න සැලසුේ කිහිපයක් තේ වන ිට සැලසුේ තකාට ඇත.  

ජාතික තභෞතික සැලසුේ තෙපාර්තතේන්තුව ිසින් සේපාදිත 2050 ජාතික තභෞතික සැලැසුමට 

අනුව මහනුවර බල ප්රතේශය මධ්යම පාරිසරික සාංතේදී කලාපයට අයේ වන ප්රතේශයක් තලසට 

හඳුනාතගන ඇත. මහනුවර ආ�ත කලාපය අධි නාගරික කලාපයක් තලසේ මහනුවර දිස්ත්රික්කය 

අගනගරය තලසේ එම සැලැස්ත්රම තුළින් තවදුරටේ හඳුන්වා දී ඇති අතර අධි නාගරික කලාපය තුළ 

අතප්ක්ිත ජනගහනය 700,000ක් ෙක්වා සීමා කර ඇත. 

නාගරික සාංවර්ධ්න අධිකාරිය ිසින් 2002 - 2020 වර්්ය සඳහා බලාේමක කරනු ලැබූ මහනුවර 

නගර සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රම තුළින් සාංවර්ධ්න කාර්යයන් ප්රවර්ධ්නය සඳහා තමන්ම පාලනය කිරීම 

සඳහා  තරගුලාසි හා උපාය මාර්ග සහිතව කලාපීකරණ සැලසුමක් පිළිතයල කර ඇත. එම සැලැස්ත්රම 

තුළින් ප්රධ්ාන වශතයන් පුරාිෙයාේමක ස්ත්රථාන ආරක්්ා කිරීම, ස්ත්රවාභාික පරිසරය ආරක්්ා කිරීම 

හා අධි උස තගාඩනැගිලි පාලනය කිරීම ආදී අාංශයන් තකතරහි අවධ්ානය තයාමු තකාට ඇත.  

(ඇමුණුම 7)  

මහනුවර නාගරික ප්රතේශතේ තෙබෙය කළමනාකරණය කිරීම පිණිස නගරය හා අවට ප්රතේශය 

ඇතුළේ ව.කි.මී. 273ක භූමි ප්රමාණයක් සැළකිේලට ගනිමින් පිළිතයළ කරන ලෙ     2008 – 2020 

ිසේ මහනුවර නගර සාංවර්ධ්නය සැලසුම තුළින් මහනුවර නාගරික ප්රතේශය තලෝක උරුම 

නගරයක් තලස සාංවර්ධ්නය කිරීමට අතප්ක්්ා තකාට ඇත. මහනුවර නාගරික ප්රතේශය තුළ ඒ 

වනිටේ ස්ත්රථානගතව තිබු පරිපාලනමය කටයුතු, අධ්යාපනික මධ්යස්ත්රථාන, තරෝහේ, නාගරික බල 

ප්රතේශය තුළ පිහිටි සිාංහ තරජිතේන්තු මුලස්ත්රථානය, තබෝගේබර සිර තගෙර හා තබෝගේබර පිටාර බස්ත්ර 

නැවතුේතපාළ ආදී නාගරික පහසුකේ ප්රධ්ාන නගරතයන් ඔබ්බට තගන යමින් ිසේ මහනුවර 

කලාපතේ පිහිටි උප නගර තුළ ස්ත්රථාපනය කිරීමට තමම සැලසුේ මඟින් තවදුරටේ තයෝජනා කර 

ඇති අතර  මහනුවර නගරය තක්න්ර කරගනිමින් කුණ්ඩසාතේ, දිගන, කටුගස්ත්රතතාට, තප්රාතෙණිය, 

හා ඊරියගම යන නගර උප නගර වශතයන් සාංවර්ධ්නය කිරීමටෙ තයෝජනා කර ඇත. (ඇමුණුම 8)  

මහනුවර කඩවේ සතර සහ ගඟවට තකෝරතේ ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය හා තවේ ප්රාතේශීය 

තේකේ තකාට්ඨාශ  හයක් අන්තර්ගත වන පරිදි සකස්ත්ර කර ඇති 2030 උපාය මාර්ගික නගර 

සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රම මඟින් මහනුවර නගරය ආ�තව හඳුනාගනුලැබූ මහනුවර නගරතේ පැවති 

උරුමයන් ිනාශවීම, පාරිසරික සාංතේදී ප්රතේශ වලට සාංවර්ධ්න කාර්යයන් වයාප්තවීම හා 
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1800 දී පමණ මහනුවර නගරය තුළ මහා මාර්ග ජාලකයක් (Grid Pattern) නිර්මාණය කරන ලෙ 

අතර එම මාර්ග ජාලා ඉපැරණි වලේ සඳහා ප්රිශ්ට මාර්ගයන් සපයන ලදී. (උො: දුනුිල වලේව, 

නුගතවල වලේව, පිළිමතලාව වලේව) යටේ ිජිත යුගතේදී මහනුවර නගරය තුළ දුේරිය හා 

මහාමාර්ග පේධ්තියක් වැඩි දියුණු වන අතර, වර්් 1825දී මහනුවර තකාළඹ ප්රධ්ාන මාර්ගය ෙ, 

1826දී තප්රාතෙණිය පාලමෙ, 1831දී මහනුවර මාතතේ මහා මාර්ගයෙ, 1847දී මහනුවර හාරගම 

මාර්ගයෙ, 1865 දි බණ්ඩාරනායක මාර්ගයෙ, 1878දී දුේරිය මාර්ගය මාතතේ ෙක්වා පුළුේ කිරීමෙ 

සිදුිය.  

තප්රෞඩ ඉතිහාසයකට උරුමකේ කියන මහනුවර පුරවතයහි පවතින් ආර්ික, සමාජයීය, සාංස්ත්රකෘතික 

හා පාරිසරික සාධ්ක මත නගරතයහි පවතින සුිතශ්ෂීේවය තමන්ම සාංවර්ධ්නය සඳහා පවතින 

ඉේුමෙ පෙනේ කරගනිමින් සාංවර්ධ්න සැලසුේ කිහිපයක් තේ වන ිට සැලසුේ තකාට ඇත.  

ජාතික තභෞතික සැලසුේ තෙපාර්තතේන්තුව ිසින් සේපාදිත 2050 ජාතික තභෞතික සැලැසුමට 

අනුව මහනුවර බල ප්රතේශය මධ්යම පාරිසරික සාංතේදී කලාපයට අයේ වන ප්රතේශයක් තලසට 

හඳුනාතගන ඇත. මහනුවර ආ�ත කලාපය අධි නාගරික කලාපයක් තලසේ මහනුවර දිස්ත්රික්කය 

අගනගරය තලසේ එම සැලැස්ත්රම තුළින් තවදුරටේ හඳුන්වා දී ඇති අතර අධි නාගරික කලාපය තුළ 

අතප්ක්ිත ජනගහනය 700,000ක් ෙක්වා සීමා කර ඇත. 

නාගරික සාංවර්ධ්න අධිකාරිය ිසින් 2002 - 2020 වර්්ය සඳහා බලාේමක කරනු ලැබූ මහනුවර 

නගර සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රම තුළින් සාංවර්ධ්න කාර්යයන් ප්රවර්ධ්නය සඳහා තමන්ම පාලනය කිරීම 

සඳහා  තරගුලාසි හා උපාය මාර්ග සහිතව කලාපීකරණ සැලසුමක් පිළිතයල කර ඇත. එම සැලැස්ත්රම 

තුළින් ප්රධ්ාන වශතයන් පුරාිෙයාේමක ස්ත්රථාන ආරක්්ා කිරීම, ස්ත්රවාභාික පරිසරය ආරක්්ා කිරීම 

හා අධි උස තගාඩනැගිලි පාලනය කිරීම ආදී අාංශයන් තකතරහි අවධ්ානය තයාමු තකාට ඇත.  

(ඇමුණුම 7)  

මහනුවර නාගරික ප්රතේශතේ තෙබෙය කළමනාකරණය කිරීම පිණිස නගරය හා අවට ප්රතේශය 

ඇතුළේ ව.කි.මී. 273ක භූමි ප්රමාණයක් සැළකිේලට ගනිමින් පිළිතයළ කරන ලෙ     2008 – 2020 

ිසේ මහනුවර නගර සාංවර්ධ්නය සැලසුම තුළින් මහනුවර නාගරික ප්රතේශය තලෝක උරුම 

නගරයක් තලස සාංවර්ධ්නය කිරීමට අතප්ක්්ා තකාට ඇත. මහනුවර නාගරික ප්රතේශය තුළ ඒ 

වනිටේ ස්ත්රථානගතව තිබු පරිපාලනමය කටයුතු, අධ්යාපනික මධ්යස්ත්රථාන, තරෝහේ, නාගරික බල 

ප්රතේශය තුළ පිහිටි සිාංහ තරජිතේන්තු මුලස්ත්රථානය, තබෝගේබර සිර තගෙර හා තබෝගේබර පිටාර බස්ත්ර 

නැවතුේතපාළ ආදී නාගරික පහසුකේ ප්රධ්ාන නගරතයන් ඔබ්බට තගන යමින් ිසේ මහනුවර 

කලාපතේ පිහිටි උප නගර තුළ ස්ත්රථාපනය කිරීමට තමම සැලසුේ මඟින් තවදුරටේ තයෝජනා කර 

ඇති අතර  මහනුවර නගරය තක්න්ර කරගනිමින් කුණ්ඩසාතේ, දිගන, කටුගස්ත්රතතාට, තප්රාතෙණිය, 

හා ඊරියගම යන නගර උප නගර වශතයන් සාංවර්ධ්නය කිරීමටෙ තයෝජනා කර ඇත. (ඇමුණුම 8)  

මහනුවර කඩවේ සතර සහ ගඟවට තකෝරතේ ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය හා තවේ ප්රාතේශීය 

තේකේ තකාට්ඨාශ  හයක් අන්තර්ගත වන පරිදි සකස්ත්ර කර ඇති 2030 උපාය මාර්ගික නගර 

සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රම මඟින් මහනුවර නගරය ආ�තව හඳුනාගනුලැබූ මහනුවර නගරතේ පැවති 

උරුමයන් ිනාශවීම, පාරිසරික සාංතේදී ප්රතේශ වලට සාංවර්ධ්න කාර්යයන් වයාප්තවීම හා 

රථවාහන තෙබෙය ආදී ගැටු වලට පිලියේ තලස අධි ඝණේව සාංවර්ධ්න ී රයන් පිළිමතලාතේ සිට 

තප්රාතෙණිය, මහනුවර නගර මාධ්යය හා මහයියාව හරහා කටුගස්ත්රතතාට ප්රතේශයටේ අතනක් 

සාංවර්ධ්න ීරය තැන්තනකුඹුර සිට කුණ්ඩසාතේ, පේතේකැතේ හරහා දිගන ප්රතේශය ෙක්වාේ 

වයාප්ත වන පරිදි  සාංයුක්ත කිරීමට තයෝජනා කර ඇත. (ඇමුණුම 9) 

ප්රධ්ාන මාර්ග තෙපස භුමි වල සාංවර්ධ්න කටයුතු සඳහා ඇති අධික ඉේුම, අධික රථ වාහන 

තෙබෙය, තලෝක උරුම තගාඩනැගිලි වල අනනයතාවයට ඇති තර්ජන හා පාරිසරික වටිනාකමකින් 

යුතු ප්රතේශ වලට තර්ජන එේලවීම යන ගැටු වලට ිසඳුේ තසවීමට 2020 ිසේ මහනුවර නගර 

සාංවර්ධ්න සැලසුම තුළින් අවධ්ානය තයාමු තකාට ඇත. තේ හරහා මහනුවර නගර ප්රතේශය 

සාංචාරක හා සාංස්ත්රකෘතිමය කටයුතු වලට සේබන්ධ් තපාකුරු ප්රතේශයක් තලසේ, තප්රාතෙණිය 

ප්රතේශය උසස්ත්ර අධ්යාපනික තපාකුරු ප්රතේශයක් තලසේ, කටුගස්ත්රතතාට ප්රතේශය තවතළඳ හා වාණිජ 

කටයුතු වලට අොළ තපාකුරු ප්රතේශයක් තලසේ, කුණ්ඩසාතේ සිට දිගන ප්රතේශය නිෂ්පාෙන හා 

කර්මාන්ත ආ�ත තපාකුරු ප්රතේශයක් තලසේ උපාය මාර්ගිකව සාංවර්ධ්නය කිරීමට තවදුරටේ 

තයෝජනා කර ඇත. (ඇමුණුම 10)  

මහනුවර - තකාළඹ (A 01) මාර්ගය, කටුගස්ත්රතතාට - කුරුණෑගල  (A 10) මාර්ගය, මහනුවර - 

යාපනය    (A 09) මාර්ගය,  මහනුවර - මහියාංගන - පදියතලාව  (A 26) මාර්ගය, මහනුවර - බදුේල 

(රජමාවත)   (B 413) මාර්ගය සහ තප්රාතෙණිය - බදුේල - තචන්කලඩි මාර්ගය  (A 05) යන  මාර්ග 

මහනුවර  නගරය හා සේබන්ධ් ප්රධ්ාන මාර්ග පේධ්තිය වන අතර තමයින් A 01,  A 09  සහ A 26  

යන මාර්ග මහනුවර නගර මධ්ය සාංවර්ධ්න කළාපයට (CBD)  ඝෘජුව සේබන්ධ් තේ. මහනුවර 

නගරය හා සේබන්ධ්වන දුේරිය මාර්ග 02 ක්  පවතින අතර ඉන් එක මාර්ගයක් මහනුවර සිට 

තප්රාතෙණිය ෙක්වාෙ වයාප්ත තේ. එය තප්රාතෙණිය සිට තකාළඹ ෙක්වා සහ තප්රාතෙණිය සිට 

බදුේල ෙක්වා තකාටස්ත්ර තෙකකින් සමන්ිත වන අතර අතනක් දුේරිය මාර්ගය මහනුවර  සිට මාතතේ 

ෙක්වා වයාප්ත තේ. (ඇමුණුම 11) 

ජන හා සාංඛයා තේඛන තෙපාර්තතේන්තුතේ 2012 ජන සාංගණන වාර්තාවලට අනුව අධ්යයන 

කලාපතයහි ජනගහනය 896,606ක් පමණ වන අතර එය දිවයිතන් මුළු ජන ගහනතයන් 4.4%ක් 

තලසේ පළාේ ජනගනතයන් 34.9%ක් තලසේ දිස්ත්රික් ජනගහනතයන් 66 %ක් තලසේ වාර්තා වී 

ඇත. 2001 හා 2012 ජන හා සාංඛයා තේඛන තතාරතුරු මත පෙනේව ජනගහන වර්ධ්න තේගයන් 

සැලකුිට   මහනුවර දිස්ත්රික්කතේ වාර්ික ජනගහන වර්ධ්න තේගය 0.65%ක් වන අතර, අධ්යයන 

කලාපය තුළ ජනගහන වර්ධ්න තේගය 0.78%කි. ඒ අනුව 2017 වර්්ය සඳහා අධ්යයන කලාපය 

තුළ  පුතරෝකථනය කරන ලෙ මුළු ජනගහනය 949,793ක් පමණ තේ. 2012 වර්්තේ මහනුවර මහ 

නගර සභා බල ප්රතේශතේ ජනගහනය 102,459 ක් පමණ වන අතර එය දිවයිතන් මුළු ජන 

ගහනතයන් 0.5% ක් තලසේ පළාේ ජනගනතයන් 3.9%ක් තලසේ දිස්ත්රික් ජනගහනතයන් 

7.4%ක් තලසේ අධ්යයන ප්රතේශතේ ජනගහනතයන් 11.4%ක් තලසේ වාර්තා වී ඇත. මහනුවර  

මහා නගර සභා බල ප්රතේශතේ වාර්ික ජනගහන වර්ධ්න තේගය - 0.7% වන බැින් ඒ අනුව 2017 

වර්් සඳහා මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ  පුතරෝකථ මුළු ජනගහනය 98,922ක් පමණ 

තේ. (ඇමුණුම 12) 



20

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

අධ්යයන කලාපය තුළ 2021 වර්්තේ ජනගහන ඝණේවය තහක්ටයාර 1 කට  පුේගලයන් 14 ක් 

පමණ වන අතර වැඩිම ජන ඝණේවයක් මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ ෙක්නට ලැතබ්. 

තවෙ වැඩි ජන ඝණේවයක් මහනුවර දිගන මාර්ගය, තප්රාතෙණිය අලතෙණිය මාර්ගය හා අකුරණ 

අලවතුතගාඩ ආදී මාර්ගයන් ඔස්ත්රතස්ත්ර වයාප්ත බව හඳුනාගත හැකිය. ජන සාංගණන වාර්තාවලට 

අනුව, මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශය තුළ 2012 වර්්තේ ජනගහන ඝණේවය තහක්ටයාර් 

01 කට පුේගලයන් 38ක් පමණ වන අතර 2021 වර්්තේ  තන්වාසික කාර්යයන් සඳහා  භාිතා 

කරන භුමි ප්රමාණය හා සසෙන ිට ජනගහන ඝණේවය තහක්ටයාර් 01කට පුේගලයින් 76ක් පමණ 

තේ. පුර්ණවේත බටහිර හා සුදුහුේතපාල බටහිර ආදී ග්රාම නිලධ්ාරි තකාට්ඨාසවලෙ ජන ඝණේවය 

122-246ේ අතර වැඩි අගයක් ගන්නා නමුේ, තහක්ටයාර්  01කට  පුේගලයන් 01-20ේ අතර අඩු 

ජනඝණේව ප්රමාණයක් නුවර  තොඩේවල, තවේඅට, මහනුවර,හීරැස්ත්රසගල හා අේපිටිය ෙකුණ ග්රාම 

නිලධ්ාරි වසේ වල  වාර්තා වී ඇත.  (ඇමුණුම 13) 

අධ්යයන කලාපය තුළ  2021 වර්්තේදී 428,547 (48%)ක් පමණ පුරු් ජනගහනයක් නිතයෝජනය 

කරන අතර 468,059 (52%)ක් පමණ ස්ත්රී ජනගහනයක් නිතයෝජනය කරයි. මහනුවර  මහ නගර 

සභා බල ප්රතේශය තුළ මුළු ජනගහනතයන් 49,916 (49%)ක් පමණ පුරු් ජනගහනයක් 

නිතයෝජනය කරන අතර 52,543 (51%)ක් ස්ත්රී ජනගහනයක් නිතයෝජනය කරයි.  

2021 වර්්තේදී අධ්යයන කලාපය තුළ 75.8%ක් සිාංහල ජාතිකයින්ෙ, 18.4%ක් ශ්රි ලාංකා තයෝනක 

ජාතිකයින්ෙ, 7.9%ක් තෙමළ ජාතිකයින්ෙ, 0.4%ක් අතනකුේ ජාතිකයින්ෙ වන අතර මහනුවර මහ 

නගරසභා බල ප්රතේශය තුළ ජීවේවන මුළු ජනගහනතයන් 70%ක් සිාංහල ජාතිකයින්ෙ, 15.2%ක් ශ්රි 

ලාංකා තයෝනක ජාතිකයින්ෙ, 10%ක් ශ්රි ලාංකා තෙමළ ජතිකයින්ෙ, 2.6%ක් ඉන්දියානු තෙමළ 

ජාතිකයින්ෙ, 0.6%ක් බර්ගර් ජාතිකයින්ෙ, 0.6%ක් මැතේ ජාතිකයින්ෙ තේ.  

අධ්යයන කලාපය තුළ ජීවේ වන මුළු ජනගහනතයන්  76.0%ක ප්රමාණයක් 2021 වර්්තේදී 

තබෞේධ් ආගමිකයන් වන අතර, 17.2% ක ප්රමාණයක් ඉස්ත්රලාේ භක්තිකයන්ෙ, 4.9%ක ප්රමාණයක් 

හින්දු  භක්තිකයන්ෙ, 1.8%ක  ප්රමාණයක්  තරෝමානු කතතෝලික භක්තිකයන්ෙ, 0.1%ක ප්රමාණයක් 

තවනේ ආගමික භක්තිකයන් ෙ වන අතර මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ ජීවේ වන මුළු 

ජනගහනතයන්  66.3% ක ප්රමාණයක් තබෞේධ් ආගමිකයන්ෙ, 16.7%ක ප්රමාණයක් ඉස්ත්රලාේ 

භක්තිකයන්ෙ, 10.2%ක ප්රමාණයක් හින්දු  භක්තිකයන්ෙ, 4.8%ක  ප්රමාණයක්  තරෝමානු කතතෝලික 

භක්තිකයන්ෙ,  1.9%ක් ප්රමාණයක් තවනේ ආගමික භක්තිකයන් තලසෙ හඳුනාගත හැකිය.  

මහනුවර නගරතයහි තපෝ්ක ප්රතේශය  (Catchment) අධ්යයන කලාපය තලස හඳුනාගත හැකි 

අතර එම ප්රතේශයන්හි ජීවේවන ජනතාව දෙනික අවශයතාවයන් සඳහා නගරය තවත පැමිතණ්. 

2014 වර්්තේදී මහනුවර නගරය පිළිබඳව සිදු කරනු ලැබූ රථ වාහන සමීක්්ණයට අනුව රැකියා, 

අධ්යාපනය හා තසෞඛය අවශයතාවයන් සඳහා තමන්ම තේශීය /ිතේශීය සාංචාරකයන් තලසෙ 

325,0000 කට ආසන්න ප්රමාණයක් දිනකට නගරය තවත සාංක්රමණය වන අතර දිනකට 

56,000කට අසන්න රථ වාහන සාංඛයාවක් නගරය තවත පැමිතණ්.  

මහනුවර නගරය හා අධ්යයන කලාපය රාී කාලතේදී පස්ත්රවරු 7.00 සිට 9.00 ෙක්වා පමණ වූ 

කාල�මාවක් �යාකාරී වන අතර ිතශ්ිත දින එනේ තපාතහාය නිවාඩු දින,  සිාංහල හා තෙමළ 
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අධ්යයන කලාපය තුළ 2021 වර්්තේ ජනගහන ඝණේවය තහක්ටයාර 1 කට  පුේගලයන් 14 ක් 

පමණ වන අතර වැඩිම ජන ඝණේවයක් මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ ෙක්නට ලැතබ්. 

තවෙ වැඩි ජන ඝණේවයක් මහනුවර දිගන මාර්ගය, තප්රාතෙණිය අලතෙණිය මාර්ගය හා අකුරණ 

අලවතුතගාඩ ආදී මාර්ගයන් ඔස්ත්රතස්ත්ර වයාප්ත බව හඳුනාගත හැකිය. ජන සාංගණන වාර්තාවලට 

අනුව, මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශය තුළ 2012 වර්්තේ ජනගහන ඝණේවය තහක්ටයාර් 

01 කට පුේගලයන් 38ක් පමණ වන අතර 2021 වර්්තේ  තන්වාසික කාර්යයන් සඳහා  භාිතා 

කරන භුමි ප්රමාණය හා සසෙන ිට ජනගහන ඝණේවය තහක්ටයාර් 01කට පුේගලයින් 76ක් පමණ 

තේ. පුර්ණවේත බටහිර හා සුදුහුේතපාල බටහිර ආදී ග්රාම නිලධ්ාරි තකාට්ඨාසවලෙ ජන ඝණේවය 

122-246ේ අතර වැඩි අගයක් ගන්නා නමුේ, තහක්ටයාර්  01කට  පුේගලයන් 01-20ේ අතර අඩු 

ජනඝණේව ප්රමාණයක් නුවර  තොඩේවල, තවේඅට, මහනුවර,හීරැස්ත්රසගල හා අේපිටිය ෙකුණ ග්රාම 

නිලධ්ාරි වසේ වල  වාර්තා වී ඇත.  (ඇමුණුම 13) 

අධ්යයන කලාපය තුළ  2021 වර්්තේදී 428,547 (48%)ක් පමණ පුරු් ජනගහනයක් නිතයෝජනය 

කරන අතර 468,059 (52%)ක් පමණ ස්ත්රී ජනගහනයක් නිතයෝජනය කරයි. මහනුවර  මහ නගර 

සභා බල ප්රතේශය තුළ මුළු ජනගහනතයන් 49,916 (49%)ක් පමණ පුරු් ජනගහනයක් 

නිතයෝජනය කරන අතර 52,543 (51%)ක් ස්ත්රී ජනගහනයක් නිතයෝජනය කරයි.  

2021 වර්්තේදී අධ්යයන කලාපය තුළ 75.8%ක් සිාංහල ජාතිකයින්ෙ, 18.4%ක් ශ්රි ලාංකා තයෝනක 

ජාතිකයින්ෙ, 7.9%ක් තෙමළ ජාතිකයින්ෙ, 0.4%ක් අතනකුේ ජාතිකයින්ෙ වන අතර මහනුවර මහ 

නගරසභා බල ප්රතේශය තුළ ජීවේවන මුළු ජනගහනතයන් 70%ක් සිාංහල ජාතිකයින්ෙ, 15.2%ක් ශ්රි 

ලාංකා තයෝනක ජාතිකයින්ෙ, 10%ක් ශ්රි ලාංකා තෙමළ ජතිකයින්ෙ, 2.6%ක් ඉන්දියානු තෙමළ 

ජාතිකයින්ෙ, 0.6%ක් බර්ගර් ජාතිකයින්ෙ, 0.6%ක් මැතේ ජාතිකයින්ෙ තේ.  

අධ්යයන කලාපය තුළ ජීවේ වන මුළු ජනගහනතයන්  76.0%ක ප්රමාණයක් 2021 වර්්තේදී 

තබෞේධ් ආගමිකයන් වන අතර, 17.2% ක ප්රමාණයක් ඉස්ත්රලාේ භක්තිකයන්ෙ, 4.9%ක ප්රමාණයක් 

හින්දු  භක්තිකයන්ෙ, 1.8%ක  ප්රමාණයක්  තරෝමානු කතතෝලික භක්තිකයන්ෙ, 0.1%ක ප්රමාණයක් 

තවනේ ආගමික භක්තිකයන් ෙ වන අතර මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ ජීවේ වන මුළු 

ජනගහනතයන්  66.3% ක ප්රමාණයක් තබෞේධ් ආගමිකයන්ෙ, 16.7%ක ප්රමාණයක් ඉස්ත්රලාේ 

භක්තිකයන්ෙ, 10.2%ක ප්රමාණයක් හින්දු  භක්තිකයන්ෙ, 4.8%ක  ප්රමාණයක්  තරෝමානු කතතෝලික 

භක්තිකයන්ෙ,  1.9%ක් ප්රමාණයක් තවනේ ආගමික භක්තිකයන් තලසෙ හඳුනාගත හැකිය.  

මහනුවර නගරතයහි තපෝ්ක ප්රතේශය  (Catchment) අධ්යයන කලාපය තලස හඳුනාගත හැකි 

අතර එම ප්රතේශයන්හි ජීවේවන ජනතාව දෙනික අවශයතාවයන් සඳහා නගරය තවත පැමිතණ්. 

2014 වර්්තේදී මහනුවර නගරය පිළිබඳව සිදු කරනු ලැබූ රථ වාහන සමීක්්ණයට අනුව රැකියා, 

අධ්යාපනය හා තසෞඛය අවශයතාවයන් සඳහා තමන්ම තේශීය /ිතේශීය සාංචාරකයන් තලසෙ 

325,0000 කට ආසන්න ප්රමාණයක් දිනකට නගරය තවත සාංක්රමණය වන අතර දිනකට 

56,000කට අසන්න රථ වාහන සාංඛයාවක් නගරය තවත පැමිතණ්.  

මහනුවර නගරය හා අධ්යයන කලාපය රාී කාලතේදී පස්ත්රවරු 7.00 සිට 9.00 ෙක්වා පමණ වූ 

කාල�මාවක් �යාකාරී වන අතර ිතශ්ිත දින එනේ තපාතහාය නිවාඩු දින,  සිාංහල හා තෙමළ 

අුේ අවුරුදු උේසව නිවාඩු දින, ිතශ්්තයන්ම ඇසළ තපරහැර පවේවනු ලබන දිනයන්හීදී  රාී 

�යාකාරීේවය පස්ත්රවරු 7.00 සිට 11.00 ෙක්වා පමණ දිගු තේ. එම දිනතේදී නගරතේ සාංසරණ 

ජනගහනය සාමානය දෙනික සාංක්රමණික ජනගහනයට වඩා ලක්් 200,000 – 300,000ේ අතර 

ප්රමාණයකින් වැඩි තේ.  

ජන හා සාංඛයා තේඛන තෙපාර්තතේන්තුතේ ජන සාංගණන වාර්තාවලට අනුව 2012 වර්්තේදී  

අධ්යයන කලාපය තුළ සේපූර්ණ  භූමි ප්රමාණතයන්  60.11%ක ප්රමාණයක්  තන්වාසික භාිතය 

සඳහා තයාොතගන ඇති අතර නිවාස ඒකක සාංඛයාව 218,302 ක් පමණ තේ. එය දිස්ත්රික් නිවාස 

ඒකක සාංඛයාතවන් 63.7% ක් පමණ අගයක් ගනී. ඒ අනුව මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශතේ  

නිවාස ඒකක සාංඛයාව 26,722ක් පමණ වන අතර එය අධ්යයන ප්රතේශතේ නිවාස ඒකක 

සාංඛයාතවන් 12.2%ක් පමණ තේ.  

2015 වර්්තේදී සිදුකරන ලෙ භූමි පරිහරණ සමීක්්ණයට අනුව සේපූර්ණ භූමි ප්රමාණතයන් 

51.11%ක ප්රමාණයක් මහනුවර මහ නගරසභා සීමාව තුළ තන්වාසික භාිතය සඳහා තයාොතගන 

ඇති අතර 2012 වර්්තේදී පදිාංචි මුළු නිවාස ඒකක සාංඛයාතවන් 89% ක් ස්ත්රිර නිවාස ඒකක වන 

අතර, අර්ධ් ස්ත්රිර නිවාස මුළු නිවාස ඒකක සාංඛයාතවන් 08%ක් පමණ තේ. සමස්ත්රත තන්වාසික  

ඒකක සාංඛයාව 2001 වර්්තේ සි ට 2012 වර්් ෙක්වා නිවාස ඒකක  සාංඛයාව 6,110ක් පමණ 

වර්ධ්නය වී ඇත . මහනුවර මහ නගර සභා බල සීමා ප්රතේශය තුළ 57% ක් පමණ තනි මහේ නිවාස 

ෙක්නට ලැතබන අතර මුඩුක්කු පැේපේ නිවාස හා තප්ලි නිවාස 04% ක් පමණ ප්රතිශතයක් පවී. 

තවෙ, අඩු පහසුකේවලින්  යුක්ත ජනාවාස 37ක් තුළ නිවාස  ඒකක 2,176 ක්  ඇති බවට හඳුනාතගන 

ඇති අතර පිටකන්ෙ ග්රාම නිලධ්ාරී වසම තුළ එවැනි නිවාස 11ක්ෙ, පුර්ණවේත බටහිර නිවාස 23 

ක්ෙ, සුදුහුේපල නැතගනහිර නිවාස 11ක්ෙ, අේපිටිය ෙකුතණහි නිවාස 11ක්ෙ වයාප්තව පවතින අතර 

තප්ලි නිවාස වයාප්තියෙ තරමක් දුරට මහ නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ ෙැකගත හැකිය. නිේතතවල 

එවැනි නිවාස 46ක්ෙ, පූර්ණවේත බටහිර නිවාස 195ක්ෙ, තෙයියන්තවල නිවාස 42ක්ෙ, හීරැස්ත්රසගල 

නිවාස 200ක්ෙ වයාප්තව පවී. (ඇමුණුම 14)  

අධ්යයන කලාපතයහි නිවාස ඝණේවය තහක්ටයාරයට නිවාස ඒකක 04ක් පමණ වන අතර වැඩි 

නිවාස ඝණේවයක් මහනුවර මහ නගර  සභා සීමාතවහි ෙක්නට ලැතබ්. මහනුවර මහ නගර සභා 

බල ප්රතේශතයහි නිවාස  ඝණේවය  තහක්ටයාරයකට නිවාස 09ක් පමණ  අගයක් ගනී. ප්රතේශතේ 

අඩුම තන්වාසික  ඝණේවයක් මේවේත ග්රාම නිලධ්ාරි වසම තුළ පවතින අතර එය තහක්ටයාරයකට 

නිවාස 02 කි. තප්රාතෙණිය උේිත උෙයානය සඳහා ග්රාම නිලධ්ාරි වසතමන් අක්කර 40ක් 

ප්රමාණයක් භාිතා කිරීමේ, තප්රාතෙණිය ිශ්ව ිෙයාලය ෙන්ත සායනය, තප්රාතෙණිය ශික්්ණ 

තරෝහල සහ අතනකුේ රාජය සහ තපෞේගලික කාර්යාල, පාසේ, තපාලිසිය තමම ප්රතේශය තුළ 

ස්ත්රථානගත වී තිබීම තමයට ිතශ්ිත  තේතුව වී ඇත. පුර්ණවේත බටහිර  ග්රාම නිලධ්ාරි  

තකාට්ඨාසතේ  තහක්ටයාරයකට 96 ක් තරේ වු ඉතා ඉහළ අගයක නිවාස ඝණේවයක් ෙක්නට ඇති 

අතර මහ නගර සභා කේකරුවන් සඳහා  නිවාස ලබාදීමේ සමඟ අඩු ආොයේ ලාි පවුේ  වැඩි 

වශතයන් තමම වසම තුළ පදිාංචි වීමේ තේතුතවන් තමම ප්රතේශතේ ජන ඝණේවය සීග්රතයන් 

වර්ධ්නය වීමට තේතු වී ඇත. (ඇමුණුම 15) 
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2015 වර්්තේදී ෙළ තේශිය නිෂ්පාෙනය සඳහා මධ්යම පළාතේ ොයකේවය 10.3% වන අතර එය 

සියු පළාේ අතුරින් 04 වැනි ස්ත්රථානය ගනු ලබයි. කෘිකාර්මික අාංශතයන් 13.8%ක්ෙ, කර්මාන්ත 

අාංශතයන් 7.9%ක්ෙ, තස්ත්රවා අාංශතයන් 11.0%ක්ෙ ජාතික ෙළ තේශීය නිෂ්පාෙන සඳහා ොයකේවය 

සපයනු ලැතබ්. ඒ අනුව පළාේගත ෙළ තේශීය නිෂ්පාෙනය සඳහා මහනුවර දිස්ත්රික්කතයන් 

කෘිකාර්මික අාංශය සඳහා 5.5%ක්ෙ, කර්මාන්ත අාංශය සඳහා 22.8%ක්ෙ තස්ත්රවා අාංශය සඳහා  

71.6%ක්ෙ  ොයකේවය සපයනු ලබන බව පුතරෝකථනය කළ හැකිය. 

ශ්රි ලාංකාතේ ආර්ික වශතයන් �යාකාරී ජනගහනය 51.6%ක් පමණ වන අතර අධ්යයන කලාපය 

තුළ  එය 47.4%ක් පමණ තේ. ඉන් 92.7%ක් පමණ රැකියා නියුක්තිකයන්ෙ ,7.3%ක් පමණ රැකියා 

ියුක්තිකයන්ෙ වන අතර තමම ප්රතේශතයහි ිරැකියා අනුපාතිකය 7.3%ක පමණ අගයක් ගනී.  ඒ 

අනුව මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ ආර්ික වශතයන්  �යාකාරි ජනගහනය  මුළු 

ජනගහනතයන්  46.9%ක ප්රමාණයක්  වන අතර ඉන්  ිරැකියාතවන්  තපතලන ප්රමාණය ඉවේකළ 

ිට ආර්ික වශතයන් �යාකාරී  රැකියා නියුක්ත ප්රමාණය  මුළු ජනගහනතයන්  43.9%ක් පමණ 

තේ.  

අධ්යයනය කලාපය අතුරින් මහනුවර මහ නගරසභා බල ප්රතේශය තුළ ආර්ික/ වාණිජ/තස්ත්රවා  

කාර්යයන් ප්රධ්ාන වශතයන් තක්න්රගත  වී ඇති අතර මහනුවර මහ නගර සභාතවහි ආොයේ මාර්ග 

අතරින්  ජලය සැපයීතමන්  ලබන ආොයම (14.0%)  හැරුණු ිට  ප්රධ්ානම  ආොයේ මාර්ගය 

වරිපනේ බදු ආොයමයි. 2017 අයවැය තේඛණයට අනුව එය 10.5%කි. 325,000 ක් පමණ වන 

දෙනික සාංසරණ ජනගහනයට තස්ත්රවා සැපයීම සඳහා අධ්යාපන, තසෞඛය, පරිපාලන හා ආගමික 

ස්ත්රථාන නගර තුළ වයාප්ත වී පවතින අතර නගර මධ්යය කලාපය මහනුවර සිට තප්රාතෙණිය 

ෙක්වාේ, මහනුවර සිට ක�ගස්ත්රතතාට ෙක්වාේ ක�ගස්ත්රතතාට නගරය ආ�තව වාණිජ කාර්යයන් 

බහුලව වයාප්ත වී ඇත.    

අධ්යයන කලාපය තුළෙ සාංචාරක ආකර්්ණිය ස්ත්රථාන බහුල තලස පිහිටා ඇති අතර මහනුවර මහ 

නගරසභා බල ප්රතේශය ප්රධ්ාන සාංචාරක මධ්යස්ත්රථාන තලස ිතශ්්තයන් හඳුන්වාදිය  හැකි ය. 

සමස්ත්රත තලෝක වාසී තබෞේධ්යන්තේ තගෞරවයට හා පූජනීයේවයට පාත්ර වූ ශ්රි ෙන්ත ධ්ාතුන් 

වහන්තස්ත්ර වැඩ සිටීම එයට ප්රධ්ානතම තේතුව වන  අතර සමස්ත්රතයක් තලස ිතේශීය 

සාංචාරකයන්තගන් 90% කට අධික ප්රමාණයක් එක් රාියක් තහෝ ගත කිරීම සඳහා මහනුවර නගරය 

තවත පැමිණීම අනිවාර්යය තේ. 

මහනුවර ෙළො මා�ගාව ආ�ත ප්රතේශය හැරුණු ිට තප්රාතෙණිය උේිෙ උෙයානයෙ සාංචාරක 

මධ්යස්ත්රථානයක් තලස �යාකාරී ස්ත්රථානයක්  ගනු ලබන අතර, 2014 වර්්තේදී මහනුවර ජාතික 

තකෞතුකාගාරතේ  ආොයම  රු.23,139 ක් සහ 2016 වර්්තේදී තප්රාතෙණිය උේිෙ උේයානතේ 

ආොයම   රු. මිලියන 642.8 ක් ිය. 2016 වර්්තේ වාර්ික සාංචාරක සාංඛයා තේඛන ෙේතයන්ට 

අනුව ශ්රි ලාංකාවට පැමිතණන සාංචාරකයන්තගන් මහනුවර නගරය නරඹන්නට පැමිණ නගරය තුළ 

රැදීතේ ප්රමාණය 77.47%ක පමණ අගයක් ගනු ලබයි. ශ්රි ලාංකාතවහි සාංචාරකයන් ිසින් රැය ගත 

කිරීතේ ප්රමාණතයන් පූජා නගරවල සාංචාරකයන් රැය ගතකිරීතේ ප්රමාණය 75.24% පමණ වන 

අතර මහනුවර නගරය තුළ පවතින තහෝටේ වල ිතේශීය සාංචාරකයන් රැය ගත කිරීතේ ප්රමාණය 
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2015 වර්්තේදී ෙළ තේශිය නිෂ්පාෙනය සඳහා මධ්යම පළාතේ ොයකේවය 10.3% වන අතර එය 

සියු පළාේ අතුරින් 04 වැනි ස්ත්රථානය ගනු ලබයි. කෘිකාර්මික අාංශතයන් 13.8%ක්ෙ, කර්මාන්ත 

අාංශතයන් 7.9%ක්ෙ, තස්ත්රවා අාංශතයන් 11.0%ක්ෙ ජාතික ෙළ තේශීය නිෂ්පාෙන සඳහා ොයකේවය 

සපයනු ලැතබ්. ඒ අනුව පළාේගත ෙළ තේශීය නිෂ්පාෙනය සඳහා මහනුවර දිස්ත්රික්කතයන් 

කෘිකාර්මික අාංශය සඳහා 5.5%ක්ෙ, කර්මාන්ත අාංශය සඳහා 22.8%ක්ෙ තස්ත්රවා අාංශය සඳහා  

71.6%ක්ෙ  ොයකේවය සපයනු ලබන බව පුතරෝකථනය කළ හැකිය. 

ශ්රි ලාංකාතේ ආර්ික වශතයන් �යාකාරී ජනගහනය 51.6%ක් පමණ වන අතර අධ්යයන කලාපය 

තුළ  එය 47.4%ක් පමණ තේ. ඉන් 92.7%ක් පමණ රැකියා නියුක්තිකයන්ෙ ,7.3%ක් පමණ රැකියා 

ියුක්තිකයන්ෙ වන අතර තමම ප්රතේශතයහි ිරැකියා අනුපාතිකය 7.3%ක පමණ අගයක් ගනී.  ඒ 

අනුව මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ ආර්ික වශතයන්  �යාකාරි ජනගහනය  මුළු 

ජනගහනතයන්  46.9%ක ප්රමාණයක්  වන අතර ඉන්  ිරැකියාතවන්  තපතලන ප්රමාණය ඉවේකළ 

ිට ආර්ික වශතයන් �යාකාරී  රැකියා නියුක්ත ප්රමාණය  මුළු ජනගහනතයන්  43.9%ක් පමණ 

තේ.  

අධ්යයනය කලාපය අතුරින් මහනුවර මහ නගරසභා බල ප්රතේශය තුළ ආර්ික/ වාණිජ/තස්ත්රවා  

කාර්යයන් ප්රධ්ාන වශතයන් තක්න්රගත  වී ඇති අතර මහනුවර මහ නගර සභාතවහි ආොයේ මාර්ග 

අතරින්  ජලය සැපයීතමන්  ලබන ආොයම (14.0%)  හැරුණු ිට  ප්රධ්ානම  ආොයේ මාර්ගය 

වරිපනේ බදු ආොයමයි. 2017 අයවැය තේඛණයට අනුව එය 10.5%කි. 325,000 ක් පමණ වන 

දෙනික සාංසරණ ජනගහනයට තස්ත්රවා සැපයීම සඳහා අධ්යාපන, තසෞඛය, පරිපාලන හා ආගමික 

ස්ත්රථාන නගර තුළ වයාප්ත වී පවතින අතර නගර මධ්යය කලාපය මහනුවර සිට තප්රාතෙණිය 

ෙක්වාේ, මහනුවර සිට ක�ගස්ත්රතතාට ෙක්වාේ ක�ගස්ත්රතතාට නගරය ආ�තව වාණිජ කාර්යයන් 

බහුලව වයාප්ත වී ඇත.    

අධ්යයන කලාපය තුළෙ සාංචාරක ආකර්්ණිය ස්ත්රථාන බහුල තලස පිහිටා ඇති අතර මහනුවර මහ 

නගරසභා බල ප්රතේශය ප්රධ්ාන සාංචාරක මධ්යස්ත්රථාන තලස ිතශ්්තයන් හඳුන්වාදිය  හැකි ය. 

සමස්ත්රත තලෝක වාසී තබෞේධ්යන්තේ තගෞරවයට හා පූජනීයේවයට පාත්ර වූ ශ්රි ෙන්ත ධ්ාතුන් 

වහන්තස්ත්ර වැඩ සිටීම එයට ප්රධ්ානතම තේතුව වන  අතර සමස්ත්රතයක් තලස ිතේශීය 

සාංචාරකයන්තගන් 90% කට අධික ප්රමාණයක් එක් රාියක් තහෝ ගත කිරීම සඳහා මහනුවර නගරය 

තවත පැමිණීම අනිවාර්යය තේ. 

මහනුවර ෙළො මා�ගාව ආ�ත ප්රතේශය හැරුණු ිට තප්රාතෙණිය උේිෙ උෙයානයෙ සාංචාරක 

මධ්යස්ත්රථානයක් තලස �යාකාරී ස්ත්රථානයක්  ගනු ලබන අතර, 2014 වර්්තේදී මහනුවර ජාතික 

තකෞතුකාගාරතේ  ආොයම  රු.23,139 ක් සහ 2016 වර්්තේදී තප්රාතෙණිය උේිෙ උේයානතේ 

ආොයම   රු. මිලියන 642.8 ක් ිය. 2016 වර්්තේ වාර්ික සාංචාරක සාංඛයා තේඛන ෙේතයන්ට 

අනුව ශ්රි ලාංකාවට පැමිතණන සාංචාරකයන්තගන් මහනුවර නගරය නරඹන්නට පැමිණ නගරය තුළ 

රැදීතේ ප්රමාණය 77.47%ක පමණ අගයක් ගනු ලබයි. ශ්රි ලාංකාතවහි සාංචාරකයන් ිසින් රැය ගත 

කිරීතේ ප්රමාණතයන් පූජා නගරවල සාංචාරකයන් රැය ගතකිරීතේ ප්රමාණය 75.24% පමණ වන 

අතර මහනුවර නගරය තුළ පවතින තහෝටේ වල ිතේශීය සාංචාරකයන් රැය ගත කිරීතේ ප්රමාණය 

ඉන්  44.3%ක් ෙ, තේශීය සාංචාරකයන් රැය ගත කිරීතේ ප්රමාණය ඉන් 34.5%ක් ෙ තේ. එය සැලකිය 

යුතු මට්ටමක පැවීම නගරය තවත හිමි වී ඇති ශක්තියක් තලස හඳුනාගත හැකිය.   

මහනුවර නගරය තුළ 334ක් පමණ තහෝටේ ප්රමාණයක් වයාප්තව පවතින අතර කාමර 18,510ට 

ආසන්න සාංඛයාවක් ඉන් සපයනු ලැතබ්. නමුේ ෙැනට මහනුවර නගරය තවත පැමිතණන 

සාංචාරකයින් නගරය තුළ එක් දිනක් තහෝ  අවම වශතයන් රඳවා ගැනීමට තහෝටේ තහෝ තවනේ 

සාංචාරක කාමර 850කට වැඩි ප්රමාණයක අවශයතාවයක් පවී.  

අධ්යයන කලාපය තුළ ජාතික ජල සේපාෙන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය, මහනුවර මහ නගර සභාව, 

එම ප්රතේශයන්හි නගර සභා, ප්රාතේශීය සභා හා ප්රජා ජල මණ්ඩලය මඟින් ජලය සපයනු ලැතබ්. 

තමම ප්රතේශය තුළ ජල තයෝජනා ක්රමයන් 12ක් පමණ �යාේමක වන අතර ජල පිරිපහදු මධ්යස්ත්රථාන 

22ක් ස්ත්රථාපිත තකාට ඇත. දිනකට ජලය ඝණ ලීටර් 129,820ක්  පමණ නිෂ්පාෙනය කරනු ලබන 

අතර එමඟින් 76%ක පමණ ජනතාවකතේ දෙනික ජල අවශයතාවන් සේපූර්ණ කරනු ලැතබ්. 

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රතේශය  සඳහා පානීය ජල සේපාෙනය  මහනුවර මහ නගරසභාව 

මඟින් පමණක් සිදුකරන ලබයි. ජල සේපාෙන �යාවලිය සිදුකිරීම සඳහා මහවැලි ගඟ, තරාස්ත්රනික් 

ජලාශය හා  දුණුමඩලාව වැව ආදී ජල මුලාශ්රයන්  මඟින්  ජලය ලබා ගන්නා අතර දිනකට ජලය 

ඝණ මීටර් 36,000ක් පමණ ප්රමාණයක් නිෂ්පාෙනය කරනු ලැතබ්. ගැටතේ හා  තේේස්ත්රපාර්ක්  යන 

ජල පිත්රාගාර 02 මඟින්  පිරිපහදු කරනු ලබන එම ජලය සමස්ත්රත ජල සේබන්ධ්තාවයන් තගන්  

80.6%ක් තන්වාසික අවශයතා සඳහා ෙ, ජල සේබන්ධ්තාවතයන් 17.1%ක් වාණිජ අවශයතා 

භාිතයන් සඳහා ෙ ලබාදී ඇති අතර, 0.035%ක් තරේ ඉතා අඩු ප්රමාණයක් කර්මාන්ත සඳහාෙ  ලබා 

දී ඇත. සමස්ත්රත ජල පරිතභෝජනතයන්  67%ක් තරේ ඉහළ ප්රතිශතයක්  තන්වාසික කටයුතු සඳහාෙ, 

23%ක ප්රමාණයක් වාණිජ �යාකාරකේ සඳහා ෙ,  0.03%ක ප්රමාණයක් කර්මාන්ත සඳහා ෙ භාිතා 

වන අතර, රජතේ ආයතන 315 ක් සඳහා  දිනකට ජලය ඝණ මීටර් 3,642 තහවේ සමස්ත්රත ජල 

පරිතභෝජනතයන් 7.76%ක් භාිතා තකතර්. නගර සභාව සතු ඝණ මීටර් 36,000ක ධ්ාරිතාවය 

ප්රමාණවේ තනාවන බැින්  දෙනිකව ජලය ඝණ මීටර්  10,000 -12,000ක් අතර ප්රමාණයක් 

ජාතික ජල සේපාෙන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය මඟින් මිල දී ගනී.  

ජාතික ිදුලි බල පේධ්තිතේ කිරිබේකුඹුර හා තපාේතගාේල උපතපාළ මඟින් තමගාතවාට් 50 

ධ්ාරිතාවයක් ලබා තගන මෘදු උපතපාළ 16 ක් හා ප්රාථමික උපතපාළ 03ක් උපතයෝගී කරතගන 

යටිපහන් (භුගත) තාරාපැති 180ක් හා උඩු පහන් (මතුපිට) තාරාපැති 10ක් මඟින් මහනුවර නගරය 

තුළ ිදුලි බල සේපාෙන �යාවලිය සිදු කරනු ලැතබ්. ිදුලි සේබන්ධ්තා සාංඛයාතවන් 80.96%ක් 

ගෘහ ඒකක සඳහාෙ, 18%ක් වාණිජ ඒකක සඳහාෙ ලබා දී ඇති අතර ිදුලිබල ධ්ාරිතාවයන්තගන් 

75%ක් පමණ ධ්ාරිතාවයක් වැය කරමින් සමස්ත්රත නාගරික බල ප්රතේශය සඳහා ිදුලිය ලබා දී ඇති 

අතර ඉතිරි 25%ක ධ්ාරිතාවක් භාිතා කරමින් තව දුරටේ නව සේබන්ධ්තාවයන් ලබා දීතේ 

හැකියාව ඇත.  

අධ්යයන  කළාපය තුළ දිස්ත්රික් තරෝහේ 22ක්ෙ, මුලික තරෝහේ 1ක්ෙ, ග්රාමීය තරෝහේ 1ක්ෙ පවී. ඒ 

අනුව තසෞඛය අාංශතයහි තක්න්රස්ත්රථානය තලස  මහනුවර නාගරික ප්රතේශය හැදින්ිය හැකි අතර 

මහ නගර  සභා බල ප්රතේශය තුළ  මහනුවර මහ තරෝහල, තප්රාතෙණිය ශික්්ණ තරෝහල, 

තප්රාතෙණිය ළමා තරෝහල, තප්රාතෙණිය ෙන්ත තරෝහල, මහනුවර ළය තරෝහල, කටුගස්ත්රතතාට 
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ප්රාතේශිය තරෝහල හා මහජන තසෞඛය නිලධ්ාරි කාර්යාලය -   මහ නගර සභාව ආදී ස්ත්රථාන මඟින් 

සිදු කරනු ලැතබ්. අයුර්තේෙ අාංශය මඟින් නාගරික බල ප්රතේශය තුළ ආයුර්තේෙ මධ්යස්ත්රථාන 14ක 

ප්රමාණයක්  පවේවාතගන  යන අතර, ඒ මඟින්  ජනතාවට  තස්ත්රවාවන් ලබාතෙනු  ලැතබ්. සායන 

වර්ග  52ක් පමණ මහනුවර මහ තරෝහතේ පවේවනු  ලබන අතර, ඒ සඳහා සායන 11,333ක පමණ 

ප්රමාණයක් වර්්ය පුරා පවේවනු ලැතබ්. තේ සඳහා  සහභාගි වී ඇති  තරෝගීන් ප්රමාණය වර්් 2014 

දී 915,000ක් පමණ වන අතර  ෙැඩි සේකාර  ඒකක 13ක්, ශලයාගාර 25ක් හදිසි ප්රතිකාර ඒකකයක්  

යන තස්ත්රවාවන්ට අමතරව  රසායනගාර පහසුකේ, ඊ.සී.ජී., X කිරණ තස්ත්රවා පහසුකේ, MRI 

පහසුකේ වැනි පහසුකේ සියේතලන්ම සමන්ිත තරෝහලක් තලස මහනුවර මහ තරෝහල හඳුන්වා 

දිය හැකි තේ. මහනුවර මහ තරෝහල ලාංකාතේ තෙවන ස්ත්රථානතේ පවතින බැින් තමම සියු 

පහසුකේ වලින් පරිපුර්ණ වන අතර තමහි බාහිර තරෝගීන් 2017 වර්්තේදී ලක්් 04ක් හා තන්වාසික 

තරෝගීන් ලක්් 02කට ආසන්න ප්රමාණයක් දවෙය ප්රතිකාර ලබා තගන ඇත. 

වර්් 2014 දී අධ්යයන කලාපය තුළ 342ක් පමණ පාසැේ සාංඛයාවක් පවතින අතර එහි 

184,600කට ආසන්න ශි්ය සාංඛයාවක් අධ්යාපනය ලබයි. ඉන් මහනුවර නගරය තුළ ප්රධ්ාන 

වශතයන්  රජතේ පාසැේ 41ක් පවතින අතර 65,076ක් පමණ ශි්යයන් සාංඛයාවක්ෙ  3,177ක් 

පමණ ගුරුවරුන් සාංඛයාවක්ෙ   සිටී. තමම පාසැේ සාංඛයාතවන් ජාතික පාසැේ 06ක් හා පළාේ සභා 

පාසැේ 35ක් පමණ තේ.  අධ්යාපන තෙපාර්තතේන්තුතේ  සාමානය ගුරු ශි්ය ප්රමිති අනුපාතය 1:28 

වන අතර මහනුවර  නගරතේ  සමස්ත්රත  පාසේවල තේවය  සැලකීතේදී  ගුරු ශි්ය  අනුපාතය 1:20 

මට්ටමක  පවතින බව පැහැදිලි තේ. තවෙ,  අර්ධ් රාජය පාසැේ 07ක්ෙ, තපර පාසැේ 28ක්ෙ, 

ජාතයන්තර පාසැේ 09ක්ෙ, වෘේතිය පුහුණු ආයතන 21ක්ෙ පමණ මහනුවර නගරය තුළ පවතින 

අතර තප්රාතෙණිය ිශ්ව ිෙයාලයට සුිතශ්ෂී ස්ත්රථානයක් උසස්ත්ර අධ්යාපන අාංශය අතින් හිමිවී ඇත.  

නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ  බ්රිතානය පාලන සමතේ සිට අභයන්තරව  කාණු පේධ්තියක් පැවති 

බවට හඳුනාගත හැකිය. එවා උමාං කාණු පේධ්ති තලස පවතින අතර සෑම මාර්ගයකම  කාණු 

තනාමැති බවේ ිතශ්්තයන් වැසි ජලය ගලා යාම සඳහා පවතින කාණු ප්රමාණවේ තනාමැති බවේ 

ගැටු තලස හඳුනාගත හැකිය. මහනුවර නගරය තුළ නුවර වැව මහවැලි ගඟ ඇතුු අතනකුේ ජල 

මුලාශ්ර අපජලය එකතුවීම තේතුතවන් දූ්ණය තවමින් පවතින අතර ි තශ්්තයන් නුවර වැව ඒ අතර 

ප්රධ්ාන ස්ත්රථානයක් ගනු ලබයි. (ඇමුණුම 16) 

මහනුවර නගරය තුළ ෙැනට පූතික වලවේ වල ඒකරාශි වන  මළ රවය ගලි මඟින් තගාහාතගාඩට 

බැහැර කරනු ලබන අතර දිනකට මීටර් කියුබ් 50 – 60ේ අතර ප්රමාණයක්  ගලි මඟින් බැහැර කරනු 

ලබයි.  එතස්ත්ර බැහැර කරනු ලබන  රවය මාස 03ක් පමණ  ප්රතිචක්රිකරණය වූ පසු  එහි අප ජලය මුො 

හැරීම සිදු කරනු ලබයි.  මහනුවර මහ නගර  සභාව තමම කටයුතුවල  නිරතව සිටින අතර නගරය  

තුළ පවතින අවශයතාවය අනුව ශ්රි ලාංකා ජනරජතේ  සහ ජපාන රජතේ ජාතයන්තර සහතයෝගීතා 

ආයතනය ිසින්  සපයනු ලබන මූලය ආධ්ාර මත  ජාතික ජලසේපාෙන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

සහ මහනුවර මහ නගර සභාව  ඒකාබේධ්ව මහනුවර නාගරික අපජල වයාපෘතියක් �යාේමක 

කිරිතේ  මූලික වැඩ කටයුතු තේ වන ිට ආරේභ කර ඇති අතර එය අධ්යයන කලාපතයන් මහනුවර 

මහ නගර  සභා බල ප්රතේශතයහි තකාටසක් පමණක් ආවරණය තේ. එමඟින් නාගරික භූමි 

ප්රතේශතයහි තහක්ටයාර් 733ක් පමණ ආවරණය  වන පරිදි  දෙනික සාංක්රමණිකයන් 150,000ක් 
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ප්රාතේශිය තරෝහල හා මහජන තසෞඛය නිලධ්ාරි කාර්යාලය -   මහ නගර සභාව ආදී ස්ත්රථාන මඟින් 

සිදු කරනු ලැතබ්. අයුර්තේෙ අාංශය මඟින් නාගරික බල ප්රතේශය තුළ ආයුර්තේෙ මධ්යස්ත්රථාන 14ක 

ප්රමාණයක්  පවේවාතගන  යන අතර, ඒ මඟින්  ජනතාවට  තස්ත්රවාවන් ලබාතෙනු  ලැතබ්. සායන 

වර්ග  52ක් පමණ මහනුවර මහ තරෝහතේ පවේවනු  ලබන අතර, ඒ සඳහා සායන 11,333ක පමණ 

ප්රමාණයක් වර්්ය පුරා පවේවනු ලැතබ්. තේ සඳහා  සහභාගි වී ඇති  තරෝගීන් ප්රමාණය වර්් 2014 

දී 915,000ක් පමණ වන අතර  ෙැඩි සේකාර  ඒකක 13ක්, ශලයාගාර 25ක් හදිසි ප්රතිකාර ඒකකයක්  

යන තස්ත්රවාවන්ට අමතරව  රසායනගාර පහසුකේ, ඊ.සී.ජී., X කිරණ තස්ත්රවා පහසුකේ, MRI 

පහසුකේ වැනි පහසුකේ සියේතලන්ම සමන්ිත තරෝහලක් තලස මහනුවර මහ තරෝහල හඳුන්වා 

දිය හැකි තේ. මහනුවර මහ තරෝහල ලාංකාතේ තෙවන ස්ත්රථානතේ පවතින බැින් තමම සියු 

පහසුකේ වලින් පරිපුර්ණ වන අතර තමහි බාහිර තරෝගීන් 2017 වර්්තේදී ලක්් 04ක් හා තන්වාසික 

තරෝගීන් ලක්් 02කට ආසන්න ප්රමාණයක් දවෙය ප්රතිකාර ලබා තගන ඇත. 

වර්් 2014 දී අධ්යයන කලාපය තුළ 342ක් පමණ පාසැේ සාංඛයාවක් පවතින අතර එහි 

184,600කට ආසන්න ශි්ය සාංඛයාවක් අධ්යාපනය ලබයි. ඉන් මහනුවර නගරය තුළ ප්රධ්ාන 

වශතයන්  රජතේ පාසැේ 41ක් පවතින අතර 65,076ක් පමණ ශි්යයන් සාංඛයාවක්ෙ  3,177ක් 

පමණ ගුරුවරුන් සාංඛයාවක්ෙ   සිටී. තමම පාසැේ සාංඛයාතවන් ජාතික පාසැේ 06ක් හා පළාේ සභා 

පාසැේ 35ක් පමණ තේ.  අධ්යාපන තෙපාර්තතේන්තුතේ  සාමානය ගුරු ශි්ය ප්රමිති අනුපාතය 1:28 

වන අතර මහනුවර  නගරතේ  සමස්ත්රත  පාසේවල තේවය  සැලකීතේදී  ගුරු ශි්ය  අනුපාතය 1:20 

මට්ටමක  පවතින බව පැහැදිලි තේ. තවෙ,  අර්ධ් රාජය පාසැේ 07ක්ෙ, තපර පාසැේ 28ක්ෙ, 

ජාතයන්තර පාසැේ 09ක්ෙ, වෘේතිය පුහුණු ආයතන 21ක්ෙ පමණ මහනුවර නගරය තුළ පවතින 

අතර තප්රාතෙණිය ිශ්ව ිෙයාලයට සුිතශ්ෂී ස්ත්රථානයක් උසස්ත්ර අධ්යාපන අාංශය අතින් හිමිවී ඇත.  

නගර සභා බල ප්රතේශය තුළ  බ්රිතානය පාලන සමතේ සිට අභයන්තරව  කාණු පේධ්තියක් පැවති 

බවට හඳුනාගත හැකිය. එවා උමාං කාණු පේධ්ති තලස පවතින අතර සෑම මාර්ගයකම  කාණු 

තනාමැති බවේ ිතශ්්තයන් වැසි ජලය ගලා යාම සඳහා පවතින කාණු ප්රමාණවේ තනාමැති බවේ 

ගැටු තලස හඳුනාගත හැකිය. මහනුවර නගරය තුළ නුවර වැව මහවැලි ගඟ ඇතුු අතනකුේ ජල 

මුලාශ්ර අපජලය එකතුවීම තේතුතවන් දූ්ණය තවමින් පවතින අතර ි තශ්්තයන් නුවර වැව ඒ අතර 

ප්රධ්ාන ස්ත්රථානයක් ගනු ලබයි. (ඇමුණුම 16) 

මහනුවර නගරය තුළ ෙැනට පූතික වලවේ වල ඒකරාශි වන  මළ රවය ගලි මඟින් තගාහාතගාඩට 

බැහැර කරනු ලබන අතර දිනකට මීටර් කියුබ් 50 – 60ේ අතර ප්රමාණයක්  ගලි මඟින් බැහැර කරනු 

ලබයි.  එතස්ත්ර බැහැර කරනු ලබන  රවය මාස 03ක් පමණ  ප්රතිචක්රිකරණය වූ පසු  එහි අප ජලය මුො 

හැරීම සිදු කරනු ලබයි.  මහනුවර මහ නගර  සභාව තමම කටයුතුවල  නිරතව සිටින අතර නගරය  

තුළ පවතින අවශයතාවය අනුව ශ්රි ලාංකා ජනරජතේ  සහ ජපාන රජතේ ජාතයන්තර සහතයෝගීතා 

ආයතනය ිසින්  සපයනු ලබන මූලය ආධ්ාර මත  ජාතික ජලසේපාෙන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලය 

සහ මහනුවර මහ නගර සභාව  ඒකාබේධ්ව මහනුවර නාගරික අපජල වයාපෘතියක් �යාේමක 

කිරිතේ  මූලික වැඩ කටයුතු තේ වන ිට ආරේභ කර ඇති අතර එය අධ්යයන කලාපතයන් මහනුවර 

මහ නගර  සභා බල ප්රතේශතයහි තකාටසක් පමණක් ආවරණය තේ. එමඟින් නාගරික භූමි 

ප්රතේශතයහි තහක්ටයාර් 733ක් පමණ ආවරණය  වන පරිදි  දෙනික සාංක්රමණිකයන් 150,000ක් 

ෙ, අඩු පහසුකේ සහිත ප්රජාවට වැසිකිලි 512ක් ෙ, නිවැසියන් 55,000ක් ෙ  වයාපාර හා තගාඩනැඟිලි 

12,600ක් ආවරණය වන පරිදි �යාේමක කිරීමට තයෝජිත අතර තමම වයාපෘතිය මඟින් සේපුර්ණ 

වශතයන් ග්රාම නිලධ්ාරි වසේ 10ක් සහ තකාටස්ත්ර වශතයන් ග්රාම නිලධ්ාරී වසේ 16ක්ෙ ආවරණය 

කරනු ලබයි. 2019 වර්්ය වන ිට තමම වයාපෘතිය අවසන් කිරීමට නියමිත අතර ගන්තනාරුව 

පිහිටි පිරිපහදු ඒකකතයන් ධ්ාරිතාව ඝණ මිටර 14,000ක් පිරිපහදු කිරිමටෙ නියමිතය. (ඇමුණුම 17) 

වර්් 2017 වන ිට ශ්රි ලාංකාතේ දෙනිකව අපරවය තටාන් 8000ක් පමණ ඉවත ෙමනු ලබන අතර 

අධ්යයන කලාපය තුළ තටාන් 240ක පමණ ප්රමාණයක් ඉවත ෙමනු ලැතබ්. තේ අතුරින් මහනුවර 

නගරය තුළ සාමානයතයන් දිනකට තටාන් 150ක් පමණ ඒකරාශි වීම හඳුනාගත හැකිය. දිරාපේ 

වන  කසළ ප්රමාණය  88%ක් වන අතර, දිරාපේ තනාවන කසළ ප්රමාණය 12%ක් පමණ 

ප්රමාණයකින් යුක්ත තේ. මහනුවර නගරය තුළ තහෝටේ ආ�තව වැඩි  වශතයන් අපරවය ප්රමාණයක් 

බැහැර වන බව පැහැදිලි වන අතර, එය 26.79%ක් පමණ තේ. මහනුවර මහ නගර  සභා බල 

ප්රතේශය  කළාප 06කට තබො කුණු කසළ ඒකරාශී  කිරීම සිදුකරනු ලබන අතර දිරාපේ වන රවය 

ෙැනට කටුගස්ත්රතතාට, තගාහාතගාඩ පිහිටි අක්කර 32 ක් පමණ වන භූමියට බැහැර කරනු ලබයි. එම 

රවය පස්ත්ර ෙමා පිරවීම සිදු කරනු ලබන අතර තමම ගැටුව  මඟ හරවා  ගැනීතේ අරමුණ සහිතව 

ිතශ්් වයාපෘතියක් තේ වන ිට හඳුනාතගන ඇතේ එමඟින්  තමගාතවාට් 10ක ිදුලිබල 

ධ්ාරිතාවක්  උේපාෙනය කිරීමට ෙ බලාතපාතරාේතු තේ.  

අධ්යයන කලාපය තුළ ගඟවට තකෝරතේ, යටිනුවර, කුණ්ඩසාතේ, පාතතේවාහැට, හා තුේපතන් ආදී 

ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාස වල නායයාතේ අවධ්ානේ තේවයන් හඳුනාගත හැකිය. ඒ අනුව 

මහනුවර මහ නගර   සභා සීමාව තුළ නායයෑේ සිදු  වීතේ අවධ්ානේ සහිත ස්ත්රථාන, මධ්යස්ත්රථ 

ප්රමාණතේ අවධ්ානේ ස්ත්රථාන හා අවධ්ානේ රහිත ස්ත්රථාන තලස ආපො කළමනාකරණ මධ්යස්ත්රථානය  

සහ ජාතික තගාඩනැඟිලි  සාංිධ්ානය  මඟින් හඳුනාතගන ඇත. තෙවන රාජසිාංහ මාවත, 

මාපනාවතුර, මහයියාව, ධ්ර්මපාල මාවත, ධ්ර්මාතශෝක මාවත, බහිරවකන්ෙ පාර, තටාපෑස්ත්ර, 

හිේතටාප් තහෝටේ අවට  ප්රතේශය, හිේවුඩ් බාලිකා ිෙයාලය, ධ්ර්මරාජ පිරිමි ිෙයාලය, ිෙයාර්ථ 

පිරිමි ිෙයාලය හා පුෂ්පොන බාලිකා ිෙයාලය යන ප්රතේශයන්හි නාය යෑම සිදුිය හැකි බව 

හඳුනාතගන ඇත.  තමම ස්ත්රථානයන්තගන් ධ්ර්මරාජ ිෙයාලය, ිෙයාර්ථ ිෙයාලය හා හිේවුඩ් 

ිෙයාලය යන ස්ත්රථාන වල නාය යෑම අවම කිරීම සෙහා සැලසුේ �යාේමක කිරීම ෙැනටමේ ආරේභ 

කර ඇත. (ඇමුණුම 18) 

අධ්යයන කලාපය තුළ යටිනුවර, පූජාපිටිය, අකුරණ හා මහනුවර මහ නගර සභා සීමාව තුළ  හදිසි 

ජල ගැලීතේ තේවයන් හඳුනාගත හැකිය. වර්්ා කාලය තුළ හදිසි ජල ගැලීේ තේවයක් (Flash 

Flood) මහනුවර මහ නගර  සභා සීමාව තුළ ස්ත්රථාන කිහිපයක  ෙක්නට ඇති අතර මහනුවර - 

කටුගස්ත්රතතාට  මාර්ගතේ  මහයියාව ප්රතේශය, මහනුවර දුේරියතපාල අවට  ප්රතේශය  සිරිමාතවෝ 

බණ්ඩාරනායක  මාවත, කිාංස්ත්රවුඩ් පිරිමි ිෙයාලය සහ සීතාතේි බාලිකා ිෙයාලය අවට ප්රතේශය 

හඳුනාගත හැකිය. මහවැලි ගතඟහි ජල තපෝ්කයන් තලස ගලා බසින ජල මාර්ග  ආ�තව අනවසර 

ඉදිකිරීේ හා  එම ජල මාර්ගවලට  අපරවය  බැහැර කිරීම තේතුතවන් ස්ත්රවභාික ජල වාහක රටාවට 

බාධ්ා පැමිණිම තුළින්   හදිසි  ජල ගැලීේ තේවයන් ඉහළ යාමක්  සිදු තේ.  
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අධ්යයන කලාපය තුළ 60.11%ක් පමණ තගවතුෙ, 9.83%ක් පමණ කුඹුරුෙ, 7.32ක් පමණ තේ 

වතුෙ, 2.3%ක් පමණ ජල මුලාශ්ර  තලසෙ හඳුනාගත හැකි අතර  මහනුවර මහ නගර සභා බල 

ප්රතේශය තහක්ටයාර් 2645කින් සමන්ිත වන අතර තහක්ටයාර්  2449.4ක ප්රමාණයක් තහවේ  මුළු 

භුමි ප්රමාණතයන් 92.64%ක ප්රමාණයක්  තේ වනිට  සාංවර්ධ්න කාර්යයන්  සඳහා  තයාොතගන  

ඇත.  ඉතිරි ප්රමාණය වන  මුළු භුමී ප්රමාණතයන් 7.36%ක ප්රමාණයක් ජල මුලාශ්ර , වනාන්තර සහ 

කුඹුරු  ඉඩේ තලස පවී. තමම ඉඩේ ප්රමාණය සාංවර්ධ්න කාර්යයන් සඳහා තයාොගත තනාහැකි  

අතර, පවතින තේවතයන්ම  ආරක්්ා කරගත යුතුය. (ඇමුණුම 19) 

අධ්යයන කලාපතයහි ඉඩේ වල වැඩි වටිනාකම මහනුවර මහනගර සභා සීමාව තවත ලැබී ඇත. 

මහනුවර නගරතේ භූ ි්මතාවය අනුව ඉඩේ වටිනාකම ීරණය වන අතර, මහනුවර සීමා බල 

ප්රතේශය තුළ පිහිටා ඇති මහවැලි ගඟ, මහනුවර වැව, උඩවේත කැතේ, ෙළො මාළිගාව, බහිරව 

කන්ෙ, හන්තාන කඳු පන්තිය යන සාධ්ක ඉඩේවල වටිනාකම තකතරහි සෘජුවම බලපා  ඇත. ඊට 

අමතරව තලෝක උරුම නගරයක් වීම, අපරවුහ පහසුකේවල වයාපෘතිය යන සාධ්ක ෙ බලපා ඇත. 

තපාදුතේ ඉඩේවල වටිනාකම මිලියන 05 සිට මිලියන 06ට වැඩි අගය පරාසයක් තුළ වයාප්තව 

පවතින බැින් ඉඩේවල වටිනාකම අනුව ඉහළම වටිනාකමක් ගන්නා ප්රතේශ තලස මහනුවර ෙළො 

වීදිය හඳුනාගත හැකි අතර එම ප්රතේශතයහි පර්චසයක මිල මිලියන 10-11ේ අතර අගයක් ගනී. 

තවෙ ඩී.එස්ත්ර. තස්ත්රනානායක වීදිය, යටිනුවර වීදිය, තකාටුතගාඩැේල වීදිය  ආ�ත ප්රතේශයන්හි පර්චස්ත්ර 

එකක මිල මිලියන 07ේ 09ේ අතර අගයක් ගන්නා අතර මහනුවර වැව රවුම ප්රතේශය පර්චසයක 

මිල මිලියන 05- 06ේ අතර අගයක් ගනී. 

මහනුවර නාගරික බල ප්රතේශතේ මුළු භූමි ප්රමාණය තහක්ටයාර් 2645ක් පමණ වන අතර එයින් 

තහක්ටයාර් 10.23ක තහවේ 39%ක පමණ ප්රමාණයක් රජතේ ඉඩේ තේ. රජතේ ඉඩේවල සාංයුතිය 

ප්රධ්ාන වශතයන්  මහනුවර මහ නගර   සභාව, ප්රාතේශීය තේකේ කාර්යාලය, ඉඩේ ප්රතිසාංස්ත්රකරණ 

තකාමි්න්  සභාව, ශ්රි ලාංකා දුේරිය තෙපාර්තතේන්තුව, වන සාංරක්්ණ තෙපාර්තතේන්තුව හා 

අධ්යාපන තෙපාර්තතේන්තුවට අයේ රජතේ පාසැේ සතු ඉඩේ තලස හඳුනාගත හැකිය. ආගමික 

සිේධ්ස්ත්රථානවලට  අයේ භුමි ප්රමාණය තහක්ටයාර් 101ක් තහවේ 3.62% ක් පමණ තේ. තමම 

තහක්ටයාර් 101 තුළ මහනුවර ශ්රි ෙළො මාළිගාව, අස්ත්රගිරිය, මේවතු මහා ිහාර, නාථ තේවාලය, 

කතරගම තේවාලය ඇතුු අතනකුේ තේවාල සහ අතනකුේ රජමහා ි හාර සතු ඉඩේෙ ඊට අයේ තේ.     

අධ්යයන කලාපය මුහුදු මට්ටතේ සිට  මීටර් 500 – 600 ක සීමාව තුළ පිහිටා ඇති අතර වාර්ික 

සාමානය උෂ්ණේවය 24°C - 25°C ක් වැනි අගය පරාසයක් තුළ පිහිටා ඇත. තමම ප්රතේශය මධ්යම 

නිවර්තන වැසි වනාන්තර කළාපයට අයේවන අතර, වාර්ික වර්්ාපතනය මිලි මීටර් 14000 – 

17000 ක ඉහළ මට්ටේ පරාසයක පවී. නිරිත දිග තමෝසේ  සුළාං  (මැයි - සැප්තැේබර්)  හා ඊසාන 

දිග තමෝසේ  සුළාං (තනාවැේබර් - ජනවාරි) මඟින් සහ අන්තර් තමෝසේ වැසි (අතේේ) තලස වර්්ය 

පුරා වර්්ාපතනය ලැතබ්.  

ජල ිෙයාව හා භූරූපණ ිෙයාවන්  සැලකීතේදී ජල මුලාශ්ර සහ භූ රූපණ  ලක්්ණයන් එකිතනකට 

සේබන්ධ් ිතමන් අධ්යයන කළාපය තුළ පාරිසරික තේවයන්  නිර්මාණය වී ඇත. තමම කලාපය 

තුළ ික්තටෝරියා ජලාශය තමන්ම තපාේතගාේල තේේල පිහිටා ඇති අතර එමඟින් ජල ිදුලි 

උේපාෙනයට මහඟු තස්ත්රවාවක් ඉටු කරනු ලැතබ්. මහවැලි ගඟ තපෝ්ණය කිරීම හාලි ඇළ, හාලි ඇළ 
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අධ්යයන කලාපය තුළ 60.11%ක් පමණ තගවතුෙ, 9.83%ක් පමණ කුඹුරුෙ, 7.32ක් පමණ තේ 

වතුෙ, 2.3%ක් පමණ ජල මුලාශ්ර  තලසෙ හඳුනාගත හැකි අතර  මහනුවර මහ නගර සභා බල 

ප්රතේශය තහක්ටයාර් 2645කින් සමන්ිත වන අතර තහක්ටයාර්  2449.4ක ප්රමාණයක් තහවේ  මුළු 

භුමි ප්රමාණතයන් 92.64%ක ප්රමාණයක්  තේ වනිට  සාංවර්ධ්න කාර්යයන්  සඳහා  තයාොතගන  

ඇත.  ඉතිරි ප්රමාණය වන  මුළු භුමී ප්රමාණතයන් 7.36%ක ප්රමාණයක් ජල මුලාශ්ර , වනාන්තර සහ 

කුඹුරු  ඉඩේ තලස පවී. තමම ඉඩේ ප්රමාණය සාංවර්ධ්න කාර්යයන් සඳහා තයාොගත තනාහැකි  

අතර, පවතින තේවතයන්ම  ආරක්්ා කරගත යුතුය. (ඇමුණුම 19) 

අධ්යයන කලාපතයහි ඉඩේ වල වැඩි වටිනාකම මහනුවර මහනගර සභා සීමාව තවත ලැබී ඇත. 

මහනුවර නගරතේ භූ ි්මතාවය අනුව ඉඩේ වටිනාකම ීරණය වන අතර, මහනුවර සීමා බල 

ප්රතේශය තුළ පිහිටා ඇති මහවැලි ගඟ, මහනුවර වැව, උඩවේත කැතේ, ෙළො මාළිගාව, බහිරව 

කන්ෙ, හන්තාන කඳු පන්තිය යන සාධ්ක ඉඩේවල වටිනාකම තකතරහි සෘජුවම බලපා  ඇත. ඊට 

අමතරව තලෝක උරුම නගරයක් වීම, අපරවුහ පහසුකේවල වයාපෘතිය යන සාධ්ක ෙ බලපා ඇත. 

තපාදුතේ ඉඩේවල වටිනාකම මිලියන 05 සිට මිලියන 06ට වැඩි අගය පරාසයක් තුළ වයාප්තව 

පවතින බැින් ඉඩේවල වටිනාකම අනුව ඉහළම වටිනාකමක් ගන්නා ප්රතේශ තලස මහනුවර ෙළො 

වීදිය හඳුනාගත හැකි අතර එම ප්රතේශතයහි පර්චසයක මිල මිලියන 10-11ේ අතර අගයක් ගනී. 

තවෙ ඩී.එස්ත්ර. තස්ත්රනානායක වීදිය, යටිනුවර වීදිය, තකාටුතගාඩැේල වීදිය  ආ�ත ප්රතේශයන්හි පර්චස්ත්ර 

එකක මිල මිලියන 07ේ 09ේ අතර අගයක් ගන්නා අතර මහනුවර වැව රවුම ප්රතේශය පර්චසයක 

මිල මිලියන 05- 06ේ අතර අගයක් ගනී. 

මහනුවර නාගරික බල ප්රතේශතේ මුළු භූමි ප්රමාණය තහක්ටයාර් 2645ක් පමණ වන අතර එයින් 

තහක්ටයාර් 10.23ක තහවේ 39%ක පමණ ප්රමාණයක් රජතේ ඉඩේ තේ. රජතේ ඉඩේවල සාංයුතිය 

ප්රධ්ාන වශතයන්  මහනුවර මහ නගර   සභාව, ප්රාතේශීය තේකේ කාර්යාලය, ඉඩේ ප්රතිසාංස්ත්රකරණ 

තකාමි්න්  සභාව, ශ්රි ලාංකා දුේරිය තෙපාර්තතේන්තුව, වන සාංරක්්ණ තෙපාර්තතේන්තුව හා 

අධ්යාපන තෙපාර්තතේන්තුවට අයේ රජතේ පාසැේ සතු ඉඩේ තලස හඳුනාගත හැකිය. ආගමික 

සිේධ්ස්ත්රථානවලට  අයේ භුමි ප්රමාණය තහක්ටයාර් 101ක් තහවේ 3.62% ක් පමණ තේ. තමම 

තහක්ටයාර් 101 තුළ මහනුවර ශ්රි ෙළො මාළිගාව, අස්ත්රගිරිය, මේවතු මහා ිහාර, නාථ තේවාලය, 

කතරගම තේවාලය ඇතුු අතනකුේ තේවාල සහ අතනකුේ රජමහා ි හාර සතු ඉඩේෙ ඊට අයේ තේ.     

අධ්යයන කලාපය මුහුදු මට්ටතේ සිට  මීටර් 500 – 600 ක සීමාව තුළ පිහිටා ඇති අතර වාර්ික 

සාමානය උෂ්ණේවය 24°C - 25°C ක් වැනි අගය පරාසයක් තුළ පිහිටා ඇත. තමම ප්රතේශය මධ්යම 

නිවර්තන වැසි වනාන්තර කළාපයට අයේවන අතර, වාර්ික වර්්ාපතනය මිලි මීටර් 14000 – 

17000 ක ඉහළ මට්ටේ පරාසයක පවී. නිරිත දිග තමෝසේ  සුළාං  (මැයි - සැප්තැේබර්)  හා ඊසාන 

දිග තමෝසේ  සුළාං (තනාවැේබර් - ජනවාරි) මඟින් සහ අන්තර් තමෝසේ වැසි (අතේේ) තලස වර්්ය 

පුරා වර්්ාපතනය ලැතබ්.  

ජල ිෙයාව හා භූරූපණ ිෙයාවන්  සැලකීතේදී ජල මුලාශ්ර සහ භූ රූපණ  ලක්්ණයන් එකිතනකට 

සේබන්ධ් ිතමන් අධ්යයන කළාපය තුළ පාරිසරික තේවයන්  නිර්මාණය වී ඇත. තමම කලාපය 

තුළ ික්තටෝරියා ජලාශය තමන්ම තපාේතගාේල තේේල පිහිටා ඇති අතර එමඟින් ජල ිදුලි 

උේපාෙනයට මහඟු තස්ත්රවාවක් ඉටු කරනු ලැතබ්. මහවැලි ගඟ තපෝ්ණය කිරීම හාලි ඇළ, හාලි ඇළ 

නිේනයන්ෙ, මැෙ ඇළ, මැෙ ඇළ  නිේනතයන්ෙ, හීන් පැන්කඳුර ඇළ , හීන්පැන් කඳුර නිේනතයන්ෙ 

මහවැලි ගඟ හා මනාව සේබන්ධ් තේ. තමම ජල මුලාශ්රයන් තපෝ්ණය කිරීම සඳහා  උඩවේත 

කැලය, වාකරවේත වානාන්තරය ඉවහේ වී ඇත. නිේනයන් සහ කඳු මුදුන්වලින් සමන්ිත 

මහනුවර නගරය හරිත ආවරණයන් තුළින් තමන්ම ස්ත්රවභාික ජල මාර්ග රටාව තුළින්ෙ  එහි 

අලාංකාරය තවේ වැඩිදියුණු කරයි.  (ඇමුණුම 20) 

 

2.3   සැලසුම් මායිම් නිර්ණය කර ගැනීම 

තමම සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රමට අොල සීමා නීර්ණය කිරීතේදී  පහත සඳහන් අාංශ පෙනේ කර ගන්නා 

ලදී. 

 

2.3.1  �යාකාරිත්තව ප්රඡේශඡේ සිමාවන් 

ප්රධ්ාන පාසැේ, දවෙය තස්ත්රවා, පරිපාලන සාංකීර්ණ, ිශ්ව ිෙයාල හා සාංචාරක ආකර්්ණිය ස්ත්රථාන 

නාගරික බල ප්රතේශය තුළ තක්න්රගතව පැවීතමන් දිනට 325,000ක පමණ ජන ප්රමාණයක් ිිධ් 

කටයුතු සඳහා අවට ප්රතේශ වලින් මහනුවර නගරය තවත පැමිතණන බැින් එම ප්රතේශය මහනුවර 

නගරතයන් තස්ත්රවා ලබා ගනු ලබන ජලාධ්ාර ප්රතේශය (Catchment) තලසෙ වැඩි දුරටේ හඳුනාගත 

හැකිය.  

මහනුවර නාගරික බල ප්රතේශය තක්න්ර කර ගේ  ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාස 10ක් පමණ වූ 

ප්රතේශයක් පුරා එම ජලාධ්ාර ප්රතේශය (Catchment) වයාප්ත වන අතර එම ප්රතේශතේ  තතාරතුරු 

ආශ්රතයන් සිදු කරනු ලැබූ සාංවර්ධ්න  පීඩක ි ශ්තේ්ණයට (Development Pressure Analysis) 

අනුව මහනුවර නගරයට ප්රතේශ වන ප්රධ්ාන මාර්ග තෙපස එනේ කඩුගන්නාව සිට පිළිමතලාව හා 

තප්රාතෙණිය ඔස්ත්රතස්ත්ර මහනුවර ෙක්වාෙ, ගේතපාල සිට තප්රාතෙණිය ඔස්ත්රතස්ත්ර මහනුවර ෙක්වාෙ, 

දිගන සිට පේතලකැතේ ඔස්ත්රතස්ත්ර මහනුවර ෙක්වාෙ, ගලතගෙර සිට හෑතෙණිය හා කටුගස්ත්රතතාට 

ඔස්ත්රතස්ත්ර මහනුවර ෙක්වාෙ, අකුරණ සිට කටුගස්ත්රතතාට ඔස්ත්රතස්ත්ර මහනුවර ෙක්වාෙ යන ප්රධ්ාන මාර්ග 

තෙපස නාගරික �යාකාරකේ බහුල ප්රතේශ තලස  තවදුරටේ එම ිශ්තේ්ණයන් හඳුනාගන්නා ලදී. 

(ඇමුණුම 21)  

තේ තේතුතවන් නගර මධ්යතේ ප්රධ්ාන වශතයන් තන්වාසික තනාවන ඉදිකිරිේ සඳහා වැඩි 

නැඹුරුතාවයක් පවතින අතර තන්වාසික කාර්යයන් හා නාගරික �යාකාරකේ මහනුවර නගරතයන් 

ඔබ්බට එනේ කුණ්ඩසාතේ, ගඟවටතකෝරතේ, තප්රාතෙණිය ආදී ප්රතේශ පුරාේ ඓතිහාසික හා 

පාරිසරික වටිනාකමක් සහිත කඳුකර ප්රතේශ වලටේ  වයාප්ත වීතේ වැඩි නැඹුරුවක් පවතින බව එම 

ිශ්තේ්ණතයන්  වැඩි දුරටේ අනාවරණය තේ.  

ඒ අනුව මහනුවර නාගරික කලාපතේ �යාකාරීේව සීමාවන් මහනුවර මහ නගර  සභා සීමාවට 

පමණක් සීමා තනාවන අතර එය එම සීමාතවන් ඔබ්බට වයාප්ත වී ඇති බව වැඩි දුරටේ හඳුනා ගත 

හැකිය.   
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 2.3.2  භූඡගෝලීය සිමාවන් 

ප්රධ්ාන මාර්ගයන් ඔස්ත්රතස්ත්ර  මහනුවර නගරය තවත ප්රතේශ වීතේදී  එම මාර්ග ඔස්ත්රතස්ත්ර වැටී ඇති 

ගලතගෙර, බලකඩුව, උඩුදුේබර හා කඩුගන්නාව යන ප්රතේශ පසුකරේම වාංගු හා  බෑවුේ සහිත 

මාර්ග හා  සුන්ෙර කඳුකර ෙර්ශනයන්තගන් අනූන වටපිටාව මහනුවර නගරතයහි මාංසලකුණු තලස 

හඳුනාගත හැකිය. 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශතයහි 1/3ක සීමාවක් ෙකුණු තෙසින් හන්තාන කන්ෙ හා එහි  

රක්ිතයටෙ තමන්ම වාකරවේත රක්ිතයටෙ මායිේ තේ. අතනේ 2/3ක සීමාව මහවැලි ගතඟන් 

වට වී ඇති  අතර මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රතේශය සුපැහැදිලි පාරිසරික හා භුතගෝලීය 

සීමාවන්තගන් සීමා වී ඇත.  

�ේතරෝස්ත්ර, බහිරවකන්ෙ හා උඩවේත කැතේ යන ස්ත්රවභාික ිභවතාවන් සහිත අනනය වූ භූ 

ලක්්ණයන්තගන් තහබි මහනුවර නාගරික ප්රතේශය අතිශය සාංතේදී පාරිසරික සාධ්කයන්තගන් 

යුක්ත වන බැින් පාරිසරික සාංතේදීතා ිශ්තේ්ණයක් සිදු කර ඒ අනුව සාංවර්ධ්න කටයුතු සඳහා 

ඔබින භුමි වල සීමා මායිේ හඳුනා ගන්නා ලදී. (ඇමුණුම 22) 

 

2.3.3  පරිපාලන සිමාවන් 

නාගරික සාංවර්ධ්න ප්රතේශයක් තලසටෙ මහනුවර නගරතේ පළාේ පාලන බල සීමාව තලසෙ  නේ 

තකාට  ඇති මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශ  සීමාව  මහනුවර කඩවේසතර සහ 

ගඟවටතකෝරළය ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය (තකාටසක්), හාරිස්ත්රපේතුව ප්රාතේශීය තේකේ 

තකාට්ඨාසය (තකාටසක්) හා පාතදුේබර ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය (තකාටසක්) යන ප්රාතේශීය 

තේකේ තකාට්ඨාස වලින් සමන්ිත  වන සමස්ත්රත ග්රාම නිලධ්ාරී තකාට්ඨාස 46 කින්ෙ  සමන්ිත 

ප්රතේශයක් තේ. 

තමම සියු කරුණු සැලකිේලට ගනිමින් මහනුවර මහ නගර  සභා පළාේ පාලන ආයතනික සීමාව 

පරිපාලන සීමාව තලසේ  මහනුවර නගර සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රතමහි සැලසුේ සීමාව තලසේ තයාො 

ගැනීමට සුදුසු බව ීරණය කරන ලදී. 
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ප්රධ්ාන මාර්ගයන් ඔස්ත්රතස්ත්ර  මහනුවර නගරය තවත ප්රතේශ වීතේදී  එම මාර්ග ඔස්ත්රතස්ත්ර වැටී ඇති 

ගලතගෙර, බලකඩුව, උඩුදුේබර හා කඩුගන්නාව යන ප්රතේශ පසුකරේම වාංගු හා  බෑවුේ සහිත 

මාර්ග හා  සුන්ෙර කඳුකර ෙර්ශනයන්තගන් අනූන වටපිටාව මහනුවර නගරතයහි මාංසලකුණු තලස 

හඳුනාගත හැකිය. 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශතයහි 1/3ක සීමාවක් ෙකුණු තෙසින් හන්තාන කන්ෙ හා එහි  

රක්ිතයටෙ තමන්ම වාකරවේත රක්ිතයටෙ මායිේ තේ. අතනේ 2/3ක සීමාව මහවැලි ගතඟන් 

වට වී ඇති  අතර මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රතේශය සුපැහැදිලි පාරිසරික හා භුතගෝලීය 

සීමාවන්තගන් සීමා වී ඇත.  

�ේතරෝස්ත්ර, බහිරවකන්ෙ හා උඩවේත කැතේ යන ස්ත්රවභාික ිභවතාවන් සහිත අනනය වූ භූ 

ලක්්ණයන්තගන් තහබි මහනුවර නාගරික ප්රතේශය අතිශය සාංතේදී පාරිසරික සාධ්කයන්තගන් 

යුක්ත වන බැින් පාරිසරික සාංතේදීතා ිශ්තේ්ණයක් සිදු කර ඒ අනුව සාංවර්ධ්න කටයුතු සඳහා 

ඔබින භුමි වල සීමා මායිේ හඳුනා ගන්නා ලදී. (ඇමුණුම 22) 

 

2.3.3  පරිපාලන සිමාවන් 

නාගරික සාංවර්ධ්න ප්රතේශයක් තලසටෙ මහනුවර නගරතේ පළාේ පාලන බල සීමාව තලසෙ  නේ 

තකාට  ඇති මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රතේශ  සීමාව  මහනුවර කඩවේසතර සහ 

ගඟවටතකෝරළය ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය (තකාටසක්), හාරිස්ත්රපේතුව ප්රාතේශීය තේකේ 

තකාට්ඨාසය (තකාටසක්) හා පාතදුේබර ප්රාතේශීය තේකේ තකාට්ඨාසය (තකාටසක්) යන ප්රාතේශීය 

තේකේ තකාට්ඨාස වලින් සමන්ිත  වන සමස්ත්රත ග්රාම නිලධ්ාරී තකාට්ඨාස 46 කින්ෙ  සමන්ිත 

ප්රතේශයක් තේ. 

තමම සියු කරුණු සැලකිේලට ගනිමින් මහනුවර මහ නගර  සභා පළාේ පාලන ආයතනික සීමාව 

පරිපාලන සීමාව තලසේ  මහනුවර නගර සාංවර්ධ්න සැලැස්ත්රතමහි සැලසුේ සීමාව තලසේ තයාො 

ගැනීමට සුදුසු බව ීරණය කරන ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

සැලසුම් ප්රඡේශයට අයත්ත ග්රාම නිලධ්ාරී වසම් 

අේපිටිය උතුර ගතේවේත මපනාවතුර සුදුහුේපල නැතගනහිර 
අේපිටිය ෙකුණ ගැටතේ  මාිේමඩ සුදුහුේපල බටහිර 
අනිවේත නැතගනහිර හන්තාන තපතෙස  මුේගේපල තේවේත 
අනිවේත බටහිර ඉහල කටුකැතේ  නාගස්ත්රතැන්න  උඩ තබෝවල 
අරුප්පල නැතගනහිර කටුගස්ත්රතතාට  නවයාලතැන්න  වටපුුව 
අරුප්පල බටහිර කටුකැතේ  නිේතතවල  වටපුුව ෙකුණ 
අස්ත්රගිරිය කටුකැතේ බටහිර නුවර තොඩන්වල වටපුුව බටහිර 
බහිරව කන්ෙ තේවැේල  පිටකන්ෙ ගම වට්ටාරන්තැන්න  
තබෝගේබර  මහයියාව පූර්ණවේත නැතගනහිර තවේ අට  
බූවැලිකඩ මහනුවර පූර්ණවේත බටහිර යටිවාවල 
තබෝවල මහවැලි උයන තසන්කඩගල   
තෙයියන්තන්තවල  මේවේත  සියඹලාගස්ත්රතැන්න   
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03 වන පරිච්ඡේදය 

සංවර්ධන සැලැස්ඡේ අවශ්යතාවය 

 

මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම තුළින් අයේක්ෂිත අරමුණු වනුයේ වර්තමානෙ 

තුළ නගරයෙහි විද්යාමාන වන විභවතාවෙන් හා අත්වවිදිමින් පවතින ගැටලු හඳුනාගැනීම තුළින් 

නාගරික සංවර්ධනයේදී උද්ගතවන ගැටලු වලට උපාෙමාර්ික විසදුම් ලබාදීමත්ව අනාගත 

සංවර්ධනෙන් මනා කළමණාකරණෙ කිරීමත්ව තුළින් ආර්ික , සමාජයීෙ, පාරිසරික හා සංස්කෘතික 

ෙන සංරචකෙන්යේ ඒකාබද්ධතාවෙ සහිත උපාෙ මාර්ික වයාපෘතීන් හා යරගුලාසි සම්පාද්නෙ 

කිරිමත්වෙ.  

වර්තමානෙ තුළ පවතින විභවතාවෙන් හා ගැටලු හඳුනාගැනීම සඳහා නගර නිර්මාණ වෘත්වතිකෙන් 

හා ප්රයද්ශයෙහි හඳුනා ගන්නා ලද් පාර්ශවකරුවන්යේ අද්හස් ලබා ගැනීම අරමුණු කරගනිමින් 

පාර්ශවකරුවන්යේ රැස්ීමක්ෂ පවත්වවන ලද් අතර එහිදී සාකච්ඡාවට බඳුන්ු කරුණු සැලකිල්ලට 

ගනිමින් මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින ගැටලු හඳුනාගන්නා ලදී. පාර්ශවකරුවන්  හා 

වෘත්වතිෙයේදීන් විසින් ඔුන් නියෙෝජනෙ කරනු ලබන විෂෙ පථෙට අනුව ගැටලු කිහිපෙක්ෂ 

හඳුනාගන්නා ලද් අතර එකී ගැටලු යෙල්ි ක්රමයේද්ෙ (Delphi Technique) යොද්ා ගනිමින් 

වොත්ව සැලකිෙ යුතු හා සංවර්ධන ගැටලු ප්රමුඛතාකරණෙ කරන ලදී. (ඇමුණුම 23) 

එයලස හඳුනාගන්නා ලද් ප්රමුඛතා ගැටලු වල සංද්ර්භෙ, විශාලත්වවෙ හා වැද්ගත්වකම ෙන අංශෙන් 

ෙටයත්ව වැඩිදුර අධයෙනෙන් සිදු කරන ලදී.  

මහනුවර රාජධානිෙ භූමි ප්රයද්ශයෙන් 2/3 ක ප්රමාණෙක්ෂ මහවැලි ගඟ හා ඉතිරිව ඇති ප්රයද්ශෙ කදු 

වළල්ලකින් සමන්විත ීම ෙන ස්වාභාවික ආරක්ෂෂාව පද්නම් කරගනිමින් ස්ථාපනෙ යකාට ඇති 

අතර පසුකාලීනව උෙරට රාජධානි සමයේදී සක්ෂවිති රජභවන ෙන සංකල්පෙ විද්යාමාන වන යලස 

වළාකුළු බැම්ම අතරින් දිස්යවන ද්ළද්ා මාළිගාව ඉදිකර ඇත. ශ්රි ද්ළද්ා මාළිගාව හා අවට ප්රයද්ශෙ 

1984 ජූනි මස 08 දිනැති අංක 301 ද්රණ අති වියේෂ ගැසට් පත්රෙ මඟින් පූජනීෙ ප්රයද්ශෙක්ෂ යලසට 

ප්රකාශෙට පත්වකර ඇති අතර ඉන් අනතුරුව 2001 යනාවැම්බර් මස 08 දිනැති අංක 1209/19 ද්රණ 

අති වියේෂ ගැසට් පත්රෙ මඟින් යමම මාළිගා පරිශ්රයේ සීමාවන් තව දුරටත්ව පුළුල් කර ඇත. තවද් 

UNESCO සංවිධානෙ විසින් 1988 වර්ෂයේදී ශ්රි ද්ළද්ා මාළිගා පරිශ්රෙ හා කන්ද් උෙරට සුවියේෂී වූ 

වාස්තු විද්යාත්වමක ලක්ෂෂණ සහ බ්රිතානය ෙටත්ව විජිත යුගයේ උරුමෙ සිහිගන්වන යගාෙනැිලි සහ 

වුහෙන්යගන් සමන්විත ඓතිහාසික හා ගෘහ නිර්මාණාත්වමක වටිනාකම් වලින් යුත්ව යගාෙනැිලි 

490 ක්ෂ යලෝක උරුම ස්මාරක යලසට ප්රකාශෙට පත්වකර ඇත.  

03 jk mßÉfþoh
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යලෝක උරුම යගාෙනැඟිලි යලස නම් කරන ලද් යගාෙනැඟිලි 490න් 387යහවත්ව 79%ක්ෂ පුජා භූමි 

කලාපෙ තුළ එනම් නගර මධය තුළ ස්ථාපිතව පවතී. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ මධයම පළාත්ව 

කාර්ොලෙ මඟින් 2017 වර්ෂයේදී දිෙත්ව කරනු ලැබු යලෝක උරුම යගාෙනැඟිලි පිළිබද් 

සමීක්ෂෂණෙට අනුව 40%ක්ෂ පමණ යගාෙනැඟිලි වර්තමානෙ වන විට ඒවායේ වාස්තු විද්යාත්වමක 

ලක්ෂෂණ සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ ී ඇති බවටත්ව 60%ක්ෂ පමණ යගාෙනැඟිලි වල යකාටසක්ෂ 

පමණක්ෂ විනාශ ී ඇති බවටත්ව අනාවරණෙ කර ගන්නා ලදී.  

එම යගාෙනැඟිලි නිසි ප්රමිතිෙකින් යුතුව අලුත්ව වැඩිො කටයුතු සිදු යනාකිරීම, නෙත්වතු යනාකිරීම  

එකී යගාෙනැඟිලි වල ඊට ආයේණික වාස්තු විද්යාත්වමක ලක්ෂෂණ සහිත ගුණාංග හීනී ොම ආදී ද්ෑ  

යමම පරිහානිෙට යේතු පාද්කී ඇති අතර ඇතැම් යලෝක උරුම යගාෙනැඟිලි වල උඩුමහයල් 

�ොකාරිත්වවෙක්ෂ යනාීම, අවිධිමත්ව වර්ණ භාවිතෙ , අවිධිමත්ව යගාෙනැඟිලි අමුද්රවය භාවිතෙ හා 

අවිධිමත්ව ද්ැන්විම් පුවරු භාවිතෙ යේතුයවන් යලෝක උරුම නගරයෙහි යපර පැවති අනනයතාවෙ 

පරිහානිෙට පත්වීම තවදුරටත්ව සිදුී ඇත. 
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යලෝක උරුම යගාෙනැඟිලි යලස නම් කරන ලද් යගාෙනැඟිලි 490න් 387යහවත්ව 79%ක්ෂ පුජා භූමි 

කලාපෙ තුළ එනම් නගර මධය තුළ ස්ථාපිතව පවතී. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ මධයම පළාත්ව 

කාර්ොලෙ මඟින් 2017 වර්ෂයේදී දිෙත්ව කරනු ලැබු යලෝක උරුම යගාෙනැඟිලි පිළිබද් 

සමීක්ෂෂණෙට අනුව 40%ක්ෂ පමණ යගාෙනැඟිලි වර්තමානෙ වන විට ඒවායේ වාස්තු විද්යාත්වමක 

ලක්ෂෂණ සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ ී ඇති බවටත්ව 60%ක්ෂ පමණ යගාෙනැඟිලි වල යකාටසක්ෂ 

පමණක්ෂ විනාශ ී ඇති බවටත්ව අනාවරණෙ කර ගන්නා ලදී.  

එම යගාෙනැඟිලි නිසි ප්රමිතිෙකින් යුතුව අලුත්ව වැඩිො කටයුතු සිදු යනාකිරීම, නෙත්වතු යනාකිරීම  

එකී යගාෙනැඟිලි වල ඊට ආයේණික වාස්තු විද්යාත්වමක ලක්ෂෂණ සහිත ගුණාංග හීනී ොම ආදී ද්ෑ  

යමම පරිහානිෙට යේතු පාද්කී ඇති අතර ඇතැම් යලෝක උරුම යගාෙනැඟිලි වල උඩුමහයල් 

�ොකාරිත්වවෙක්ෂ යනාීම, අවිධිමත්ව වර්ණ භාවිතෙ , අවිධිමත්ව යගාෙනැඟිලි අමුද්රවය භාවිතෙ හා 

අවිධිමත්ව ද්ැන්විම් පුවරු භාවිතෙ යේතුයවන් යලෝක උරුම නගරයෙහි යපර පැවති අනනයතාවෙ 

පරිහානිෙට පත්වීම තවදුරටත්ව සිදුී ඇත. 

 

රූප අංක 2 ඡලෝක උරුම ඡ ාඩනැගිලි ආශ්රිත  ැටලු 

 
යලෝක උරුම යගාෙනැඟිලි පිලිබඳ ක්ෂයේත්ර සමීක්ෂෂණෙ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ-මධයම පළාත්ව කාර්ොලෙ, 
මහනුවර, 2018 
 

අවිධිමත් වර්ණ භාවිතය 

උඩුමහලේ ක්රියාකාරිත්වයක් ල ාවීම 
 

අවිධිමත් දැන්වවිම් පුවරු භාවිතය 

අළුත් වැඩියා කටයුතු සිදු ල ාකිරීම  

නිසි  ඩත්තුවක් ල ාකිරීම 
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පුජා භූමි කලාපෙ තුළ යමම යගාෙනැඟිලි විදී 09ක්ෂ පුරා වයාේතව පවතින අතර එයින් යකාළඹ 

විදීයෙහි යගාෙනැඟිලි 80%ක්ෂ පමණ, යකාටුයගාෙැල්ල ීදියෙහි යගාෙනැඟිලි  73%ක්ෂ පමණ, 

ෙටිනුවර ීදියෙහි යගාෙනැඟිලි 66%ක්ෂ පමණ, කන්යද් ීදියෙහි යගාෙනැඟිලි 60%ක්ෂ පමණ හා 

හරස් විදියෙහි යගාෙනැඟිලි 92%ක්ෂ පමණ ආදී වශයෙන් ඒවායේ වුහෙන්යේ හා ඓතිහාසික හා 

ගෘහනිර්මාණාත්වමක වටිනාකම පරිහානිෙට ලක්ෂී ඇති බව එම සමික්ෂෂණෙ මඟින් තවදුරටත්ව 

අනාවරණෙ ී ඇත.   

යලෝක උරුම යගාෙනැිලි පමණක්ෂ යවන්ව ගත්වකල මහනුවර උරුමෙ යලස හඳුනාගත යනාහැකි 

අතර එෙ ශ්රි ද්ළද්ා මාළිගාව හා අවට පරිශ්රෙ යමන්ම නීල හරිත වටපිටාවකින් අනුන කඳු පංතිෙ 

සහිත යසෞමය යද්ශගුණෙකින්ද් සමන්විත යේ. නාගරික සංවර්ධනෙ යේතුයවන් කඳු පංති වල 

වයාේතව පවතින යගාෙනැඟිලි නගර ද්ර්ශනෙට හානි යගන දීමත්ව කඳු පංති වල පවතින නීල හරිත 

බව ක්රමයෙන් ක්ෂෂෙීමත්ව තවදුරටත්ව සිදු යවමින් පවතී. තවද් යබෞද්ධොයේ මුදුන්මල්කෙ බඳු ශ්රි 

ද්ළද්ා මාළිගාව හා අවට පරිසරෙ  කායේත්ව යනතට රසදුනකි, ශාන්තිෙකි. නමුත්ව අවිධිමත්ව සංවර්ධන 

�ොකලාපෙන් යේතුයවන් ශ්රි ද්ළද්ා මාළිගාව හා ඒ අවට පරිශ්රෙහි පවතින පාරිසරික භූ ද්ර්ශනෙ 

ක්රමයෙන් විෙැකී ොම එහි ස්වකීෙ අනනයතාවෙට තර්ජනෙක්ෂ ී ඇත. ඒ බව මහනුවර වැව වටා 

විහිදී  ඇති කඳු පංතීන් මත ඉදිකර ඇති යගාෙනැඟිලි යමානවට පැහැදිලි කරනු ලැයේ. 

රූප අංක  3 : මහනුවර වැව වටා විහිදී ඇති කඳු පන්තීන් මත ඉදිකර ඇති යගාෙනැඟිලි 

මුලාශ්රෙ: නගර ද්ර්ශනෙ සඳහා පවතින ගැටලු අ�තව සිදු කරන ලද් ක්ෂයේත්ර සමීක්ෂෂණෙ - නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ-මධයම පළාත්ව කාර්ොලෙ, මහනුවර, 2020 

ඒ අනුව “කන්ද් උෙරට උරුමෙන්යේ ප්රතිරුපෙ හීනී ොම” වර්තමානෙ තුළ මහනුවර ද්ක්ෂනට ඇති 

ප්රධානතම ගැටලුවක්ෂ යලස හඳුනාගත හැකිෙ. 

එබැවින් දියනන් දින පැන නින නාගරික සංවර්ධනයේ අභියෙෝග ක්රමවත්ව යලස කළමණාකරණෙ 

කිරීම තුළින් උරුමෙන්යේ ප්රතිරුපෙ ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීම, සංචාරක ආකර්ෂණෙ වැඩි කිරීම හා 

මහනුවර නගරයෙහි ස්වකීෙ  අනනයතාවෙ ආරක්ෂෂා කිරීම ඉවහල්වනු ඇත. 
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පුජා භූමි කලාපෙ තුළ යමම යගාෙනැඟිලි විදී 09ක්ෂ පුරා වයාේතව පවතින අතර එයින් යකාළඹ 

විදීයෙහි යගාෙනැඟිලි 80%ක්ෂ පමණ, යකාටුයගාෙැල්ල ීදියෙහි යගාෙනැඟිලි  73%ක්ෂ පමණ, 

ෙටිනුවර ීදියෙහි යගාෙනැඟිලි 66%ක්ෂ පමණ, කන්යද් ීදියෙහි යගාෙනැඟිලි 60%ක්ෂ පමණ හා 

හරස් විදියෙහි යගාෙනැඟිලි 92%ක්ෂ පමණ ආදී වශයෙන් ඒවායේ වුහෙන්යේ හා ඓතිහාසික හා 

ගෘහනිර්මාණාත්වමක වටිනාකම පරිහානිෙට ලක්ෂී ඇති බව එම සමික්ෂෂණෙ මඟින් තවදුරටත්ව 

අනාවරණෙ ී ඇත.   

යලෝක උරුම යගාෙනැිලි පමණක්ෂ යවන්ව ගත්වකල මහනුවර උරුමෙ යලස හඳුනාගත යනාහැකි 

අතර එෙ ශ්රි ද්ළද්ා මාළිගාව හා අවට පරිශ්රෙ යමන්ම නීල හරිත වටපිටාවකින් අනුන කඳු පංතිෙ 

සහිත යසෞමය යද්ශගුණෙකින්ද් සමන්විත යේ. නාගරික සංවර්ධනෙ යේතුයවන් කඳු පංති වල 

වයාේතව පවතින යගාෙනැඟිලි නගර ද්ර්ශනෙට හානි යගන දීමත්ව කඳු පංති වල පවතින නීල හරිත 

බව ක්රමයෙන් ක්ෂෂෙීමත්ව තවදුරටත්ව සිදු යවමින් පවතී. තවද් යබෞද්ධොයේ මුදුන්මල්කෙ බඳු ශ්රි 

ද්ළද්ා මාළිගාව හා අවට පරිසරෙ  කායේත්ව යනතට රසදුනකි, ශාන්තිෙකි. නමුත්ව අවිධිමත්ව සංවර්ධන 

�ොකලාපෙන් යේතුයවන් ශ්රි ද්ළද්ා මාළිගාව හා ඒ අවට පරිශ්රෙහි පවතින පාරිසරික භූ ද්ර්ශනෙ 

ක්රමයෙන් විෙැකී ොම එහි ස්වකීෙ අනනයතාවෙට තර්ජනෙක්ෂ ී ඇත. ඒ බව මහනුවර වැව වටා 

විහිදී  ඇති කඳු පංතීන් මත ඉදිකර ඇති යගාෙනැඟිලි යමානවට පැහැදිලි කරනු ලැයේ. 

රූප අංක  3 : මහනුවර වැව වටා විහිදී ඇති කඳු පන්තීන් මත ඉදිකර ඇති යගාෙනැඟිලි 

මුලාශ්රෙ: නගර ද්ර්ශනෙ සඳහා පවතින ගැටලු අ�තව සිදු කරන ලද් ක්ෂයේත්ර සමීක්ෂෂණෙ - නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ-මධයම පළාත්ව කාර්ොලෙ, මහනුවර, 2020 

ඒ අනුව “කන්ද් උෙරට උරුමෙන්යේ ප්රතිරුපෙ හීනී ොම” වර්තමානෙ තුළ මහනුවර ද්ක්ෂනට ඇති 

ප්රධානතම ගැටලුවක්ෂ යලස හඳුනාගත හැකිෙ. 

එබැවින් දියනන් දින පැන නින නාගරික සංවර්ධනයේ අභියෙෝග ක්රමවත්ව යලස කළමණාකරණෙ 

කිරීම තුළින් උරුමෙන්යේ ප්රතිරුපෙ ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීම, සංචාරක ආකර්ෂණෙ වැඩි කිරීම හා 

මහනුවර නගරයෙහි ස්වකීෙ  අනනයතාවෙ ආරක්ෂෂා කිරීම ඉවහල්වනු ඇත. 

මහනුවර නගරෙ තුළ ඊට ආයේණික ස්වභාවික පාරිසරික සංඝටකෙන්යගන් යුක්ෂත වන අනූන 

නිර්මාණෙකි. උෙවත්වත රක්ෂිතෙ හා වාකරාවත්වත ආදී ස්වාභාවික වනාන්තර නගරයෙහි 

ස්වාභාවික ජජව විවිධත්වව ගුණාංග වලින් යපායහාසත්ව කිරීමට සමත්ව ී ඇති අතර යහක්ෂටොර් 

28ක්ෂ පමණ ප්රයද්ශෙක්ෂ පුරා වයාේතව පවතින යමම වනාන්තර සමස්ත භුමියෙන් 11%ක්ෂ පමණ 

අගෙක්ෂ ගනී. මහනුවර නගර සීමායවන් 2/3 ක පමණ ප්රමාණෙක්ෂ මහවැලි ගංගායවන් වටී ඇති 

අතර එෙ මහනුවර නගරයෙහි පවතින ප්රධානතම ජලජ සම්පත යේ. මුහුදු මට්ටයම් සිට මිටර් 500 

– 600ත්ව අතර ප්රයද්ශෙක්ෂ තුළ නගරයෙහි භු විෂමතාවෙ වයාේතව ඇති අතර ඉහළ කඳු මුදුන් වලින් 

ආරම්භ ී ගලා බසින හාලි ඇළ, දුනුමෙලාව ඇළ, යද්නිෙ ඇළ, මැද් ඇළ, හල් ඔෙ,පිඟා ඔෙ ආදී 

ජලජ මුලාශ්ර තවදුරටත්ව නගරෙ වටා ගලා බසින මහවැලි ගඟ යපෝෂණෙ කරනවා යස්ම පාරිසරික 

සමතුලිතතාවෙ රැක ගැනීමටද් ඉවහල් යේ.  

නමුත්ව වර්තමානෙ වන විට නාගරිකරණෙ ීම හා සංවර්ධනයේ ප්රගමනෙන් යේතුයවන් මහනුවර 

නගරෙ තුළ සිදුයවමින් පවතින “පාරිසරික හාෙනෙ” අයනක්ෂ ප්රධානතම ගැටලුව යලසට හඳුනාගත 

හැකිෙ. බ්රිතානය ෙටත්ව විජිත යුගයේදී 93% ක්ෂ පමණ පැවති වෘක්ෂෂලතා ඝණත්වවෙ නිද්හසට යපර 

යුගෙ වන විට 52%ක්ෂ ද්ක්ෂවා ක්රමයෙන් හීනී ඇත. එෙ නිද්හසින් පසු යුගෙ වන විට 35% ද්ක්ෂවා 

තවදුරටත්ව පහත වැටී ඇති අතර එෙ මහනුවර නගරයෙහි පාරිසරික සමතුලිතතාවෙට ද්ැඩි 

තර්ජනෙක්ෂ ී ඇත. 

 

රූප අංක   4: මහනුවර නගරෙ තුළ වෘක්ෂෂලතා ඝණත්වවයෙහි විකාශනෙ 

 
 

මුලාශ්රෙ : මහනුවර නගර සංවර්ධන අධයෙනෙ , නගර හා ග්රාම නිර්මාණ යද්පාර්තයම්න්තුව , යමාරටුව 

විේවවිද්යාලෙ, 2014 

සංවර්ධන ඉලක්ෂක පසුකරමින් නාගරීකරණෙ වන මහනුවර නගරෙ තුළ සංවර්ධන පීෙනෙ වැඩි 

අගෙක්ෂ ගනු ලබන අතර (ඇමුණුම 21)  ඊට සායේක්ෂෂව පාරිසරික සංයේදීතාවෙද් අඩු අගෙක්ෂ ගනු 

ලබයි . 
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යමවැනි යේතුන් මත මහනුවර නගරෙ තුළ පාරිසරික හාෙනෙ දියනන් දින වර්ධනෙ වන ගැටලුවක්ෂ 

බවට පත්වී ඇති නමුත්ව ස්වාභාවික පරිසරයෙහි හා නිර්මිත පරිසරයෙහි සුසංයෙෝගෙන් තුළින් 

පාරිසරික සංයේදීතාව ආරක්ෂෂා කර ගැනීම හරහා සංචාරක ආකර්ෂණෙ වැඩි දියුණු කිරීමට යමන්ම 

තිරසාර පාරිසරික පද්ධතිෙක්ෂ ස්ථාපිත කිරීමට හැකිොව පවතී. 

මහනුවර නගරෙ ශ්රි ලංකායේ යද්වන ප්රධානතම නගරෙ යලසට හැදින්විෙ හැකි අතර මධයම පළාත 

තුළ ප්රධානතම අධයාපන, යසෞඛෙ හා පරිපාලන මධයස්ථානෙක්ෂ යලසට යස්වා ද්ාෙකත්වවෙක්ෂ 

සපෙනු ලැයේ. ශ්රි ද්ළද්ා මාළිගාව, ජනප්රිෙ පාසැල්, ජාතික මට්ටයම් යරෝහල් යමන්ම ප්රධාන 

පරිපාලන මධයස්ථාන රැසක්ෂම නගර මධය තුළ ස්ථාපන ී  තිබීම නිසාම නගරෙ යවත 325,000කට 

ආසන්න ජද්නික ජනගහනෙක්ෂ සංක්රමණෙ වන බව 2014 වර්ෂයේදී සිදු කරනු ලැබූ රථවාහන 

අධයෙනෙට අනුව අනාවරණෙ ී ඇත. 

ඒ අනුව 90,000ක්ෂ (27.7%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ රැකිො අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව, 63,000ක්ෂ (19.4%) 

පමණ ප්රමාණෙක්ෂ අධයාපන අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව, 7,500ක්ෂ (2.3%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ යසෞඛය 

අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව, 6,000ක්ෂ (1.8%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ ශ්රි  ද්ළද්ා මාළිගාව වන්ද්නාමාන කිරීම 

සඳහාත්ව, 2,000ක්ෂ (0.6%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ කච්යච්රිෙ සඳහාත්ව, 25,000ක්ෂ (7.8%) පමණ 

ප්රමාණෙක්ෂ යපාදු යවළද්යපාලහි අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව, 2,500ක්ෂ (0.8%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ 

KCC සඳහාත්ව, 129,000ක්ෂ (39.6%)  පමණ ප්රමාණෙක්ෂ අයනකුත්ව අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව 

මහනුවර නගරෙ යවත   පැමියණන බව වැඩිදුරටත්ව එම අධයෙනයෙන් අනාවරණ කර ඇත.  

ජද්නිකව නගරෙ යවත පැමියණන රථ වාහන ප්රමාණෙ 56,000කට ආසන්න අගෙක්ෂ ගන්නා 

අතර එයින් 6,720 ක්ෂ (12%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ වෑන් රථද්, 5,600ක්ෂ (10 %) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ බස් 

රථද්, 7,280ක්ෂ (13%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ බඩු ප්රවාහනෙ කරන  රථද්, 36,400ක්ෂ (65%) පමණ 

ප්රමාණෙක්ෂ අයනකුත්ව වාහන යලසද් හඳුනා ගත හැකිෙ. ඒ අනුව නගරෙ යවත සැලකිෙ යුතු 

ජනගහනෙක්ෂ යමන්ම රථවාහන ප්රමාණෙක්ෂද් පැමියණන බව අනාවරණෙ කර ගත හැකිෙ.  

භූයගෝලීෙ පිහිටීම මත යමන්ම මාර්ග වල පවතින පටු බව යේතුයවන් සතියේ දින වල යමන්ම සති 

අන්ත දිනෙන්හිදීද් වැඩි රථ වාහන තද් බද්ෙක්ෂ පවතින බව අනාවරණෙ කර ගත හැකි අතර, මුදුනත්ව 

යේලාවන්හිදීද් එෙ තව දුරටත්ව වැඩිමනාත්වතව නගරෙ තුළ සිදුයවමින් පවතී. යපරවරු 6.45 සිට 

9.30 ද්ක්ෂවා කාල පරාසෙ තුළ රථ වාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7ට අඩු යමන්ම 25.7ට වැඩි 

යේග පරාසෙන් තුළ වයාේතව පවතී. ඒ අනුව වැව රුම ප්රයද්ශෙ, කටුගස්යතාට- මාතයල් මාර්ගෙ, 

ඩි.එස්. යස්නානාෙක මාවයත්ව සිට මහායිොව ද්ක්ෂවා  මාර්ගෙන් තුළ යමන්ම පරණ යේරායද්ණිෙ 

මාර්ගයේ උෙත්ව සීමායවහිද් රථවාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7ට අඩු අගෙක්ෂ ගනු ලැයේ.  

පස්වරු 1.00 සිට 5.30 ද්ක්ෂවා කාල පරාසෙ තුළද් රථ වාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7ට අඩු 

යමන්ම 25.7ට වැඩි යේග පරාසෙන් තුළ වයාේතව පවතී. ඒ අනුව පරණ යේරායද්ණිෙ මාර්ගයේ 

උෙත්ව සීමායේ සිට මහායිොව ද්ක්ෂවා රථවාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7ට අඩු අගෙක්ෂ ගනු 

ලැයේ. අයනකුත්ව ප්රධාන මාර්ගෙහි රථවාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7 සිට 25.7 ද්ක්ෂවා යේග 

පරාසෙක්ෂ තුළ වයාේතව පවති. 
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යමවැනි යේතුන් මත මහනුවර නගරෙ තුළ පාරිසරික හාෙනෙ දියනන් දින වර්ධනෙ වන ගැටලුවක්ෂ 

බවට පත්වී ඇති නමුත්ව ස්වාභාවික පරිසරයෙහි හා නිර්මිත පරිසරයෙහි සුසංයෙෝගෙන් තුළින් 

පාරිසරික සංයේදීතාව ආරක්ෂෂා කර ගැනීම හරහා සංචාරක ආකර්ෂණෙ වැඩි දියුණු කිරීමට යමන්ම 

තිරසාර පාරිසරික පද්ධතිෙක්ෂ ස්ථාපිත කිරීමට හැකිොව පවතී. 

මහනුවර නගරෙ ශ්රි ලංකායේ යද්වන ප්රධානතම නගරෙ යලසට හැදින්විෙ හැකි අතර මධයම පළාත 

තුළ ප්රධානතම අධයාපන, යසෞඛෙ හා පරිපාලන මධයස්ථානෙක්ෂ යලසට යස්වා ද්ාෙකත්වවෙක්ෂ 

සපෙනු ලැයේ. ශ්රි ද්ළද්ා මාළිගාව, ජනප්රිෙ පාසැල්, ජාතික මට්ටයම් යරෝහල් යමන්ම ප්රධාන 

පරිපාලන මධයස්ථාන රැසක්ෂම නගර මධය තුළ ස්ථාපන ී  තිබීම නිසාම නගරෙ යවත 325,000කට 

ආසන්න ජද්නික ජනගහනෙක්ෂ සංක්රමණෙ වන බව 2014 වර්ෂයේදී සිදු කරනු ලැබූ රථවාහන 

අධයෙනෙට අනුව අනාවරණෙ ී ඇත. 

ඒ අනුව 90,000ක්ෂ (27.7%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ රැකිො අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව, 63,000ක්ෂ (19.4%) 

පමණ ප්රමාණෙක්ෂ අධයාපන අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව, 7,500ක්ෂ (2.3%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ යසෞඛය 

අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව, 6,000ක්ෂ (1.8%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ ශ්රි  ද්ළද්ා මාළිගාව වන්ද්නාමාන කිරීම 

සඳහාත්ව, 2,000ක්ෂ (0.6%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ කච්යච්රිෙ සඳහාත්ව, 25,000ක්ෂ (7.8%) පමණ 

ප්රමාණෙක්ෂ යපාදු යවළද්යපාලහි අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව, 2,500ක්ෂ (0.8%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ 

KCC සඳහාත්ව, 129,000ක්ෂ (39.6%)  පමණ ප්රමාණෙක්ෂ අයනකුත්ව අවශයතාවෙන් සඳහාත්ව 

මහනුවර නගරෙ යවත   පැමියණන බව වැඩිදුරටත්ව එම අධයෙනයෙන් අනාවරණ කර ඇත.  

ජද්නිකව නගරෙ යවත පැමියණන රථ වාහන ප්රමාණෙ 56,000කට ආසන්න අගෙක්ෂ ගන්නා 

අතර එයින් 6,720 ක්ෂ (12%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ වෑන් රථද්, 5,600ක්ෂ (10 %) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ බස් 

රථද්, 7,280ක්ෂ (13%) පමණ ප්රමාණෙක්ෂ බඩු ප්රවාහනෙ කරන  රථද්, 36,400ක්ෂ (65%) පමණ 

ප්රමාණෙක්ෂ අයනකුත්ව වාහන යලසද් හඳුනා ගත හැකිෙ. ඒ අනුව නගරෙ යවත සැලකිෙ යුතු 

ජනගහනෙක්ෂ යමන්ම රථවාහන ප්රමාණෙක්ෂද් පැමියණන බව අනාවරණෙ කර ගත හැකිෙ.  

භූයගෝලීෙ පිහිටීම මත යමන්ම මාර්ග වල පවතින පටු බව යේතුයවන් සතියේ දින වල යමන්ම සති 

අන්ත දිනෙන්හිදීද් වැඩි රථ වාහන තද් බද්ෙක්ෂ පවතින බව අනාවරණෙ කර ගත හැකි අතර, මුදුනත්ව 

යේලාවන්හිදීද් එෙ තව දුරටත්ව වැඩිමනාත්වතව නගරෙ තුළ සිදුයවමින් පවතී. යපරවරු 6.45 සිට 

9.30 ද්ක්ෂවා කාල පරාසෙ තුළ රථ වාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7ට අඩු යමන්ම 25.7ට වැඩි 

යේග පරාසෙන් තුළ වයාේතව පවතී. ඒ අනුව වැව රුම ප්රයද්ශෙ, කටුගස්යතාට- මාතයල් මාර්ගෙ, 

ඩි.එස්. යස්නානාෙක මාවයත්ව සිට මහායිොව ද්ක්ෂවා  මාර්ගෙන් තුළ යමන්ම පරණ යේරායද්ණිෙ 

මාර්ගයේ උෙත්ව සීමායවහිද් රථවාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7ට අඩු අගෙක්ෂ ගනු ලැයේ.  

පස්වරු 1.00 සිට 5.30 ද්ක්ෂවා කාල පරාසෙ තුළද් රථ වාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7ට අඩු 

යමන්ම 25.7ට වැඩි යේග පරාසෙන් තුළ වයාේතව පවතී. ඒ අනුව පරණ යේරායද්ණිෙ මාර්ගයේ 

උෙත්ව සීමායේ සිට මහායිොව ද්ක්ෂවා රථවාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7ට අඩු අගෙක්ෂ ගනු 

ලැයේ. අයනකුත්ව ප්රධාන මාර්ගෙහි රථවාහන යේගෙ පැෙට කියලෝමීටර් 16.7 සිට 25.7 ද්ක්ෂවා යේග 

පරාසෙක්ෂ තුළ වයාේතව පවති. 

 

රූප අංක   5 : මහනුවර නගර තුළ රථවාහන යේගෙ 

 

මුලාශ්රෙ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ - මධයම පළාත්ව කාර්ොලෙ, 2020 (මහනුවර නගර ආ�තව සිදු කරනු ලැබූ 
රථවාහන පිලිබඳ සමීක්ෂෂණයෙහි යතාරතුරු ඇසුයරන්)  

ඒ අනුව මනනුවර නගර තුළ අත්වවිදිමින් පවතින අයනකුත්ව ප්රධානතම ගැටලුව යලස “රථවාහන තද් 

බද්ෙ” හඳුනාගත හැකි අතර ඒ යේතුයවන් නගරෙට පැමියණන්නන් යමන්ම නගර තුළ ජීවත්වවන 

හුයද්ක්ෂ ජනී ජනො ද්ැඩි අපහසුතාවෙකට ලක්ෂව පවතී. තවද් ජද්නික කාර්ෙෙන් සිදු කර ගැනීයම්දී 

ඇතිවන අපහසුතාවන් යමන්ම යස්වාවන් ලබා ගැනීයම්දී කාර්ෙක්ෂෂමතාවයෙහි අඩු බවද් නගරෙ 

තුළ කලබලකාරී යමන්ම යනාසන්සුන් වාතාවරණක්ෂ ඇති කිරීමට යේතු ී ඇත. භූයගෝලීෙ පිහිටීම 

අතින් සුවියේෂී යමම නගරෙ තුළ ද්ැඩි යේලාවක්ෂ රථ වාහන මාර්ගෙන් තුළ රද්ා පැවතීම යේතුයවන් 

නගරෙ තුළ වායු දූෂණෙ වැඩි ීමටද් වක්ර ආකාරයෙන් යේතු වන බව හඳුනාගත හැකිෙ. 

එයමන්ම සුමට ප්රවහනෙක්ෂ ලබා දීම තුළින් මහනුවර නගරෙ යවත පැමියණන යද්ස් වියද්ස් ජනොට 

යමන්ම නගරෙ තුළ ජීවත්ව වන ජනොටද් ජද්නික කාර්ෙෙන් කාර්ෙක්ෂෂම කරගැනීමට පිටු වහලක්ෂ 

වනවා යස්ම නගරෙ තුළ සුවපහසු වටපිටාවක්ෂ ඇති කිරීමටද් හැකිොව ලැයේ.  

යමයලස හඳනා ගන්නා ලද් ප්රධාන ගැටලු මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රයද්ශයෙහි සංවර්ධන 

කාර්ෙෙන්  සඳහා බලපෑම් සිදු කරනු ලබන අතර එම ගැටලු විධිමත්ව යලස විසදීම සිදු යනාීම 

යේතුයවන් තව දුරටත්ව එම ගැටලු වයාේත ීමට වැඩි ඉෙකෙක්ෂ පවතී. ශ්රි ලංකායේ සිෙලුම ජල 

මුලාශ්රෙන් ආරම්භ වන මධයම කඳුකරයෙහි අතිශෙ පරිසරික සංයේදී කලාපෙක්ෂ තුළ මහනුවර 

නගරෙ පිහිටා ඇති අතර එම නගරෙ තුළ පාරිසරික ගැටලු උද්ගත ීම තුළින් රයටහි අයනකුත්ව 

ප්රයද්ශ යවතද් එෙ වයාේත ීමට වැඩි ඉෙකෙක්ෂ ඇත. එයමන්ම මහනුවර නගරෙ තුළ ස්වකීෙ 
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අනනයතාවෙක්ෂ සහිත සංස්කෘතික භූ ද්ර්ශනෙ පරිහානිෙට පත්වීයමන් මහනුවර නගරෙ යවත 

හිමිී ඇති සංචාරක ආකර්ෂණෙ අඩු ීමටද් යේතු විෙ හැකි අතර එෙ මහනුවර නගරයෙහි යමන්ම  

රයටහි ආර්ිකෙටද් බලපෑම් එල්ල විෙ හැකිෙ. එයස්ම විධිමත්ව ෙටිතල පහසුකම් පද්ධතිෙක්ෂ 

යනාතිබීම යේතුයවන් නගරෙ භාවිතා කරන්නන් යමන්ම නගරෙ යවත පැමියණන්නන් හටද් 

අපහසුතා සිදුවිෙ හැකි අතර මහජන හිතකාමී නගරෙක්ෂ යනාීමටද් එෙ යේතු විෙ හැකිෙ.  

යමම ගැටලු විසදීම මඟින් මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රයද්ශයෙහි යභෞතික, සාමාජයීෙ, ආර්ික, 

සංස්කෘතික හා පාරිසරික ෙන අංශෙන්යගන් අනූන නගරෙක්ෂ බවට පත්ව කර ගත හැකි අතර ඒ 

තුළින් “කන්ද් උෙරට යත්වජාන්විත අග නගරෙ” ෙන ද්ැක්ෂම යවත ලඟා විෙ හැකිෙ. 

 



අනනයතාවෙක්ෂ සහිත සංස්කෘතික භූ ද්ර්ශනෙ පරිහානිෙට පත්වීයමන් මහනුවර නගරෙ යවත 

හිමිී ඇති සංචාරක ආකර්ෂණෙ අඩු ීමටද් යේතු විෙ හැකි අතර එෙ මහනුවර නගරයෙහි යමන්ම  

රයටහි ආර්ිකෙටද් බලපෑම් එල්ල විෙ හැකිෙ. එයස්ම විධිමත්ව ෙටිතල පහසුකම් පද්ධතිෙක්ෂ 

යනාතිබීම යේතුයවන් නගරෙ භාවිතා කරන්නන් යමන්ම නගරෙ යවත පැමියණන්නන් හටද් 

අපහසුතා සිදුවිෙ හැකි අතර මහජන හිතකාමී නගරෙක්ෂ යනාීමටද් එෙ යේතු විෙ හැකිෙ.  

යමම ගැටලු විසදීම මඟින් මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රයද්ශයෙහි යභෞතික, සාමාජයීෙ, ආර්ික, 

සංස්කෘතික හා පාරිසරික ෙන අංශෙන්යගන් අනූන නගරෙක්ෂ බවට පත්ව කර ගත හැකි අතර ඒ 

තුළින් “කන්ද් උෙරට යත්වජාන්විත අග නගරෙ” ෙන ද්ැක්ෂම යවත ලඟා විෙ හැකිෙ. 
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04 වන පරිච්ඡේදය 

සංවර්ධන සැලැස්ඡේ රාමුව 

4.1 දැක්ම 

 

   

“කන්ද උඩරට තේජාන්ිත අග නගරය” 
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4.2  දැක්ඡේ ප්රකාශය 

මහනුවර මහ නගර  සභා නගර සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් ප්රකාශ වන “කන්ද උඩරට තේජාන්ිත 

අග නගරය” යන දැක්ම කන්ද උඩරට, තේජාන්ිත හා අග නගරය යන වාග් ඛණ්ඩයන් තුතනන් 

පිළිබිඹු වන අර්ථයන් ඔස්තස් වඩාේ නිවැරදි තලස අර්ථකථනය කල හැකිය. 

කන්ද උඩරට තහවේ තසංකඩගල පුරවරය සංහල රාජධානි වංශකතාතේ අවසන් රාජධානිය ිදහා 

දක්වනු ලබයි. එවකට පැවති තමම රාජධානිය ස්වාභාික වනාන්තර වලින් යුක්ත කඳු 

පන්ීන්තගන්  වටවූ තැනිතලා භූමියක පිහිටා ඇති අතර  මහවැලි ගතෙන් වට වී තිබීම තේතුතවන් 

එය ස්වාභාික ආරක්ෂාවන්තගන් අනූන තසෞමය තේශගුණයකින් යුතු ප්රතේශයකි. එබැින් කන්ද 

උඩරට යන්තනන් එවකට පැවති නීල හරිත වටපිටාතවන් සමන්ිත ස්වභාික පරිසරය පිළිබිඹු 

කරයි.    

තේජාන්ිත බව තමම පුරවරතේ ිදයමාන වන ඓතිහාසක ශ්රි ිභූතිය මත රඳා පවතින අතර එය 

ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකමකින් යුක්ත තේ. ශ්රි දළදා මාලිගාව පරිශ්රතේ පිහිටි දිය අගල වටා 

ඇති වලාකුළු බැම්ම අතරින් දිස්තවන මාළිගය “වලාකුළු අතරින් දිස්තවන ආලකමන්දවක්” තහවේ 

කුතේරයාතග් ිමානය එනම් ශක්ර භවන තලස එවකට හඳුන්වා දී ඇති අතර එය තේජාන්ිත 

භාවතේ අපූර්වතම නිර්මාණයකි.  ශ්රි දළඳා මාලිගාව හා පාරිසරික භූ දර්ශනය, උඩරට ගෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පය හා ඊට අදාළ තගාඩනැඟිලි ආදී සයලුම ස්පෘශය උරුමයන් (Tangible Heritage) තමන්ම 

කළා ශිල්ප, දළඳා තපරහැර ආදී අස්පෘශය උරුමයන් (Intangible Heritage) මහනුවර නගරතයහි 

තේජාන්ිත භාවය ඉස්මතු කරයි. එබැින් තේජාන්ිත යන්තනන් උරුම වී ඇති සයලුම  ස්පෘශය 

උරුමයන් (Tangible Heritage) හා අස්පෘශය උරුමයන් (Intangible Heritage) නිරූපණය 

කරනු ලැතේ. 

අග නගරය යන්තනන් දිතනන් දින වැඩි දියුණු වන මහජන  අවශයතාවයන් හා තස්වා 

අවශයතාවයන්තගන්  අනූන තස්වාදායකයන් තවත කාර්යක්ෂම වූේ ආකර්ශනීය වූේ තස්වයක් 

ලබාදීම සඳහා නිර්මාණය වූ නාගරික සැකැස්මක් සහිත තක්න්රගත තස්වා මධයස්ථානයක් තමන්ම 

නගරය තවත ගලා එන ිනිමය ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් කරා තගන යනු ලබන බව අදහස් කරයි. 

එබැින් අග නගරය යන්තනන් මධයම පළාතේ ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් සහිත මහජන හිතකාමී 

තස්වාවන්තගන් අනූන වටපිටාවක් සහිත මධයම පළාතේ ප්රධානතම අග නගරය යන්න අදහස් තේ.  

හන්තාන, බහිරවකන්ද හා ප්රීම්තරෝස් වැනි කඳු පන්ීන් තමන්ම උඩවේත රක්ෂිතය, වාකරවේත 

ආදී වනාන්තර වලින්ද සමන්ිත  ස්වභාව තසෞන්දර්යතේ  කදිම නිර්මාණයක් වන තමම නගරය 

තුළ වර්තමානතේදී  උේගතව ඇති පාරිසරික තර්ජන තේතුතවන් නීලහරිත වටපිටාවකින් සමන්ිත 

පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීතම් දැඩි අවශයතාවයක් ඇත. එතමන්ම නගරය වටා ගලා බසන මහවැලි 

ගතෙන් තමන්ම නගරය හරහා ගලා බසන කුඩා දිය දහාරවන් තගන් පාරිසරික සමතුලිතභාවය 

සුරැතකන අතර වර්තමානය තුළ උේගතව පවතින ගැටලුකාරී තේේවයන් තේතුතවන් ජලජ 

පරිසරයද සංරක්ෂණය කිරීතම් අවශයතාවයක්ද පවී.  එබැින්, මහනුවර නගර සංවර්ධන 
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4.2  දැක්ඡේ ප්රකාශය 

මහනුවර මහ නගර  සභා නගර සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් ප්රකාශ වන “කන්ද උඩරට තේජාන්ිත 

අග නගරය” යන දැක්ම කන්ද උඩරට, තේජාන්ිත හා අග නගරය යන වාග් ඛණ්ඩයන් තුතනන් 

පිළිබිඹු වන අර්ථයන් ඔස්තස් වඩාේ නිවැරදි තලස අර්ථකථනය කල හැකිය. 

කන්ද උඩරට තහවේ තසංකඩගල පුරවරය සංහල රාජධානි වංශකතාතේ අවසන් රාජධානිය ිදහා 

දක්වනු ලබයි. එවකට පැවති තමම රාජධානිය ස්වාභාික වනාන්තර වලින් යුක්ත කඳු 

පන්ීන්තගන්  වටවූ තැනිතලා භූමියක පිහිටා ඇති අතර  මහවැලි ගතෙන් වට වී තිබීම තේතුතවන් 

එය ස්වාභාික ආරක්ෂාවන්තගන් අනූන තසෞමය තේශගුණයකින් යුතු ප්රතේශයකි. එබැින් කන්ද 

උඩරට යන්තනන් එවකට පැවති නීල හරිත වටපිටාතවන් සමන්ිත ස්වභාික පරිසරය පිළිබිඹු 

කරයි.    

තේජාන්ිත බව තමම පුරවරතේ ිදයමාන වන ඓතිහාසක ශ්රි ිභූතිය මත රඳා පවතින අතර එය 

ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකමකින් යුක්ත තේ. ශ්රි දළදා මාලිගාව පරිශ්රතේ පිහිටි දිය අගල වටා 

ඇති වලාකුළු බැම්ම අතරින් දිස්තවන මාළිගය “වලාකුළු අතරින් දිස්තවන ආලකමන්දවක්” තහවේ 

කුතේරයාතග් ිමානය එනම් ශක්ර භවන තලස එවකට හඳුන්වා දී ඇති අතර එය තේජාන්ිත 

භාවතේ අපූර්වතම නිර්මාණයකි.  ශ්රි දළඳා මාලිගාව හා පාරිසරික භූ දර්ශනය, උඩරට ගෘහ නිර්මාණ 

ශිල්පය හා ඊට අදාළ තගාඩනැඟිලි ආදී සයලුම ස්පෘශය උරුමයන් (Tangible Heritage) තමන්ම 

කළා ශිල්ප, දළඳා තපරහැර ආදී අස්පෘශය උරුමයන් (Intangible Heritage) මහනුවර නගරතයහි 

තේජාන්ිත භාවය ඉස්මතු කරයි. එබැින් තේජාන්ිත යන්තනන් උරුම වී ඇති සයලුම  ස්පෘශය 

උරුමයන් (Tangible Heritage) හා අස්පෘශය උරුමයන් (Intangible Heritage) නිරූපණය 

කරනු ලැතේ. 

අග නගරය යන්තනන් දිතනන් දින වැඩි දියුණු වන මහජන  අවශයතාවයන් හා තස්වා 

අවශයතාවයන්තගන්  අනූන තස්වාදායකයන් තවත කාර්යක්ෂම වූේ ආකර්ශනීය වූේ තස්වයක් 

ලබාදීම සඳහා නිර්මාණය වූ නාගරික සැකැස්මක් සහිත තක්න්රගත තස්වා මධයස්ථානයක් තමන්ම 

නගරය තවත ගලා එන ිනිමය ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් කරා තගන යනු ලබන බව අදහස් කරයි. 

එබැින් අග නගරය යන්තනන් මධයම පළාතේ ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් සහිත මහජන හිතකාමී 

තස්වාවන්තගන් අනූන වටපිටාවක් සහිත මධයම පළාතේ ප්රධානතම අග නගරය යන්න අදහස් තේ.  

හන්තාන, බහිරවකන්ද හා ප්රීම්තරෝස් වැනි කඳු පන්ීන් තමන්ම උඩවේත රක්ෂිතය, වාකරවේත 

ආදී වනාන්තර වලින්ද සමන්ිත  ස්වභාව තසෞන්දර්යතේ  කදිම නිර්මාණයක් වන තමම නගරය 

තුළ වර්තමානතේදී  උේගතව ඇති පාරිසරික තර්ජන තේතුතවන් නීලහරිත වටපිටාවකින් සමන්ිත 

පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීතම් දැඩි අවශයතාවයක් ඇත. එතමන්ම නගරය වටා ගලා බසන මහවැලි 

ගතෙන් තමන්ම නගරය හරහා ගලා බසන කුඩා දිය දහාරවන් තගන් පාරිසරික සමතුලිතභාවය 

සුරැතකන අතර වර්තමානය තුළ උේගතව පවතින ගැටලුකාරී තේේවයන් තේතුතවන් ජලජ 

පරිසරයද සංරක්ෂණය කිරීතම් අවශයතාවයක්ද පවී.  එබැින්, මහනුවර නගර සංවර්ධන 

සැලැස්ම තුළින් ිදයමාන වන දැක්ම, පාරිසරික සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂණය තුළින් “නීල හරිත 

පරිසරය” සුරැකිය යුතුය යන අංශය තකතරහිද අවධානය තයාමු තකාට ඇත.  

එතමන්ම, මහනුවර රාජධානිතයන් උරුමය ලද ශ්රි දළඳා මාළිගාව හා ඒ අවට ඇති පාරිසරික භූ 

දර්ශනය, ඉපැරණි වාස්තු ිදයාේමක ලක්ෂණයන්තගන් සමන්ිත තගාඩනැඟිලි, කළා ශිල්ප ආදී 

උරුමයන්තගන් අනූන තමම නගරය තදස් ිතදස් ිශාල පිරිසකතග් අවධානයට පාත්ර වී ඇති  

සංචාරක තක්න්රස්ථානයක් තේ. වර්තමානය වන ිට උේගතව පවතින සංවර්ධන නැඹුරුතාවයන්  

ආදී තේතුන් මත එම උරුමයන් පරිහානියට පේවන අතර එම උරුමයන් සංරක්ෂණය හා 

ආරක්ෂණය කිරීතම් අවශයතාවයක් පවී. තමම සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් ිදයාමාන වන දැක්ම, 

“කන්ද උඩරට උරුමයන්තග් ප්රතිරූපය” වැඩි දියුණු කිරීම මඟින් මහනුවර නගරතයහි අේිීයේවය  

සුරැකිය යුතු බවටද අවධානය තයාමු තකාට ඇත. 

මහනුවර නගරය තපරටු කරතගන ඇති ආර්ික, සමාජයීය, පාරිසරික, සංස්කෘතික හා   ඓතිහාසක 

වටිනාකම් තේතුතවන් තමම නගරය තදස් ිතදස් ිශාල පිරිසකතග් අවධානයට පාත්ර වී තිබීමේ 

දිතනන් දින සදු වන නාගරීකරණයේ තේතුතවන් තස්වාවන් ලබා ගැනීම සඳහා වැඩි ජන 

සංඛයාවක් නගරය තවත පැමිතණ්. ඒ තවනුතවන් නගරය තුළ පවතින යටිතල පහසුකම් ප්රමාණවේ 

තනාවීම, රථ වාහන තදබදය, නාගරික ක්රියාවලිය ිධිමේ තනාවීම ආදී ගැටළු පවතින අතර 

මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් ිදයමාන වන දැක්ම, නාගරික වැසයන් හා නගරයට 

පැමිතණන්නන් හට “සුව පහසු ජීවන රටාවක්” ලබා දිය යුතුය යන අංශය තකතරහිද අවධානය 

තයාමු තකාට ඇත.  

ස්වකීය සම්පේ වලින් අනූන මහනුවර නගරය තදස් ිතදස් සංචාරකයන්තග් තනේ පිේ පිනවන 

සංචාරක තක්න්රස්ථානයක් තේ. එතමන්ම නීල හරිත පරිසරය සහිත තසෞමය තේශගුණය, 

උරුමයන්තගන් සමන්ිත සංස්කෘතික පසුබිම හා තස්වාවන්තගන් අනූන නාගරිකයක් වීම යන 

තේතුන් මත සංචාරක ආකර්ෂණය ඇඳ  බැඳ ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් පවී. එතමන්ම මහනුවර 

යුගතේ සට පැවත එන කලා ශිල්ප, අේකම් භාණ්ඩ හා අතනකුේ කුඩා පරිමාණ ගෘහස්ත නිෂ්පාදන 

සඳහා මහනුවර නගරය තුළ තවළඳතපාළක් තගාඩනැඟීම සඳහාද අවස්ථාව පවී. එබැින්, 

මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් ිදයමාන වන දැක්ම, පවතින සම්පේ උපතයෝජනය 

කිරීමේ, පවතින ගැටලු මඟීන් ආර්ිකය තකතරහි වක්ර ආකාරතයන් ඇතිවන බලපෑම් මෙහැර 

ගැනීමේ තුළින් “ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක්” තගාඩනැගිය යුතුය යන අංශය තකතරහිද අවධානය 

තයාමු තකාට ඇත. 

තසංකඩගල ශ්රි ිභූතිය ිදහාපාන දිය අගල සහිත වලාකුළු බැම්ම අතරින් දිස්තවන 

ආලකමන්දාවක් බඳු මාලිගය, ජල රැළි නන්වන දිවය සාගරය බඳු කිරි මුහුද සහිත දියරැළි බැම්ම, 

නීල හරිත වටපිටාතවන් සමන්ිත සංස්කෘතික හා පාරිසරික භූ දර්ශනය නැවත පුනර්ජීවනය කිරීම 

තුලින් සමාජයීය සහජීවනය සහිත මනා කළමනාකරණයකින් යුතු තභෞතික සංවර්ධනය තුළින් 

ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් කරා ගමන් කිරීම මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින් පිළිබිඹුවන 

දැක්තමහි සරල අර්ථයි. 
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4.3 අරමුණු 

අරමුණ 01  කන්ද උඩරට අේිීයේවය  සුරැකීම සඳහා එහි උරුමයන්තග් ප්රතිරූපය වැඩි 
දියුණු කිරීම.  

 

අරමුණ 02    ස්වභාික පරිසරය හා නිර්මිත පරිසරතයහි සුසංතයෝගය තුළින් නීල හරිත 
පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.  

 

අරමුණ 03 නාගරික ක්රියාවලීන් කාර්යක්ෂම කිරීම තුළින් නගර වැසයන් හා නගරය  භාිතා  
කරන්නන් සඳහා සුව පහසු ජීවන රටාවක් ලබා දීම තුලින් ඔවුන්තග් තෘප්තතිමේ 
බව වැඩි කිරීම. 

 

අරමුණ 04 පවතින සම්පේ උපතයෝජනය කිරීම තුළින් ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් 
තගාඩනැගීම.  

 

4.4 පරමාර්ථ 

අරමුණ 01   කන්ද උඩරට අේිීයේවය  සුරැකීම සඳහා එහි උරුමයන්තග් ප්රතිරූපය වැඩි 
දියුණු කිරීම. 

 

 පරමාර්ථ 

I. තලෝක උරුම නගරය තුළ වයාප්තතව පවතින තලෝක උරුම තගාඩනැගිලි වර්ෂ 

2030 වන ිට 100%ක් සංරක්ෂණය කිරීම.  

II. තලෝක උරුම නගර කලාපතයහි ඇති තප්රෞඩේවය නැවත තගාඩ නැගීම සඳහා ඊට 

සුදුසු භාිතයන්තගන් යුේ පරිසරයක් 2030 වර්ෂය වන ිට නිර්මාණය කිරීම. 

III. තලෝක උරුම නගර කලාපය වර්ෂ 2030 වන ිට මහනුවර නගරයට ආතේණික 

සංස්කෘතික අංගයන් පැවැේවීම තවනුතවන් හා සංස්කෘතික භූ දර්ශනය ඉස්මතු 

වන තලස ජනනය කිරීම. 

IV තලෝක උරුම කලාපතයහි ඓතිහාසක වටිනාකම් ඔප නැංතවන පරිදි එහි භූ 

දර්ශන අගයන් වැඩිදියුණු කිරීම. 
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4.3 අරමුණු 

අරමුණ 01  කන්ද උඩරට අේිීයේවය  සුරැකීම සඳහා එහි උරුමයන්තග් ප්රතිරූපය වැඩි 
දියුණු කිරීම.  

 

අරමුණ 02    ස්වභාික පරිසරය හා නිර්මිත පරිසරතයහි සුසංතයෝගය තුළින් නීල හරිත 
පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.  

 

අරමුණ 03 නාගරික ක්රියාවලීන් කාර්යක්ෂම කිරීම තුළින් නගර වැසයන් හා නගරය  භාිතා  
කරන්නන් සඳහා සුව පහසු ජීවන රටාවක් ලබා දීම තුලින් ඔවුන්තග් තෘප්තතිමේ 
බව වැඩි කිරීම. 

 

අරමුණ 04 පවතින සම්පේ උපතයෝජනය කිරීම තුළින් ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් 
තගාඩනැගීම.  

 

4.4 පරමාර්ථ 

අරමුණ 01   කන්ද උඩරට අේිීයේවය  සුරැකීම සඳහා එහි උරුමයන්තග් ප්රතිරූපය වැඩි 
දියුණු කිරීම. 

 

 පරමාර්ථ 

I. තලෝක උරුම නගරය තුළ වයාප්තතව පවතින තලෝක උරුම තගාඩනැගිලි වර්ෂ 

2030 වන ිට 100%ක් සංරක්ෂණය කිරීම.  

II. තලෝක උරුම නගර කලාපතයහි ඇති තප්රෞඩේවය නැවත තගාඩ නැගීම සඳහා ඊට 

සුදුසු භාිතයන්තගන් යුේ පරිසරයක් 2030 වර්ෂය වන ිට නිර්මාණය කිරීම. 

III. තලෝක උරුම නගර කලාපය වර්ෂ 2030 වන ිට මහනුවර නගරයට ආතේණික 

සංස්කෘතික අංගයන් පැවැේවීම තවනුතවන් හා සංස්කෘතික භූ දර්ශනය ඉස්මතු 

වන තලස ජනනය කිරීම. 

IV තලෝක උරුම කලාපතයහි ඓතිහාසක වටිනාකම් ඔප නැංතවන පරිදි එහි භූ 

දර්ශන අගයන් වැඩිදියුණු කිරීම. 

 

අරමුණ 02      ස්වභාික පරිසරය හා නිර්මිත පරිසරතයහි සුසංතයෝගය තුළින් නීල හරිත 
පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.  

 

පරමාර්ථ 

I. මහනුවර නගරය තුළ 35%ක් පමණ පවතින හරිත ආවරණය වර්ෂ 2030 වන ිට 
50%ක් දක්වා වැඩි කිරීම. 

II. වර්ෂ 2030 වන ිට තප්තරාතදණිතේ සට කටුගස්තතාට දක්වා හඳුනාගේ බිම් 
ීරුවකට සංවර්ධන කටයුතු සීමා කිරීම.   

III. මහනුවර නගරය තුළ වර්ෂ 2030 වනිට නගරය දර්ශනය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
සඳහා කඳු පංතිවල උඩේමායිතම් සට 1/3ක ප්රමාණයක් සංරක්ෂණය කිරීම.  

IV. වර්ෂ 2030 වන ිට මහනුවර නගරය තුළ පවතින ජල ප්රවාහයන්හි ගුණාේමක 
භාවය වර්ධනය හා සංතතිකභාවය තහවුරු කිරීම. 

V. වර්ෂ 2030 වනිට සැලසුම් ප්රතේශතයහි තප්තරාතදණිතේ සට කටුගස්තතාට 
දක්වා සංවර්ධන ීරුතවහි තභෞතික අපරවුහ පහසුකම් ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 

 

අරමුණ 03      නාගරික ක්රියාවලීන් කාර්යක්ෂම කිරීම තුළින් නගර වැසයන් හා නගරය  භාිතා  
කරන්නන් සඳහා සුව පහසු ජීවන රටාවක් ලබා දීම තුලින් ඔවුන්තග් තෘප්තතිමේ 
බව වැඩි කිරීම. 

 

පරමාර්ථ  

I. බහුිධ ප්රවාහන මාධයන් තුලින් හදුනාගන්නා ලද පර්ෂද (Satellite) නගරයන් 
වන තප්තරාතදණිය, කටුගස්තතාට සහ තැන්තන්කුඹුර 2030 වර්ෂය වන ිට 
එකිතනකක් හා සම්බන්ධ කිරීම. 

II. තප්තරාතදණිය හා කටුගස්තතාට යන පර්ෂද නගර අතර තපාදු ප්රවාහන තස්වය 
වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශය යටිතල පහසුකම් වර්ෂ 2030 වන ිට වැඩි දියුණු 
කිරීම.  

III. වර්ෂ 2030 වනිට තප්තරාතදණිය නගරය උසස් අධයාපන, තසෞඛය හා 
පර්තේෂණ අංශ තවත ිතේෂ නැඹුරුතාවයක් ඇති නගරයක් තලසට දියුණු 
කිරීම.  

IV. වර්ෂ 2030 වන ිට තහක්ටයාර් 130ක් වූ ප්රතේශයක් උදයාන සහ හරිත 
අවකාශයන් ජාලයක් තලස ප්රජා සහ ිතනෝද කටයුතු තවනුතවන් තවන් කිරීම. 
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V. අක්කර 80ක ප්රමාණයක් පුරා වයාප්තතව පවතින අඩු පහසුකම් සහිත තන්වාසක 
ප්රතේශ වර්ෂ 2030 වන ිට පහසුකම් සහිත තන්වාසක ප්රතේශ බවට පේ කිරීම 
තුළින් එම තන්වාසකයන්තග් ජීවන මට්ටම උසස් කිරීම.   

VI. වර්ෂ 2030 වන තතක් අවුරුදු 5න් 5ට නගර වැසයන්තග් සහ නගරය භාිතා 
කරන්නන්තගන් නගරය පිළිබඳව ඔවුන්තග් තෘප්තතිමේභාවය සම්බන්ධව 
සමීක්ෂණය කිරීම. 

 

අරමුණ 04      පවතින සම්පේ උපතයෝජනය කිරීම තුළින් ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් 
තගාඩනැගීම. 

 

පරමාර්ථ 

I. වර්ෂ 2030 වන ිට මහනුවරට ආතේනික සුළු හා මධයම පරිමාණ කර්මාන්ත 
ආ�ත නිෂ්පාදනයන් සඳහා වන තවළඳපලක්  තලෝක උරුම කලාපය තුල බිහි 
කිරීම. 

II. වර්ෂ 2030 වන ිට සංචාරකයින් මහනුවර නගරය තුළ රැඳීතම් ප්රමාණය 86% ක් 
දක්වා ඉහළ දැමීම සඳහා වන ක්රියාකාරකම් සහ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.   

III. මහනුවර නගරය තුළ වර්ෂ 2030 වන ිට තහක්ටයාර් 46 ක් පමණ ඌණ 
උපතයෝජන ඉඩම් සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා තයාදා ගැනීම. 

 



V. අක්කර 80ක ප්රමාණයක් පුරා වයාප්තතව පවතින අඩු පහසුකම් සහිත තන්වාසක 
ප්රතේශ වර්ෂ 2030 වන ිට පහසුකම් සහිත තන්වාසක ප්රතේශ බවට පේ කිරීම 
තුළින් එම තන්වාසකයන්තග් ජීවන මට්ටම උසස් කිරීම.   

VI. වර්ෂ 2030 වන තතක් අවුරුදු 5න් 5ට නගර වැසයන්තග් සහ නගරය භාිතා 
කරන්නන්තගන් නගරය පිළිබඳව ඔවුන්තග් තෘප්තතිමේභාවය සම්බන්ධව 
සමීක්ෂණය කිරීම. 

 

අරමුණ 04      පවතින සම්පේ උපතයෝජනය කිරීම තුළින් ස්වයංතපෝෂිත ආර්ිකයක් 
තගාඩනැගීම. 

 

පරමාර්ථ 

I. වර්ෂ 2030 වන ිට මහනුවරට ආතේනික සුළු හා මධයම පරිමාණ කර්මාන්ත 
ආ�ත නිෂ්පාදනයන් සඳහා වන තවළඳපලක්  තලෝක උරුම කලාපය තුල බිහි 
කිරීම. 

II. වර්ෂ 2030 වන ිට සංචාරකයින් මහනුවර නගරය තුළ රැඳීතම් ප්රමාණය 86% ක් 
දක්වා ඉහළ දැමීම සඳහා වන ක්රියාකාරකම් සහ පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.   

III. මහනුවර නගරය තුළ වර්ෂ 2030 වන ිට තහක්ටයාර් 46 ක් පමණ ඌණ 
උපතයෝජන ඉඩම් සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා තයාදා ගැනීම. 
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05 වන පරිච්ඡේදය 

ශ.දු.අ.ත. විශ්ඡේෂණය (SWOT Analysis) හා දත්ත 
විශ්ඡේෂණඡේ  
අරමුණු 0 1: කන්ද උඩරට අද්විතීයත්වය  සුරැකීම සඳහා උරුමයන්ගේ ප්රතිරූපය වැඩි දියුණු කිරීම 

  

1' f,dal mQð; Y%S o<od ud<s.dj k.r 
uOH ;=< msysgd ;sîu' 

2' f,dal Wreu f.dvkeÕs,s iy 
mqrdúoHd;aul jákdlula we;s 
f.dvkeÕs,s 490la uykqjr 
k.rh ;=< msysgd ;sîu '

3' ixialD;sl ;%sfldaKh ;=< ixpdrl 
l¾udka;h uÕska fiajd wxYh ,o 
wdodhu 49]la ùu'

4' úfYaI ld, jljdkq j,g wh;a jk 
iqúfYaIS jdia;= úoHd;aul ,laIK 
iys; f.dvkeÕs,s k.rh ;=< 
jHdma; ù ;sîu'  

5' jd¾Isl wei< fmryer ux.,H 
uykqjr k.rh ;=< meje;aùu'

1' hqfkiaflda ixúOdkh úiska 1988 
j¾Ifha§ f,dal Wreu k.rhla 
f,i m%ldYhg m;a lsÍu'

2' cd;sl jYfhka m%uqL;djhla ,nd § 
we;s Wreuhka ixrlaIKh lsßfï 
jHdmD;Ska lsysmhla l%shd;aul ùu'

3' Y%S o<od ud<s.dj yd ta wjg  
m%foaYh mQcd Nqñ m%foaYhla f,ig 
kï lsÍu'

1' f,dal Wreu f.dvkeÕs,s j, 
mj;sk jdia;= úoHd;aul 
,laIK l%ufhka ySk ùu' 

2' f,dal Wreu f.dvkeÕs,s 
ixrlaIKh lsÍu i|yd 
Yla;su;a kS;s Í;s moaO;shla 
fkdue;s ùu'

3' f,dal Wreu l,dmh ;=< 
wkql+, Ndú;hka fya;=fjka 
kqiqÿiq mßirhla ks¾udKh 
ùu'

4' ud<s.dj wjg yd kqjr jej 
wdY%s;j bÈlsÍu i|yd jeä 
b,a¨ula mej;Su'

S W

TO
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ශක්තීන්  

1. ඡ ෝක පූජිත ශ්රි දළදා මාළිගාව නගර මධ්ය තුළ පිහිටා තිබීම 

කන්ද උඩරට අද්විතීයත්වය ිදහාපාන ප්රබලතම සාධකය ශ්රි දළදා මාළිගාව වන අතර එය කිර්තති ශ්රි 

රාජසිංහ රජතුමාගේ ආරාධනාවකට අනුව ගද්වගේන්ර මුලාචාර්තය ිසන් නිම කරන ලද අපුර්තවතම 

නිර්තමාණයකි. දළදා මාළිගාව පරිශ්රගයහි පිහිටි දිය අගල වටා ඇති වලාකුළු බැම්මත්, මහනුවර වැව 

ගහවත් කිරි මුහුද වටා ඉදිගකාට ඇති දියරැලි බැම්මත් අහගේ වලාකුළු අතර රැගදන ආලක 

මන්දාවක් පරිද්වගදන් දිේ ගවන මාළිගගේ පත්තිරිප්පපුවත් එවකට පැවති කලා ශීල්ප ඥාණය මනාව 

ඉේමතු කරයි. පහත ගපන්වා ඇති රූපගේ එය ගමානවට ිදහා දැක්ගවන අතර ගමවැනි අද්විතීය 

නිර්තමාණයක් වන ගලෝක පුජිත ශ්රි දළදා මාළිගාව නගර මධයගේ පිහිටා තිබීම මහනුවර නගරයට 

හිමිවී ඇති සුිගේෂි ශක්තියක් ගලස හැඳින්ිය හැක. 

රූප අිංක   6 : ශ්රි දළඳා මාළිගා පරිශ්රය 

 

මුලාශ්රය : ක්ගේත්ර  පරීක්ෂණ - නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය, 2020 
 

2.  ඡ ෝක උරුම ඡගාඩනැඟිලි සහ පුරාවිදයාත්මක වටිනා කමක්ත ඇති ඡගාඩනැඟිලි 490 ක්ත 
මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා තිබීම  

මහනුවර මහනගර  සභාව, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම සිංේකෘතික අරමුදල හා පුරාිදයා 

ගදපාර්තතගම්න්තුව  ිසන් ගගාඩනැඟිලි හා ේථානවල පවතින ඓතිහාසක වටිනාකම් හා ගෘහ 

නිර්තමාණ ශිල්ීය වටිනාකම් සැලකිල්ලට ගනිමින්  ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි හඳුනා ගන්නා ලද 

අතර  එගලස හඳුනාගන්නා ලද ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි 490 ක ප්රමාණයක් 2003 මැයි මස 26 

වන දින අිංක 1290/01 දරණ අතිිගේෂ ගැසට් නිගේදනය මඟින් 2002 අගේල් මස 27 දින සට 

�යාත්මක කරනු ලැබූ 2002-2016 මහනුවර මහනගර  සභා නගර සිංවර්තධන සැලැේම තුළින් 

ප්රකාශයට පත් කර ඇත. එම ගගාඩනැඟිලි පහත ගපන්වා ඇති රුපගේ පරිදි පිහිටා පිහිටා ඇති අතර 

එම ගගාඩනැඟිලි අතර 2005 ජුලි මස 8 වන දින අිංක 1401 දරණ අතිිගේෂ ගැසට් නිගේදනය 

මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද පුරාිදයා ගදපාර්තතගම්න්තුව ිසන් නම් කරන ලද පුරාිදයාත්මක 

ගගාඩනැඟිලි 104 ද අන්තර්තගතවන අතර ඒ තුළින් මහනුවර නගරය සඳහා සුිගේෂී ඓතිහාසක  

වටිනාකමක් හිමි වී ඇත.  
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ශක්තීන්  

1. ඡ ෝක පූජිත ශ්රි දළදා මාළිගාව නගර මධ්ය තුළ පිහිටා තිබීම 

කන්ද උඩරට අද්විතීයත්වය ිදහාපාන ප්රබලතම සාධකය ශ්රි දළදා මාළිගාව වන අතර එය කිර්තති ශ්රි 

රාජසිංහ රජතුමාගේ ආරාධනාවකට අනුව ගද්වගේන්ර මුලාචාර්තය ිසන් නිම කරන ලද අපුර්තවතම 

නිර්තමාණයකි. දළදා මාළිගාව පරිශ්රගයහි පිහිටි දිය අගල වටා ඇති වලාකුළු බැම්මත්, මහනුවර වැව 

ගහවත් කිරි මුහුද වටා ඉදිගකාට ඇති දියරැලි බැම්මත් අහගේ වලාකුළු අතර රැගදන ආලක 

මන්දාවක් පරිද්වගදන් දිේ ගවන මාළිගගේ පත්තිරිප්පපුවත් එවකට පැවති කලා ශීල්ප ඥාණය මනාව 

ඉේමතු කරයි. පහත ගපන්වා ඇති රූපගේ එය ගමානවට ිදහා දැක්ගවන අතර ගමවැනි අද්විතීය 

නිර්තමාණයක් වන ගලෝක පුජිත ශ්රි දළදා මාළිගාව නගර මධයගේ පිහිටා තිබීම මහනුවර නගරයට 

හිමිවී ඇති සුිගේෂි ශක්තියක් ගලස හැඳින්ිය හැක. 

රූප අිංක   6 : ශ්රි දළඳා මාළිගා පරිශ්රය 

 

මුලාශ්රය : ක්ගේත්ර  පරීක්ෂණ - නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය, 2020 
 

2.  ඡ ෝක උරුම ඡගාඩනැඟිලි සහ පුරාවිදයාත්මක වටිනා කමක්ත ඇති ඡගාඩනැඟිලි 490 ක්ත 
මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා තිබීම  

මහනුවර මහනගර  සභාව, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම සිංේකෘතික අරමුදල හා පුරාිදයා 

ගදපාර්තතගම්න්තුව  ිසන් ගගාඩනැඟිලි හා ේථානවල පවතින ඓතිහාසක වටිනාකම් හා ගෘහ 

නිර්තමාණ ශිල්ීය වටිනාකම් සැලකිල්ලට ගනිමින්  ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි හඳුනා ගන්නා ලද 

අතර  එගලස හඳුනාගන්නා ලද ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි 490 ක ප්රමාණයක් 2003 මැයි මස 26 

වන දින අිංක 1290/01 දරණ අතිිගේෂ ගැසට් නිගේදනය මඟින් 2002 අගේල් මස 27 දින සට 

�යාත්මක කරනු ලැබූ 2002-2016 මහනුවර මහනගර  සභා නගර සිංවර්තධන සැලැේම තුළින් 

ප්රකාශයට පත් කර ඇත. එම ගගාඩනැඟිලි පහත ගපන්වා ඇති රුපගේ පරිදි පිහිටා පිහිටා ඇති අතර 

එම ගගාඩනැඟිලි අතර 2005 ජුලි මස 8 වන දින අිංක 1401 දරණ අතිිගේෂ ගැසට් නිගේදනය 

මඟින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද පුරාිදයා ගදපාර්තතගම්න්තුව ිසන් නම් කරන ලද පුරාිදයාත්මක 

ගගාඩනැඟිලි 104 ද අන්තර්තගතවන අතර ඒ තුළින් මහනුවර නගරය සඳහා සුිගේෂී ඓතිහාසක  

වටිනාකමක් හිමි වී ඇත.  

රූප අිංක   7 : ගලෝක උරුම සිංරක්ෂණ ගගාඩනැඟිලි වල වයාප්පතිය 

 මුලාශ්රය :  නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය, මහනුවර. 2020 

 

3.  සංස්කෘතික ත්රිඡකෝණය තුළ සංචාරක කර්මාන්තය මඟින් ඡස්වා අංශය  ද ආදායම  
49% ක්ත වීම 

අනුරාධපුරය, ගපාගළාන්නරුව හා මහනුවර ගක්න්ර කර ගනිමින් පිහිටුවා ඇති  සිංේකෘතික 

ත්රිගකෝණය තුළ මහනුවර නගරය හා ඒ ආ�ත ගලෝක උරුම නගරය ගවත ප්රධාන ේථානයක් හිමි වී 

ඇත.  පහත දක්වා ඇති වගුවට අනුව ශ්රි ලිංකා සිංචාරක සිංවර්තධන අධිකාරිය මඟින් 2016 වර්තෂගයහි  

ප්රකාශිත සිංඛ්යා ගල්ඛ්න වලට අනුව ගේවා අිංශගයහි වාර්තෂික ආදායම සිංචාරක කර්තමාන්තය මත 

49.25% පමණ වන අතර එය වාර්තෂික අදායම් ප්රභබවයන්හි වැඩිම අගයක් ගගන තිගේ. 

වගු අිංක 1: සිංචාරක කර්තමාන්තය මඟින් ගේවා අිංශය ලද ආදායම -2016 

සිංචාරක කර්තමාන්තය මඟින් ගේවා අිංශය ලද ආදායම -2016 
ආදායම ලැබීගම් ප්රභවය ආදායම (රු.මි.) % 
සිංේකෘතික ත්රිගකෝණය 3363.3 49.25 
වන ජීවී උදයාන 1445.9 21.17 
සත්ගවෝදයාන 841.1 12.32 
උද්විද උදයාන 594.3 8.7 
බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර අනුේමරණ සම්මන්ත්රණ ශාලාව 551.4 8.07 
ගකෞතුකාගාර 33.6 0.49 
එකතුව 6829.6 100 

 

මුලාශ්රය:  සිංචාරක සිංවර්තධන අධිකාරිය, 2016 
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4. විඡශ්ෂ කා  වකවානු ව ට අයත් වන සුවිඡශ්ෂි වාස්තු විදයාත්මක  ක්තෂණ සහිත 
ඡගාඩනැඟිලි නගරය තුළ වයාප්ත වී තිබීම   

ගමගලස හඳුනාගගන ඇති ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි බ්රිතානය, පෘතුග්රීස, ලන්ගද්වස, උඩරට, 

ගගාතික් හා ශ්රි ලාිංකික සම්භාවය ගලස  වර්තග කල හැකි වීමත් එවැනි වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ 

රැසකගේ සිංකලනයක් ගලස පැවතීමත් නගරය ගවත වටිනාකමක් එක් කරන්නට සමත් වී ඇති 

අතර එය පහත ගපන්වා ඇති රූප වලින් ගමානවට පැහැදිළි ගේ . 

රූප අිංක   8: සුිගේෂී වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ සහිත ගගාඩනැගිලි 

  

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය :  ක්ගේත්ර පරීක්ෂණ, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය,2020 

5.  වාර්ෂික ඇසළ ඡපරහැර මංග ය මහනුවර නගරය තුළ පැවැත්වීම 

ගසිංකඩගල ඇසළ ගපරහැර මිංගලයයය මහනුවර නගරය තුළ පමණක් ගනාව ශ්රි ලිංකාගේ 

පවත්වනු ලබන සුිගේෂිතම සිංේකෘතික මිංගලය ගලස හඳුන්වාදිය හැකිය.  ගමම මිංගලය ශ්රි  

දළඳා මාළිගාව සහ හතර මහා ගද්වවාල මඟින් සිංිධානය ගකගරන අතර  ඉන් ප්රධානතම ගපරහැර 

ගලස දළඳා ගපරහැර හැඳින්ිය හැකිය. නාථ ගද්වවාල ගපරහැර, ිේණු ගද්වවාල ගපරහැර, කතරගම 

ගද්වවාල ගපරහැර හා පත්තිනි ගද්වවාල ගපරහැර ගසසු ගපරහැර ගලස වීදි සිංචාරය ගකගර්ත. 

ගපරහැර මිංගලයයට අයත්වන ගපරහැර ගලස ඇතුගල් ගපරහැර, කූඹල් ගපරහැර, රන්ගදෝලි 

ගපරහැර හා දවල් ගපරහැර ගලස හැඳින්ිය හැකි අතර නිකිණි මස පවත්වනු ලබන ගමම ගපරහැර 

මිංගලයයට නගරගේ සිංසරණ ජනගහනය සාමානය දදනික සිංක්රමණික ජනගහනයට වඩා 

ලක්ෂ 200,000 – 300,000ත් අතර ප්රමාණයකින් වැඩි ගේ. ඒ අනුව ගමම ඇසළ  ගපරහැර මිංගලය 

මහනුවර නගරය ගවත හිමි වී ඇති සුිගේෂී අවේථාවක් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 

බ්රිතානය සම්භවයක්  සහිත තැපැල් කාර්තයාල       
ගගාඩනැඟිල්ල 

 

බ්රිතානය සම්භවයක්  සහිත මහනුවර 
ගපාලිේ මුලාේථානය 

 

උඩරට සම්භවයක් සහිත මගුල් මඩුව 

 

උඩරට සම්භවයක් සහිත ඇහැගල්ගපාල වලේව 
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4. විඡශ්ෂ කා  වකවානු ව ට අයත් වන සුවිඡශ්ෂි වාස්තු විදයාත්මක  ක්තෂණ සහිත 
ඡගාඩනැඟිලි නගරය තුළ වයාප්ත වී තිබීම   

ගමගලස හඳුනාගගන ඇති ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි බ්රිතානය, පෘතුග්රීස, ලන්ගද්වස, උඩරට, 

ගගාතික් හා ශ්රි ලාිංකික සම්භාවය ගලස  වර්තග කල හැකි වීමත් එවැනි වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ 

රැසකගේ සිංකලනයක් ගලස පැවතීමත් නගරය ගවත වටිනාකමක් එක් කරන්නට සමත් වී ඇති 

අතර එය පහත ගපන්වා ඇති රූප වලින් ගමානවට පැහැදිළි ගේ . 

රූප අිංක   8: සුිගේෂී වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ සහිත ගගාඩනැගිලි 

  

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය :  ක්ගේත්ර පරීක්ෂණ, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය,2020 

5.  වාර්ෂික ඇසළ ඡපරහැර මංග ය මහනුවර නගරය තුළ පැවැත්වීම 

ගසිංකඩගල ඇසළ ගපරහැර මිංගලයයය මහනුවර නගරය තුළ පමණක් ගනාව ශ්රි ලිංකාගේ 

පවත්වනු ලබන සුිගේෂිතම සිංේකෘතික මිංගලය ගලස හඳුන්වාදිය හැකිය.  ගමම මිංගලය ශ්රි  

දළඳා මාළිගාව සහ හතර මහා ගද්වවාල මඟින් සිංිධානය ගකගරන අතර  ඉන් ප්රධානතම ගපරහැර 

ගලස දළඳා ගපරහැර හැඳින්ිය හැකිය. නාථ ගද්වවාල ගපරහැර, ිේණු ගද්වවාල ගපරහැර, කතරගම 

ගද්වවාල ගපරහැර හා පත්තිනි ගද්වවාල ගපරහැර ගසසු ගපරහැර ගලස වීදි සිංචාරය ගකගර්ත. 

ගපරහැර මිංගලයයට අයත්වන ගපරහැර ගලස ඇතුගල් ගපරහැර, කූඹල් ගපරහැර, රන්ගදෝලි 

ගපරහැර හා දවල් ගපරහැර ගලස හැඳින්ිය හැකි අතර නිකිණි මස පවත්වනු ලබන ගමම ගපරහැර 

මිංගලයයට නගරගේ සිංසරණ ජනගහනය සාමානය දදනික සිංක්රමණික ජනගහනයට වඩා 

ලක්ෂ 200,000 – 300,000ත් අතර ප්රමාණයකින් වැඩි ගේ. ඒ අනුව ගමම ඇසළ  ගපරහැර මිංගලය 

මහනුවර නගරය ගවත හිමි වී ඇති සුිගේෂී අවේථාවක් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 

බ්රිතානය සම්භවයක්  සහිත තැපැල් කාර්තයාල       
ගගාඩනැඟිල්ල 

 

බ්රිතානය සම්භවයක්  සහිත මහනුවර 
ගපාලිේ මුලාේථානය 

 

උඩරට සම්භවයක් සහිත මගුල් මඩුව 

 

උඩරට සම්භවයක් සහිත ඇහැගල්ගපාල වලේව 

 

රූප අිංක   9 : මහනුවර ඇසළ ගපරහැර 

මුලාශ්රය : foes media student blog ිදයා පිඨය, ගකාළඹ ිේව ිදයාලය   
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දුර්ව තා  

1. ඡ ෝක උරුම ඡගාඩනැඟිලි ව  පවතින වාස්තු විදයාත්මක  ක්තෂණ ක්රමඡයන් හීන වීම 

ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි වල පවතින වාේතු ිදයාත්මක වටිනාකම, පුරාිදයාත්මක වටිනාකම 

ආදී කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්  ඒවා A ගේණිය, B ගේණිය, C ගේණිය හා D ගේණිය ආදී 

වශගයන් වර්තග කර ඇති නමුත් වර්තතමනය වන ිට ඒවාගයහි පවතින වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ 

හා පුරාිදයාත්මක ලක්ෂණ ක්රමගයන් හීන වී ගගාේ ඇත.  නවීණ වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ 

ආගරෝපණය වීම, ඇතැම් පුරා ිදයාත්මක ගගාඩනැඟිලි ිධිමත් ගලස නවීකරණය කර ගනාමැති 

වීම හා නඩත්තු කටයුතු වල පවතින අිධිමත් භාවය ගමම ගගාඩනැඟිලි වල පුරාිදයාත්මක 

ලක්ෂණ හීන වී යාමට ගේතුවී ඇති බව හඳුනාගත හැකිය. මීට අමතරව ඇතැම් ගලෝක උරුම 

ගගාඩනැඟිලි වල ගපන්වා ඇති නාම පුවරු, ආගල්ප කර ඇති වර්තණකයන්, භාිත කර ඇති අමුරවය 

හා ගගාඩනැඟිලි වල අභයන්තරගේ සදු කර ඇති ගවනේකම්  නිසා ගමම ගගාඩනැඟිලි වල පවතින 

වේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ හා පුරාිදයාත්මක ලක්ෂණ තවදුරටත් ියැකී යාමට ගේතු වී ඇති අතර 

එය පහත සඳහන් රූප වලින් තව දුරටත් පැහැදිලි ගේ. 

රූප අිංක   10 : ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි වල පවතින වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ ක්රමගයන් හීන වීම 

 
මුලාශ්රය : පුරාිදයාත්මක ගගාඩනැඟිලි පිළිබඳ ක්ගේත්ර පරීක්ෂණය - නාගරික සිංවර්තධන අධීකාරිය, මධයම පළාත් 
කාර්තයාලය, මහනුවර, 2020 
 
නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය මඟින් 2017 වර්තෂගේ සට සදුකරමින් පවතින ගලෝක උරුම 

ගගාඩනැඟිලි සමීක්ෂණයට අනුව දැනට පරිහානියට පත්ව ඇති ගගාඩනැඟිලි හා පරිහානියට 

පත්ගවමින් පවතින ගගාඩනැඟිලි හඳුනාගගන ඇති අතර ඒවාගයහි ප්රතිශතාත්මක අගයන්  පහත 

පරිදි ගේ. 
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දුර්ව තා  

1. ඡ ෝක උරුම ඡගාඩනැඟිලි ව  පවතින වාස්තු විදයාත්මක  ක්තෂණ ක්රමඡයන් හීන වීම 

ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි වල පවතින වාේතු ිදයාත්මක වටිනාකම, පුරාිදයාත්මක වටිනාකම 

ආදී කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්  ඒවා A ගේණිය, B ගේණිය, C ගේණිය හා D ගේණිය ආදී 

වශගයන් වර්තග කර ඇති නමුත් වර්තතමනය වන ිට ඒවාගයහි පවතින වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ 

හා පුරාිදයාත්මක ලක්ෂණ ක්රමගයන් හීන වී ගගාේ ඇත.  නවීණ වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ 

ආගරෝපණය වීම, ඇතැම් පුරා ිදයාත්මක ගගාඩනැඟිලි ිධිමත් ගලස නවීකරණය කර ගනාමැති 

වීම හා නඩත්තු කටයුතු වල පවතින අිධිමත් භාවය ගමම ගගාඩනැඟිලි වල පුරාිදයාත්මක 

ලක්ෂණ හීන වී යාමට ගේතුවී ඇති බව හඳුනාගත හැකිය. මීට අමතරව ඇතැම් ගලෝක උරුම 

ගගාඩනැඟිලි වල ගපන්වා ඇති නාම පුවරු, ආගල්ප කර ඇති වර්තණකයන්, භාිත කර ඇති අමුරවය 

හා ගගාඩනැඟිලි වල අභයන්තරගේ සදු කර ඇති ගවනේකම්  නිසා ගමම ගගාඩනැඟිලි වල පවතින 

වේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ හා පුරාිදයාත්මක ලක්ෂණ තවදුරටත් ියැකී යාමට ගේතු වී ඇති අතර 

එය පහත සඳහන් රූප වලින් තව දුරටත් පැහැදිලි ගේ. 

රූප අිංක   10 : ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි වල පවතින වාේතු ිදයාත්මක ලක්ෂණ ක්රමගයන් හීන වීම 

 
මුලාශ්රය : පුරාිදයාත්මක ගගාඩනැඟිලි පිළිබඳ ක්ගේත්ර පරීක්ෂණය - නාගරික සිංවර්තධන අධීකාරිය, මධයම පළාත් 
කාර්තයාලය, මහනුවර, 2020 
 
නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය මඟින් 2017 වර්තෂගේ සට සදුකරමින් පවතින ගලෝක උරුම 

ගගාඩනැඟිලි සමීක්ෂණයට අනුව දැනට පරිහානියට පත්ව ඇති ගගාඩනැඟිලි හා පරිහානියට 

පත්ගවමින් පවතින ගගාඩනැඟිලි හඳුනාගගන ඇති අතර ඒවාගයහි ප්රතිශතාත්මක අගයන්  පහත 

පරිදි ගේ. 

 

 

 

 

වගු අිංක 2: ගලෝකඋරුම ගගාඩනැඟිලි පිලිබඳව සදු කරනු ලබන සමීක්ෂණයට අනුව දැනට පරිහානියට 
පත්ව ඇති ගගාඩනැඟිලි 

නම A A B B C C D D 
ගගාඩනැඟි
ලි සිංඛ්යාව 

පරිහානියට 
පත්ව ඇති 

ගගාඩනැඟිලි 
ප්රමාණය 

ගකාළඹ වීදිය 33 21 30 25 33 30 12 12 109 88 (80%) 
ගකාටුගගාඩැල්ල වීදිය 12 8 23 15 11 10 3 3 49 36 (73%) 
යටිනුවර වීදිය 4 3 16 10 5 3 2 2 27 18 (66%) 
කන්ගද්ව වීදිය 1 1 4 2 3 1 2 2 10 6 (60%) 
හරේ වීදිය 2 2 7 7 3 2 1 1 13 12 (92%) 
ගද්වව වීදීය 13 8 3 2 2 1 0 0 18 11 (61%) 

  
 

මුලාශ්රය: පුරාිදයාත්මක ගගාඩනැඟිලි පිලිබඳ ක්ගේත්ර පරීක්ෂණය - නාගරික සිංවර්තධන අධීකාරිය, මධයම පළාත් 
කාර්තයාලය, මහනුවර, 2017 

2. ඡ ෝක උරුම ඡගාඩනැගිලි සංරක්තෂණය කිරීම සඳහා ශක්තතිමත් නීතිරීති පද්ධ්තියක්ත 
ඡනාමැති වීම 

1984 ජුනි මස 08 වන දින අිංක 301 දරණ අති ිගේෂ ගැසට් නිගේදනය මඟින් ශ්රි දළදා මාළිගාව 

සහ ඒ අවට ප්රගද්වශය පූජනීය ප්රගද්වශයක් ගලස නම් ගකාට ඇති අතර එම ප්රගද්වශ සීමාවන් 2001 

ගනාවැම්බර්ත මස 08 වන දින අිංක 1209/19 දරණ අතිිගේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් තව දුරටත් පුළුල් 

කර ඇති නමුත් ගගාඩනැඟිලි සිංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ිධිමත් ක්රමගේදයක් ඊට ඇතුළත් කර 

ගනාමැති වීමත් 2002 – 2016 මහනුවර නගර සිංවර්තධන සැලැේමට පුරාිදයාත්මක ගගාඩනැඟිලි 

වල නාම ගල්ඛ්ණය පමණක් ඇතුළත් කර තිබීමත් දුර්තවලතාවයක් ගලසට හඳුනාගත හැකිය . 

3. ඡ ෝක උරුම ක ාපය තුළ අනුකූ  භාවිතයන් ඡේතුඡවන් නුසුදුසු පරිසරයක්ත නිර්මාණය 
වීම 

හරේ වීදි තුළ වාණිජ, ගන්වාසක, ආයතනික, ආගමික, අධයාපනික හා අගනකුත් වශගයන් ගමම 

ප්රගද්වශය තුළ පවතින භාිතයන් පහත පරිදි හඳුනාගත හැකිය 

වගු අිංක 3: ගලෝක උරුම කළාපය තුළ පවතින භාිතයන් 

භාිතය ගගාඩනැඟිලි ප්රමාණය % 
වාණිජ  භාිතයන්  317 65% 
ගන්වාසක  භාිතයන් 110 22.50% 
ආයතනික  භාිතයන් 28 5.50% 
ආගමික  භාිතයන් 14 3% 
අධයාපනික  භාිතයන් 8 1.50% 
ගවනත්  භාිතයන් 13 2.50% 
එකතුව  490 100 

 
මුලාශ්රය: පුරාිදයාත්මක ගගාඩනැගිලි පිලිබඳ ක්ගේත්ර පරීක්ෂණය-2018 
 

වෙනස්වී ම් ෙලට භාජනය ී ඇති ප්රමාණය 
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ඒ අනුව බැලීගම්දී 65%කට ආසන්න ප්රමාණයක් ගමම ප්රගද්වශය තුළ වාණිජ භාිත වලට ගයාමු වී 

ඇති බවක් දක්නට ලැගේ  .නමුත් , ගමම ප්රගද්වශය තුළ රථවාහන නැවැත්වීගම් ේථාන ප්රමාණවත් 

තරම් ගනාමැති වීමත් ඒ තුළින් නිර්තමාණය වන තද බදයත් ගේතුගවන් නුසුදුසු හා කලබලකාරී 

පරිසරයක් නිර්තමාණය වීමට ගේතු වී ඇත. 

2014 වර්තෂගේදී මහනුවර ආ�තව සදු කරනු ලැබූ ප්රවාහන අධයයනයට අනුව නගර මධයගයහි 

වාහන නැවතීගම් ේථාන 2,585ක් පමණ පවතින් අතර එයින් වාහන නැවතීගම් ේථාන 825කට 

පමණ ආසන්න ප්රමාණයක් මාර්තගය මත නැවතුම් ේථාන ගලස ගයාදා ගනී. ගමගලස මාර්තගය මත 

වාහන නවතා තැබීගම් ේථාන ප්රමාණයට අනුව 18%ක ප්රමාණයක් එනම් ේථාන 118ක පමණ  පැය 

08කට වඩා වැඩි ගවලාවක් වාහන නවතා තබන බවටත් අගනකුත් සයලුම වාහන ිනාඩි 30 සට 

105 දක්වා ගේලාවක් නවතා තබන බවටත් හඳුනාගගන ඇත. 

ඒ අනුව බැලීගම්දී ගමම වීදි වල වාණිජ භාිතයන් බහුල වන බැින් ඒ සඳහා ප්රමාණවත් වාහන 

නැවතිගම් ේථාන ගනාමැතිවීමත්, ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි ිශාල ප්රමාණයක් පැවතීම 

ගේතුගවන් වාහන නවතා තැබීගම් ේථානයන් ගවන් කිරීමට හැකියාවක් ගනාමැතිවීමත් 

ගේතුගවන් ගමම ප්රගද්වශය තුළ නුසුදුසු හා තදබදකාරී ේවරූපයක් ගගාඩනැගීමට ගේතුි ඇත.  එය 

පහත ගපන්වා ඇති රුපගයන් තව දුරටත් පැහැදිලි ගේ. 

රූප අිංක   11: හරේ වීදි වල නිර්තමාණය වී ඇති කලබලකාරී පසුබිම 

 

මුලාශ්රය: ිසල් මහනුවර නගර සිංවර්තධන ගකටුම්පත් සැලැේම, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් 
කාර්තයාලය, මහනුවර 

 

4.  මා�ගාව අවට හා �වර වැව ආ�තව ඉදිකිරීම සඳහා වැඩි ඉේුමක්ත පැවීම 

මාළිගාව හා නුවර වැව ආ�තව පවතින පාරිසරික භූ ිෂමතාවය මත ගගාඩනැගී ඇති අලිංකාරය 

ගේතුගවන් තරු පන්තිගේ ගහෝටල්, ආපනශාලා හා නිවාඩු නිගක්තන ආදී භාිතයන් සඳහා වැඩි 

ඉල්ලුමක් පවතී. ඒ ගේතුගවන් එම ප්රගද්වශයන්හි ඉඩම් වල වටිනාකම ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා 

අතර එය මිලියන 05 - 06ත් අතර අගය පරාසයක් තුළ වයාප්පතව පවතී. නමුත් ගමවැනි ඉදිකිරීම් 

ගේතුගවන් මාළිගාව අවට ගමන්ම නුවර වැව වටා ඇති පාරිසරික භූ දර්තශනයට දැඩි තර්තජනයක් 

එල්ල වී තිබීම පහත රූපගේ ගපන්වා ඇති පරිදි හඳුනාගගන ඇති අතර එය දුර්තවලතාවයක් ගලස 

හඳුනාගත හැකිය. 
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ඒ අනුව බැලීගම්දී 65%කට ආසන්න ප්රමාණයක් ගමම ප්රගද්වශය තුළ වාණිජ භාිත වලට ගයාමු වී 

ඇති බවක් දක්නට ලැගේ  .නමුත් , ගමම ප්රගද්වශය තුළ රථවාහන නැවැත්වීගම් ේථාන ප්රමාණවත් 

තරම් ගනාමැති වීමත් ඒ තුළින් නිර්තමාණය වන තද බදයත් ගේතුගවන් නුසුදුසු හා කලබලකාරී 

පරිසරයක් නිර්තමාණය වීමට ගේතු වී ඇත. 

2014 වර්තෂගේදී මහනුවර ආ�තව සදු කරනු ලැබූ ප්රවාහන අධයයනයට අනුව නගර මධයගයහි 

වාහන නැවතීගම් ේථාන 2,585ක් පමණ පවතින් අතර එයින් වාහන නැවතීගම් ේථාන 825කට 

පමණ ආසන්න ප්රමාණයක් මාර්තගය මත නැවතුම් ේථාන ගලස ගයාදා ගනී. ගමගලස මාර්තගය මත 

වාහන නවතා තැබීගම් ේථාන ප්රමාණයට අනුව 18%ක ප්රමාණයක් එනම් ේථාන 118ක පමණ  පැය 

08කට වඩා වැඩි ගවලාවක් වාහන නවතා තබන බවටත් අගනකුත් සයලුම වාහන ිනාඩි 30 සට 

105 දක්වා ගේලාවක් නවතා තබන බවටත් හඳුනාගගන ඇත. 

ඒ අනුව බැලීගම්දී ගමම වීදි වල වාණිජ භාිතයන් බහුල වන බැින් ඒ සඳහා ප්රමාණවත් වාහන 

නැවතිගම් ේථාන ගනාමැතිවීමත්, ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි ිශාල ප්රමාණයක් පැවතීම 

ගේතුගවන් වාහන නවතා තැබීගම් ේථානයන් ගවන් කිරීමට හැකියාවක් ගනාමැතිවීමත් 

ගේතුගවන් ගමම ප්රගද්වශය තුළ නුසුදුසු හා තදබදකාරී ේවරූපයක් ගගාඩනැගීමට ගේතුි ඇත.  එය 

පහත ගපන්වා ඇති රුපගයන් තව දුරටත් පැහැදිලි ගේ. 

රූප අිංක   11: හරේ වීදි වල නිර්තමාණය වී ඇති කලබලකාරී පසුබිම 

 

මුලාශ්රය: ිසල් මහනුවර නගර සිංවර්තධන ගකටුම්පත් සැලැේම, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් 
කාර්තයාලය, මහනුවර 

 

4.  මා�ගාව අවට හා �වර වැව ආ�තව ඉදිකිරීම සඳහා වැඩි ඉේුමක්ත පැවීම 

මාළිගාව හා නුවර වැව ආ�තව පවතින පාරිසරික භූ ිෂමතාවය මත ගගාඩනැගී ඇති අලිංකාරය 

ගේතුගවන් තරු පන්තිගේ ගහෝටල්, ආපනශාලා හා නිවාඩු නිගක්තන ආදී භාිතයන් සඳහා වැඩි 

ඉල්ලුමක් පවතී. ඒ ගේතුගවන් එම ප්රගද්වශයන්හි ඉඩම් වල වටිනාකම ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා 

අතර එය මිලියන 05 - 06ත් අතර අගය පරාසයක් තුළ වයාප්පතව පවතී. නමුත් ගමවැනි ඉදිකිරීම් 

ගේතුගවන් මාළිගාව අවට ගමන්ම නුවර වැව වටා ඇති පාරිසරික භූ දර්තශනයට දැඩි තර්තජනයක් 

එල්ල වී තිබීම පහත රූපගේ ගපන්වා ඇති පරිදි හඳුනාගගන ඇති අතර එය දුර්තවලතාවයක් ගලස 

හඳුනාගත හැකිය. 

 

 

රූප අිංක  12: මහනුවර වැව වටා ඉදිකර ඇති අිධිමත් ඉදිකිරීම් 

 

මුලාශ්රය   :  ක්ගේත්ර පරීක්ෂණය - නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය, මහනුවර, 2020 

 

අවස්ථා  

1. යුඡනස්ඡකෝ සංවිධ්ානය විසින් 1988 වර්ෂඡේදී ඡ ෝක උරුම නගරයක්ත ඡ ස ප්රකාශයට 
පත්කිරීම 

1988 වර්තෂගේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සිංිධානය ිසන් මහනුවර නගරය ගලෝක උරුම නගරයක් 

ගලස ප්රකාශයට පත් කරන ලද අතර පුරිදයාත්ම වටිනාකම, වාේතු ිදයාත්මක වටිනාකම, 

සිංේකෘතික වටිනාකම, ඉදිකිරීම් තාක්ෂණය, අමුරවය තාක්ෂණය, ගම් තුළ ඇති උපගයෝගීතාවය, 

ගගාඩනැඟිල්ගල් සන්දර්තභය හා සිංේකෘතික පරිසරය, ගගාඩනැඟිල්ගල් වර්තතමාන භාිතය, 

ගගාඩනැඟිල්ගල් නිර්තමලතාවය හා සන්දර්තභමය වටිනාකම ආදී කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ 

වාේතු ි දයාත්මක ලක්ෂණ සහිත ගගාඩනැඟිලි 490ක් ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි ගලස ප්රකාශයට 

පත් කර ඇත. ගම් අනුව ගමම නම් කිරීම මහනුවර නගරය ගවත හිමි වී ඇති සුිගේෂී අවේථාවක් 

ගලසට හඳුනාගත හැකිය. 
 

2. ජාතික වශඡයන් ප්රමුඛතාවයක්ත  බා දී ඇති උරුමයන් සංරක්තෂණය කිරීඡේ වයාපෘතින් 
කිහිපයක්ත ක්රියාත්මක වීම 

වර්තතමානය වන ිට ි ගේෂ වයාපෘතීන් හරහා ඇතැම් ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි සිංරක්ෂණය කර 

ඇති අතර තවත් ගගාඩනැඟිලි කිහිපයක් ගම් වන ිට ජාතික වශගයන් වැදගත් අනාගත 

සිංරක්ෂණය වයාපෘතීන් ගලසද හඳුනාගගන ඇත. එගලස සිංරක්ෂණය කර ඇති ගගාඩනැඟිලි 
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අතර ‘ක්ගලාක් ඉන්’ ගගාඩනැඟිල්ල, හරේ වීදි වල පවතින අිංක 41, 43, හා 45 දරන ගගාඩනැඟිලි, 

ගිරාගම වලේව, ගේක් හවුේ ගගාඩනැඟිල්ල, ඕක්ගර්ත ගගාඩනැඟිල්ල, ඕල්් එම්පයර්ත 

ගගාඩනැඟිල්ල, ක්වීන්ේ ගහෝටලය, කැගේ ගවෝක් වැනි ගගාඩනැඟිලි හඳුනාගත හැක.   

ගබෝගම්බර බන්ධනාගාරය, ඇහැගල්ගපාළ වලේව හා නීතීඥ කාර්තයාල ගගාඩනැඟිල්ල වැනි ගලෝක 

උරුම ගගාඩනැඟිලි ජාතික වශගයන් වැදගත් වයාපෘතීන් ගලස වර්තතමානය වන ිට හඳුනාගගන 

ඇත. ගම් තුළින් ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි සිංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ගගන තිබීම ගලෝක උරුම 

නගරගයහි අද්විතීයත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ඉවහල් වනු ඇත. 

 

3.   � දළදා මාළිගාව හා ඒ අවට ප්රඡද්ශය පූජා භූමි ප්රඡද්ශයක්ත ඡ සට නේ කිරීම 
 

1984 ජුනි මස 08 වන දින අිංක 301 දරණ අති ිගේෂ ගැසට් නිගේදනය මඟින් ශ්රි දළදා මාළිගාව 

සහ ඒ අවට ප්රගද්වශය පූජනීය ප්රගද්වශයක් ගලස නම් ගකාට ඇත. එම ප්රගද්වශ සීමාවන් 2001 

ගනාවැම්බර්ත මස 08 වන දින අිංක 1209/19 දරණ  අතිිගේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් තව දුරටත් පුළුල් 

කර ඇත. එගලස පූජා භුමි ප්රගද්වශයක් ගලසට නම් කර තිබීමද ගමම නගරය ගවත සුිගේෂී 

වටිනාකමක් හිමි වීමට ගේතු වී ඇත. 
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අතර ‘ක්ගලාක් ඉන්’ ගගාඩනැඟිල්ල, හරේ වීදි වල පවතින අිංක 41, 43, හා 45 දරන ගගාඩනැඟිලි, 

ගිරාගම වලේව, ගේක් හවුේ ගගාඩනැඟිල්ල, ඕක්ගර්ත ගගාඩනැඟිල්ල, ඕල්් එම්පයර්ත 

ගගාඩනැඟිල්ල, ක්වීන්ේ ගහෝටලය, කැගේ ගවෝක් වැනි ගගාඩනැඟිලි හඳුනාගත හැක.   

ගබෝගම්බර බන්ධනාගාරය, ඇහැගල්ගපාළ වලේව හා නීතීඥ කාර්තයාල ගගාඩනැඟිල්ල වැනි ගලෝක 

උරුම ගගාඩනැඟිලි ජාතික වශගයන් වැදගත් වයාපෘතීන් ගලස වර්තතමානය වන ිට හඳුනාගගන 

ඇත. ගම් තුළින් ගලෝක උරුම ගගාඩනැඟිලි සිංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ගගන තිබීම ගලෝක උරුම 

නගරගයහි අද්විතීයත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ඉවහල් වනු ඇත. 

 

3.   � දළදා මාළිගාව හා ඒ අවට ප්රඡද්ශය පූජා භූමි ප්රඡද්ශයක්ත ඡ සට නේ කිරීම 
 

1984 ජුනි මස 08 වන දින අිංක 301 දරණ අති ිගේෂ ගැසට් නිගේදනය මඟින් ශ්රි දළදා මාළිගාව 

සහ ඒ අවට ප්රගද්වශය පූජනීය ප්රගද්වශයක් ගලස නම් ගකාට ඇත. එම ප්රගද්වශ සීමාවන් 2001 

ගනාවැම්බර්ත මස 08 වන දින අිංක 1209/19 දරණ  අතිිගේෂ ගැසට් පත්රය මඟින් තව දුරටත් පුළුල් 

කර ඇත. එගලස පූජා භුමි ප්රගද්වශයක් ගලසට නම් කර තිබීමද ගමම නගරය ගවත සුිගේෂී 

වටිනාකමක් හිමි වීමට ගේතු වී ඇත. 

 

 

  

අරමුණු 02:  ස්වභාවික පරිසරය හා නිර්මිත පරිසරඡයහි සුසංඡයෝගය තුළින් නී  හරිත පරිසරයක්ත 
නිර්මාණය කිරීම 

  

1' k.rh yryd .,d nisk Èh 
oyrdjka lsysmhla uyje,s .Õg 
iïnkaO ùu'  

2' Nqñ mßyrK rgdfjka 11] la 
muK iajdNdúl jkdka;r i|yd 
fjkaù ;sîu'

3' iajNdúl iïm;a j,ska iukaú; 
wdrlaIdjla k.rhg ysñú ;sîu' 

4' kerUqï ia:dk  lsysmhla k.rh 
;=< msysgd ;sìu'

5' u<  wmjyk yd wmc, 
l<uKdlrk jHdmD;sh uÕska 
k.r iNd n, m%foaYfhka 1$3l 
m%foaYhla wdjrKh ùu'

1' uykqjr k.rh yd ta wdY%s; 
m%foaYh cd;sl fN!;sl ie,iqu 
uÕska uOHu mdßißl ixfõ§ 
l,dmhla f,i kï lsÍu'

1' k.rh fj; kd.ßl 
m%jK;djhka yd ixj¾Okhka  
i|yd úfYaI b,a¨ula mej;Su 
'

1' l%u l%ufhka jDlaI ,;d 
>K;ajh ySk ù hdu' 

2' kd.ßl m%jK;djhka 
fya;=fjka c, uq,dY% j,g ydks 
meñKsu'

3' mj;sk wúêu;a bÈlsÍï 
fya;=fjka kerUqï ia:dk j,g 
ndOd meñKSu'

4' wxYl 45g jvd jeä nEjqï 
j, f.dvke.s,s jHdma;sh '

S W

TO
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uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

ශක්තීන්  
1. නගරය හරහා ග ා බසින දිය දහරාවන් කිහිපයක්ත මහවැලි ගඟට සේබන්ධ් විම 

ජල ිදයාව හා භූ රූපන ිදයාවන්  සැලකීගම්දී ජල මුලාශ්ර සහ භූ රූපන  ලක්ෂණයන් එකිගනකට 

සම්බන්ධ වීගමන් නගරය තුළ පාරිසරික තත්වයන්  නිර්තමාණය වී ඇත. නගරගේ සිංවර්තධනය සහ 

පරිසරගේ සමතුලිතතාවය රැක ගැනීම සඳහා මහවැලි ගඟ හා ඊට සම්බන්ධ වන අතු ගිංගා 

වශගයන් හාලි ඇළ, හාලි ඇළ නිම්නයන්ද, මැද ඇළ, මැද ඇළ  නිම්නගයන්ද, හීන් පැන්කඳුර ඇළ 

, හීන්පැන් කඳුර නිම්නගයන්ද මහවැලි ගඟ හා මනාව සම්බන්ධ වන අතර ඒ බව පහත ගපන්වා 

ඇති රූපගයන් තව දුරටත් පැහැදිලි ගේ. තවද  මහනුවර නගර මධය හරහා ගලා බසන දුනුමඩලාව 

ඇළ, සයඹලාන්ගේ ඇළ, ගදනිය ඇළ, දන්ගේ ඇළ, එල්ලාවල ඇළ, මැද ඇළ, හීන්පැන්කදුර ඇළ, 

හල් ඔය, පුසය ඔය හා පිඟා ඔයද මහවැලි ගඟ ගපෝෂණය කරනු ලැගේ. භූමි පරිහරණ රටාව තුළද 

මුළු භූමි ප්රමාණගයන් 4.3%ක ප්රමාණයක් ජල ප්රගද්වශයන්ගගන් සමන්ිත වන අතර නගර මධය තුළ 

පවතින පාරිසරික සමතුලිතතාවය රැක ගැනීමට ගමන්ම ප්රධානතම ජල මුලාශ්රය වන මහවැලි ගඟ  

ගපෝෂණය කිරීමටද එය ගේතු වී ඇත. 

රූප අිංක   13: මහනුවර නගරය හරහා ප්රධාන ජල මුලාශ්රයන් ගලා බසන ආකාරය 

 

මුලාශ්රය : ිසල් මහනුවර සැලැේම ගකටුම්පත 2030, නාගරික සිංවර්තධන අධීකාරිය නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, 
මධයම පළාත් කාර්තයාලය, මහනුවර  

 

05 jk mßÉfþoh

Y'ÿ'w'; úYaf,aIK
(SWOT Analysis)yd 
o;a; úYaf,aIKfha 
idrxYh

Yla;Ska



63

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

ශක්තීන්  
1. නගරය හරහා ග ා බසින දිය දහරාවන් කිහිපයක්ත මහවැලි ගඟට සේබන්ධ් විම 

ජල ිදයාව හා භූ රූපන ිදයාවන්  සැලකීගම්දී ජල මුලාශ්ර සහ භූ රූපන  ලක්ෂණයන් එකිගනකට 

සම්බන්ධ වීගමන් නගරය තුළ පාරිසරික තත්වයන්  නිර්තමාණය වී ඇත. නගරගේ සිංවර්තධනය සහ 

පරිසරගේ සමතුලිතතාවය රැක ගැනීම සඳහා මහවැලි ගඟ හා ඊට සම්බන්ධ වන අතු ගිංගා 

වශගයන් හාලි ඇළ, හාලි ඇළ නිම්නයන්ද, මැද ඇළ, මැද ඇළ  නිම්නගයන්ද, හීන් පැන්කඳුර ඇළ 

, හීන්පැන් කඳුර නිම්නගයන්ද මහවැලි ගඟ හා මනාව සම්බන්ධ වන අතර ඒ බව පහත ගපන්වා 

ඇති රූපගයන් තව දුරටත් පැහැදිලි ගේ. තවද  මහනුවර නගර මධය හරහා ගලා බසන දුනුමඩලාව 

ඇළ, සයඹලාන්ගේ ඇළ, ගදනිය ඇළ, දන්ගේ ඇළ, එල්ලාවල ඇළ, මැද ඇළ, හීන්පැන්කදුර ඇළ, 

හල් ඔය, පුසය ඔය හා පිඟා ඔයද මහවැලි ගඟ ගපෝෂණය කරනු ලැගේ. භූමි පරිහරණ රටාව තුළද 

මුළු භූමි ප්රමාණගයන් 4.3%ක ප්රමාණයක් ජල ප්රගද්වශයන්ගගන් සමන්ිත වන අතර නගර මධය තුළ 

පවතින පාරිසරික සමතුලිතතාවය රැක ගැනීමට ගමන්ම ප්රධානතම ජල මුලාශ්රය වන මහවැලි ගඟ  

ගපෝෂණය කිරීමටද එය ගේතු වී ඇත. 

රූප අිංක   13: මහනුවර නගරය හරහා ප්රධාන ජල මුලාශ්රයන් ගලා බසන ආකාරය 

 

මුලාශ්රය : ිසල් මහනුවර සැලැේම ගකටුම්පත 2030, නාගරික සිංවර්තධන අධීකාරිය නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, 
මධයම පළාත් කාර්තයාලය, මහනුවර  

 

2. භූමි පරිහරණ රටාඡවන් 11%ක්ත පමණ ස්වාභාවික වනාන්තර සඳහා ඡවන් වී තිබීම 

නගරය තුළ ගලා බසන ගමන්ම නගරය වටා ගලා බසන ජල මුලාශ්රයන් ගපෝෂණය කිරීම සඳහා  

උඩවත්ත රක්ෂිතය හා වාකරවත්ත කැලය ඉවහල් වී ඇති අතර එය ගහක්ටයාර 282ක පමණ 

ප්රමාණයක් පුරා වයාප්පතව පවතී. පහත රූපගයහි ගපන්වා ඇති පරිදි එම රක්ෂිත ගදක ේථාන ගත 

වී ඇති අතර එය සමේත භූමි පරිහරණ රටාගවන් 11%ක පමණ ප්රමාණයක් වන අතර එය දැක බලා 

ගැනීම සඳහා සිංචාරකයන් ගමන්ම ිිධ පාරිසරික හිදතශීන්ද පැමිගණ්. එම වනාන්තර තුළ ඊට 

ආගේනික ඒකගද්වශීය වෘක්ෂලතාවන් ගමන්ම ජීවීන්ද දක්නට ලැගබන අතර උඩවත්ත රක්ෂිතය තුළ 

ඒකගද්වශීය පක්ෂීන් 80ක් පමණ ඇති බවට වාර්තතා වී ඇත. ඒ අනුව එය මහනුවර නගරය ගවත හිමි 

වී ඇති සුිගේෂී වටිනාකමක් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 
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සතියම් අිංක  3: මහනුවර නගරගේ වනාන්තර  ආවරණය 
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සතියම් අිංක  3: මහනුවර නගරගේ වනාන්තර  ආවරණය 

 

3. ස්වභාවික සේපත් වලින් සමන්විත ආරක්තෂාවක්ත නගරයට හිමිවී තිබීම  

� ලිංකාගේ භූ ිෂමතා ලක්ෂණ වලට අනුව මහනුවර මධයම උේ බිම් කලාපයට අයත් ගේ. 

මහනුවර  මහ නගර  සභා බල ප්රගද්වශගයන් තුගනන් ගදකක් පමණ  මහවැලි ගගඟන් මායිම් වන 

අතර, දකුණු ප්රගද්වශය  හන්තාන කඳු පන්තිගයන්  මායිම් ගේ. මහනුවර දිේත්රික්කය කඳුකර භූමියක් 

ගලස  පවතින අතර, මහනුවර නගර සභා බල ප්රගද්වශය පටු නිම්නයක් තුළ පිහිටා ඇත. මුහුදු 

මට්ටගම් සට  උස මීටර්ත 500 සට 600 දක්වා වූ පරාසයක්  තුළ මහනුවර නගරය පිහිටා ඇති අතර 

භූ ිදයාත්මක ලක්ෂණ අනුව ගමම ප්රගද්වශය ප්රාේ ගක්ම්ීයානු උේ බිම් ගේණියට  අයත් වන 

ක්වාට්ේ ගපල්ේපා, ගානට්, ක්වාට්සයිට්, චාගනාකයිට්ේ, ගානට් සල්මගනට් හා   ක්රිේටලයින් 

ටයිම්ගටාන් වන පාෂාණ වලින්  සමන්ිත ගේ. එබැින් ේවභාික පිහිටීම අනුව නගරයට 

ේවභාික ගලස ආරක්ෂාව හිමිවී ඇත. 

 

4. නැරඹුේ ස්ථාන කිහිපයක්ත නගරය තුළ පිහිටා තිබීම 

මහනුවර නගරය වටා ිහිදී ඇති හන්තාන, බහිරව කන්ද හා ගන්ගනෝරුව කඳු පන්තීන් ගේතුගවන් 

නගරගේ ේවභාව අලිංකාරය වැඩි වී ඇති අතර  එම අලිංකාරය නගරය පුරා ඇිද යාගම්දී තැනින් 

තැන දර්තශනය ගේ. කටුගේගතාට පාලම,  මහනුවර ඔරගලෝසු කණුව, දළදා මාළිගාව හා නුවර වැව 

පරිශ්රය  මහනුවර දුම්රිය ේථානය, ගැටගේ පාලම, ගැටගේ හා ගප්පරාගදණිය පාලම වැනි ේථාන 

නගර දර්තශනය වන ේථාන ගලස හඳුනාගත හැකි අතර ගමවැනි ේථාන නගරය පුරා වයාප්පත වී 

තිබීම තුළින් නගරයට පැමිගණන්නන් ආකර්තෂණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැගබනවා ගේම 

නගරගයහි පවතින අද්විතීයත්වය ඉේමතු කරලීමටද හැකියාව ලැගේ. පහත රූපගයහි ගපන්වා 

ඇති පරිදි ේවභාික පිහිටීම තුළින් ගමවැනි ේථාන නිර්තමාණය වී තිබීම නගරයට ලැබී ඇති 

සුිගේෂී වටිනාකමක් ගලස හඳුනාගත හැක. 
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රූප අිංක   14: නගර දර්තශනය ිදහා දක්වන ේථාන 

මුලාශ්රය:  නගර දර්තශනය ිදහා දක්වන ේථාන පිළිබඳ වූ ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, නා.සිං.අධි., 2020 
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රූප අිංක   14: නගර දර්තශනය ිදහා දක්වන ේථාන 

මුලාශ්රය:  නගර දර්තශනය ිදහා දක්වන ේථාන පිළිබඳ වූ ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, නා.සිං.අධි., 2020 

 

5. මළ අපවහන හා අපජ  කළමණාකරන වයාපෘතිය මඟින් නගර සභා බ  ප්රඡද්ශඡයන් 
1/3ක ප්රඡද්ශයක්ත ආවරණය වීම 

මහනුවර නගරය තුළ ගම් වන ිට මළ අපවහන පද්වධතිය මධයගත පද්වධතියකට සම්බන්ධ කිරීම 

ගමන්ම ිධිමත් මළ අපවහන පද්වධතියක් සකේ කිරීම මූලික කරගනිමින් ක්රියාත්මක වන මළ  

අපවහන හා අපජල කළමනාකරණ වයාපෘතිය තුළින් මහනුවර මහ නගර සභා බල සීමාගවන් 1/3 

ක පමණ ප්රගද්වශයක් එනම් නාගරික භූමි ප්රගද්වශගයහි ගහක්ටයාර්ත 733ක් පමණ ආවරණය  වන පරිදි  

දදනික සිංක්රමණිකයන් 150,000ක්, අඩු පහසුකම් සහිත ප්රජාවට වැසකිලි 512ක්, නිවැසයන් 

55,000ක් සහ වයාපාර හා ගගාඩනැගිලි 12,600ක් ආවරණය වන පරිදි ක්රියාත්මක කිරිමට ගයෝජිත 

ය. ගමම වයාපෘතිය මඟින් සම්පුර්තණ වශගයන් ග්රාම නිලධාරි වසම් 10ක් සහ ගකාටේ වශගයන් ග්රාම 

නිලධරී වසම් 16ක්ද ආවරණය කරනු ලබයි. 2019 වර්තෂය වන ිට ගමම වයාපෘතිය අවසන් කිරිමට 

නියමිත අතර ගන්ගනාරුගේ පිහිටි පිරිපහදු ඒකකගයන් ධාරිතාව ඝණ මිටර 14,000ක් පිරිපහදු 

කිරිමටද නියමිතය. තවද, ක්රියාත්මක කිරිමට ගයෝජිත මැද ඇල ප්රතිසිංේකරණය කිරිගම් වයෘපෘතිය 

මඟීන්ද නගරගයහි පාරිසරික සිංගේදිතාවය තවදුරටත් වැඩි කර ගැනිමට හැකිිම නගරය ගවත 

හිමිි ඇති වරප්රසාදයක් ගලසට හඳුනා ගත හැකිය. 

 

දුර්ව තා  

1. ක්රම ක්රමඡයන් වෘක්තෂ  තා ඝණත්වය හීන වී යාම  

මහනුවර රාජධානි සමගේදී අේගිරි ිහාරය, � දළදා මාලිගාව අවට, අම්පිටිය හා වටපුළුව  ආදී 

ප්රගද්වශ වල වයාප්පතව පැවති ගන්වාසක ඒකක හැරුණු ගකාට අගනකුත් සයළුම ේථාන වනාන්තර 

ගලස පැවති නමුත් ක්රම ක්රමගයන් ජනාවාස වයාප්පතිය ගමන්ම නාගරිකරණය ිමත් සමඟම වෘක්ෂ 

ලතා වයාප්පතිය හීනි ගගාේ ඇත. බ්රිතානය යටත් ිජිත යුගගේදී 93% ක් පමණ පැවති වෘක්ෂලතා 

ඝණත්වය නිදහසට ගපර යුගය වන ිට 52%ක් දක්වා ක්රමගයන් හීනි ඇති අතර එය නිදහසන් 

පසු යුගය වන ිට 35% දක්වා තවදුරටත් පහත වැටීම මහනුවර නගරගයහි පාරිසරික 

සමතුලිතතාවයට දැඩි තර්තජනයක් ි ඇත. 
 

2. නාගරික ප්රවණතාවයන් ඡේතුඡවන් ජ  මූ ාශ්ර ව ට හානි පැමිණිම 

මහනුවර නගරය මධය හරහා ජල මූලාශ්ර කිහිපයක්ම ගලා බසන අතර  ඒවා වර්තතමානය වන ිට 

දැඩි තර්තජනයකට ලක් වී ඇති අතර ජල ගපෝෂක ප්රගද්වශයන්හි පවතින සිංවර්තධන කාර්තයයන් වලින් 

පවතින බලපැම් ගලස අප ජලය, කැලි කසල ජල මූලාශ්රයන්ට එකතු කිරීම ගමන්ම මල පද්වධතීන්ද 

ජල මුලාශ්ර ගවත ගයාමු කර ඇති බවට හඳුනා ගත හැකිය. එගමන්ම ඇල මාර්තගය ආවරණය වන 

පරිදි අිධිමත් ඉදිකිරිම් සදු කර තිබිමද මහනුවර නගරගයහි බහුලව දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි. 

මහනුවර නගරය තුළ සපයනු ලබන අධයාපනික, ගසෞඛ්ය හා අගනකුත් ගේවාවන් නිසා නගරගයහි 

ඉඩම් සඳහා දැඩි ඉල්ලුමක් පැවතීම ගේතුගවන් ඉඩම්වල මිල ප්රමාණයන්ද ඉහල අගයක් ගගන ඇත. 
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එබැින් මධයම පාන්තික ජනයා  ිසන් ගවන්කරන ලද රක්ෂිත එනම් ඇළ රක්ෂිත, දුම්රිය රක්ෂිත 

තුළ තමන්ගේ වයාපාරික ේථාන ගමන්ම නිගවේද ඉදි කිරීම ගේතුගවන්  ජල ගපෝෂක ප්රගද්වශ හා 

රක්ෂිත ප්රගද්වශ අනවසරගයන් අත්පත් කරගගන ඇති ආකාරයක් මහනුවර නගරගයහි දක්නට 

ලැගේ. මැද ඇළ එයට ප්රධානතම නිදසුනක් වන අතර මැද ඇළ ගපෝෂක ප්රගද්වශය පහත පරිදි හඳුනා 

ගත හැකිය. 

රූප අිංක  15: මැද ඇළ ගපෝෂක ප්රගද්වශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: ේවභාික ජල මූලාශ්ර දුෂණය වීම ගේතුගවන් සමාජීය හා පාරිසරික වශගයන් ඇති වී ඇති බලපෑම, � 
ලිංකාගේ මැද ඇළ, 2020 

 

රූප අිංක   16: මැද ඇල අවට භුමි පරිගභෝජන රටාව ගවනේ වීගම් ේවභාවය 

 

මුලාශ්රය: ේවභාික ජල මූලාශ්ර දුෂණය වීම ගේතුගවන් සමාජීය හා පාරිසරික වශගයන් ඇති වී ඇති බලපෑම, � 
ලිංකාගේ මැද ඇළ, 2020 
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එබැින් මධයම පාන්තික ජනයා  ිසන් ගවන්කරන ලද රක්ෂිත එනම් ඇළ රක්ෂිත, දුම්රිය රක්ෂිත 

තුළ තමන්ගේ වයාපාරික ේථාන ගමන්ම නිගවේද ඉදි කිරීම ගේතුගවන්  ජල ගපෝෂක ප්රගද්වශ හා 

රක්ෂිත ප්රගද්වශ අනවසරගයන් අත්පත් කරගගන ඇති ආකාරයක් මහනුවර නගරගයහි දක්නට 

ලැගේ. මැද ඇළ එයට ප්රධානතම නිදසුනක් වන අතර මැද ඇළ ගපෝෂක ප්රගද්වශය පහත පරිදි හඳුනා 

ගත හැකිය. 

රූප අිංක  15: මැද ඇළ ගපෝෂක ප්රගද්වශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: ේවභාික ජල මූලාශ්ර දුෂණය වීම ගේතුගවන් සමාජීය හා පාරිසරික වශගයන් ඇති වී ඇති බලපෑම, � 
ලිංකාගේ මැද ඇළ, 2020 

 

රූප අිංක   16: මැද ඇල අවට භුමි පරිගභෝජන රටාව ගවනේ වීගම් ේවභාවය 

 

මුලාශ්රය: ේවභාික ජල මූලාශ්ර දුෂණය වීම ගේතුගවන් සමාජීය හා පාරිසරික වශගයන් ඇති වී ඇති බලපෑම, � 
ලිංකාගේ මැද ඇළ, 2020 

 

වගු අිංක 4: මැද ඇල අවට භුමි පරිගබෝජන රටාව ගවනේ වීගම් ේවභාවය 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: ේවභාික ජල මූලාශ්ර දුෂණය වීම ගේතුගවන් සමාජීය හා පාරිසරික වශගයන් ඇති වී ඇති බලපෑම, � 
ලිංකාගේ මැද ඇළ, 2020 

ඉහත අධයයනයට අනුව මැද ඇල ගදපස භූමි පරිගභෝජන රටාව ගදස බැලීගම්දී 1972 සට 2014 

දක්වා වනාන්තර,  ලදු කැලෑ, කුඹුරු හා වගාබිම් ප්රමාණයන්හි අඩු වීමක් දක්නට ලැගබන අතර 

ගගවතු හා නාගරික ප්රගද්වශයන්හි වැඩි වීමක් දක්නට ලැගේ. එවැනි ගේතු සාධක මත මැද ඇළ 

ගමන්ම අගනකුත් ජල මුලාශ්රයන් ිනාශ වීමට ගේතු පාදක වී ඇති අතර ගමම තත්වය නගරගයහි 

ේවභාව අලිංකාරයට ගමන්ම මධයම පාරිසරික සිංගේදී කලාපය ගවතද බලපෑම් එල්ල වන බැින් 

එය මහනුවර නගරගයහි පවතින දුර්තවලතාවයක් ගලසට හඳනා ගත හැකිය. 
 

3. පවතින අවිධීමත් ඉදිකිරිේ ඡේතුඡවන් නැරඹුේ ස්ථාන ව ට බාධ්ා පැමිණිම 

මහනුවර නගරය තුළ පිහිටි ේවාභාික ේථාන හා ිචිත්රත්වය ඉේමතු වන ගලසට දර්තශනය වන 

ේථාන කිහිපයක්ම වයාප්පතව පවතින අතර ඒම ේථාන කටුගේගතාට පාලම, මහනුවර ඔරගලෝසු 

කණුව, � දළදා මාළිගාව, නුවර වැව පරිශ්රය, මහනුවර දුම්රිය ේථානය, ගැටගේ පාලම, ගැටගේ හා 

ගප්පරාගදණිය පාලම ආදී ේථාන වල වයාප්පතව පවතින බව හඳුනාගත හැකිය. ගමම ේථාන වලට 

දර්තශණය වන කදු පිංති හා ඒ අවට පරිසරගයහි ිචිත්රත්වයට හානි වන ගලසට ඉදිකිරිම් වයාප්පතිම 

නගරගයහි පාරිසරික සමතුලිතතාවයට ගමන්ම නරගයහි අද්විතීයතත්වයට තර්තජනයක් වී ඇති 

ආකාරය පහත රුපගයන් ගමානවට පැහැදිලි ගේ. 

රූප අිංක   17: මහනුවර නගගයහි අතීත ේවරුපය හා වර්තතමාන ේවරුපය 

 

මුලාශ්රය : ලිංකාපුර ගවේ අඩිය සහ ක්ගේත්ර පරීක්ෂණ, 2020 

 

භුමි පරිඡබෝජන වර්ගය ඡවනස්වීඡේ ප්රමාණය 1972-2020 දක්තවා 

වනාන්තර -4.76% 
ලදු කැලෑ -26.30% 
ගගවතු 38.09% 
කුඹුරු -100% 
වගාබිම් -34.40% 
නාගරික ප්රගද්වශ 251.20% 
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4. අංශක 45ට වඩා වැඩි බැවුේ ව  ඡගාඩනැගිලි වයාප්ත විම 

මහනුවර නගරගයහි භූගගෝලීය පිහිටීම ගදස බැලීගම්දී මුහුදු මට්ටගම් සට මීටර්ත 500-600ක පමණ 

උසකින් පිහිටා ඇත. ඒ අනුව ජනාවාස වයාප්පතිය හා අගනකුත් සිංවර්තධනයන් ගදස බැලීගම්දී 

ගබාගහෝ සිංවර්තධනයන් කදු සහිත ප්රගද්වශයන් ගවත වයාප්පත ගවමින් පවතී. එය නගරගේ පාරිසරික 

සමතුලිතතාවයට ගමන්ම නගරගයහි  අලිංකාරයටද බාධාකාරී තත්වයක් මින් නිර්තමාණය ගේ.  

මහනුවර නගරය හා ඒ අවට ප්රගද්වශය ගදස බැලීගම්දී අිංශක 45ට වඩා ආනතියක් ඇති ේථාන වල 

ඉදිකිරීම් වයාප්පත වී තිබීම ගේතුගවන්  දැනටමත් කඳු ප්රගද්වශ ගවත සිංවර්තධනයන් ගබාගහෝ ගලස 

වයාප්පතවී ඇති ආකාරය පහත රුපගයන් පැහැදිලි ගේ.  

මහනුවර නගරය මධයම පාරිසරික සිංගේදී කලාපය තුළ පිහිටා තිබීම නිසා ගමගලස කඳු සහිත 

ප්රගද්වශ වලට සිංවර්තධනයන් වයාප්පතව වීම ගැටලුකාරී වනවා ගේම එය මහනුවර නගරය තුළ 

පවතින පාරිසරික තර්තජනයක් ගලසද හඳුනා ගත හැකිය. 

රූප අිංක   18: අිංශක 45ට වඩා වැඩි බැවුම් වල ගගාඩනැඟිලි වයෘප්පතිය 

 

මුලාශ්රය: නගර හා ග්රාම නිර්තමාණ ගදපාර්තතගම්න්තුව, ගමාරටුව ිේව ිදයාලය 2013 
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4. අංශක 45ට වඩා වැඩි බැවුේ ව  ඡගාඩනැගිලි වයාප්ත විම 

මහනුවර නගරගයහි භූගගෝලීය පිහිටීම ගදස බැලීගම්දී මුහුදු මට්ටගම් සට මීටර්ත 500-600ක පමණ 

උසකින් පිහිටා ඇත. ඒ අනුව ජනාවාස වයාප්පතිය හා අගනකුත් සිංවර්තධනයන් ගදස බැලීගම්දී 

ගබාගහෝ සිංවර්තධනයන් කදු සහිත ප්රගද්වශයන් ගවත වයාප්පත ගවමින් පවතී. එය නගරගේ පාරිසරික 

සමතුලිතතාවයට ගමන්ම නගරගයහි  අලිංකාරයටද බාධාකාරී තත්වයක් මින් නිර්තමාණය ගේ.  

මහනුවර නගරය හා ඒ අවට ප්රගද්වශය ගදස බැලීගම්දී අිංශක 45ට වඩා ආනතියක් ඇති ේථාන වල 

ඉදිකිරීම් වයාප්පත වී තිබීම ගේතුගවන්  දැනටමත් කඳු ප්රගද්වශ ගවත සිංවර්තධනයන් ගබාගහෝ ගලස 

වයාප්පතවී ඇති ආකාරය පහත රුපගයන් පැහැදිලි ගේ.  

මහනුවර නගරය මධයම පාරිසරික සිංගේදී කලාපය තුළ පිහිටා තිබීම නිසා ගමගලස කඳු සහිත 

ප්රගද්වශ වලට සිංවර්තධනයන් වයාප්පතව වීම ගැටලුකාරී වනවා ගේම එය මහනුවර නගරය තුළ 

පවතින පාරිසරික තර්තජනයක් ගලසද හඳුනා ගත හැකිය. 

රූප අිංක   18: අිංශක 45ට වඩා වැඩි බැවුම් වල ගගාඩනැඟිලි වයෘප්පතිය 

 

මුලාශ්රය: නගර හා ග්රාම නිර්තමාණ ගදපාර්තතගම්න්තුව, ගමාරටුව ිේව ිදයාලය 2013 

 

 

 

අවස්ථා  

1. මහ�වර නගරය හා ඒ ආ�ත ප්රඡද්ශය ජාතික ඡභෞතික සැ සුම මඟින්  මධ්යම පාරිසරික 
සංඡේදී  කළාපයක්ත ඡ ස නේ කිරීම 

2050 ජාතික ගභෞතික සැලසුමට අනුව මුහුදු මට්ටගම් සට මීටර්ත 300කට වඩා උසැති බිම් ප්රගද්වශය 

පාරිසරික සිංගේදී කලාපයක් ගලසට පහත සතියගම් දැක්ගවන පරිදි හඳුනාගගන ඇත. මධයම 

කඳුකරගයන් ආරම්භ වන ගිංගා ඇළ ගදාළ හා ජල ගපෝෂක ප්රගද්වශ වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම 

සඳහා ිශාල පරිමාණගේ  වයාපෘතීන් හා සිංවර්තධනයන් ගමන්ම පවතින ජනාවාසද ගමම  කලාපය 

තුළ අදධර්තයමත්  ගකගරන අතර මහනුවර අධි නාගරික කලාපය (Kandy Metro Region) තුළ 

අගප්පක්ෂිත ජනගහනය 700,000ක් දක්වා සීමා කර ඇත. ඒ අනුව මහනුවර නගරය තුළ  ගිංඟා, 

ඇළ, ගදාළ හා ජල ගපෝෂක ප්රගද්වශ බහුලව වයාප්පතව ඇති ගහයින් ජාතික ගභෞතික සැලසුම මඟින් 

එගලස නම් කර තිබීම ගමම නගරය ගවත ලැබී ඇති වරප්රසාදයක් ගලසට හඳුනාගත හැකිය. 

රූප අිංක   19: � ලිංකාගේ පාරිසරික සිංගේදී කලාපය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: ජාතික ගභෞතික සැලසුම - 2050, ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තතගම්න්තුව  
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තර්ජන   

1. නගරය ඡවත නාගරික ප්රවණතාවයන් හා සංවර්ධ්නයන්  සඳහා විඡශ්ෂ ඉේුමක්ත පැවීම  

මහනුවර නගරය තුළ ඇති වැදගත්කම මත නගරය ගවත ගදේ ි ගදේ ආකර්තෂණය හිමිවනවා ගේම 

සිංවර්තධන කාර්තයන් සඳහාද ආගයෝජකයන් ගමන්ම වයාපාරිකයන්ගේද ආකර්තෂණය හිමි වී ඇත. 

අනාගත දැක්මට අනුව ගමන්ම ජාතික ගභෞතික සැලසුමට අනුව මහනුවර නගරය තුළ මහා 

පරිමාණ සිංවර්තධන කාර්තයයන් සීමා කිරීමක් කරනු ලැගේ. නමුත්, මහනුවර දිේත්රික්කය තුළ 

ප්රකාශයට පත්කරන ලද නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරී බල ප්රගද්වශ වල ඉඩම් අනුගබදුම් හා 

ගගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් සඳහා වැඩිම ඉල්ලුමක් මහනුවර නගර සභා සීමා ගවත හිමිවී ඇති බව පහත 

දක්වා දක්වා ඇති ගගාඩනැගිලි අයඳුම් පත් හා ඉඩම් අනුගබදුම් අයඳුම්පත් වගුගවන් හඳුනා ගත 

හැකි අතර එය නගරගයහි පවතින පාරිසරික සිංගේදී බවට තර්තජනයක් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 

 

වගු අංක 5: 2017 වර්ෂඡේ මහනුවර නාගරික සංවර්ධ්නයන් අධිකාරිය ඡවත  ැබුණු ඡගාඩනැඟිලි 
අයදුේපත් හා ඉඩේ අනුඡබදුේ අයදුේපත් 

  

මුලාශ්රය : නාගරික සිංවර්තධන අධීකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය,  මහනුවර 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පළාත් පා න ආයතනය % 
පළාත් පා න 

ආයතනය 
% 

පළාත් පා න 
ආයතනය 

% 

මහනුවර නගර සභාව  52.52 වත්ගත්ගම  0.94 පාතගේවාහැට  2.52 
ගඟවටගකෝරළය  21.07 පාතදුම්බර  1.52 ගම්ගපාල  2.2 
කුණ්ඩසාගල්  4.72 තුම්පගන්  2.2 නාවලපිටිය  0.63 
හාරිේපත්තුව  4.08 උඩුනුවර  0.94 කඩුගන්නාව  1.89 
අකුරණ  1.26 යටිනුවර  2.83 උඩපළාත  0.63 
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තර්ජන   

1. නගරය ඡවත නාගරික ප්රවණතාවයන් හා සංවර්ධ්නයන්  සඳහා විඡශ්ෂ ඉේුමක්ත පැවීම  

මහනුවර නගරය තුළ ඇති වැදගත්කම මත නගරය ගවත ගදේ ි ගදේ ආකර්තෂණය හිමිවනවා ගේම 

සිංවර්තධන කාර්තයන් සඳහාද ආගයෝජකයන් ගමන්ම වයාපාරිකයන්ගේද ආකර්තෂණය හිමි වී ඇත. 

අනාගත දැක්මට අනුව ගමන්ම ජාතික ගභෞතික සැලසුමට අනුව මහනුවර නගරය තුළ මහා 

පරිමාණ සිංවර්තධන කාර්තයයන් සීමා කිරීමක් කරනු ලැගේ. නමුත්, මහනුවර දිේත්රික්කය තුළ 

ප්රකාශයට පත්කරන ලද නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරී බල ප්රගද්වශ වල ඉඩම් අනුගබදුම් හා 

ගගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් සඳහා වැඩිම ඉල්ලුමක් මහනුවර නගර සභා සීමා ගවත හිමිවී ඇති බව පහත 

දක්වා දක්වා ඇති ගගාඩනැගිලි අයඳුම් පත් හා ඉඩම් අනුගබදුම් අයඳුම්පත් වගුගවන් හඳුනා ගත 

හැකි අතර එය නගරගයහි පවතින පාරිසරික සිංගේදී බවට තර්තජනයක් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 

 

වගු අංක 5: 2017 වර්ෂඡේ මහනුවර නාගරික සංවර්ධ්නයන් අධිකාරිය ඡවත  ැබුණු ඡගාඩනැඟිලි 
අයදුේපත් හා ඉඩේ අනුඡබදුේ අයදුේපත් 

  

මුලාශ්රය : නාගරික සිංවර්තධන අධීකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය,  මහනුවර 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පළාත් පා න ආයතනය % 
පළාත් පා න 

ආයතනය 
% 

පළාත් පා න 
ආයතනය 

% 

මහනුවර නගර සභාව  52.52 වත්ගත්ගම  0.94 පාතගේවාහැට  2.52 
ගඟවටගකෝරළය  21.07 පාතදුම්බර  1.52 ගම්ගපාල  2.2 
කුණ්ඩසාගල්  4.72 තුම්පගන්  2.2 නාවලපිටිය  0.63 
හාරිේපත්තුව  4.08 උඩුනුවර  0.94 කඩුගන්නාව  1.89 
අකුරණ  1.26 යටිනුවර  2.83 උඩපළාත  0.63 

අරමුණු 03: නාගරික ක්රියාවලිය කාර්තයක්ෂම කිරීම තුළින් නගර වැසයන් හා නගරය  භාිතා  
කරන්නන් සඳහා සුව පහසු ජීවන රටාවක් ලබා දීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1' uOHu m<df;a msysgd we;s m%Odk 
mßmd,k" fi!LH" wOHdmk iy 
fiajd uOHia:dkhla ùu' 

2' k.r wNHka;r iy wka;¾ k.r 
w;r iïnkaO;djhla mej;Su' 

3' uykqjr k.rh ;=< nyqúO m%jdyk 
udOHka  uOH.;j msysgd ;sîu'

4' uykqjr k.r iSudj ;=< fiiq 
myiqlï j¾Okh lsÍfï y÷kd  
.;a jHdmD;Ska l%shd;aul fjñka 
mej;Su' 

5' uykqjr k.rh ;=< úêu;a c, 
ksIamdokh yd c, iemhqula 
mej;Su'

1' fhdað; wêfõ.S ud¾.h '

1' uykqjr k.rh ;=< úys§ we;s 
m%Odk ud¾. fomi mdi,a /
ila msysgd ;sîu'

2' m%cd úfkdao lghq;= fjkqfjka 
fylaghdr 129'7l NQñ 
m%udKhl wjYH;djhla 
mej;Su' 

3' k.r uOH ;=< weúo hdu 
i|yd jQ wdl¾YkSh miqìula 
fkdue;s ùu'

4' ud¾.h fomi fyda r: .d,a 
j, jdyk kej;d ;eîu i|yd 
150]l b,a¨ula mej;Su' 

5' fmdÿ m%jdyk fiajd Ndú;d 
lsÍu wvq uÜgul mej;Su' 

6' wvq myiqlï iys; ksjdi 
k.rh mqrd jHdma;j mej;Su'
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uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

ශක්තීන්  

1. මධ්යම පළාඡත් පිහිටා ඇති ප්රධ්ාන පරිපා න, ඡසෞඛය, අධ්යාපන සහ ඡස්වා 
මධ්යස්ථානයක්ත වීම 

මහනුවර මහගරෝහල ශ්රි ලිංකාගේ ගදවන ිශාලම ගරෝහල වන අතර ිශාල පිරිසකට ඉන් 
ගේවාවන්  ලබාගදනු ලැගේ. මීට අමතරව ගප්පරාගදණිය ශික්ෂණ ගරෝහල, ගප්පරාගදණිය සරිමාගවෝ 
බණ්ඩාරනායක  ළමා ගරෝහල, ගප්පරාගදණිය දන්ත ගරෝහල, මහනුවර ළය ගරෝහල සහ 
කටුගේගතාට ප්රාගද්වශීය ගරෝහල මඟින්ද ගසෞඛ්ය ගේවාවන්  සපයනු ලැගේ. මහනුවර මහගරෝහල 
ගරෝහල් වාට්ටු 78කින් යුක්ත වන  අතර, 2016 වර්තෂගේ ඇඳන් සිංඛ්යාව  2200කට අසන්න වූ ඇඳන් 
සිංඛ්යාව 2017 වර්තෂගේ දී 2300ට ආසන්න සිංඛ්යාවක් දක්වා වර්තධනය වී අතර බාහිර ගරෝගීන් 
2017 වර්තෂගේදී ලක්ෂ 04ක් හා ගන්වාසක ගරෝගීන් ලක්ෂ 02කට අසන්න ප්රමාණයක් දවදය 
ප්රතිකාර ලබා ගගන ඇත. ආයුර්තගේද අිංශය මඟින් නාගරික බල ප්රගද්වශය තුළ ආයුර්තගේද 
මධයේථාන 14ක ප්රමාණයක්  පවත්වාගගන  යන අතර, එමඟින්  ජනතාවට  ගේවාවන් ලබාගදනු  
ලැගේ. මහනුවර  මහ ගරෝහල මඟින් සයළුම අිංශවල ප්රතිකාර කටයුතු සදුකරන අතර, ලිංකාගේ 
ිිධ ප්රගද්වශවලින් ගමහි ගේවාව බලාගපාගරාත්තුගවන් ිශාල ජනතාවක් දිනකට  මහනුවර 
නගරය ගවත පැමි ගණන අතර එය 7,500ක පමණ ආසන්න ප්රමාණයක් වන බව ඇේතගම්න්තු කල 
හැක.  

මහනුවර නගරය තුළ ප්රධාන වශගයන්  රජගේ පාසැල් 41ක් පවතින  පාසැල් සිංඛ්යාගවන් පවතින 
අතර එහි 184,568කට ආසන්න ශිෂය සිංඛ්යාවක් අධයාපනය ලබයි. ඉන් මහනුවර නගරය තුළ 
ප්රධාන වශගයන්  රජගේ පාසැල් 41ක් පවතින අතර 65,076ක් පමණ ශිෂයයන් සිංඛ්යාවක්ද  
3,177ක් පමණ ගුරුවරුන් සිංඛ්යාවක්ද අනියුක්තව සටින අතර මහනුවර නගරය ප්රධාන අධයාපන 
මධයේථානයක් ගමන්ම උසේ අධයාපන මධයේථානයක් වන බැින් නගරය ගවත අධයාපන 
අවශයතාවයන් සඳහා දිනකට 63,000ක් පමණ ප්රමාණයක් පැමිගණ්.  

මහනුවර නගරය මධයම පළාගත් ප්රධාන පරිපාලන මධයේථානය වන අතර ගේවා අවශයතාවයන් 
සපයන ේථාන රැසකගගන් ගමම නගරය සමන්ිත වී ඇත. සිංේථා, මණ්ඩල, සමුපකාර, 
ගපෞද්වගලික ආයතන, රාජය හා ගපෞද්වගලික බැිංකු, රාජය ආයතන ආදී ගේවා මධයේථාන 6111ක 
පමණ ප්රමාණයක් නගරය තුළ දැක ගත හැකිය.   

ගම් අනුව මහනුවර නගරය ප්රධාන පරිපාලන මධයේථානයක්, ගසෞඛ්ය මධයේථානයක්, 
අධයාපනික මධයේථානයක් ගලස හඳුනාගත හැකි අතර එය ශ්රි ලිංකාගේ ගදවන ප්රධානතම  අග 
නගරය වීම තවත් එක් සුිගේෂීතාවයක් ගලස හඳුනා ගත හැකිය. 
 

2. නගර අභයන්තර සහ අන්තර් නගර අතර සේබන්ධ්තාවයක්ත පැවීම  

ප්රධාන වශගයන්  මහනුවර නගරයට ප්රගේශවන මාර්තග අතරින් නුවර - ගකාළඹ (A 01) මාර්තගය, 

කටුගේගතාට - කුරුණෑගල  (A 10) මාර්තගය, නුවර - යාපනය    (A 09) මාර්තගය,  නුවර - මහියිංගන 

- පදියතලාව  (A 26) මාර්තගය, නුවර - බදුල්ල (රජමාවත)   (B 413) මාර්තගය සහ ගප්පරාගදණිය - 

බදුල්ල - ගචන්කලඩි මාර්තගය  (A 05) මාර්තගය යන  මාර්තග මහනුවර  නගරය හා සම්බන්ධ ප්රධාන 

මාර්තග පද්වධතිය ගේ. ගමයින් A 01,  A 09  සහ A 26  යන මාර්තග මහනුවර නගර මධය සිංවර්තධන 

05 jk mßÉfþoh

Y'ÿ'w'; úYaf,aIK
(SWOT Analysis)yd 
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ශක්තීන්  

1. මධ්යම පළාඡත් පිහිටා ඇති ප්රධ්ාන පරිපා න, ඡසෞඛය, අධ්යාපන සහ ඡස්වා 
මධ්යස්ථානයක්ත වීම 

මහනුවර මහගරෝහල ශ්රි ලිංකාගේ ගදවන ිශාලම ගරෝහල වන අතර ිශාල පිරිසකට ඉන් 
ගේවාවන්  ලබාගදනු ලැගේ. මීට අමතරව ගප්පරාගදණිය ශික්ෂණ ගරෝහල, ගප්පරාගදණිය සරිමාගවෝ 
බණ්ඩාරනායක  ළමා ගරෝහල, ගප්පරාගදණිය දන්ත ගරෝහල, මහනුවර ළය ගරෝහල සහ 
කටුගේගතාට ප්රාගද්වශීය ගරෝහල මඟින්ද ගසෞඛ්ය ගේවාවන්  සපයනු ලැගේ. මහනුවර මහගරෝහල 
ගරෝහල් වාට්ටු 78කින් යුක්ත වන  අතර, 2016 වර්තෂගේ ඇඳන් සිංඛ්යාව  2200කට අසන්න වූ ඇඳන් 
සිංඛ්යාව 2017 වර්තෂගේ දී 2300ට ආසන්න සිංඛ්යාවක් දක්වා වර්තධනය වී අතර බාහිර ගරෝගීන් 
2017 වර්තෂගේදී ලක්ෂ 04ක් හා ගන්වාසක ගරෝගීන් ලක්ෂ 02කට අසන්න ප්රමාණයක් දවදය 
ප්රතිකාර ලබා ගගන ඇත. ආයුර්තගේද අිංශය මඟින් නාගරික බල ප්රගද්වශය තුළ ආයුර්තගේද 
මධයේථාන 14ක ප්රමාණයක්  පවත්වාගගන  යන අතර, එමඟින්  ජනතාවට  ගේවාවන් ලබාගදනු  
ලැගේ. මහනුවර  මහ ගරෝහල මඟින් සයළුම අිංශවල ප්රතිකාර කටයුතු සදුකරන අතර, ලිංකාගේ 
ිිධ ප්රගද්වශවලින් ගමහි ගේවාව බලාගපාගරාත්තුගවන් ිශාල ජනතාවක් දිනකට  මහනුවර 
නගරය ගවත පැමි ගණන අතර එය 7,500ක පමණ ආසන්න ප්රමාණයක් වන බව ඇේතගම්න්තු කල 
හැක.  

මහනුවර නගරය තුළ ප්රධාන වශගයන්  රජගේ පාසැල් 41ක් පවතින  පාසැල් සිංඛ්යාගවන් පවතින 
අතර එහි 184,568කට ආසන්න ශිෂය සිංඛ්යාවක් අධයාපනය ලබයි. ඉන් මහනුවර නගරය තුළ 
ප්රධාන වශගයන්  රජගේ පාසැල් 41ක් පවතින අතර 65,076ක් පමණ ශිෂයයන් සිංඛ්යාවක්ද  
3,177ක් පමණ ගුරුවරුන් සිංඛ්යාවක්ද අනියුක්තව සටින අතර මහනුවර නගරය ප්රධාන අධයාපන 
මධයේථානයක් ගමන්ම උසේ අධයාපන මධයේථානයක් වන බැින් නගරය ගවත අධයාපන 
අවශයතාවයන් සඳහා දිනකට 63,000ක් පමණ ප්රමාණයක් පැමිගණ්.  

මහනුවර නගරය මධයම පළාගත් ප්රධාන පරිපාලන මධයේථානය වන අතර ගේවා අවශයතාවයන් 
සපයන ේථාන රැසකගගන් ගමම නගරය සමන්ිත වී ඇත. සිංේථා, මණ්ඩල, සමුපකාර, 
ගපෞද්වගලික ආයතන, රාජය හා ගපෞද්වගලික බැිංකු, රාජය ආයතන ආදී ගේවා මධයේථාන 6111ක 
පමණ ප්රමාණයක් නගරය තුළ දැක ගත හැකිය.   

ගම් අනුව මහනුවර නගරය ප්රධාන පරිපාලන මධයේථානයක්, ගසෞඛ්ය මධයේථානයක්, 
අධයාපනික මධයේථානයක් ගලස හඳුනාගත හැකි අතර එය ශ්රි ලිංකාගේ ගදවන ප්රධානතම  අග 
නගරය වීම තවත් එක් සුිගේෂීතාවයක් ගලස හඳුනා ගත හැකිය. 
 

2. නගර අභයන්තර සහ අන්තර් නගර අතර සේබන්ධ්තාවයක්ත පැවීම  

ප්රධාන වශගයන්  මහනුවර නගරයට ප්රගේශවන මාර්තග අතරින් නුවර - ගකාළඹ (A 01) මාර්තගය, 

කටුගේගතාට - කුරුණෑගල  (A 10) මාර්තගය, නුවර - යාපනය    (A 09) මාර්තගය,  නුවර - මහියිංගන 

- පදියතලාව  (A 26) මාර්තගය, නුවර - බදුල්ල (රජමාවත)   (B 413) මාර්තගය සහ ගප්පරාගදණිය - 

බදුල්ල - ගචන්කලඩි මාර්තගය  (A 05) මාර්තගය යන  මාර්තග මහනුවර  නගරය හා සම්බන්ධ ප්රධාන 

මාර්තග පද්වධතිය ගේ. ගමයින් A 01,  A 09  සහ A 26  යන මාර්තග මහනුවර නගර මධය සිංවර්තධන 

කළාපයට ඝෘජුව සම්බන්ධ ගේ. ගමම සම්බධතාවය ගේතුගවන් නගරය ගවත ශක්තිමත් අන්තර්ත හා 

අභයන්තර  සම්බන්ධතාවයක් හිමි වී ඇති බව පහත රූපගයන් හඳුනාගත හැකිය. 

සතියම් අිංක  4: මහනුවර නගරය තුළ පවතින අන්තර්ත හා අභයන්තර සම්බන්ධතාවයන් 
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3. මහනුවර නගරය තුළ බහුවිධ් ප්රවාහන මාධ්යයන් මධ්යගතව පිහිටා තිබීම 

මහනුවර නගරය තුළ ගපාදු   බේ රථ නැවතුම් ේථාන 03 ක් වර්තතමානය වන ිට ක්රියාත්මක වන 

අතර ගු්ගෂ් බේ රථගාල, ඔරගලෝසු කණුව අසල රථ ගාල හා ගටාරින්ටන්  රථ ගාල ඒ අතර 

ප්රධාන ගේ . 

වගු අිංක 6: ගපෞද්වගලික බේ රථ මඟින් සපයනු ලබන ගමනාන්ත ප්රමාණය 

 

මුලාශ්රය: මහනුවර ප්රවාහන ගේවාව වැඩි දියුණු කිරීගම් වැඩසටහන, 2014  

මහනුවර නගරය හා සම්බන්ධවන දුම්රිය මාර්තග 02 ක්  පවතින අතර  ප්රධාන මාර්තගය මහනුවර සට 

ගප්පරාගදණිය දක්වාද, එතැන් සට ගප්පරාගදණිය සට ගකාළඹ දක්වා සහ ගප්පරාගදණිය සට බදුල්ල 

දක්වා ගලස මාර්තගය ගකාටේ 02 කට ගබගද්ව. අගනක් මාර්තගය මහනුවර  සට මාතගල් දක්වා 

ිහිගදන අතර එම මාර්තගවල දදනික දුම්රිය ගමන් වාරයන් 05ක් වන පරිදි ක්රියාත්මක ගේ. 

මහනුවර නගර සීමාව තුළ දුම්රිය නැවතුම් පළවල් 06ක් සහ දුම්රිය නැවතුම් ේථාන 5ක් පිහිටා 

තිගබන අතර  මහනුවර  ප්රධාන දුම්රිය නැවතුම් ේථානය හා ප්රධාන  බේ නැවතුම් ගපාල යාබඳව 

නගර මධයගේ  පැවතීම ගේතුගවන් බහුිධ ප්රවාහනය මධයගතව පිහිටා ඇති බව හඳුනා ගත 

හැකිය. එය ප්රවාහන අිංශගයන් නගරය ගවත හිමිි ඇති ශක්තියක් ගලසට හඳුනා ගත හැකි අතර 

නගරය මධය හරහා දුම්රිය මාර්තගය ිහිදිමද සුිගේෂි ලක්ෂණයක් ගේ. එය පහත දක්වා ඇති  

රූපගේ  පරිදි හඳුනා ගත හැකිය. 

රූප අිංක   20: මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා ඇති දුම්රිය නැවතුම් පලවල් හා ේථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: මහනුවර ප්රවාහන ගේවාව වැඩි දියුණු කිරීගම් වැඩසටහන, 2014 

බේ නැවතුම්පල  
ගපෞද්වගලික බේ රථ මඟින් සපයනු ලබන ගමනාන්ත ප්රමාණය  

නගර අභයන්තර   අන්තර්ත නගර   
ගු්ගෂ් බේ රථ ගාල   98 28 

ඔරගලෝසු කනුව බේ රථ ගාල  63 1 (ඒ/සී ගකාළඹ) 

ගටාරින්ටන් බේ රථ ගාල  15 0 
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3. මහනුවර නගරය තුළ බහුවිධ් ප්රවාහන මාධ්යයන් මධ්යගතව පිහිටා තිබීම 

මහනුවර නගරය තුළ ගපාදු   බේ රථ නැවතුම් ේථාන 03 ක් වර්තතමානය වන ිට ක්රියාත්මක වන 

අතර ගු්ගෂ් බේ රථගාල, ඔරගලෝසු කණුව අසල රථ ගාල හා ගටාරින්ටන්  රථ ගාල ඒ අතර 

ප්රධාන ගේ . 

වගු අිංක 6: ගපෞද්වගලික බේ රථ මඟින් සපයනු ලබන ගමනාන්ත ප්රමාණය 

 

මුලාශ්රය: මහනුවර ප්රවාහන ගේවාව වැඩි දියුණු කිරීගම් වැඩසටහන, 2014  

මහනුවර නගරය හා සම්බන්ධවන දුම්රිය මාර්තග 02 ක්  පවතින අතර  ප්රධාන මාර්තගය මහනුවර සට 

ගප්පරාගදණිය දක්වාද, එතැන් සට ගප්පරාගදණිය සට ගකාළඹ දක්වා සහ ගප්පරාගදණිය සට බදුල්ල 

දක්වා ගලස මාර්තගය ගකාටේ 02 කට ගබගද්ව. අගනක් මාර්තගය මහනුවර  සට මාතගල් දක්වා 

ිහිගදන අතර එම මාර්තගවල දදනික දුම්රිය ගමන් වාරයන් 05ක් වන පරිදි ක්රියාත්මක ගේ. 

මහනුවර නගර සීමාව තුළ දුම්රිය නැවතුම් පළවල් 06ක් සහ දුම්රිය නැවතුම් ේථාන 5ක් පිහිටා 

තිගබන අතර  මහනුවර  ප්රධාන දුම්රිය නැවතුම් ේථානය හා ප්රධාන  බේ නැවතුම් ගපාල යාබඳව 

නගර මධයගේ  පැවතීම ගේතුගවන් බහුිධ ප්රවාහනය මධයගතව පිහිටා ඇති බව හඳුනා ගත 

හැකිය. එය ප්රවාහන අිංශගයන් නගරය ගවත හිමිි ඇති ශක්තියක් ගලසට හඳුනා ගත හැකි අතර 

නගරය මධය හරහා දුම්රිය මාර්තගය ිහිදිමද සුිගේෂි ලක්ෂණයක් ගේ. එය පහත දක්වා ඇති  

රූපගේ  පරිදි හඳුනා ගත හැකිය. 

රූප අිංක   20: මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා ඇති දුම්රිය නැවතුම් පලවල් හා ේථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: මහනුවර ප්රවාහන ගේවාව වැඩි දියුණු කිරීගම් වැඩසටහන, 2014 

බේ නැවතුම්පල  
ගපෞද්වගලික බේ රථ මඟින් සපයනු ලබන ගමනාන්ත ප්රමාණය  

නගර අභයන්තර   අන්තර්ත නගර   
ගු්ගෂ් බේ රථ ගාල   98 28 

ඔරගලෝසු කනුව බේ රථ ගාල  63 1 (ඒ/සී ගකාළඹ) 

ගටාරින්ටන් බේ රථ ගාල  15 0 

4. මහනුවර නගර සීමාව තුළ හඳුනා ගත් වයාපෘීන් ක්රියාත්මක ඡවමින් පැවීම 

මහනුවර නගරය ගදේ ිගදේ ගබාගහෝ පාර්තශවයන්ගේ අවධානයට ලක් වූ නගරයක් ගලස හඳුනා  

ගත හැකි අතර නගරය ගවත ගද්වශීය ගමන්ම ිගද්වශීය ආධාර මත ක්රියාත්මක ගවමින් පවතින 

වයාපෘතීන් ගබාගහෝ ප්රමාණයකගේ අවධානයට ලක්වූ නගරයක් ගලසට හඳුනා ගත හැකිය  .ඒ  

අනුව වර්තතමානය වන ිට නගරය තුළ ක්රියත්මක ගවමින් පවතින වයාපෘතීන් ගලස,  

1. � දළදා මාලිගාගවහි යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීගම් වයාපෘතිය - අදියර I 

2. ළමාගාර මාවගතහි පදික මිංතීරු වැඩි දියුණු කිරීගම් ියාපෘතිය  

3. ගප්පරාගදණිගේ සට ිලියම් ගගාපල්ලව මාවත සිංවර්තධනය කිරීම  

4. ගටෝම්ලින් පාර්තක්හි රථගාල සිංවර්තධනය කිරීම  

5. බහුකාර්තයය මගී පර්තයන්ත සිංවර්තධන වයාපෘතිය 

6. ගබෝගම්බර බන්ධනාගාර පරිශ්රය ඉදිරිපස ගසසු පහසුකම් සිංවර්තධන වයාපෘතිය  

7. මහනුවර අප ජල කළමණාකරණ වයාපෘතිය  

 

ඉන් ප්රධාන වයාපෘතීන් ගලස හඳුනාගත හැකි අතර ගමවැනි වයාපෘතීන් රැසක් ගම් වන ිට 

මහනුවර නගරය තුළ ක්රියාත්මක ගවමින් පැවතීම නගරය භාිතා කරන්නන් සඳහා පහසුකම් ඉහළ 

නැිංවීමට ගේතු වී තිගේ. 

 

5. මහනුවර නගරය තුළ විධිමත් ජ  නිෂ්පාදනයක්ත හා ජ  සැපයුමක්ත පැවීම  

මහනුවර නගර මායිගමන් ගලා බසන මහවැලි ගඟ මඟින් නගර සීමාගවන් තුගනන් ගදකක 

ප්රමාණයක් ආවරණය ගේ. ඒ අනුව නගර සීමාව තුළ පිහිටා ඇති ගපාල්ගගාල්ල, ගකාන්ඩගදණිය 

හා ගැටගේ යන ේථාන තුගනන් ජල පිරි පහදුව සඳහා ජලය ලබා ගන්නා අතර මහනුවර මහා නගර 

සභාගවන්  පිටත  නමුත් නගර සභා ආසන්න සීමාව තුළ එනම් හාරගම, බලගගාල්ල හා මීවතුර යන 

ේථාන වලද ජල පිරි පහදුව සඳහා ජලය ලබා ගනී. මහනුවර නගර සීමාව තුළින් ලබා ගනු ලබන 

ජල ප්රමාණය දිනකට ඝන මීටර්ත 86,000ක් පමණ වන අතර එය මහනුවර නගරගයන් ලබා ගනු 

ලබන සමේත ජල ප්රමාණගයන් 63%ක් පමණ ගේ. තවද, මහනුවර නගර සීමාව පිටතින් ලබා ගනු 

ලබන ජල ප්රමාණය දිනකට ඝන මීටර්ත 50,500ක් පමණ වන අතර එය මහනුවර නගරගයන් ලබා 

ගනු ලබන සමේත ජල ප්රමාණගයන් 37%ක් පමණ ගේ. ඒ අනුව මහනුවර නගරගයහි නිේපාදිත 

සමේත ජල ප්රමාණගයන් වැඩිම ප්රමාණයක් මහනුවර නගර සීමාව තුළින් ලබා ගැනීම මහනුවර 

නගරය ගවත ලැබී ඇති තවත් සුිගේෂීත්වයක් ගලසට හඳුනාගත හැකි අතර එය පහත වගුගවන් 

වැඩිදුරටත් පැහැදිලි ගේ.  

  



78

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

වගු අිංක 7: මහවැලි ගගඟන් ජලය ලබා ගන්න ේථාන හා ඒවාගයහි ජල ප්රමාණයන් 

ප්රගද්වශය ජලය ලබා ගන්නා ේථාන 
ප්රමාණය (දවසකට ඝන 

මීටර්ත) 
% 

මහනුවර මහ නගර  සභාව 
තුළ 

ගපාල්ගගාල්ල  10,000 

63% 
ගකාන්ඩගදනිය  40,000 
ගැටගේ  36,000 
එකතුව  86,000 

මහනුවර මහ නගර 
සභාගවන් පිටත  

හාරගම 2,000 

37% 
බලගගාල්ල  10,500 
මීවතුර  38,000 

එකතුව  50,500 
එකතුව 136,500 100% 

 

මුලාශ්රය:  ජල කර්තමාන්ත අිංශය, මහනුවර මහ නගර සභාව , 2017 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රගද්වශය  සඳහා පානීය ජල සම්පාදනය  මහනුවර මහ නගර  සභාව 

මඟින් පමණක් සදුකරනු ලබන අතර ජල සම්පාදන ක්රියාවලිය සදුකිරීම සඳහා  ගැටගේ මහවැලි 

ගඟ,  ගරාේනික් ජලාශය හා දුණුමඩලාව වැව යන  මුලාශ්රයන්  මඟින්  ජලය ලබා ගනී. ඉහත මුලාශ්ර 

මඟින් දිනකට ජලය ඝන මීටර්ත 36,000 ක් පමණ ලබාගන්නා  අතර, ගැටගේ හා  ගේල්ේපාර්තක්  යන 

ජල පිත්රාගාර 02 මඟින්  පිරිපහදු කරනු ලබයි. නගර සභාව සතු ඝන මීටර්ත 36,000ක ධාරිතාවය 

ප්රමාණවත් ගනාවන බැින්  දදනිකව ජලය ඝන මීටර්ත  10,000 -12,000ක් අතර ප්රමාණයක් 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් මිල දී ගනී. ඒ අනුව අගප්පක්ෂිත ජනගහනය 

සඳහාත්, පවතින ජනගහනය සඳහාත්, මහනුවර නගරය තුළ ිධිමත් ජල සැපයුමක් ලබා දිය හැකි 

බවට හඳුනාගත හැකිය. 
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වගු අිංක 7: මහවැලි ගගඟන් ජලය ලබා ගන්න ේථාන හා ඒවාගයහි ජල ප්රමාණයන් 

ප්රගද්වශය ජලය ලබා ගන්නා ේථාන 
ප්රමාණය (දවසකට ඝන 

මීටර්ත) 
% 

මහනුවර මහ නගර  සභාව 
තුළ 

ගපාල්ගගාල්ල  10,000 

63% 
ගකාන්ඩගදනිය  40,000 
ගැටගේ  36,000 
එකතුව  86,000 

මහනුවර මහ නගර 
සභාගවන් පිටත  

හාරගම 2,000 

37% 
බලගගාල්ල  10,500 
මීවතුර  38,000 

එකතුව  50,500 
එකතුව 136,500 100% 

 

මුලාශ්රය:  ජල කර්තමාන්ත අිංශය, මහනුවර මහ නගර සභාව , 2017 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රගද්වශය  සඳහා පානීය ජල සම්පාදනය  මහනුවර මහ නගර  සභාව 

මඟින් පමණක් සදුකරනු ලබන අතර ජල සම්පාදන ක්රියාවලිය සදුකිරීම සඳහා  ගැටගේ මහවැලි 

ගඟ,  ගරාේනික් ජලාශය හා දුණුමඩලාව වැව යන  මුලාශ්රයන්  මඟින්  ජලය ලබා ගනී. ඉහත මුලාශ්ර 

මඟින් දිනකට ජලය ඝන මීටර්ත 36,000 ක් පමණ ලබාගන්නා  අතර, ගැටගේ හා  ගේල්ේපාර්තක්  යන 

ජල පිත්රාගාර 02 මඟින්  පිරිපහදු කරනු ලබයි. නගර සභාව සතු ඝන මීටර්ත 36,000ක ධාරිතාවය 

ප්රමාණවත් ගනාවන බැින්  දදනිකව ජලය ඝන මීටර්ත  10,000 -12,000ක් අතර ප්රමාණයක් 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් මිල දී ගනී. ඒ අනුව අගප්පක්ෂිත ජනගහනය 

සඳහාත්, පවතින ජනගහනය සඳහාත්, මහනුවර නගරය තුළ ිධිමත් ජල සැපයුමක් ලබා දිය හැකි 

බවට හඳුනාගත හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දුර්ව තා 

1. මහනුවර නගරය තුළ විහිදී ඇති ප්රධ්ාන මාර්ග ඡදපස පාසේ රැසක්ත පිහිටා තිබීම 

මහනුවර නගරය ගවත අධයාපනික වශගයන් වැදගත් ේථානයක් හිමිවී තිබීම ගේතුගවන් නගරය 
තුළ ජනප්රිය පාසල් ිශාල ප්රමාණයක් පිහිටා ඇත. ඒ අනුව අධයාපනික අවශයතාවයන් සඳහා 
දිනකට මහනුවර නගරය ගවත 63,000කට ආසන්න ප්රමාණයක ජනතාවක් පැමිගණ්. දිනකට 
පැමිගණන පිරිගසන් 71.4%ක් පමණ ප්රමාණයක් ගපෞද්වගලික වාහන වලින් පැමිගණන අතර 
25.4%ක් පමණ ප්රමාණයක් ගපෞද්වගලික පාසල් වෑන් රථ වලින්ද, 3.2%ක පමණ ප්රමාණයක් ගවනත් 
ක්රමයන් වලින් අධයාපනික අවශයතා සඳහා නගරය ගවත පැමිගණ්. ගම් අනුව පැහැදිලි වනුගේ 
අධයාපනික අවශයතාවයන් සඳහා පැමිගණන පිරිගසන් බහුතරයක් ගපෞද්වගලික වාහන වලින් 
පහත වගුගවන් ගපන්වා ඇති පරිදි පැමිගණන බවත් එය වාහන තදබදයට වක්ර ආකාරගයන් ඉවහල් 
වන බවත්ය. 

 

ෙගු අංක 8: ප්රධාන මාර්ග ෙල ොහන හා පදිකයන්වේ ඝණත්ෙය 

මාර්තග  
පැය 24 තුළ 

වාහන පදිකයන් 
සරිමාගවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත 18.30% 20.00% 
ිලියම් ගගාපල්ලව මාවත 19.00% 34.20% 
කටුගේගතාට පාර 30.60% 34.20% 
ගපාල්ගගාල්ල පාර 3.60% 1.30% 
සරිමල්වත්ත පාර 3.80% 1.80% 
ගේවාහැට පාර 17.30% 16.30% 
අම්පිටිය පාර 7.40% 6.60% 

 

මුලාශ්රය : කුමාරගේ, 2014 

ඉහත ගණනය කිරීම් වලට අනුව පැය 24ක් තුළ සරිමාගවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, ිලියම් 

ගගාපල්ලව මාවත හා කටුගේගතාට පාර තුළ වැඩිම  පදිකයන් හා වාහන සිංඛ්යාවක් දක්නට ලැගේ. 

ිලියම්ගගාපල්ලව මාවත, කටුගේගතාට පාර හා සරිමාගවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත ආදී මාර්තගයන් 

ගදපස පාසල් වැඩි වශගයන් පහත රූපගේ  පරිදි පිහිටා ඇති අතර පාසල් වයාප්පතිය හා ප්රධාන මාර්තග 

වල වාහන හා පදිකයන්ගේ ඝණත්වය සිංසන්දනය කිරීම්දී වාහන ඝණත්වය වැඩි වීම සඳහා පාසල් 

වල වයාප්පතිය බලපා ඇති බව අනාවරණය කර ගත හැකිය 
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රූප අිංක   21: මහනුවර නගරය තුළ පාසල් වල වයාප්පතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: පාසල් වල වයාප්පතිය පිලිබඳ ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය  මධයම පළාත් කාර්තයාලය, 
මහනුවර 2017  

 

2. ප්රජා විඡනෝද කටයුතු ඡවනුඡවන් ඡහක්තටයාර 129.7ක භුමි ප්රමාණයක අවශයතාවයක්ත 
පැවීම  

2012 වර්තෂගේ ජන හා සිංඛ්යා ගල්ඛ්න ගදපාර්තතගම්න්තුගේ දත්තයන්ට අනුව නගරය තුළ 

102,459ක් පමණ ජන සිංඛ්යාවක් ජීවත් වන බවට වාර්තතා කර ඇත. ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත 

ේථාන ගවනුගවන් ගවන් කළ යුතු භූමි ප්රමාණයන් පිළිබඳ සම්මතයන්ට අනුව පුද්වගලයන් 1,000ක් 

ගවනුගවන් ගහක්ටයාර 1.4ක භුමි ප්රමාණයක් ගවන් කළ යුතු අතර වර්තතමානය වන ිට මහනුවර 

නගරගයහි ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන ගවනුගවන් ගවන් කරන ලද භූමි ප්රමාණය 

ගහක්ටයාර 18.7ක් පමණ වන බව ක්ගේත්ර සමීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වී ඇත. එම ේථාන වල 

වයාප්පතිය පහත රුපගේ පරිදි හඳුනාගත හැකිය. වර්තතමාන ජනගහනය ගවනුගවන් ප්රජා ිගනෝද 

කටයුතු හා ිවෘත ේථාන ගවනුගවන් පවත්වා ගතයුතු භූමි ප්රමාණයන්හි සම්මතයන්ට අනුව 

ප්රමාණවත් තරම් භූමි ප්රමාණයක් ගනාමැති වීම මහනුවර නගරය තුළ හඳුනාගත හැකි 

දුර්තවලතාවයක් ගලස දැක්ිය හැක. 

රූප අිංක   22: ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන ගවනුගවන් මහනුවර නගරය තුළ ගවන් කර ඇති 

ේථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන ගවනුගවන් නගරය තුළ ගවන් කර ඇති ේථානයන් පිලිබඳ ක්ගේත්ර 
සමීක්ෂණය, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය  මධයම පළාත් කාර්තයාලය මහනුවර 2017 

 

නව සිංවර්තධන සැලැේමට අනුව මහනුවර නගරය තුළ වර්තෂ 2030 වන ි ට මහජනතාව 106,000ක් 

පමණ ප්රමාණයක් රදවා තබා ගැනීමට අගප්පක්ෂා කරනු ලබන අතර ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත 

ේථාන ගවනුගවන් නගරය තුළ ඒ ගවනුගවන් ගවන් කළ යුතු භූමි ප්රමාණය ගහක්ටයාර 148.4ක් 

පමණ ගේ. ඒ අනුව  අගප්පක්ෂිත ජනගහනය ගවනුගවන් ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන 

ගවනුගවන් තවදුරටත් ගහක්ටයාර 129.7ක පමණ භූමි ප්රමාණයක් ගවන් කළ යුතුව ඇත.  තවද 

වර්තතමානය තුළ පවතින ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන වල පවතින අඩු පහසුකම් 

ගේතුගවන් මහජන ආකර්තෂණය ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතීමත් ගමම නගරය තුළ පවතින 

දුර්තවලතාවයක් ගලසට හැදින්ිය හැකිය. ඒ බව පහත රුප වලින් ගමානවට පැහැදිලි ගේ. 
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රූප අිංක   21: මහනුවර නගරය තුළ පාසල් වල වයාප්පතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: පාසල් වල වයාප්පතිය පිලිබඳ ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය  මධයම පළාත් කාර්තයාලය, 
මහනුවර 2017  

 

2. ප්රජා විඡනෝද කටයුතු ඡවනුඡවන් ඡහක්තටයාර 129.7ක භුමි ප්රමාණයක අවශයතාවයක්ත 
පැවීම  

2012 වර්තෂගේ ජන හා සිංඛ්යා ගල්ඛ්න ගදපාර්තතගම්න්තුගේ දත්තයන්ට අනුව නගරය තුළ 

102,459ක් පමණ ජන සිංඛ්යාවක් ජීවත් වන බවට වාර්තතා කර ඇත. ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත 

ේථාන ගවනුගවන් ගවන් කළ යුතු භූමි ප්රමාණයන් පිළිබඳ සම්මතයන්ට අනුව පුද්වගලයන් 1,000ක් 

ගවනුගවන් ගහක්ටයාර 1.4ක භුමි ප්රමාණයක් ගවන් කළ යුතු අතර වර්තතමානය වන ිට මහනුවර 

නගරගයහි ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන ගවනුගවන් ගවන් කරන ලද භූමි ප්රමාණය 

ගහක්ටයාර 18.7ක් පමණ වන බව ක්ගේත්ර සමීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වී ඇත. එම ේථාන වල 

වයාප්පතිය පහත රුපගේ පරිදි හඳුනාගත හැකිය. වර්තතමාන ජනගහනය ගවනුගවන් ප්රජා ිගනෝද 

කටයුතු හා ිවෘත ේථාන ගවනුගවන් පවත්වා ගතයුතු භූමි ප්රමාණයන්හි සම්මතයන්ට අනුව 

ප්රමාණවත් තරම් භූමි ප්රමාණයක් ගනාමැති වීම මහනුවර නගරය තුළ හඳුනාගත හැකි 

දුර්තවලතාවයක් ගලස දැක්ිය හැක. 

රූප අිංක   22: ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන ගවනුගවන් මහනුවර නගරය තුළ ගවන් කර ඇති 

ේථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන ගවනුගවන් නගරය තුළ ගවන් කර ඇති ේථානයන් පිලිබඳ ක්ගේත්ර 
සමීක්ෂණය, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය  මධයම පළාත් කාර්තයාලය මහනුවර 2017 

 

නව සිංවර්තධන සැලැේමට අනුව මහනුවර නගරය තුළ වර්තෂ 2030 වන ි ට මහජනතාව 106,000ක් 

පමණ ප්රමාණයක් රදවා තබා ගැනීමට අගප්පක්ෂා කරනු ලබන අතර ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත 

ේථාන ගවනුගවන් නගරය තුළ ඒ ගවනුගවන් ගවන් කළ යුතු භූමි ප්රමාණය ගහක්ටයාර 148.4ක් 

පමණ ගේ. ඒ අනුව  අගප්පක්ෂිත ජනගහනය ගවනුගවන් ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන 

ගවනුගවන් තවදුරටත් ගහක්ටයාර 129.7ක පමණ භූමි ප්රමාණයක් ගවන් කළ යුතුව ඇත.  තවද 

වර්තතමානය තුළ පවතින ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන වල පවතින අඩු පහසුකම් 

ගේතුගවන් මහජන ආකර්තෂණය ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතීමත් ගමම නගරය තුළ පවතින 

දුර්තවලතාවයක් ගලසට හැදින්ිය හැකිය. ඒ බව පහත රුප වලින් ගමානවට පැහැදිලි ගේ. 
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රූප අිංක   23: මහනුවර නගරය තුළ ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන වල පවතින අඩු පහසුකම් 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය, මහනුවර 2017 

 

3. නගර මධ්යය තුළ ඇවිද යාම සඳහා වූ ආකර්ෂණිය පසුබිමක්ත ඡනාමැති වීම  

මහනුවර නගරය ගවත දිනකට 325,000කට ආසන්න මහ ජනතාවක් ප්රමාණයක් පැමිගණන බවට 

අනාවරණය වී ඇති නමුත් නගරගයහි ඇිද යාම සඳහා පවතින ආකර්තෂණය ගමන්ම පහසුකම්ද 

ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. නගරය තුළ පදිකයන්ගේ ඝණත්වය පිළිබඳව සදු කරනු ලැබූ 

අධයයනයන්ට අනුව ගු්ගෂ් ප්රගද්වශය, දළදා වීදිය ප්රගද්වශය, මහනුවර ගරෝහල දක්වා වූ ගමන් 

මාර්තගය හා මහනුවර වැව රවම ආ�ත ප්රගද්වශය හඳුනාගත හැකිය.   

ඒ අනුව නගරය පුරා පදිකයන්ගේ ිහිදීමක් දක්නට ගනාමැති අතර නගර මධයයට පමණක් එය 

සීමා වී ඇති බව නගරය තුළ පදිකයන් ඇිද යාම පිළිබඳව අවධානය ගයාමු කිරීගම්දී තව දුරටත් 

හඳුනාගත හැකිය. තවද ආබාධිත පුද්වගලයන් ඇිද යාගම්දී බාධාකාරී ගලසට ඇතැම් ේථාන 

පැවතීම, අනාරක්ෂිත ේථාන හා සැගවුණු නමුත් පදිකයන් භාිත කරන මාර්තගයන් පැවතීම ඒවා 

වැඩි දියුණු කර ගනාතිබීම, පටු මාවත් පැවතීම හා අිධිමත්ව රථවාහන නවතා තැබීම නගරය තුළ 

ඇිද යාම සඳහා පවතින ආකර්තෂණය හා පහසුකම් ඉතාමත් අඩු මට්ටමක පැවතීමට ගේතු වී ඇත. 
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රූප අිංක   23: මහනුවර නගරය තුළ ප්රජා ිගනෝද කටයුතු හා ිවෘත ේථාන වල පවතින අඩු පහසුකම් 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්තයාලය, මහනුවර 2017 

 

3. නගර මධ්යය තුළ ඇවිද යාම සඳහා වූ ආකර්ෂණිය පසුබිමක්ත ඡනාමැති වීම  

මහනුවර නගරය ගවත දිනකට 325,000කට ආසන්න මහ ජනතාවක් ප්රමාණයක් පැමිගණන බවට 

අනාවරණය වී ඇති නමුත් නගරගයහි ඇිද යාම සඳහා පවතින ආකර්තෂණය ගමන්ම පහසුකම්ද 

ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. නගරය තුළ පදිකයන්ගේ ඝණත්වය පිළිබඳව සදු කරනු ලැබූ 

අධයයනයන්ට අනුව ගු්ගෂ් ප්රගද්වශය, දළදා වීදිය ප්රගද්වශය, මහනුවර ගරෝහල දක්වා වූ ගමන් 

මාර්තගය හා මහනුවර වැව රවම ආ�ත ප්රගද්වශය හඳුනාගත හැකිය.   

ඒ අනුව නගරය පුරා පදිකයන්ගේ ිහිදීමක් දක්නට ගනාමැති අතර නගර මධයයට පමණක් එය 

සීමා වී ඇති බව නගරය තුළ පදිකයන් ඇිද යාම පිළිබඳව අවධානය ගයාමු කිරීගම්දී තව දුරටත් 

හඳුනාගත හැකිය. තවද ආබාධිත පුද්වගලයන් ඇිද යාගම්දී බාධාකාරී ගලසට ඇතැම් ේථාන 

පැවතීම, අනාරක්ෂිත ේථාන හා සැගවුණු නමුත් පදිකයන් භාිත කරන මාර්තගයන් පැවතීම ඒවා 

වැඩි දියුණු කර ගනාතිබීම, පටු මාවත් පැවතීම හා අිධිමත්ව රථවාහන නවතා තැබීම නගරය තුළ 

ඇිද යාම සඳහා පවතින ආකර්තෂණය හා පහසුකම් ඉතාමත් අඩු මට්ටමක පැවතීමට ගේතු වී ඇත. 

  

රූප අිංක   24: පදිකයින් ගැවගසන ේථාන වල පවතින ගැටලු 
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4. මාර්ගය ඡදපස ඡහෝ රථ ගාේ ව  වාහන නැවතා තැබීම සඳහා 150%ක ඉේුමක්ත 
පැවීම  

මහනුවර නගරය ගවත දිනකට 56,000කට ආසන්න ප්රමාණයක් රථ වාහන ඇතුළු වන අතර 

දිනකට 14,700කට  ආසන්න ප්රමාණයක් නගර සීමාව තුළ නවතා තබන බවට ඇේතගම්න්තු ගත 

කළ හැකිය. නගර මධයය තුළ රථවාහන නැවතීගම් ේථාන සැපයීම ආසන්න වශගයන් 3,225ක 

පමණ ප්රමාණයක් ගේ. මාර්තගගයන් පිටත නැවතීම් ආසන්න වශගයන් 1,760ක් පමණ වන අතර 

මාර්තගය මත රථ වාහන නැවතීම් ආසන්න වශගයන් 1,465ක් පමණ වන බවට ඇේතගම්න්තු ගත 

කළ හැකිය. ඒ අනුව නගර මධයය තුළ රථවාහන නැවතීම සඳහා පවතින ඉල්ලුම 150%ක් පමණ 

වන අතර එය ප්රමාණාත්මක වශගයන් 4,850ක් පමණ අගයක් ගනී.  

නගර මධයගයන් පිටත රථවාහන නැවතීගම් ේථාන සැපයීම ආසන්න වශගයන් 2,585ක පමණ 

ප්රමාණයක් ගේ. මාර්තගගයන් පිටත නැවතීම් ආසන්න වශගයන් 1,760ක් පමණ වන අතර මාර්තගය 

මත රථ වාහන නැවතීම් ආසන්න වශගයන් 825ක් පමණ වන බවට ඇේතගම්න්තු ගත කළ හැකිය. 

ඒ අනුව නගර මධයගයන් පිටත සීමාව තුළ රථවාහන නැවතීම සඳහා පවතින් ඉල්ලුම 150%ක් 

පමණ වන අතර එය ප්රමාණාත්මක වශගයන් 3,900ක් පමණ අගයක් ගනී. වර්තතමානය වන ිට රථ 

වාහන නැවතීම සඳහා ප්රමාණවත් තරම් ඉඩ පහසුකම් ගනාමැති වීම නගරගයහි පවතින 

දුර්තවලතාවයක් ගලස හඳුනාගත හැකිය.   

රූප අිංක   25: මහනුවර නගරය තුළ රථ වාහන නැවතීම සඳහා පවතින ේථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: මහනුවර නගරය තුළ රථ වාහන නැවතීම සඳහා පවතින් ේථාන පිළිබඳ ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, 2020  
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4. මාර්ගය ඡදපස ඡහෝ රථ ගාේ ව  වාහන නැවතා තැබීම සඳහා 150%ක ඉේුමක්ත 
පැවීම  

මහනුවර නගරය ගවත දිනකට 56,000කට ආසන්න ප්රමාණයක් රථ වාහන ඇතුළු වන අතර 

දිනකට 14,700කට  ආසන්න ප්රමාණයක් නගර සීමාව තුළ නවතා තබන බවට ඇේතගම්න්තු ගත 

කළ හැකිය. නගර මධයය තුළ රථවාහන නැවතීගම් ේථාන සැපයීම ආසන්න වශගයන් 3,225ක 

පමණ ප්රමාණයක් ගේ. මාර්තගගයන් පිටත නැවතීම් ආසන්න වශගයන් 1,760ක් පමණ වන අතර 

මාර්තගය මත රථ වාහන නැවතීම් ආසන්න වශගයන් 1,465ක් පමණ වන බවට ඇේතගම්න්තු ගත 

කළ හැකිය. ඒ අනුව නගර මධයය තුළ රථවාහන නැවතීම සඳහා පවතින ඉල්ලුම 150%ක් පමණ 

වන අතර එය ප්රමාණාත්මක වශගයන් 4,850ක් පමණ අගයක් ගනී.  

නගර මධයගයන් පිටත රථවාහන නැවතීගම් ේථාන සැපයීම ආසන්න වශගයන් 2,585ක පමණ 

ප්රමාණයක් ගේ. මාර්තගගයන් පිටත නැවතීම් ආසන්න වශගයන් 1,760ක් පමණ වන අතර මාර්තගය 

මත රථ වාහන නැවතීම් ආසන්න වශගයන් 825ක් පමණ වන බවට ඇේතගම්න්තු ගත කළ හැකිය. 

ඒ අනුව නගර මධයගයන් පිටත සීමාව තුළ රථවාහන නැවතීම සඳහා පවතින් ඉල්ලුම 150%ක් 

පමණ වන අතර එය ප්රමාණාත්මක වශගයන් 3,900ක් පමණ අගයක් ගනී. වර්තතමානය වන ිට රථ 

වාහන නැවතීම සඳහා ප්රමාණවත් තරම් ඉඩ පහසුකම් ගනාමැති වීම නගරගයහි පවතින 

දුර්තවලතාවයක් ගලස හඳුනාගත හැකිය.   

රූප අිංක   25: මහනුවර නගරය තුළ රථ වාහන නැවතීම සඳහා පවතින ේථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: මහනුවර නගරය තුළ රථ වාහන නැවතීම සඳහා පවතින් ේථාන පිළිබඳ ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, 2020  

5. ඡපාදු ප්රවාහන ඡස්වය භාවිතා කිරීම අඩු මට්ටමක පැවීම  

මහනුවර නගරය ගවත දිනකට 325.000 කට ආසන්න ජන ප්රමාණයක් පැමිගණන අතර එයින් 

90,000ක් පමණ ප්රමාණයක් රැකියා අවේථා සඳහාද 60,000 ක පමණ ප්රමාණයක් අධයාපනික 

අවශයතා සඳහාද ගේ. ගපාදු ප්රවාහන භාිතය මහනුවර නගරය තුළ 64% ක් පමණ වන අතර 

දුම්රිය භාිතය 2%ක පමණ අඩු අගයක් ගනී. එය ජාතික මට්ටගම් භාිතයට වඩා ඉතා අඩු 

ප්රමාණයක් වීම දුර්තවලතාවයක් ගලසට හඳුනාගත හැකිය. 

6. අඩු පහසුකේ සහිත නිවාස අක්තකර 78ක පමණ ප්රමාණයක්ත පුරාවට නගරය පුරා විසිරී 
තිබීම 

මහනුවර නගරය තුළ  අඩු පහසුකම් සහිත නිවාස වයාප්පතියක් පවතින අතර එවැනි ේථාන 36ක් 

පමණ ගම් වන ිට හඳුනාගගන ඇත. එම නිවාස අක්කර 80ක පමණ ප්රගද්වශයක් පුරාවට වයාප්පතව 

ඇති අතර නිවාස ඒකක 2,176ක් පමණ එම ේථාන වල පවතින බවට ඇේතගම්න්තු කළ හැකිය. 

එම නිවාස ප්රමාණගයන් 71%ක පමණ නිවාස ඒකක වල ජීවත් වන ජනතාව පර්තචේ 06ට  අඩු භූමි 

භාගයක ජීවත් ගේ. එම අඩු ආදායම් ලාභී නිවාස පිහිටා ඇති ඉඩම් වල හිමිකාරීත්වය ගදස බැලීගම්දී 

47%ක පමණ ප්රමාණයක් මහනුවර මහනගර  සභාව සතු ඉඩම්, 20%ක් පමණ ගපෞද්වගලික ඉඩම්, 

16%ක් පමණ ජාතික නිවාස සිංවර්තධන අධිකාරියට අයත්වන ඉඩම්, 11%ක් පමණ ආගමික ේථාන 

වලට අයත් ඉඩම්,  4%ක් පමණ ශ්රි ලිංකා දුම්රිය ගදපාර්තතගම්න්තුවට අයත් වන ඉඩම්, 2%ක් පමණ 

රජය සතු ඉඩම් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 

රූප අිංක   26: මහනුවර නගරය තුළ අඩු ආදායම් ලාභී නිවාස වල වයාප්පතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය,මධයම පළාත් කාර්තයාලය 2016  
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ගමගලස  අඩු අදායම් ලාභී නිවාස නගරය පුරා වයාප්පතව පැවතීම නාගරික ගන්වාසක වයාප්පතියට 

ගැටලුකාරී තත්වයක් උදා කරන අතර එය මහනුවර නගරය  තුළ  පවතින දුර්තවලතාවයක් ගලසට 

හඳුනාගත හැකිය   . 

 

අවස්ථා 

1. ඡයෝජිත මධ්යම අධිඡේගී මාර්ගය  

ජාතික ගභෞතික සැලසුම 2050 ට අනුව ගයෝජිත මධයම අධිගේගී මාර්තගය කඩවත සට ගපාතුහැර 

හරහා දඹුල්ල දක්වාද, ගපාතුහැර සට ගලගගදර දක්වාද ඉදිකිරීමට ගයෝජිත ගේ.  

ඒ අනුව ගලගගදර පිිසුම් මාර්තගය හරහා මධයම අධිගේගී මාර්තගයට ප්රගේශවීගම් හැකියාවක් පවතී. 

එය මහනුවර නගරයට හිමිවී ඇති වරප්රසාදයක් ගලසට හඳුනාගත හැකිය.  

05 jk mßÉfþoh

Y'ÿ'w'; úYaf,aIK
(SWOT Analysis)yd 
o;a; úYaf,aIKfha 
idrxYh

wjia:d
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ගමගලස  අඩු අදායම් ලාභී නිවාස නගරය පුරා වයාප්පතව පැවතීම නාගරික ගන්වාසක වයාප්පතියට 

ගැටලුකාරී තත්වයක් උදා කරන අතර එය මහනුවර නගරය  තුළ  පවතින දුර්තවලතාවයක් ගලසට 

හඳුනාගත හැකිය   . 

 

අවස්ථා 

1. ඡයෝජිත මධ්යම අධිඡේගී මාර්ගය  

ජාතික ගභෞතික සැලසුම 2050 ට අනුව ගයෝජිත මධයම අධිගේගී මාර්තගය කඩවත සට ගපාතුහැර 

හරහා දඹුල්ල දක්වාද, ගපාතුහැර සට ගලගගදර දක්වාද ඉදිකිරීමට ගයෝජිත ගේ.  

ඒ අනුව ගලගගදර පිිසුම් මාර්තගය හරහා මධයම අධිගේගී මාර්තගයට ප්රගේශවීගම් හැකියාවක් පවතී. 

එය මහනුවර නගරයට හිමිවී ඇති වරප්රසාදයක් ගලසට හඳුනාගත හැකිය.  

අරමුණු 04: පවතින සේපත් උපඡයෝජනය කිරීම තුළින් ස්වයංඡපෝෂිත ආර්ිකයක්ත 
ඡගාඩනැගීම 

  

1' foaYSh yd úfoaYSh ixpdrl 
wdl¾IKSh ia:dk k.rh ;=< 
msysgd ;sîu'

2' Y%S ,xldfõ iuia; fydag,a 
ixLHdfjka 10] la muK uykqjr 
k.rh ;=< msysgd ;sîu'

3' cd;sl o< foaYSh ksIamdokh i|yd 
uOHu m<df;a odhl;ajh 04 jeks 
ia:dkfha mej;Su'

4' úfYaI ld,j,§ mj;ajkq ,nk 
W;aij fjkqfjka úYd, msßila 
k.rh fj; meñKSu'

5' foaYSh yd úfoaYSh ixpdrlhka 
uykqjr k.rh ;=< /§fï 
m%udKh by< uÜgul mej;Su'

1' uykqjr k.rh jgd ixpdrl 
wdl¾IKSh ia:dk /ila msysgd 
;sîu' 

2' iq¿ yd .Dyia: l¾udka; k.rh 
jgd msysgd ;sîu'

3' uykqjr k.rh flakao% lr.;a wê 
kd.ßl l,dmhla f,ig cd;sl 
fN!;sl ie,iqu uÕska y÷kdf.k 
;sîu'

1' fylaghdr 46la muK W!K 
Wmfhdack bvï f,i mej;Su' 

2' foaYSh yd úfoaYSh ixpdrlhka 
i|yd uykqjr k.rh ;=< 
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ශක්තීන් 

1. ඡද්ශීය හා විඡද්ශීය සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන නගරය තුළ පිහිටා තිබීම 

මහනුවර නගරය තුළ ගද්වශීය හා ිගද්වශීය සිංචාරකයන්ගේ ආකර්තෂණය දිනා ගන්නා ලද ේථාන 

රැසක් පිහිටා තිගබන අතර ඒවා අතරින් ශ්රි දළදා මාළිගාව ඉන් ප්රධාන තැනක් හිමිගේ. අගනකුත් 

ේථාන ගලසට, 

ගැරිසන් ආදාහනාගාරය      යුධ ආදාහනාගාරය 

උඩවත්ත කැළය හා වාකරවත්ත   ගප්පරාගදණිය, උද්විත උදයානය  

බහිරවකන්ද ිහාරය    ගලෝක ගබෞද්වධ ගකෞතුකාගාරය 

මහනුවර දර්තශන ේථාන (View Point)  මහනුවර නුවර වැව රවුම 

ගේල්ේ උදයානය  

ගැටගේ ිහාරය 

ආදී ේථාන හඳුනාගත හැකිය. 

 

2.  �  ංකාඡේ සමස්ත ඡහෝටේ සංඛයාඡවන් 10%ක්ත පමණ මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා 
තිබීම 

මහනුවර නගරය තුළ තරු පන්තිගේ ගහෝටල් ිශාල ප්රමාණයක් පිහිටා ඇති අතර ඒවා තරු 5 

පන්තිගේ සට කුඩා පරිමාණගේ ආගන්තුක නිවාස දක්වා වූ පරාසයක් තුළ ිහිදී ඇත. ඒවා අතර 

මධයම පළාගත් තරු පගේ පන්තිගේ ගහෝටල්  ප්රමාණගයන් ගහෝටල් 02ක් පමණ මහනුවර නගරය 

තුළ පිහිටා ඇත.  

ශ්රි ලිංකාගේ සමේත ගහෝටල් ප්රමාණගයන් 10%ක් හා සමේත ගහෝටල් කාමර සිංඛ්යාගවන් 

10.2%ක් පමණ මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා තිබීම නගරය ගවත  හිමිවී ඇති ශක්තියක් ගලසට 

හඳුනාගත හැකිය. 
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ශක්තීන් 

1. ඡද්ශීය හා විඡද්ශීය සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන නගරය තුළ පිහිටා තිබීම 

මහනුවර නගරය තුළ ගද්වශීය හා ිගද්වශීය සිංචාරකයන්ගේ ආකර්තෂණය දිනා ගන්නා ලද ේථාන 

රැසක් පිහිටා තිගබන අතර ඒවා අතරින් ශ්රි දළදා මාළිගාව ඉන් ප්රධාන තැනක් හිමිගේ. අගනකුත් 

ේථාන ගලසට, 

ගැරිසන් ආදාහනාගාරය      යුධ ආදාහනාගාරය 

උඩවත්ත කැළය හා වාකරවත්ත   ගප්පරාගදණිය, උද්විත උදයානය  

බහිරවකන්ද ිහාරය    ගලෝක ගබෞද්වධ ගකෞතුකාගාරය 

මහනුවර දර්තශන ේථාන (View Point)  මහනුවර නුවර වැව රවුම 

ගේල්ේ උදයානය  

ගැටගේ ිහාරය 

ආදී ේථාන හඳුනාගත හැකිය. 

 

2.  �  ංකාඡේ සමස්ත ඡහෝටේ සංඛයාඡවන් 10%ක්ත පමණ මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා 
තිබීම 

මහනුවර නගරය තුළ තරු පන්තිගේ ගහෝටල් ිශාල ප්රමාණයක් පිහිටා ඇති අතර ඒවා තරු 5 

පන්තිගේ සට කුඩා පරිමාණගේ ආගන්තුක නිවාස දක්වා වූ පරාසයක් තුළ ිහිදී ඇත. ඒවා අතර 

මධයම පළාගත් තරු පගේ පන්තිගේ ගහෝටල්  ප්රමාණගයන් ගහෝටල් 02ක් පමණ මහනුවර නගරය 

තුළ පිහිටා ඇත.  

ශ්රි ලිංකාගේ සමේත ගහෝටල් ප්රමාණගයන් 10%ක් හා සමේත ගහෝටල් කාමර සිංඛ්යාගවන් 

10.2%ක් පමණ මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා තිබීම නගරය ගවත  හිමිවී ඇති ශක්තියක් ගලසට 

හඳුනාගත හැකිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අිංක 9: මහනුවර නගරය තුළ පිහිටා ඇති ගහෝටල් ප්රමාණය 

ඡහෝටේ වර්ග 
�  ංකාඡේ 
මුළු ඡහෝටේ 

මධ්යම පළාත 
තුළ පිහි ටි 
ඡහෝටේ 

% මහනුවර % 

තරු 5 ගහෝටල් 13 3 23 2 67 

තරු 4 ගහෝටල් 13 4 31 1 25 

තරු 3 ගහෝටල් 13 5 38 2 40 

තරු 2 ගහෝටල් 39 7 18 5 71 

තරු 1 ගහෝටල් 31 7 23 3 43 

ගහෝටල් (වර්තග ගනාකල) 140 25 18 12 48 

කුඩාපරිමාණගේ ගහෝටල් 19 3 16 1 33 

කුඩාපරිමාණගේ ආගන්තුක නිවාස 25 8 32 4 50 

BB ඒකක 92 22 24 15 68 

ආගන්තුක නිවාස 292 79 27 42 53 

ගපෞරාණික නිවාස 48 13 27 7 54 

තානායම් 368 34 9 23 68 

ිගද්වශ නිගයෝජිත ආයතන 487 10 2 10 100 

සිංචාරක ගවළද සැල් 144 37 26 26 70 

 

මුලාශ්රය : සිංචාරක සිංවර්තධන අධිකාරිය, 2017 

 

3. දළ ඡද්ශීය නිෂ්පාදනය සඳහා මධ්යම පළාඡත් දායකත්වය 03 වැනි ස්ථානඡේ පැවීම 

2015 වර්තෂගේදී දළ ගද්වශීය නිේපාදනය සඳහා මධයම පළාගත් දායකත්වය 10.3% වන අතර එය 

සයලු පළාත් අතරින් 04 වැනි ේථානය ගනු ලබයි. කෘෂිකාර්තමික අිංශගයන් 13.8%ක්ද, කර්තමාන්ත 

අිංශගයන් 7.9%ක්ද ගේවා අිංශගයන් 11.0%ක්ද ජාතික දළ ගද්වශීය නිේපාදන සඳහා  දායකත්වය 

සපයනු ලැගේ. ඒ අනුව පළාත් දළ ගද්වශීය නිේපාදනය සඳහා මහනුවර දිේත්රික්කගයන් 

කෘෂිකාර්තමික අිංශය සඳහා 5.5%ක්ද, කර්තමාන්ත අිංශය සඳහා 22.8%ක්ද ගේවා අිංශය සඳහා  

71.6%ක්ද  දායකත්වය සපයනු ලබන බව පුගරෝකථනය කළ හැකිය. 
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රූප අිංක   27 : දළ ගද්වශීය නිේපාදනය 2015 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: වාර්තෂික සිංඛ්යා ගල්ඛ්න වාර්තතාව, මහ බැිංකුව -2016 

 

4. විඡශ්ෂ කා ව දී පවත්වනු  බන උත්සව ඡවනුඡවන් විශා  පිරිසක්ත නගරය ඡවත 
පැමිණීම 

මහනුවර නගරය තුළ පවත්වනු ලබන ිගේෂිත උත්සව ගලස දළදා ගපරහැර , ිගේෂිත ධාතු 

ප්රදර්තශන, අලුත් සහල් මිංගලයය, නානු මුර මිංගලය ආදී උත්සව හැදින්ිය හැකි අතර දදනිකව  

දළදා මාළිගය ගවත පැමිගණන බැතිමතුන් ප්රමාණය 5000කට ආසන්න වන අතර ිගේෂ 

අවේථාවලදී 5000 සට 50000 ඉක්මවා යන බව ගණනය කර ඇත. 

වගු අිංක 10: ශ්රි දළදා මාළිගාව ගවත සාමානය දිනකදී පැමිගණන බැතිමතුන් සිංඛ්යාව 

 

මුලාශ්රය : ශ්රි දළදා මාළිගාව සිංවර්තධන වයාපෘතිය , නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය මහනුවර, 2016 

මීට අමතරව දිනකට ිගද්වශීය සිංචාරකයින් 600 – 700ත් අතර ප්රමාණයක් පැමිගණන අතර එය 
නගරය ගවත හිමිි ඇති ශක්තියක් ගලසට වැඩිදුරටත් හඳුනාගත හැකිය. 

 

 

දිනය 

ගේලාව 

ගප.ව 5.00  -

ගප.ව 8.00 

ගප.ව 8.00 -  

ගප.ව 11.00 

ගප.ව 11.00 

- ප.ව 2.00 

ප.ව 2.00 -  

ප.ව 5.00 

ප.ව 5.00 -  

ප.ව 8.00 

සාමානය 

දිනකදී 
950 – 1100  800 – 1200  500 – 600  400 – 800  600 – 950  

ගපෝය දිනකදී 2500 – 8500  
10000 – 

15000 

7000 – 

9000 

8000 – 

10000 

6000 – 

9000 

ගවනත් නිවාඩු 

දිනකදී 
3500 - 7000  

8000 - 

11000 
6000 - 7000  4000 - 7000  

3000 – 

6000 
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රූප අිංක   27 : දළ ගද්වශීය නිේපාදනය 2015 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය: වාර්තෂික සිංඛ්යා ගල්ඛ්න වාර්තතාව, මහ බැිංකුව -2016 

 

4. විඡශ්ෂ කා ව දී පවත්වනු  බන උත්සව ඡවනුඡවන් විශා  පිරිසක්ත නගරය ඡවත 
පැමිණීම 

මහනුවර නගරය තුළ පවත්වනු ලබන ිගේෂිත උත්සව ගලස දළදා ගපරහැර , ිගේෂිත ධාතු 

ප්රදර්තශන, අලුත් සහල් මිංගලයය, නානු මුර මිංගලය ආදී උත්සව හැදින්ිය හැකි අතර දදනිකව  

දළදා මාළිගය ගවත පැමිගණන බැතිමතුන් ප්රමාණය 5000කට ආසන්න වන අතර ිගේෂ 

අවේථාවලදී 5000 සට 50000 ඉක්මවා යන බව ගණනය කර ඇත. 

වගු අිංක 10: ශ්රි දළදා මාළිගාව ගවත සාමානය දිනකදී පැමිගණන බැතිමතුන් සිංඛ්යාව 

 

මුලාශ්රය : ශ්රි දළදා මාළිගාව සිංවර්තධන වයාපෘතිය , නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය මහනුවර, 2016 

මීට අමතරව දිනකට ිගද්වශීය සිංචාරකයින් 600 – 700ත් අතර ප්රමාණයක් පැමිගණන අතර එය 
නගරය ගවත හිමිි ඇති ශක්තියක් ගලසට වැඩිදුරටත් හඳුනාගත හැකිය. 

 

 

දිනය 

ගේලාව 

ගප.ව 5.00  -

ගප.ව 8.00 

ගප.ව 8.00 -  

ගප.ව 11.00 

ගප.ව 11.00 

- ප.ව 2.00 

ප.ව 2.00 -  

ප.ව 5.00 

ප.ව 5.00 -  

ප.ව 8.00 

සාමානය 

දිනකදී 
950 – 1100  800 – 1200  500 – 600  400 – 800  600 – 950  

ගපෝය දිනකදී 2500 – 8500  
10000 – 

15000 

7000 – 

9000 

8000 – 

10000 

6000 – 

9000 

ගවනත් නිවාඩු 

දිනකදී 
3500 - 7000  

8000 - 

11000 
6000 - 7000  4000 - 7000  

3000 – 

6000 

5. ඡද්ශීය හා විඡද්ශීය සංචාරකයන් මහනුවර නගරය තුළ රැදීඡේ ප්රමාණය ඉහළ මට්ටමක 
පැවීම 

2016 2016 වර්තෂගේ වාර්තෂික සිංචාරක සිංඛ්යා ගල්ඛ්න දත්තයන්ට අනුව ශ්රි ලිංකාවට පැමිගණන 

සිංචාරකයන්ගගන් මහනුවර නගරය නරඹන්නට පැමිණ නගරය තුළ රැදීගම් ප්රමාණය 77.47%ක 

පමණ අගයක් ගනු ලබන අතර එය ශ්රි ලිංකාගේ සමේත රැදීගම් ේථාන වලින් වැඩිම අගයක් ගනු 

ලබන ේථානය බවට පත් වී ඇත. ශ්රි ලිංකාගවහි සිංචාරකයන් ිසන් රැය ගත කිරීගම් ප්රමාණගයන් 

පූජා නගරවල සිංචාරකයන් රැය ගත කිරීගම් ප්රමාණය 75.24% පමණ වන අතර මහනුවර නගරය 

තුළ පවතින ගහෝටල් වල ිගද්වශීය සිංචාරකයන් රැය ගත කිරීගම් ප්රමාණගයන්  44.3%ක් ද, ගද්වශීය 

සිංචාරකයන් රැය ගත කිරීගම් ප්රමාණගයන් 34.5%ක් ද ගේ. එය සැලකිය යුතු මට්ටමක පැවතීම 

නගරය ගවත හිමි වී ඇති ශක්තියක් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 

රූප අිංක   28: ගද්වශිය හා ිගද්වශිය සිංචාරකයන් මහනුවර නගරය තුළ රැදීගම් ප්රමාණය 

 

මුලාශ්රය: සිංචාරක සිංවර්තධන අධිකාරිය, 2016 

දුර්ව තා 

1.  ඡහක්තටයාර 46ක්ත පමණ ඌණ උපඡයෝජන ඉඩේ ඡ ස පැවීම.  

මහනුවර නගර තුළ ඉඩම් වල වටිනාකම පර්තචසය රුපියල් ලක්ෂ 05 සට 60 දක්වා වූ අගය 
පරාසයක් තුළ වයාප්පත වන අතර 50%ක් පමණ ප්රමාණයක් රජගේ ඉඩම් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 
මහනුවර නගය තුළ සම්පුර්තණ භූමි ප්රගද්වශය ගහක්ටයාර 2645ක් පමණ වන අතර හඳුනාගගන ඇති 
ඌන උපගයෝජන ඉඩම් ප්රමාණය ගහක්ටයාර 45.43ක් පමණ අගයක් ගනී. ඉඩම් වල වටිනාකම 
ඉතා ඉහළ අගයක් ගන්නා නගරයක් තුළ ගමගලස ඌන උපගයෝජන ඉඩම් පැවතීම නගරය තුළ 
ඇති තවත් එක් දුර්තවලතාවයක් ගලස හඳුනාගත හැකිය. 
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රූප අිංක   29: මහනුවර නගරය තුළ හඳුනාගගන ඇති ඌන උපගයෝජන ඉඩම් 

මුලාශ්රය: මහනුවර නගරය තුළ ඉඩම් වල වටිනාකම පිලිබඳ ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය  මධයම 
පළාත් කාර්තයාලය, මහනුවර 2017 

 

2. ඡද්ශීය හා විඡද්ශීය සංචාරකයන් සඳහා මහනුවර නගරය තුළ ඡහෝටේ කාමර සංඛයාව 
ප්රමාණවත් ඡනාවීම 

මහනුවර නගරය තුළ 334ක් පමණ ගහෝටල් ප්රමාණයක් වයාප්පතව පවතින අතර කාමර 18,510ට 
ආසන්න සිංඛ්යාවක් ඉන් සපයනු ලැගේ. වර්තෂ 2011 හා 2016 අතර කාල පරාසය තුළ ශ්රි ලිංකාගේ 
ගපෞරාණික නගරයන් තුළ සිංචාරකයින් රැදීගම් ප්රමාණය 71.7% සට 75.46%ක් දක්වා 3.76%ක 
ප්රමාණයකින් වැඩි වී ඇත. ඒ අනුව සිංචාරකයින් ගපෞරාණික නගරයන් තුළ රැදීගම් අගගයහි 
සාමානය අගය 0.75%කින් වාර්තෂිකව වැඩි වී ඇති බව උපකල්පනය කළ ිට 2030 වර්තෂගේදී 
සිංචාරකයින් ගපෞරාණික නගරයන් තුළ රැදීගම් ප්රමාණය 10.53%කින් වැඩි ිය හැකි බව 
පුගරෝකථනය කළ හැකිය. ඒ අනුව වර්තෂ 2030 වන ිට මහනුවර නගරය ආ�ත ගපෞරාණික 
කලාපය තුළ සිංචාරකයන් රැදීගම් ප්රමාණය 86%කින් ඉහළ නැගිය හැකි බව අනාවරණය කර ගත 
හැකි නමුත් දැනට මහනුවර නගරය ගවත පැමිගණන සිංචාරකයින් නගරය තුළ එක් දිනක් ගහෝ  
අවම වශගයන් රඳවා ගැනීමට ගහෝටල් ගහෝ ගවනත් සිංචාරක කාමර 850කට වැඩි ප්රමාණයක 
අවශයතාවයක් පවතී.  
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රූප අිංක   29: මහනුවර නගරය තුළ හඳුනාගගන ඇති ඌන උපගයෝජන ඉඩම් 

මුලාශ්රය: මහනුවර නගරය තුළ ඉඩම් වල වටිනාකම පිලිබඳ ක්ගේත්ර සමීක්ෂණය, නාගරික සිංවර්තධන අධිකාරිය  මධයම 
පළාත් කාර්තයාලය, මහනුවර 2017 

 

2. ඡද්ශීය හා විඡද්ශීය සංචාරකයන් සඳහා මහනුවර නගරය තුළ ඡහෝටේ කාමර සංඛයාව 
ප්රමාණවත් ඡනාවීම 

මහනුවර නගරය තුළ 334ක් පමණ ගහෝටල් ප්රමාණයක් වයාප්පතව පවතින අතර කාමර 18,510ට 
ආසන්න සිංඛ්යාවක් ඉන් සපයනු ලැගේ. වර්තෂ 2011 හා 2016 අතර කාල පරාසය තුළ ශ්රි ලිංකාගේ 
ගපෞරාණික නගරයන් තුළ සිංචාරකයින් රැදීගම් ප්රමාණය 71.7% සට 75.46%ක් දක්වා 3.76%ක 
ප්රමාණයකින් වැඩි වී ඇත. ඒ අනුව සිංචාරකයින් ගපෞරාණික නගරයන් තුළ රැදීගම් අගගයහි 
සාමානය අගය 0.75%කින් වාර්තෂිකව වැඩි වී ඇති බව උපකල්පනය කළ ිට 2030 වර්තෂගේදී 
සිංචාරකයින් ගපෞරාණික නගරයන් තුළ රැදීගම් ප්රමාණය 10.53%කින් වැඩි ිය හැකි බව 
පුගරෝකථනය කළ හැකිය. ඒ අනුව වර්තෂ 2030 වන ිට මහනුවර නගරය ආ�ත ගපෞරාණික 
කලාපය තුළ සිංචාරකයන් රැදීගම් ප්රමාණය 86%කින් ඉහළ නැගිය හැකි බව අනාවරණය කර ගත 
හැකි නමුත් දැනට මහනුවර නගරය ගවත පැමිගණන සිංචාරකයින් නගරය තුළ එක් දිනක් ගහෝ  
අවම වශගයන් රඳවා ගැනීමට ගහෝටල් ගහෝ ගවනත් සිංචාරක කාමර 850කට වැඩි ප්රමාණයක 
අවශයතාවයක් පවතී.  

 

 

 

අවස්ථා  

1. මහනුවර නගරය වටා සංචාරක ආකර්ෂණිය ස්ථාන රැසක්ත පිහිටා තිබීම 

මහනුවර නගරය අවට සිංචාරක ආකර්තෂණිය ේථාන රැසක් පිහිටා තිගබන අතර ඇම්බැක්ගක්, 

බලන, ගඩලාගදණිය, රිවේටන්, පින්නවල, නුවරඑළිය, දඹුල්ල, සීගිරිය, මා තගල් අළුිහාරය ආදී 

ේථාන ප්රමුඛ්ත්වයක් ගනී. ගමම ේථාන වලට මහනුවර නගරගේ සට ඉතා ඉක්මනින් ළගාිය හැකි 

අතර  මහනුවර නගරය ගමම ේථාන වලට ගක්න්ර ගතව පිහිටීම නිසා සිංචාරකයන් වැඩි වශගයන් 

ආකර්තෂණය කරගත හැක. 

 

2. මහනුවර නගරය අවට සුළු පරිමාණ ගෘහස්ථ කර්මාන්ත පැවීම 

ේවකීය අද්විතීයත්වයක් සහිත මහනුවර නගරය සුළු පරිමාණ ගෘහේථ කර්තමාන්ත වලට ඉතා 

ප්රසද්වධියක් උසුලන ප්රගද්වශයක් ගලසට හඳුනාගත හැකි අතර පිත්තල බඩු වාත්තු කිරීම, රිදී හා 

පිත්තල බඩු  නිේපාදනය, රත්තරිං හා රිදී බඩු  නිේපාදනය, ලාක්ෂා හා ලී බඩු නිේපාදනය, ඇදුම් 

නිේපාදනය, පැදුරු නිේපාදනය, ගබර නිේපාදනය, පලි� ආ�ත නිේපාදනය, අගනකුත් සැරසලි, 

චිත්ර ඇදීම, ඇත්දළ හා ගේසත් නිේපාදනය ආදී නිේපාදන වලට මහනුවර නගරය ප්රසද්වධියක් 

උසුලනු ලැගේ. එබැින් නගරය පුරා වයාප්පතව පවතින කුඩා ගවළඳසැල් ගවත සිංචාරකයන්ගේ 

දැඩි ආකර්තෂණයක් පවතින බවටද හඳුනාගත හැකිය. 

වගු අිංක 11: මහනුවර නගරය පුරා වයාප්පතව පවතින සුළු පරිමාණ ගෘහේථ කර්තමාන්ත හා ප්රසද්වධියට පත් 
ේථාන 

සුළු පරිමාණ ගෘහස්ථ කර්මාන්ත ප්රසිද්ධිය පත් ස්ථාන 

පිත්තල බඩු වාත්තු කිරීම මඩවල, කිරිවවුල, ඇම්බැක්ගක්  

රිදී හා පිත්තල බඩු  නිේපාදනය දන්තුගර්ත, උල්ලදුපිටිය, අරත්තන, නිලාගවල, පිලගවල, මැදවල 

රත්තරිං හා රිදී බඩු  නිේපාදනය ඇම්බැක්ගක්, නිලාගවල  

ලාක්ෂා හා ලී බඩු නිේපාදනය ගුන්නෑපාන, ඇම්බැක්ගක්, හපුිද  

ඇදුම් නිේපාදනය තලගුගන්  

පැදුරු නිේපාදනය ගේනගවල 

ගබර නිේපාදනය කුරුගල, කුරුගන්ගදනිය  

පලි� ආ�ත නිේපාදනය කිරිවවුල 

අගනකුත් සැරසලි කුළුගම්මන  

චිත්ර ඇදීම නිලාගම  

ඇත්දළ  කුණ්ඩසාගල්, මාවනැල්ල  

ගේසත් නිේපාදනය උන්ගවරුව  
 

මුලාශ්රය: ජීවන්ත මාගමගේ, මහනුවර යුගගේ කලා ශිල්ප  හා අත්කම් භාණ්ඩ, 2017  
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3.  මහනුවර නගරය ඡක්තන්ර කරගත් අධි නාගරික ක ාපයක්ත ඡ සට ජාතික ඡභෞතික 
සැ සුේ මඟින් හඳුනාඡගන තිබීම 

ජාතික ගභෞතික සැලසුම - 2050 මඟින් මහනුවර නගරය ගක්න්ර කරගත් අධි නාගරික කලාපය 

(Kandy Metro Region) තුළ ජනගහනය  700,000ක පමණ ප්රමාණයක් අගප්පක්ෂා කරනු ලබන 

අතර එම අධි නාගරික කලාපය තුළ මහනුවර නගරය ප්රධානතම නගරය ගලසට හඳුනාගගන තිබීම 

අවේථාවක් ගලසට හඳුනාගගන ඇත . 

 



3.  මහනුවර නගරය ඡක්තන්ර කරගත් අධි නාගරික ක ාපයක්ත ඡ සට ජාතික ඡභෞතික 
සැ සුේ මඟින් හඳුනාඡගන තිබීම 

ජාතික ගභෞතික සැලසුම - 2050 මඟින් මහනුවර නගරය ගක්න්ර කරගත් අධි නාගරික කලාපය 

(Kandy Metro Region) තුළ ජනගහනය  700,000ක පමණ ප්රමාණයක් අගප්පක්ෂා කරනු ලබන 

අතර එම අධි නාගරික කලාපය තුළ මහනුවර නගරය ප්රධානතම නගරය ගලසට හඳුනාගගන තිබීම 

අවේථාවක් ගලසට හඳුනාගගන ඇත . 
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06  වන පරිච්ඡේදය 
 

සැලැස්ම 
 

6.1  හැඳින්වීම 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශදෙහි අනාගත සංවර්ධනෙන්හහි භාවමෙ ප්රතිරූපෙ  මහනුවර 

නගර සංවර්ධන සැලස්දමහි සංකල්පිත සැලැස්ම  තුළින්හ හඳුනාගත හැකිෙ  .මහනුවර නාගරික බල  

ෙධාන පරිපාලන දේන්හරේකදෙහි ප්රදේශෙ මහනුවර දිස්ිප්ර  වන බැවින්හ සංකල්පිත සැලැස්ම 

සකස් කිරීදේදී විසල්ප මහනුවර නාගරික කලාපෙ දේන්හර කරගත් අධයෙන කලාපෙ ිළිබඳව 

අවධානෙ දොමු කරන ලදී  .ෙන කලාපෙ තුළ  අනාගත සංවර්ධන දිශානතිෙඑමඟින්හ  අධය , 

සංවර්ධන නැඹුරුතාවෙ දැනට �ොත්මක දවමින්හ පවතින හා හඳුනාගන්හනා ලද වයාපෘතීන්හ හා 

ජාතික දභෞතික සැලැස්ම  2050 මඟින්හ හඳුනාදගන ඇති සංකල්පිත සැලැස්ම ආදී කරුණු 

 ලදීිළිබදව විදේෂ අවධානෙේ දොමු කර විකල්පප සංකල්පිත සැලැසුේ හඳුනාගන්හනා .  

ඒ අනුව මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින්හ හඳුනාගන්හනා ලද කන්හද උඩරට උරුමෙන්හදේ 

ප්රතිරූපෙ වැඩි දියුණු කිරීම, නීල හරිත පරිසරෙ ආරේෂා කර ගැනීම, සුව පහසු ජීවන රටාවේ 

ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීම හා ස්වෙංදපෝෂිත ආර්ිකෙේ කරා  ගමන්හ කිරීම ෙන අංශෙන්හ ිළිබඳවද 

අවධානෙ දොමු කරමින්හ  “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත අග නගරෙ ”ෙන දැේම දවත ළඟා විෙ හැකි  

සංකල්පිත සැලැස්ම දතෝරාගන්හනා ලදී .  

 

6.1.1  විකල්ප සංකල්ිතයන්ව  
 

6.1.1.1  වර්තමාන සංවර්ධන නැඹුරුතාවය එඡලසම පවත්වාඡෙන යාම  

වර්තමානෙ වන විට මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින නාගරික ප්රවණතාවෙත්, සංවර්ධන පීඩනදෙහි 

දිශානතිෙත් ඒ ආකාරදෙන්හම පවතවාදගන ොමත් එමඟින්හ සංවර්ධන දිශානතිෙට දහෝ පීඩනෙට  

කිසිදු බාධාවේ සිදු දනාකරමින්හ ස්වභාවික දලස නගරදෙහි සංවර්ධනෙ ඒ ආකාරදෙන්හම 

පවත්වාදගන ොමත් දමම විකල්පප සංකල්පිතෙ මඟින්හ අදහස් දකදර් . 

දමම විකල්පප සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව නගර මධයෙ දමන්හම දේරාදදණිෙ දකාළඹ පාර, 

කටුගස්දතාට මාතදල්ප පාර හා තැන්හදන්හකුඹුර-මහිෙංගන පාර ෙන ප්රධාන මාර්ග ඔස්දස්ද 

සංවර්ධන නැඹුරුතාවෙ වයාේත විෙ හැකි බවට හඳුනා  ගත හැකිෙ. සංවර්ධන පීඩනෙ ිළිබද 

අධයෙනෙට අනුව එම සංවර්ධනෙ පාරිසරික සංදේදී කලාප දමන්හම ස්වාභාවික විපත් වලට 

දගාදුරු විෙ හැකි ප්රදේශ වලට ද වයාේත වීමට වැඩි ඉඩකඩේ පවතින බවට නිරිේෂණෙ දේ.   
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රූප අංක   30: වර්තමාන සංවර්ධන නැඹුරුතාවෙ එදලසම පවත්වාදගන ොම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රෙ : විසල්ප මහනුවර සැලැස්ම දකටුේපත - 2030 , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, 
මහනුවර 2017 

 

රූප අංක   31: මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින සංවර්ධන පීඩනෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර. 2017  
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රූප අංක   30: වර්තමාන සංවර්ධන නැඹුරුතාවෙ එදලසම පවත්වාදගන ොම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රෙ : විසල්ප මහනුවර සැලැස්ම දකටුේපත - 2030 , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, 
මහනුවර 2017 

 

රූප අංක   31: මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින සංවර්ධන පීඩනෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර. 2017  

6.1.1.2  පර්ෂද නෙර සහිත මධයෙත සංවර්ධනය 

දමම විකල්පප සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව මහනුවර නගර මධයෙ දේන්හර කරගනිමින්හ 

දේරාදදණිෙ, කටුගස්දතාට හා දිගන ෙන කුඩා නාගරිකෙන්හ තුළ වාණිජ සංවර්ධනෙේ සිදුදවමින්හ 

පවතින අතර එෙ දේරාදදණිෙ නගරෙ  දේන්හර කර ගනිමින්හ හෑදදණිෙ, අලදදණිෙ දදසටත් 

කුණ්ඩසාදල්ප නගරෙ දේන්හර කර ගනිමින්හ මඩවල , මැණිේහින්හන, පල්පදල්පකැදල්ප දදසටත් වර්ධනෙ 

සිදුවිෙ හැකි බවට හඳුනාගත හැකිෙ. නමුත්, භුදගෝලීෙ පසුබිමට අනුව දේරාදදණිෙ නගරෙ තුළ 

පවතින භූමි පරිහරණ රටාව හා සංවර්ධිත නැඹුරුතාවෙ සැලකිල්පලට ගැනීදේදී එෙ පාරිසරික 

සංදේදී කලාපෙට දමන්හම ස්වාභාවික ආපදා වලට නැඹුරුවිෙ හැකි ප්රදේශ වලට වයාේත වීමට 

ඉඩකඩ පැවති බවට නිරිේෂණෙ දේ. 

රූප අංක  32: පර්ෂද නගර සහිත මධයගත සංවර්ධනෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රෙ : විසල්ප මහනුවර සැලැස්ම දකටුේපත-2030 , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, 

මහනුවර, 2017 

 

6.1.1.3  සංවර්ධනය තීරය හා විඡේෂිත නැඹුරුතාවයක් සහිත උප නාෙරික මධයස්ථාන 

ිළිමතලාව - කටුගස්දතාට හා කුණ්ඩසාදල්ප - දිගන සංවර්ධන තීරෙන්හ දලසට හඳුනාගනු ලබන 
අතර ඒ සඳහා භූමිදේ බෑවුම, සංවර්ධන පීඩනෙ, පාරිසරික සංදේදිතාවෙ, ස්වාභාවික ආපදා වලට 
දගාදුරු විෙ හැකි ප්රදේශ, භූමිදෙහි ඒකාබේධතාව, පදනේ කරගනිමින්හ දමම තීරෙන්හ  දදක 
හඳුනාදගන ඇත. තවද, මහනුවර නගර මධයෙ, කුණ්ඩසාදල්ප, කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ 
දැනට පවතින භූමි පරිදභෝජන නැඹුරුතාවෙ දදස සැලකිල්පලට ගනිමින්හ ඒවා විදේෂිත නාගරික  
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ප්රදේශ දලසට හඳුනාදගන ඇත. දමදලස හඳුනාගනු ලබන ස්ථානෙකට සංවර්ධනෙ සීමා කිරීම 
තුළින්හ වර්ධනෙ වන  ෙටිතල පහසුකේ ප්රමාණෙ මත සංවර්ධන වයාේතීන්හ ඉහළ ප්රදේශ වලට 
දමන්හම පාරිසරික සංදේදී කලාප වලට වයෘේත වීම පාලනෙ කිරීමට හැකිොවේ ලැදේ.  

රූප අංක   33: සංවර්ධන තීරෙ හා විදේෂිත නැඹුරුතාවෙේ සහිත උප නාගරික මධයස්ථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රෙ : විසල්ප මහනුවර සැලැස්ම දකටුේපත-2030 , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, 
මහනුවර, 2017 

සංවර්ධන සැලැස්දමහි දැේම මඟින්හ ිළිබිඹු වන අරමුණු පදනේ කර ගනිමින්හ වඩාත් ගැලදපන 

සංවර්ධන සංකල්පපෙ හඳුනාගන්හනා ලදී . 

වගු අංක 12: විකල්පප සංකල්පිතෙන්හ සඳහා බර තැබීම 

 

මහනුවර 
උරුමෙ 

සංරේෂණෙ 
කිරීම 

නීල හරිත 
පරිසරෙේ 

දගාඩනැගීම 

සුවපහසු 
ජිවන 

රටාවේ 
ප්රතිස්ථාපනෙ 

කාර්ෙේෂම 
ආර්ීකෙේ 

දගාඩනැගීම 
එකතුව 

වර්තමාන සංවර්ධන 
නැඹුරුතාවෙ එදලසම 
පවත්වාදගන ොම 

-3 -3 1 2 -3 

පර්ෂද නගර සහිත 
මධයගත සංවර්ධනෙ 

1 1 2 2 6 

සංවර්ධන තීරෙ හා 
විදේෂිත නැඹුරුතාවෙේ 
සහිත උප නාගරික 
මධයස්ථාන 

2 3 2 2 9 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ , මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර, 2020 
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ප්රදේශ දලසට හඳුනාදගන ඇත. දමදලස හඳුනාගනු ලබන ස්ථානෙකට සංවර්ධනෙ සීමා කිරීම 
තුළින්හ වර්ධනෙ වන  ෙටිතල පහසුකේ ප්රමාණෙ මත සංවර්ධන වයාේතීන්හ ඉහළ ප්රදේශ වලට 
දමන්හම පාරිසරික සංදේදී කලාප වලට වයෘේත වීම පාලනෙ කිරීමට හැකිොවේ ලැදේ.  

රූප අංක   33: සංවර්ධන තීරෙ හා විදේෂිත නැඹුරුතාවෙේ සහිත උප නාගරික මධයස්ථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රෙ : විසල්ප මහනුවර සැලැස්ම දකටුේපත-2030 , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, 
මහනුවර, 2017 

සංවර්ධන සැලැස්දමහි දැේම මඟින්හ ිළිබිඹු වන අරමුණු පදනේ කර ගනිමින්හ වඩාත් ගැලදපන 

සංවර්ධන සංකල්පපෙ හඳුනාගන්හනා ලදී . 

වගු අංක 12: විකල්පප සංකල්පිතෙන්හ සඳහා බර තැබීම 

 

මහනුවර 
උරුමෙ 

සංරේෂණෙ 
කිරීම 

නීල හරිත 
පරිසරෙේ 

දගාඩනැගීම 

සුවපහසු 
ජිවන 

රටාවේ 
ප්රතිස්ථාපනෙ 

කාර්ෙේෂම 
ආර්ීකෙේ 

දගාඩනැගීම 
එකතුව 

වර්තමාන සංවර්ධන 
නැඹුරුතාවෙ එදලසම 
පවත්වාදගන ොම 

-3 -3 1 2 -3 

පර්ෂද නගර සහිත 
මධයගත සංවර්ධනෙ 

1 1 2 2 6 

සංවර්ධන තීරෙ හා 
විදේෂිත නැඹුරුතාවෙේ 
සහිත උප නාගරික 
මධයස්ථාන 

2 3 2 2 9 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ , මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර, 2020 

 

ඒ අනුව දැේම දවත ළගා විෙ හැකි  සංකල්පිත සැලැස්ම දලස “සංවර්ධන තීරෙ හා විදේෂිත 
නැඹුරුතාවෙේ සහිත උප නාගරික මධයස්ථාන”  හඳුනාගන්හනා ලදී. දමහිදී පල්පදලකැදල්ප හා දිගන 
උප නාගරික  නගර මහනුවර මහ නගර  සභා සීමාවට අෙත් දනාවන බැවින්හ මහනුවර මහ නගර  
සභා සීමාව සඳහා පහත පරිදි විස්තරාත්මක සංකල්පිත සැලැස්ම ිළිදෙල කර ඇත. 

 

6.1.2  සංවර්ධනය තීරය හා විඡේෂිත නැඹුරුතාවයක් සහිත උප නාෙරික මධයස්ථාන 
රූප අංක  34: මහනුවර නගරෙ සඳහා දෙෝජිත විකල්පප සංකල්පිත සැලැස්ම 

 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ , මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර, 2020 
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6.1.3  සංකල්ිත සැලැස්ම සමඟ දැක්ම, අරමුණු හා පරමාර්ථ අතර පවතින 
සම්බන්වධතාවය 
 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ වර්තමානෙ වන විට මහනුවර පරිපාලන දිස්ිේකදේ 

ප්රධාන පරිපාලන  දේන්හරස්ථානෙ දලස �ොත්මක දවමින්හ පවතී. ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වන විටත් 

මහනුවර පරිපාලන දිස්ිේකදේ ප්රධානතම නාගරික මධයෙ කලාපෙ දලස මහනුවර මහ නගර  

සභා බල ප්රදේශෙ �ොකාරී දේ. දමම නාගරික ප්රදේශෙ වාණිජ, පරිපාලනමෙ හා ප්රවාහන 

මාධයෙන්හ දවත වැඩි නැඹුරුතාවෙේ දේවනු ලබන කලාපෙේ දලස තවදුරටත් හැඳින්හවිෙ හැකිෙ. 

ශ්රි දළදා මාළිගෙ දේන්හර කර ගත් අවට කලාපෙ දමන්හම දලෝක උරුම කලාපෙ තුළ වයාේතව 

පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සිෙල්පලම සංරේෂණෙ කිරීම තුළින්හ හා ඉන්හ බැහැරව පවතින 

සුවිදේෂී දගාඩනැඟිලි සඳහා අනුවර්තක භාවිතෙන්හ ලබා දීම තුළින්හ  නගරදෙහි පවතින්හ ශ්රි විභූතිෙ 

ආරේෂා වනු ඇති අතර ඒ තුළින්හ  ඓතිහාසික නාගරික කලාපදෙහි වීදි දර්ශනෙද පුනර්ජීවනෙ දේ. 

දේ තුළින්හ “කන්හද උඩරට උරුමෙන්හදේ ප්රතිරූපෙ” නැවත පුනර්ජීවන කිරීමේ සිදුවනු ඇත. 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ කඳු ආ�තව වයාේතව පවතින අවිධිමත් ඉදි කිරීේ සීමා 

කිරීම තුළින්හද වාකරවත්ත හා උඩවත්ත රේෂිතෙ ඒ ආකාරදෙන්හම සංරේෂණෙ කිරීම හා පවතින 

ජල මුලාශ්ර නැවත ස්ථාපනෙ කිරීම තුළින්හද නගරදෙහි පාරිසරික සමතුලිතතාවෙ සුරැකි නගරෙේ 

දලස හඳුනාගත හැකිවනු ඇත. එදමන්හම සංවර්ධන කටයුතු කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ අතර 

බිේ තීරුවකට සීමා වීමත් කඳු වල උඩත් මායිදේ  සිට තුදනන්හ එකක ප්රමාණෙේ ඉදිකිරීම සඳහා 

අනුබල දනාදීම දේතුදවන්හ නගරෙ තුළ  “නීල හරිත පරිසරෙේ” දගාඩනැගීමට හැකි වනු ඇත.  

දමදස් එකට ඒකරා� වී ඇති �ොකාරකේ දේතුදවන්හ උත්ගත වී ඇති ගැටලු අවම කිරීම තුළින්හ 

�ොකාරී නාගරිකෙේ නිර්මාණෙ කිරීම උදදසා කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ  විදේෂිත 

කාර්ෙෙන්හ සඳහා වූ උප නාගරික මධයස්ථානෙේ දලස සංවර්ධනෙ දේ. ඒ අනුව කටුගස්දතාට 

නගර මධය කලාපෙ  දතාග බඩු අදලවිෙ  හා වාණිජ කාර්ෙන්හ දවනුදවනුත්, දේරාදදණිෙ නගර 

මධයෙ කලාපෙ උසස් අධයාපනික, පර්දේෂණ හා දසෞඛ්ය අංශෙන්හ දවනුදවන්හ හා  මහනුවර 

මධයෙ කලාපෙ මහජන උපදෙෝගීතාවෙන්හ සැපයීම සඳහා විදේෂිත නැඹුරුතාවෙේ  ඇති උප 

නාගරික මධයස්ථානෙේ දලස සංවර්ධනෙ දේ. 

තවද, නගර මධය කලාපෙ තුළ දුේරිෙ ස්ථානෙ හා බස් නැවතුේපල ො දකදරමින්හ ප්රධාන බහුවිධ 

ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙ නිර්මාණෙ වන අතර එෙට පහසුකේ සැපයීම සඳහා තැන්හදන්හකුඹුර, 

දේරාදදණිෙ හා කටුගස්දතාට ෙන උප නාගරික මධයස්ථාන තුළ පර්ෂද නැවතුේ පළවල්පද 

ඉදිකරනු ඇත. දේරාදදණිෙ හා කටුගස්දතාට සේබන්හධ දකදරමින්හ පවතින දුේරිෙ මාර්ගෙ ේවිත්ව 

මංතීරු මාර්ගෙේ දලස සංවර්ධනෙ  කිරීමට නිෙමිත අතර A1 (දකාළඹ-මහනුවර) හා A9 ( 

මහනුවර-ොපනෙ) මාර්ගෙන්හද දමම නාගරික කලාපෙ තුළ ප්රධාන දකාදු නාර�ෙ දලස �ොත්මක 

වනු ඇත.දමම පර්ෂද නගර අතර අන්හතර් සේබන්හධතාවෙ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අතුරු මංමාවත් 

වැඩි දියුණු කිරීම තුළින්හ මහනුවර නාගරිකෙ තුළ ජීවත්වන ජනතාවට දමන්හම මහනුවර නාගරිකෙ 

දවත පැමිදණන ජනතාවට “සුව පහසු ජීවන රටාවේ” ලබා දීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. 

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රදේශදෙහි අනාගත ආර්ිකෙ දස්වා අංශෙ හා සංචාරක 

කර්මාන්හතෙ මත රදා  පවතිනු ඇත. ඒ අනුව කටුගස්දතාට, දේරාදදණිෙ හා නගර මාධයෙ කලාපෙ 

මහජන උපදෙෝගීතා සදහා විදේෂ නැඹුරුතාවෙේ ඇති දේන්හරස්ථාන වශදෙනුත් දලෝක උරුම 

කළාපෙ හා පූජා භූමි කලාපෙ සංචාරක කර්මාන්හතෙ දවත විදේෂිත නැඹුරුතාවෙේ ඇති 

කලාපෙේ වශදෙන්හ සංවර්ධනෙ වීම තුළින්හ  “ස්වෙංදපෝෂිත ආර්ිකෙේ”  කරා ලඟා වීමට 

හැකිොව ලැදබනු ඇත.  
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6.1.3  සංකල්ිත සැලැස්ම සමඟ දැක්ම, අරමුණු හා පරමාර්ථ අතර පවතින 
සම්බන්වධතාවය 
 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ වර්තමානෙ වන විට මහනුවර පරිපාලන දිස්ිේකදේ 

ප්රධාන පරිපාලන  දේන්හරස්ථානෙ දලස �ොත්මක දවමින්හ පවතී. ඒ අනුව වර්ෂ 2030 වන විටත් 

මහනුවර පරිපාලන දිස්ිේකදේ ප්රධානතම නාගරික මධයෙ කලාපෙ දලස මහනුවර මහ නගර  

සභා බල ප්රදේශෙ �ොකාරී දේ. දමම නාගරික ප්රදේශෙ වාණිජ, පරිපාලනමෙ හා ප්රවාහන 

මාධයෙන්හ දවත වැඩි නැඹුරුතාවෙේ දේවනු ලබන කලාපෙේ දලස තවදුරටත් හැඳින්හවිෙ හැකිෙ. 

ශ්රි දළදා මාළිගෙ දේන්හර කර ගත් අවට කලාපෙ දමන්හම දලෝක උරුම කලාපෙ තුළ වයාේතව 

පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සිෙල්පලම සංරේෂණෙ කිරීම තුළින්හ හා ඉන්හ බැහැරව පවතින 

සුවිදේෂී දගාඩනැඟිලි සඳහා අනුවර්තක භාවිතෙන්හ ලබා දීම තුළින්හ  නගරදෙහි පවතින්හ ශ්රි විභූතිෙ 

ආරේෂා වනු ඇති අතර ඒ තුළින්හ  ඓතිහාසික නාගරික කලාපදෙහි වීදි දර්ශනෙද පුනර්ජීවනෙ දේ. 

දේ තුළින්හ “කන්හද උඩරට උරුමෙන්හදේ ප්රතිරූපෙ” නැවත පුනර්ජීවන කිරීමේ සිදුවනු ඇත. 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ කඳු ආ�තව වයාේතව පවතින අවිධිමත් ඉදි කිරීේ සීමා 

කිරීම තුළින්හද වාකරවත්ත හා උඩවත්ත රේෂිතෙ ඒ ආකාරදෙන්හම සංරේෂණෙ කිරීම හා පවතින 

ජල මුලාශ්ර නැවත ස්ථාපනෙ කිරීම තුළින්හද නගරදෙහි පාරිසරික සමතුලිතතාවෙ සුරැකි නගරෙේ 

දලස හඳුනාගත හැකිවනු ඇත. එදමන්හම සංවර්ධන කටයුතු කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ අතර 

බිේ තීරුවකට සීමා වීමත් කඳු වල උඩත් මායිදේ  සිට තුදනන්හ එකක ප්රමාණෙේ ඉදිකිරීම සඳහා 

අනුබල දනාදීම දේතුදවන්හ නගරෙ තුළ  “නීල හරිත පරිසරෙේ” දගාඩනැගීමට හැකි වනු ඇත.  

දමදස් එකට ඒකරා� වී ඇති �ොකාරකේ දේතුදවන්හ උත්ගත වී ඇති ගැටලු අවම කිරීම තුළින්හ 

�ොකාරී නාගරිකෙේ නිර්මාණෙ කිරීම උදදසා කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ  විදේෂිත 

කාර්ෙෙන්හ සඳහා වූ උප නාගරික මධයස්ථානෙේ දලස සංවර්ධනෙ දේ. ඒ අනුව කටුගස්දතාට 

නගර මධය කලාපෙ  දතාග බඩු අදලවිෙ  හා වාණිජ කාර්ෙන්හ දවනුදවනුත්, දේරාදදණිෙ නගර 

මධයෙ කලාපෙ උසස් අධයාපනික, පර්දේෂණ හා දසෞඛ්ය අංශෙන්හ දවනුදවන්හ හා  මහනුවර 

මධයෙ කලාපෙ මහජන උපදෙෝගීතාවෙන්හ සැපයීම සඳහා විදේෂිත නැඹුරුතාවෙේ  ඇති උප 

නාගරික මධයස්ථානෙේ දලස සංවර්ධනෙ දේ. 

තවද, නගර මධය කලාපෙ තුළ දුේරිෙ ස්ථානෙ හා බස් නැවතුේපල ො දකදරමින්හ ප්රධාන බහුවිධ 

ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙ නිර්මාණෙ වන අතර එෙට පහසුකේ සැපයීම සඳහා තැන්හදන්හකුඹුර, 

දේරාදදණිෙ හා කටුගස්දතාට ෙන උප නාගරික මධයස්ථාන තුළ පර්ෂද නැවතුේ පළවල්පද 

ඉදිකරනු ඇත. දේරාදදණිෙ හා කටුගස්දතාට සේබන්හධ දකදරමින්හ පවතින දුේරිෙ මාර්ගෙ ේවිත්ව 

මංතීරු මාර්ගෙේ දලස සංවර්ධනෙ  කිරීමට නිෙමිත අතර A1 (දකාළඹ-මහනුවර) හා A9 ( 

මහනුවර-ොපනෙ) මාර්ගෙන්හද දමම නාගරික කලාපෙ තුළ ප්රධාන දකාදු නාර�ෙ දලස �ොත්මක 

වනු ඇත.දමම පර්ෂද නගර අතර අන්හතර් සේබන්හධතාවෙ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අතුරු මංමාවත් 

වැඩි දියුණු කිරීම තුළින්හ මහනුවර නාගරිකෙ තුළ ජීවත්වන ජනතාවට දමන්හම මහනුවර නාගරිකෙ 

දවත පැමිදණන ජනතාවට “සුව පහසු ජීවන රටාවේ” ලබා දීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. 

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රදේශදෙහි අනාගත ආර්ිකෙ දස්වා අංශෙ හා සංචාරක 

කර්මාන්හතෙ මත රදා  පවතිනු ඇත. ඒ අනුව කටුගස්දතාට, දේරාදදණිෙ හා නගර මාධයෙ කලාපෙ 

මහජන උපදෙෝගීතා සදහා විදේෂ නැඹුරුතාවෙේ ඇති දේන්හරස්ථාන වශදෙනුත් දලෝක උරුම 

කළාපෙ හා පූජා භූමි කලාපෙ සංචාරක කර්මාන්හතෙ දවත විදේෂිත නැඹුරුතාවෙේ ඇති 

කලාපෙේ වශදෙන්හ සංවර්ධනෙ වීම තුළින්හ  “ස්වෙංදපෝෂිත ආර්ිකෙේ”  කරා ලඟා වීමට 

හැකිොව ලැදබනු ඇත.  
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6.2  ඡයෝජිත ඉඩම් පරිහරණ සැලැස්ම 
සිතිෙේ අංක  5: දෙෝජිත ඉඩේ පරිහරණ සැලැස්ම 
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6.2.1  ඡයෝජිත ඉඩම් පරිහරණ සැලැස්ම විදහා දැක්ීම 
 

මහනුවර නගරෙ තුළ ජිවත් වන ජනතාව දමන්හම මහනුවර නගරෙ දවත පැමිදණන ජනතාවට 

සුවපහසු ජීවන රටාවේ ලබාදීමටත් වාහන තදබදෙ අවම කරමින්හ සුමට ප්රවාහන පහසුකේ සලසා 

දීමටත්, නගරෙ පුරා වයාේතව පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ 

පවතින උරුමෙන්හ ආරේෂා කර ගැනීමටත් ස්වාභාවික පරිසරෙ ආරේෂා වන දලස සුරේෂිත 

පරිසරෙේ දගාඩනැගීමත් ෙන කරුණු පදනේ කර ගනිමින්හ 2018 – 2030 වර්ෂෙ සඳහා වන 

දෙෝජිත ඉඩේ පරිහරණ සැලැස්ම දමම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින්හ  හදුන්හවාදී ඇත . 

එදමන්හම “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත අගනගරෙ” ෙන දැේම දවත ළඟාවිෙ හැකි නගරෙ තුළ ඇවිද 

ොදේදී විවිධත්වෙකින්හ යුත් මහනුවර නගරදෙහි පවතින ස්වකීෙ අනනයතාවෙ සුරැදකන දලස 

දෙෝජිත ඉඩේ පරිහරණ රටාව පවතින බව හඳුනාගත හැකිෙ. (ඇමුණුම 24) 

රූප අංක   35: දේරාදදණිදේ සිට කටුගස්දතාට දේවා වූ හරස් පැතිකඩ 

 

 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර, 2020 

A1 සිට A2 දේරාදදණිෙ නගරෙ සිට කටුගස්දතාට දේවා ගමන්හ කරනු ලබන මහවැලි ගඟ මායිම 
තුළ පවතින බිේ තීරෙන්හහි සංචාරක කර්මාන්හතෙට හා දන්හවාසික භාවිතෙන්හට අවැසි වන ඉඩේ 
පරිහරණෙේ දේනට ලැදබන අතර බිේ කට්ටටි ආවරණදෙන්හ 35%ේ පමණ විවෘත භූමි දලස 
පවතිනු ඇත. දගාඩනැඟිලි වල උදසහි සාමානය අගෙ බිේ මහල හා තවත් එේ මහලේ දහෝ උපරිම 
මහල්ප දදකේ වන අතර එම කලාපෙ තුළ දන්හවාසික ඒකකද වැඩි වශදෙන්හ වයාේතව පවතී.  

 

රූප අංක  36: රිවර්දඩල්ප මාර්ගදේ සිට දේරාදදණිෙ මාර්ගෙ දේවා වූ හස්ත පැතිකඩ 

 

 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර, 2020 

ඒ අනුව B1 සිට B2 දේවා වු හරස්කඩට අනුව රිවර්දඩල්ප මාර්ගදේ සිට දජෝර්් ඊ. ද සිල්පවා මාර්ගෙ 

දේවා පැමිණීදේදී භූමිදේ උස ක්රමදෙන්හ වැඩිවීමේ දේනට ලැදබන අතර දගාඩනැඟිලි වල 

උදසහි සාමානය අගෙ බිේ මහල හා තවත් එේ මහලේ දහෝ දදකේ දේ. තවද එහි සිට  අනිවත්ත 

මාර්ගෙ දේවා පැමිණීදේදී කිසිදු බාධාවකින්හ දතාරව හන්හතාන කඳූ රේෂිතෙ දමන්හම කටුගස්දතාට 

සිට නගර මධයෙ දේවා වයාේත වන අධි ඝණත්ව දගාඩනැඟිලි සහිත සංවර්ධන ප්රදේශෙ දැක ගත 

හැකි වනු ඇත. දමම ප්රදේශෙ තුළ ශාක ඝණත්වෙ ඉතා ඉහළ අගෙේ ගන්හනා අතර නගරදෙහි 
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අදනකුත් ප්රදේශ වලට සාදේේෂව විශාල පරිමාණදෙහි ඉඩේ කට්ටටි වීමේ දැක ගත හැකිෙ. 

එදමන්හම බිේ මහල හා තවත් එේ මහලේ වන දන්හවාසික දගාඩනැඟිලි ද දැකගත හැක. 

එහි සිට දේරාදදණිෙ මාර්ගෙ දේවා පැමිණීදේ දී භූමිදෙහි උස ක්රමදෙන්හ අඩුවන අතර 

දගාඩනැඟිලි වල උස ප්රිේදරෝස් කඳූ පංතිෙ ආවරණෙ දනාවන දලස පවති. එදමන්හම දමම 

ප්රදේශෙ තුළ ශාක ඝණත්වෙ තරමේ දුරට අඩුවන අතර දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙ වැඩි වනු ඇත.  

දේරාදදණිෙ මාර්ගදේ සිට විලිෙේදගාපල්පලව මාවත දේවා පැමිණීදේ දී භූමිදේ උස අඩුවන අතර 

දගාඩනැඟිලි වල උස තරමේ දුරට වැඩිවන බව දැකගත හැකිෙ. නමුදු ප්රිේදරෝස් කඳු පංතිෙ හා 

හන්හතාන කඳු පංතිෙ ආවරණෙ දනාවන දලස පවති. එදමන්හම දමම ප්රදේශදේ සිට දදපස 

බැලිදේ දී එම කඳු පංති වල 1/3 ක ප්රමාණෙේ ශාක ඝණත්වදෙන්හ දේෂව පවතින බවට දැක ගත 

හැකිෙ. තවද දමම ප්රදේශදෙහි දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙ ඉතා ඉහළ අගෙේ ගන්හනා අතර එෙ 

වාණිජ ගැඹුරුතාවෙකින්හ යුේත වන බවට දැකගත හැකිෙ. 

රූප අංක   37: උඩවත්ත රේෂිත වනාන්හතරදේ සිට ගුඩ්දෂඩ් නගරෙ දේවා වූ හරස් පැතිකඩ 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර ,2020 

උඩවත්ත රේෂිතදේ සිට ගුඩ්දෂඩ් නගරෙ දේවා අඳින ලද C1 සිට C2 දේවා වු හරස්කඩ අනුව 

මහනුවර නගරදෙහි පාරිසරික, සංස්කෘතික සමාජිෙ හා ආර්ික වශදෙන්හ ඉඩේ පරිහරණ රටාදවහි 

පවතින විවධත්වෙ හඳුනාගත හැකිෙ . 

ඒ අනුව උඩවත්ත රේෂිතෙ නගර මධයදේ ඒ ආකාරදෙන්හම සුරේෂිතව පවතින අතර ශ්රි දළදා 

මාළිගා පරිශ්රෙ දවත පැමිණීදේ දී නගරෙ තුළ පවතින  ඓතිහාසික බව දමානවට දැකගත හැකිදේ. 

මාළිගා පරිශ්රදේ සිට බැලීදේ දී නිරුපද්රිත උඩවත්ත රේෂිතෙ දර්ශනෙ වන අතර මාළිගා පරිශ්රෙ තුළ 

මාළිගෙට ගැළදපන දප්රෞඩ උරුමෙන්හදගන්හ සමන්හවිත භාවිතෙන්හ දැකගත හැකිවනු ඇත. එදමන්හම 

මාළිගෙ පරිශ්රදේ සිට නගර මධයෙ දවත පැමිණීදේ දී දලෝක උරුම නගරෙක දර්ශනෙ වන දලෝක 

උරුම දගාඩනැඟිලි වලින්හ සමන්හවිත සංචාරක ආකර්ෂණෙ ලබාගත හැකි භාවිතෙන්හදගන්හ අනූන 

කලාපෙේ දලසට දැකගත හැකිෙ. තවද දමම ප්රදේශදෙහි දගාඩනැඟිලි වල උස සීමාවීමේද 

දේනට ලැදේ. දලෝක උරුම කලාපදේ සිට ගුඩ්දෂඩ් බස්නැවතුේපල දදස පැමිණීදේ දී 

නගරදෙහි උේදීපනෙේ දේනට ලැදබන අතර එම ප්රදේශෙ තුළ විවෘත භූමි වි දනෝද කටයුතු වලට 

නැඹුරු ස්ථාන දැකගත හැකිෙ. ගුඩ්දෂඩ් බස්නැවතුේපල ප්රදේශදෙහි ප්රවාහන හා 

උපදෙෝගීතාවෙන්හ දවත විදේෂ නැඹුරුතාවෙන්හ පවතින අතර දපාදු ප්රවාහන දස්වෙට විදේෂිත 

නැඹුරුතාවෙේ දලස පවතින කලාපෙේ දලස දැකගත හැකි වනු ඇත. දමම ප්රදේශදෙහි පවතින 



107

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

අදනකුත් ප්රදේශ වලට සාදේේෂව විශාල පරිමාණදෙහි ඉඩේ කට්ටටි වීමේ දැක ගත හැකිෙ. 

එදමන්හම බිේ මහල හා තවත් එේ මහලේ වන දන්හවාසික දගාඩනැඟිලි ද දැකගත හැක. 

එහි සිට දේරාදදණිෙ මාර්ගෙ දේවා පැමිණීදේ දී භූමිදෙහි උස ක්රමදෙන්හ අඩුවන අතර 

දගාඩනැඟිලි වල උස ප්රිේදරෝස් කඳූ පංතිෙ ආවරණෙ දනාවන දලස පවති. එදමන්හම දමම 

ප්රදේශෙ තුළ ශාක ඝණත්වෙ තරමේ දුරට අඩුවන අතර දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙ වැඩි වනු ඇත.  

දේරාදදණිෙ මාර්ගදේ සිට විලිෙේදගාපල්පලව මාවත දේවා පැමිණීදේ දී භූමිදේ උස අඩුවන අතර 

දගාඩනැඟිලි වල උස තරමේ දුරට වැඩිවන බව දැකගත හැකිෙ. නමුදු ප්රිේදරෝස් කඳු පංතිෙ හා 

හන්හතාන කඳු පංතිෙ ආවරණෙ දනාවන දලස පවති. එදමන්හම දමම ප්රදේශදේ සිට දදපස 

බැලිදේ දී එම කඳු පංති වල 1/3 ක ප්රමාණෙේ ශාක ඝණත්වදෙන්හ දේෂව පවතින බවට දැක ගත 

හැකිෙ. තවද දමම ප්රදේශදෙහි දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙ ඉතා ඉහළ අගෙේ ගන්හනා අතර එෙ 

වාණිජ ගැඹුරුතාවෙකින්හ යුේත වන බවට දැකගත හැකිෙ. 

රූප අංක   37: උඩවත්ත රේෂිත වනාන්හතරදේ සිට ගුඩ්දෂඩ් නගරෙ දේවා වූ හරස් පැතිකඩ 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර ,2020 

උඩවත්ත රේෂිතදේ සිට ගුඩ්දෂඩ් නගරෙ දේවා අඳින ලද C1 සිට C2 දේවා වු හරස්කඩ අනුව 

මහනුවර නගරදෙහි පාරිසරික, සංස්කෘතික සමාජිෙ හා ආර්ික වශදෙන්හ ඉඩේ පරිහරණ රටාදවහි 

පවතින විවධත්වෙ හඳුනාගත හැකිෙ . 

ඒ අනුව උඩවත්ත රේෂිතෙ නගර මධයදේ ඒ ආකාරදෙන්හම සුරේෂිතව පවතින අතර ශ්රි දළදා 

මාළිගා පරිශ්රෙ දවත පැමිණීදේ දී නගරෙ තුළ පවතින  ඓතිහාසික බව දමානවට දැකගත හැකිදේ. 

මාළිගා පරිශ්රදේ සිට බැලීදේ දී නිරුපද්රිත උඩවත්ත රේෂිතෙ දර්ශනෙ වන අතර මාළිගා පරිශ්රෙ තුළ 

මාළිගෙට ගැළදපන දප්රෞඩ උරුමෙන්හදගන්හ සමන්හවිත භාවිතෙන්හ දැකගත හැකිවනු ඇත. එදමන්හම 

මාළිගෙ පරිශ්රදේ සිට නගර මධයෙ දවත පැමිණීදේ දී දලෝක උරුම නගරෙක දර්ශනෙ වන දලෝක 

උරුම දගාඩනැඟිලි වලින්හ සමන්හවිත සංචාරක ආකර්ෂණෙ ලබාගත හැකි භාවිතෙන්හදගන්හ අනූන 

කලාපෙේ දලසට දැකගත හැකිෙ. තවද දමම ප්රදේශදෙහි දගාඩනැඟිලි වල උස සීමාවීමේද 

දේනට ලැදේ. දලෝක උරුම කලාපදේ සිට ගුඩ්දෂඩ් බස්නැවතුේපල දදස පැමිණීදේ දී 

නගරදෙහි උේදීපනෙේ දේනට ලැදබන අතර එම ප්රදේශෙ තුළ විවෘත භූමි වි දනෝද කටයුතු වලට 

නැඹුරු ස්ථාන දැකගත හැකිෙ. ගුඩ්දෂඩ් බස්නැවතුේපල ප්රදේශදෙහි ප්රවාහන හා 

උපදෙෝගීතාවෙන්හ දවත විදේෂ නැඹුරුතාවෙන්හ පවතින අතර දපාදු ප්රවාහන දස්වෙට විදේෂිත 

නැඹුරුතාවෙේ දලස පවතින කලාපෙේ දලස දැකගත හැකි වනු ඇත. දමම ප්රදේශදෙහි පවතින 

දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙ ඉහළ අගෙේ ගන්හනා අතර දගාඩනැඟිලි වල උසද ඉහළ අගෙේ ගනී. 

තවද දමම ප්රදේශදෙහි භූ අලංකරණෙේ දැක ගත හැකි අතර එෙ මහජනතාවදේ සිත් ආකර්ෂණෙ 

කර ගන්හනා සුළුදේ. 

රූප අංක   38: වැව රවුම ඉහළ සීමාදේ සිට රජිහිල්පල දදසට අදින ලද හරස් පැතිකඩ 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර , 2020 

වැව රවුම ඉහළ සීමාදේ සිට වැව මධයෙ, මල්පවත්ත විහාරෙ හරහා රජිහිල්පල දදසට අඳින ලද D1 

සිට D2 දේවා වු හරස්කඩ අනුව මහනුවර නගරදෙහි පවතින පාරිසරික භූ දර්ශනදෙහි පවතින 

විවිධත්වෙ දැක ගත හැකිෙ. වැව රවුම ඉහළ සීමාදේ පවතින භූමි පරිහරණ රටාවට අනුව එෙ 

සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනෙ කරනු ලබන ඉඩේ පරිහරණ රටාවේ පවතින බවට හඳුනාගත හැකිෙ. 

එහි දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙ අඩු මට්ටටදේ පවතින අතර බහුල වශදෙන්හ වෘේෂලතා 

ඝණත්වෙේ දැකගත හැකිෙ.  

එෙ වැව රවුම අසල සිට බැලීදේදී දගාඩනැඟිලි වලින්හ පාරිසරික දර්ශනෙ අවහිර දනාවු නීල හරිත 

පරිසර පේධතිෙකින්හ පවතින බවට දැකිෙ හැකි අතර දගාඩනැඟිලි වල සාමානය උස බිේ මහල හා 

තවත් මහලකින්හ සමන්හවිත වන බවටද දැකගත හැකිෙ. මහනුවර වැව පවතින ප්රදේශදේ සිට 

රජිහිල්පල දදසට ගමන්හ කිරීදේදී ක්රම ක්රමදෙන්හ භූමිදෙහි උස වැඩි වන අතර දගාඩනැඟිලි වල 

උස බිේ මහල හා තවත් මහලකට සීමාදේ. දමම ප්රදේශෙ තුළද දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙ ඉතා 

අඩු අගෙේ ගන්හනා අතර වෘේෂලතා ඝණත්වෙ බහුල වශදෙන්හ දැක ගත හැකිෙ. දමම 

ප්රදේශදෙහිද සංචාරක කර්මාන්හතෙට ගැලදපන ඉඩේ පරිහරණ රටාවේ පවතින අතර ඊට අදාළ 

දගාඩනැඟිලි ස්ථාපනෙ වීදමන්හ පසු මහනුවර වැව අසල සිට බැලීදේදී පාරිසරික දර්ශනෙට අවහිර  

දනාවන දලස ඒවා ඉදිකර ඇති බව දේනට ලැදේ.  
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රූප අංක   39: වට්ටටාරන්හතැන්හන මාර්ගදේ සිට නිත්තදවල හන්හදිෙ දේවා අදින ලද හරස් පැතිකඩ 

 

 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර , 2020 

වට්ටටාරන්හතැන්හන මාර්ගදේ සිට නිත්තදවල හන්හදිෙ දේවා පැමිණීදේදී (E1 සිට E2) දගාඩනැගලි 

වල ඝණත්වෙ අඩු මට්ටටමක පවතින අතර දගාඩනැඟිලි වල උදසහි සාමානය අගෙ බිේ මහල හා 

තවත් එේ මහලකට දහෝ දදකකට පමණේ සීමාදේ. එදමන්හම බිේ කට්ටටි වල විවෘත ප්රදේශෙ 35% 

ේ පමණ වන අතර දන්හවාසික ඒකක බහුල වශදෙන්හ දමම ප්රදේශෙ තුළ දැකගත හැකිෙ. 

නිත්තදවල හන්හදිෙ අවට ප්රදේශෙ තුළ අධි උස දගාඩනැඟිලි පවතින අතර දගාඩනැඟිලි වල 

ඝණත්වෙද ඉහළ අගෙේ ගනී. එම ප්රදේශදේ සිට නැවතත් වටපුළුව ප්රදේශෙ දේවා ගමන්හ කිරීදේදී 

භූමිදෙහි උස ක්රමදෙන්හ අඩුවන අතර දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙද අඩු මට්ටටමක පවතින 

දන්හවාසික කලාපෙේ දැකගත හැකිෙ. 

ඒ අනුව මහනුවර නගරෙ තුළ ගමන්හ කිරීදේදී විවිධත්වෙකින්හ යුතු ඉඩේ පරිහරණ රටාවේ දැකගත 

හැකිෙ. 

 

6.3  ඡ ෞතීය හා සමාජීය අපරවුහ පහසුකම් සංවර්ධන උපක්රම 

නීල හරිත පරිසරෙේ ඇති කිරීම හා සුව පහසු ජීවන රටාවේ දගාඩනැගීම ෙන අරමුණු පදනේ 

කරගනිමින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීදේ උපක්රමිකෙන්හ 

දභෞතීෙ හා සාමාජීෙ අපරවුහ පහසුකේ සංවර්ධන උපක්රම ෙටදත් විග්රහ දකදර්. දෙෝජිත දස්වා 

සැලසුම, දෙෝජිත ප්රවාහන සැලසුම, දෙෝජිත ජල සැපයුේ සැලසුම, දෙෝජිත විදුලි සහ දත්ත රැහැන්හ 

සැලසුම, දෙෝජිත අපරවය හා මළාප්රවාහන සැලසුම හා දෙෝජිත ඝණ අපරවය කළමණාකරන 

සැලසුම ආදී සැලසුේ දමම දභෞතික හා සාමාජීෙ අපරවුහ පහසුකේ සංවර්ධන උපක්රම ෙටදත් 

හඳුනාදගන ඇත . 
 

6.3.1  ඡස්වා සැලසුම 
 

මහනුවර නගරෙ දවත වර්ෂ 2030 වන විට පැමිදණන ජනතාව දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ  

වර්ෂ 2030 වන විට ජීවත්වනු ලබන ජනතාව සඳහා ලබා දීමට අදේේෂිත දසෞඛ්ය, අධයාපනික හා 

දන්හවාසික ෙන අංශෙන්හ  අදාළ කරගනිමින්හ  දමම සැලැස්ම ිළිදෙළ කර ඇත.  වර්ග කිදලෝමීටර් 

26.45කින්හ සමන්හවිත වන මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ වර්ෂ 2012දී ජනගහනෙ 

102,459ක ප්රමාණෙේ වන අතර  වර්ෂ 2030දී ජනගහනෙ 106,000ේ පමණ වන බව 

පුදරෝකථනෙ කළ හැකිෙ. ඒ අනුව දසෞඛ්ය, අධයාපනික හා දන්හවාසික අවශයතාවෙන්හ තවදුරටත් 

දමහිදී විග්රහ කර ඇත.   
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රූප අංක   39: වට්ටටාරන්හතැන්හන මාර්ගදේ සිට නිත්තදවල හන්හදිෙ දේවා අදින ලද හරස් පැතිකඩ 

 

 

 

මුලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර , 2020 

වට්ටටාරන්හතැන්හන මාර්ගදේ සිට නිත්තදවල හන්හදිෙ දේවා පැමිණීදේදී (E1 සිට E2) දගාඩනැගලි 

වල ඝණත්වෙ අඩු මට්ටටමක පවතින අතර දගාඩනැඟිලි වල උදසහි සාමානය අගෙ බිේ මහල හා 

තවත් එේ මහලකට දහෝ දදකකට පමණේ සීමාදේ. එදමන්හම බිේ කට්ටටි වල විවෘත ප්රදේශෙ 35% 

ේ පමණ වන අතර දන්හවාසික ඒකක බහුල වශදෙන්හ දමම ප්රදේශෙ තුළ දැකගත හැකිෙ. 

නිත්තදවල හන්හදිෙ අවට ප්රදේශෙ තුළ අධි උස දගාඩනැඟිලි පවතින අතර දගාඩනැඟිලි වල 

ඝණත්වෙද ඉහළ අගෙේ ගනී. එම ප්රදේශදේ සිට නැවතත් වටපුළුව ප්රදේශෙ දේවා ගමන්හ කිරීදේදී 

භූමිදෙහි උස ක්රමදෙන්හ අඩුවන අතර දගාඩනැඟිලි වල ඝණත්වෙද අඩු මට්ටටමක පවතින 

දන්හවාසික කලාපෙේ දැකගත හැකිෙ. 

ඒ අනුව මහනුවර නගරෙ තුළ ගමන්හ කිරීදේදී විවිධත්වෙකින්හ යුතු ඉඩේ පරිහරණ රටාවේ දැකගත 

හැකිෙ. 

 

6.3  ඡ ෞතීය හා සමාජීය අපරවුහ පහසුකම් සංවර්ධන උපක්රම 

නීල හරිත පරිසරෙේ ඇති කිරීම හා සුව පහසු ජීවන රටාවේ දගාඩනැගීම ෙන අරමුණු පදනේ 

කරගනිමින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීදේ උපක්රමිකෙන්හ 

දභෞතීෙ හා සාමාජීෙ අපරවුහ පහසුකේ සංවර්ධන උපක්රම ෙටදත් විග්රහ දකදර්. දෙෝජිත දස්වා 

සැලසුම, දෙෝජිත ප්රවාහන සැලසුම, දෙෝජිත ජල සැපයුේ සැලසුම, දෙෝජිත විදුලි සහ දත්ත රැහැන්හ 

සැලසුම, දෙෝජිත අපරවය හා මළාප්රවාහන සැලසුම හා දෙෝජිත ඝණ අපරවය කළමණාකරන 

සැලසුම ආදී සැලසුේ දමම දභෞතික හා සාමාජීෙ අපරවුහ පහසුකේ සංවර්ධන උපක්රම ෙටදත් 

හඳුනාදගන ඇත . 
 

6.3.1  ඡස්වා සැලසුම 
 

මහනුවර නගරෙ දවත වර්ෂ 2030 වන විට පැමිදණන ජනතාව දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ  

වර්ෂ 2030 වන විට ජීවත්වනු ලබන ජනතාව සඳහා ලබා දීමට අදේේෂිත දසෞඛ්ය, අධයාපනික හා 

දන්හවාසික ෙන අංශෙන්හ  අදාළ කරගනිමින්හ  දමම සැලැස්ම ිළිදෙළ කර ඇත.  වර්ග කිදලෝමීටර් 

26.45කින්හ සමන්හවිත වන මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ වර්ෂ 2012දී ජනගහනෙ 

102,459ක ප්රමාණෙේ වන අතර  වර්ෂ 2030දී ජනගහනෙ 106,000ේ පමණ වන බව 

පුදරෝකථනෙ කළ හැකිෙ. ඒ අනුව දසෞඛ්ය, අධයාපනික හා දන්හවාසික අවශයතාවෙන්හ තවදුරටත් 

දමහිදී විග්රහ කර ඇත.   

6.3.1.1 ඡසෞඛ්ය ඡස්වා පහසුකම් සැලසුම 
 

මහනුවර නගරෙ තුළ වර්තමානෙ වන විට මහනුවර මහ දරෝහල, දේරාදදණිෙ ශීේෂණ දරෝහල, 
දේරාදදණිෙ ළමා දරෝහල, දේරාදදණිෙ දන්හත දරෝහල, මහනුවර ළෙ දරෝහල, ප්රාදේශීෙ  දරෝහල-
කටුගස්දතාට හා මහනුවර දසෞඛ්ය නිලධාරී කාර්ොලෙ - මහනුවර මහ නගර  සභාව ආදී ස්ථාන 
රැසකින්හ දසෞඛ්ය දස්වාවන්හ ඉටු කරනු ලැදේ.  මහනුවර මහ දරෝහල ශ්රි ලංකාදේ දදවන විශාලතම 
දරෝහල වන බැවින්හ  ඒ සඳහා ජාතික මට්ටටදේ ප්රමුඛ්තාවෙේ පවතී. 

2016 වර්ෂදේදී මහනුවර මහ දරෝහදල්ප ඇඳන්හ සංඛ්යාව 3,633ේ පමණ වන අතර එෙ දකාළඹ 
ජාතික දරෝහලට පමණේ දදදවනි දේ. එදමන්හම මහනුවර දිස්ිේකදෙහි සමස්ත දරෝහල්ප වල 
ඇඳන්හ සංඛ්යාව 6,597ේ පමණ වන අතර පුේගලෙන්හ 1,000ේ සඳහා තිබිෙ යුතු සේමත ඇඳන්හ 
අනුපාතිකෙට අනුව මහනුවර දිස්ිේකදෙහි අනුපාතිකෙ 2016 වර්ෂදේදී 4.6ේ පමණ දේ. 
දලෝක  දසෞඛ්ය සංවිධානදෙහි සේමතෙන්හට අනුව පුේගලෙන්හ 1,000ේ සඳහා තිබිෙ යුතු සේමත 
ඇඳන්හ අනුපාතිකෙ 3.5ේ වන බැවින්හ මහනුවර දිස්ිකෙ තුළ එම සේමත ඇඳන්හ අනුපාතිකෙේ 
වර්තමානෙ වන විට පවතින බව නිගමනෙ කළ හැකිෙ. (ඇමුණුම 25) 

2012 වර්ෂදේ ජන හා සංඛ්යා දල්පඛ්න දදපාර්තදේන්හතුදේ ජන සංඝණන වාර්තාවලට අනුව 2012 
වර්ෂදේදී මහනුවර මහ නගර සභා සීමාව තුළ ජනගහනෙ 102,459ේ පමණ දේ. 2012 වර්ෂදේ 
පැවති 2,254ේ පමණ වන ඇඳන්හ සංඛ්යාවට අනුව මහනුවර මහ දරෝහල මඟින්හ පමණේ 
පුේගලෙන්හ 1,000ේ සඳහා ඇඳන්හ 22ේ බැඟින්හ සපෙනු ලබන අතර 2030 වර්ෂෙ සඳහා 106,000ක 
පුදරෝකථන ජනගහනෙේ සඳහා අවශය දසෞඛ්ය දස්වාවන්හ දේ වන විටත් පවතින බව ඒ අනුව 
නිගමනෙ කළ හැකිෙ.  

මහනුවර මහදරෝහල අේකර 58.7ක පමණ ප්රමාණෙේ පුරා වයාේතව පවතින අතර ඉන්හ අේකර 
27ේ පමණ දරෝහල්ප කටයුතු සඳහා දොදා ගනු ලැදේ. අනිේ දකාටස් අනවසර පදිංචිකරුවන්හ 
පදිංචි වන බව හඳුනාදගන ඇත. එදමන්හම මහනුවර මහදරෝහල සඳහා පමණේ දිනකට 7,500කට 
ආසන්හන සංඛ්යාවේ මහනුවර නගරෙ දවත පැමිදණන අතර එෙ නගරෙ තුළ මාර්ග තදබදෙ ඉහළ 
ොමට දේතුවේ වී ඇත. එදමන්හම දරෝහල්ප පරිශ්රදෙහි රථවාහන නැවතීම සඳහා ප්රමාණවත් 
ඉඩකඩේ දනාපැවතීමත් දමම තදබදෙට දේතු වී ඇත. 

ඒ අනුව මහනුවර නගර සීමාව තුළ තව දුරටත් මහනුවර මහදරෝහල ඇතුළු අදනකුත් දපෞේගලික 
හා රජෙට අනුබේධ දරෝහල්ප වයාේත වීම සඳහා ඉඩ ලබා දනාදදන අතර ජාතික වශදෙන්හ පවතිනු 
ලබන අවශයතාවෙන්හ සඳහා දේරාදදණිෙ උප නාගරිකෙ දසෞඛ්ය හා පර්දේෂණ අංශෙන්හ දවත 
විදේෂ නැඹුරුතාවෙේ ඇති නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීමට දෙෝජනා කරනු ලැදේ. එදමන්හම 
අේකර 05ක පමණ ඉඩේ ප්රමාණෙේ තුළ දන්හවාසික පදිංචිකරුවන්හ සඳහා මහල්ප නිවාස ක්රමෙේ 
හඳුන්හවාදීම තුළින්හ  ඉතිරි ඉඩේ ප්රමාණෙ අනවසර පදිංචිකරුවන්හදගන්හ නිදහස් කර ගනිමින්හ එම 
ඉඩේ ප්රමාණෙ දරෝහදල්ප පවත්නා තදබදෙ හා අපහසුතාවෙන්හ අවම කිරීමට දොදා ගත හැකි අතර 
එම ඉඩ ප්රමාණෙ දරෝහල්ප පරිශ්රෙ තුළ පවතින වාහන තද බදෙ අඩු කිරීම සඳහාත් වාහන 500ේ 
පමණ නැවතීමටත් සුදුසු වන පරිදි රථවාහන නැවතුේපලේ ඉදි කිරීමටද දෙෝජනා කරනු ලැදේ.  

තවද දරෝහල දවත පැමිදණන්හනන්හ සඳහා අවශය පදික මංමාවත් දමන්හම හඳුනාගන්හනා ලද විකල්පප 
මාර්ග  වැඩි දියුණු කිරීම තුළින්හ  වාහන තද බදෙ අවම කිරීමත්, ගුඩ්දෂඩ් බස් නැවතුම හා මහනුවර 
දුේරිෙ ස්ථානෙ අතර මනා සේබන්හධතාවෙේ දගාඩනැංවීමටත් දෙෝජනා  දකදර්. ඒ තුළින්හ  
නගරදෙහි පවතින වාහන තද බදෙ අවම කිරීම තුළින්හ  දරෝහල භාවිතා කරන්හනන්හ සඳහා පහසුකේ 
සලසා දීමට අදේේෂා දකදර්. 
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6.3.1.2  අධයාපන ඡස්වා පහසුකම් සැලසුම 
 

මහනුවර නගරෙ තුළ රජදේ පාසැල්ප 41ේද, 65,076ේ පමණ ශිෂයෙන්හ සංඛ්යාවේද  3,177ේ පමණ 

ගුරුවරු සංඛ්යාවේද  සිටී. එම පාසැල්ප සංඛ්යාව අතරින්හ ජාතික පාසැල්ප 06ේ හා පළාත් සභා පාසැල්ප 

35ේ නගරෙ තුළ පවතී. අධයාපන දදපාර්තදේන්හතුදේ  සාමානය ගුරු ශිෂය ප්රමිති අනුපාතෙ 1:28 

වන අතර මහනුවර  නගරදේ  සමස්ත  පාසල්පවල තත්වෙ  සැලකීදේදී  ගුරු ශිෂය  අනුපාතෙ 1:20 

මට්ටටමේ  පවතින බව පැහැදිලි දේ. තවද,  අර්ධ රාජය පාසැල්ප 07ේද, දපර පාසැල්ප 28ේද, 

ජාතයන්හතර පාසැල්ප 09ේද, වෘත්තිෙ පුහුණු ආෙතන 21ේද පමණ පවතින මහනුවර නගරෙ තුළ 

දේරාදදණිෙ විේව විදයාලෙට සුවිදේෂී ස්ථානෙේ උසස් අධයාපනෙ අංශෙ අතින්හ හිමිවී ඇත. 

2030 වර්ෂෙ සඳහා 106,000ක පුදරෝකථන ජනගහනෙකට අවශය ගුරු ශිෂය අනුපාතෙ දේ වන 

විටත් පවතින බව ඒ අනුව නිගමනෙ කළ හැකිෙ. (ඇමුණුම 26)  

මහනුවර නගර සීමාව තුළ තවදුරටත් වැඩිවන ජනගහනෙ සඳහා අවශය අධයාපනික පහසුකේ ලබා 

දීමට දමන්හම නගරෙ තුළ ජනප්රිෙ පාසල්ප සඳහා පවතින තරගකාරීත්වෙ දේතුදවන්හ එම පාසැල්ප 

තවදුරටත් වයාේත කිරීමට  අවශය ඉඩ අවකාශෙ නගරෙ තුළ දනාමැති වීම වර්තමානදේදී පවතින 

ගැටලුවේ දලස හඳුනාගත හැකිෙ.   දදනිකව මහනුවර නගරෙ දවත අධයාපනික අවශයතාවෙන්හ 

සඳහා පැමිදණන ශිෂයන්හ අතරින්හ 71.4%ේ පමණ දපෞේගලික වාහන වලින්හ පැමිදණ්. එදමන්හම 

පාසැල්ප විශාල ප්රමාණෙේ මහනුවර නගර සීමාව තුළ ප්රධාන මාර්ග වලට ොබඳව ිහිටා තිබීම 

දේතුදවන්හ රථවාහන තදබදෙ තවදුරටත්  වැඩි වීමට දේතු වී ඇත. 

දමම සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින්හ  මහනුවර නගර සීමාව තුළ පවතින පාසැල්ප වල ශිෂයෙ ප්රමාණෙ 

ඉහළ ෙන ආකාරදේ සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සඳහා අවසර ලබා දනාදේ. අදේේෂිත ජනගහනෙ හා 

ජනප්රිෙ පාසැල්ප සඳහා පවතින තරඟකාරීත්වෙ දේතුදවන්හ වැඩිවන ශිෂයෙ සංඛ්යාව සඳහා අවශය 

ප්රාථමික අංශෙන්හ නගර සීමාදවන්හ ිටත එනේ ඊරිෙගම, ිළිමතලාව, කුණ්ඩසාදල්ප හා 

පල්පදලකැදල්ප ආදී ප්රදේශ දවත ප්රවර්ධනෙ දකදර්. ජාතික වශදෙන්හ පවතිනු ලබන අවශයතාවෙන්හ 

සඳහා දේරාදදණිෙ පර්ෂද නගරෙ උසස් අධයාපනික හා පර්දේෂණ අංශෙන්හ දවත විදේෂ 

නැඹුරුතාවෙේ ඇති නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීමට දෙෝජනා කරනු ලැදේ. ඒ අනුව 

ගන්හදනාරුව හා ඊරිෙගම ප්රදේශෙ තුළ නව උසස් අධයාපන ආෙතනෙන්හ සඳහා පහසුකේ සපෙනු 

ලැදේ.  
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6.3.1.3  නිවාස පහසුකම් සැලැස්ම 
 

වර්ෂ 2001දි මහනුවර නගර සභා බල ප්රදේශෙ තුළ පවුල්ප ඒකක 20,612ේ සඳහා නිවාස ඒකක 

20,612ේ වයාේතව ඇති නමුත් නිවාස ඒකක 660ක නිවාස හිඟෙේ පැවතී ඇත. එෙ වර්ෂ  2012 

වන විට පවුල්ප එකක සංඛ්යාව 25,062ේ දේවා වර්ධන වීම දේතුදවන්හ නිවාස එේක 26,722ේ 

දේවා තවදුරටත් වර්ධනෙ වී ඇත. ඒ අනුව වර්ෂ 2012 වන විට නිවාස 1,660ක අතිරිේතෙේ පැවතී 

ඇත.  එමඟින්හ පවුල්ප  සංඛ්යාවට ප්රමාණවත් පරිදි නිවාස පහසුකේ ඇති බව දපන්හනුේ කළද ඒ අනුව 

නිවාස වර්ධනෙේ ජනගහන වර්ධන දේගෙට වඩා වැඩි දේගෙකින්හ සිදු වී දනාමැත. එකම නිවාස 

තුළ ඒකක කිහිපෙකට දබදා දවන්හ කිරීමේ සිදුවන බව නිගමනෙ කළ හැකිෙ. සාමානය පවුලක 

සාමාජික සංඛ්යාව 04ේ දලස සැලකීදේදී  2030 වර්ෂෙ සඳහා පුදරෝකථන කරන ලද 106,000ක 

ජනගහනෙකට නිවාස ඒකක 26,500ේ පමණ ඉදි කළ යුතු බවට ඇස්තදේන්හතු කළ හැකිෙ. ඒ 

අනුව මහනුවර මහ නගර   සභා බල ප්රදේශෙ තුළ දේ වන විට නිවාස හිඟෙේ දනාපවතින බවට 

නිගමනෙ කළ හැකිෙ. 

නමුත් මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ මුඩුේකු පැල්පපත් නිවාස හා දේලි නිවාස 4% ේ 

පමණ ප්රතිශතෙේ පවතින අතර අඩු පහසුකේ වලින්හ  යුේත ජනාවාස 37ේ තුළ නිවාස  ඒකක 2,176 

ේ  ඇති බව හඳුනාදගන ඇත. එම නිවාස ඒකක අේකර 80ක පමණ ප්රදේශෙේ තුළ වයාේතව ඇති 

අතර එම ප්රදේශදේ  ජීවත් වන 71% පමණ ි රිසේ පර්චස් 06කට අඩු භූමි ප්රමාණෙේ පර්දභෝජනෙ 

කරන බැවින්හ එෙ මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ පවතින ගැටලුවේ දලස හඳුනාගත 

හැකිෙ.  

ඒ අනුව වාහන තද බදෙ, අඩු අදාෙේ ලාභී නිවාස නගරෙ පුරා වයාේතව පැවතීම ආදී  ගැටලු අවම 

කරමින්හ සුවපහසු ජීවන රටාවේ මහනුවර නගර වැසිෙන්හට හා නගරෙ දවත පැමිදණන්හනන්හ හට 

ලබා දීමට හැකි වන අතර ඒ තුළින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ 

කිරීමට අවශය පසුබිම දමම සැලසුම තුළින්හ  ලැදබනු ඇත. 

දමම සංවර්ධන සැලැස්ම තුළින්හ  මහනුවර නගර සීමාව තුළ අේකර 80ක වයාේත වී පවතින අඩු 

ආදාෙේ ලාභී නිවාස දවනුදවන්හ අේකර 25ක භුමි ප්රදේශෙේ නිවාස වයාපෘතීන්හ දවනුදවන්හද 

අේකර 15ේ එම වයාපෘතීන්හ සඳහා අවශය භූමි අලංකරණෙන්හ හා අදනකුත් රේෂිත ප්රදේශ දලසද  

දොදාගැනීමට අදේේෂා දකදර්. තවද, ඉන්හ අේකර 40ක පමණ ප්රමාණෙේ මහනුවර මහ නගර  

සභා බල ප්රදේශෙ සඳහා අවශය අදනකුත් සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ දවනුදවන්හ දොදා ගැනීමට 

අදේේෂා දකදර්. 

අඩු ආදාෙේ ලාභී නිවාස පවතින ස්ථාන    - 37 

භූමි ප්රමාණෙ       - 80 අේකර  

නිවාස ඒකක ගණන      -  2176 

දෙෝජිත නිවාස සඳහා දවන්හ කරනු ලබන භූමි ප්රමාණෙ   - අේකර25  

අලංකරණෙ සඳහා දවන්හ කරනු ලබන භූමි ප්රමාණෙ   -   අේකර 15  

සංවර්ධනෙන්හ සඳහා නිදහස් දකදරන ඉඩේ ප්රමාණෙ    -   අේකර 40  
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වගු අංක 13: අඩු පහසුකේ නිවැසිෙන්හ හැට ලබා දීමට දෙෝජිත නිවාස වයපෘති 

 
මූලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර , 2018 
 
ඒ අනුව දමම දස්වා සැලැස්ම දෙෝජිත ප්රවාහන සැලැස්ම, දෙෝජිත අපරවය හා මළප්රවාහන 

සැලැස්ම, දෙෝජිත ඝණ අපරවෙ කළමනාකරණ සැලැස්ම, දෙෝජිත පරිසර සංරේෂණ සැලැස්ම 

ආදී සැලසුේ සමඟද සංයුේත වන අතර දමම වයාපෘ�න්හ හරහා නාගරික �ොවලිෙ කාර්ෙේෂම 

කිරීම, අඩු ආදාෙේ ලාභී නිවැසිෙන්හ සඳහා පහසුකේ සැලසීම හා වාහන තද බදෙ අවම කිරීමත් 

තුළින්හ  නගර වැසිෙන්හ හා නගරෙ  භාවිතා  කරන්හනන්හ දවත සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම ෙන 

අරමුණ ඉෂ්ඨ කරගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. ඒ තුළින්හ වර්ෂ 2030 වනවිට දේරාදදණිෙ 

නගරෙ උසස් අධයාපන, දසෞඛ්ය හා පර්දේෂණ අංශ දවත විදේෂ නැඹුරුතාවෙේ ඇති නගරෙේ 

දලසට දියුණු කිරීම හා අේකර 80ක ප්රමාණෙේ පුරා වයාේතව පවතින අඩු පහසුකේ සහිත 

දන්හවාසික ප්රදේශ  වර්ෂ 2030 වන විට පහසුකේ සහිත දන්හවාසික ප්රදේශ බවට පත් කිරීම ෙන 

පරමාර්ථ ඉෂ්ට කරගැනීමටද හැකිොව ලැදබනු ඇත.  

භූමිෙ  අේකර  ඒකක ගණන  
විලිෙේ දගාපල්පලව මාවත  7 700 
මහයිොව  10 1000 
නාථ දේවාල ඉඩම  2 200 
දබෝගේබර  3 300 
කටුගස්දතාට මැණිේකුඹුර (දපෞේගලික ඉඩම) 3 300 
එකතුව  25 2500 
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වගු අංක 13: අඩු පහසුකේ නිවැසිෙන්හ හැට ලබා දීමට දෙෝජිත නිවාස වයපෘති 

 
මූලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර , 2018 
 
ඒ අනුව දමම දස්වා සැලැස්ම දෙෝජිත ප්රවාහන සැලැස්ම, දෙෝජිත අපරවය හා මළප්රවාහන 

සැලැස්ම, දෙෝජිත ඝණ අපරවෙ කළමනාකරණ සැලැස්ම, දෙෝජිත පරිසර සංරේෂණ සැලැස්ම 

ආදී සැලසුේ සමඟද සංයුේත වන අතර දමම වයාපෘ�න්හ හරහා නාගරික �ොවලිෙ කාර්ෙේෂම 

කිරීම, අඩු ආදාෙේ ලාභී නිවැසිෙන්හ සඳහා පහසුකේ සැලසීම හා වාහන තද බදෙ අවම කිරීමත් 

තුළින්හ  නගර වැසිෙන්හ හා නගරෙ  භාවිතා  කරන්හනන්හ දවත සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම ෙන 

අරමුණ ඉෂ්ඨ කරගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. ඒ තුළින්හ වර්ෂ 2030 වනවිට දේරාදදණිෙ 

නගරෙ උසස් අධයාපන, දසෞඛ්ය හා පර්දේෂණ අංශ දවත විදේෂ නැඹුරුතාවෙේ ඇති නගරෙේ 

දලසට දියුණු කිරීම හා අේකර 80ක ප්රමාණෙේ පුරා වයාේතව පවතින අඩු පහසුකේ සහිත 

දන්හවාසික ප්රදේශ  වර්ෂ 2030 වන විට පහසුකේ සහිත දන්හවාසික ප්රදේශ බවට පත් කිරීම ෙන 

පරමාර්ථ ඉෂ්ට කරගැනීමටද හැකිොව ලැදබනු ඇත.  

භූමිෙ  අේකර  ඒකක ගණන  
විලිෙේ දගාපල්පලව මාවත  7 700 
මහයිොව  10 1000 
නාථ දේවාල ඉඩම  2 200 
දබෝගේබර  3 300 
කටුගස්දතාට මැණිේකුඹුර (දපෞේගලික ඉඩම) 3 300 
එකතුව  25 2500 

සිතිෙේ අංක  8: නිවාස පහසුකේ සැලැස්ම 
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6.3.2  ඡයෝජිත ප්රවාහන සැලැස්ම 
 

6.3.2.1 හැඳින්වීම 
 

වර්ග කිදලෝමීටර් 26.45 කින්හ සමන්හවිත වන මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ වර්ෂ 2012දී 

ජනගහනෙ 102,459 ක ප්රමාණෙේ වන අතර  වර්ෂ 2030දී ජනගහනෙ 106,000ේ පමණ වන බව 

පුදරෝකථනෙ කළ හැකිෙ. ඒ අනුව මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ වර්ෂ 2030දී 

අදේේෂිත ප්රවාහන අංශදෙහි අනාගත දිශානතිෙ දමම සැලැස්ම තුළින්හ  ඉදිරිපත් කර ඇත. 

වර්ෂ 2030දී මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ ජනගහනෙ 106,000ේ පමණ වන බවත් 

දදනික සංක්රමණික ජනගහනෙ 403,000ේ වන බව පුදරෝකථනෙ කළ හැකි  අතර මහනුවර 

නගරෙ තුළ වර්ෂ 2014දී 60%ේ පමණ ප්රමාණෙේ දපාදු ප්රවාහන දස්වෙ (බස් රථ) භාවිත කරන 

බවටත්, 02%ේ පමණ ප්රමාණෙේ දුේරිෙ භාවිත කරන බවටත්, 37%ේ පමණ දපෞේගලික වාහන 

භාවිතා කරන බවටත්, 01% පමණ ප්රමාණෙේ පයින්හ ගමන්හ කරන බවටත් නිගමනෙ කළ හැකිෙ. 

නගරදෙහි පවතින වාහන තද බදෙ අවම කරමින්හ සුමට ප්රවාහන දස්වෙේ ලබා දීම සඳහා දපාදු 

ප්රවාහන දස්වෙ 12%කින්හ වැඩි දියුණු කළ යුතු අතර දපෞේගලික ප්රවාහන දස්වෙ 13%කින්හ 

අදධර්ෙමත් කළ යුතුව ඇත. ඒ අනුව 70%ේ පමණ ප්රමාණෙේ දපාදු ප්රවාහන දස්වෙ (බස් රථ) 

භාවිතා කරන බවටත්, 04%ේ පමණ දුේරිෙ භාවිතා කරන බවටත්, 24%ේ පමණ ප්රමාණෙේ 

දපෞේගලික වාහන භාවිතා කරන බවටත්, 02%ේ පමණ ප්රමාණෙේ පයින්හ ගමන්හ කරන බවටත් 

වර්ෂ 2030දී අදේේෂා කළ හැකිෙ.   

ඒ අනුව මහනුවර නගර තුළ අත්විදිමින්හ පවතින්හ රථවාහන තද බදෙ දේතුදවන්හ නගරෙට 

පැමිදණන්හනන්හ දමන්හම නගර තුළ ජීවත්වන ජනතාවට දැඩි අපහසුතාවෙකට ලේදවමින්හ පවතී. 

තවද දදනික කාර්ෙෙන්හ සිදු කර ගැනීදේදී ඇතිවන අපහසුතාවන්හ දමන්හම දස්වාවන්හ ලබා 

ගැනීදේදී පවතින කාර්ෙේෂමතාවෙන්හ නගරෙ තුළ කළබලකාරී දමන්හම දනාසන්හසුන්හ 

වාතාවරණේ ඇති කිරීමට සමත් වී ඇත. භූදගෝලීෙ ිහිටීම අතින්හ සුවිදේෂී දමම නගරෙ තුළ දැඩි 

දේලාවේ රථ වාහන මාර්ගෙන්හ තුළ රදා පැවතීම දේතුදවන්හ නගරෙ තුළ වායු දූෂණෙ වැඩි වීමටද 

වක්ර ආකාරදෙන්හ දේතු වන බව හඳුනාගත හැකිෙ. 

ඒ අනුව දමම සැලැස්ම තුළින්හ  මහනුවර නගරෙ තුළ රථවාහන තදබදෙ අවම කර සුමට ප්රවාහනෙ 

දස්වෙේ ඇති කිරීම අදේේෂා කරන අතර පුේගලික වාහන භාවිතෙ අදධර්ෙමත් කිරීම තුළින්හ  

දපාදු ප්රවාහන දස්වෙ දවත දොමු කිරීම දමම සැලැස්දමහි අරමුණ දේ. ඒ තුළින්හ  මහනුවර නගර 

වැසිෙන්හට හා නගරෙ දවත පැමිදණන්හනන්හ හට සුවපහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීමට හැකි වන අතර 

“කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිමද දමම 

සැලසුම තුළින්හ  සැලදසනු ඇත.  
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6.3.2  ඡයෝජිත ප්රවාහන සැලැස්ම 
 

6.3.2.1 හැඳින්වීම 
 

වර්ග කිදලෝමීටර් 26.45 කින්හ සමන්හවිත වන මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ වර්ෂ 2012දී 

ජනගහනෙ 102,459 ක ප්රමාණෙේ වන අතර  වර්ෂ 2030දී ජනගහනෙ 106,000ේ පමණ වන බව 

පුදරෝකථනෙ කළ හැකිෙ. ඒ අනුව මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ වර්ෂ 2030දී 

අදේේෂිත ප්රවාහන අංශදෙහි අනාගත දිශානතිෙ දමම සැලැස්ම තුළින්හ  ඉදිරිපත් කර ඇත. 

වර්ෂ 2030දී මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ ජනගහනෙ 106,000ේ පමණ වන බවත් 

දදනික සංක්රමණික ජනගහනෙ 403,000ේ වන බව පුදරෝකථනෙ කළ හැකි  අතර මහනුවර 

නගරෙ තුළ වර්ෂ 2014දී 60%ේ පමණ ප්රමාණෙේ දපාදු ප්රවාහන දස්වෙ (බස් රථ) භාවිත කරන 

බවටත්, 02%ේ පමණ ප්රමාණෙේ දුේරිෙ භාවිත කරන බවටත්, 37%ේ පමණ දපෞේගලික වාහන 

භාවිතා කරන බවටත්, 01% පමණ ප්රමාණෙේ පයින්හ ගමන්හ කරන බවටත් නිගමනෙ කළ හැකිෙ. 

නගරදෙහි පවතින වාහන තද බදෙ අවම කරමින්හ සුමට ප්රවාහන දස්වෙේ ලබා දීම සඳහා දපාදු 

ප්රවාහන දස්වෙ 12%කින්හ වැඩි දියුණු කළ යුතු අතර දපෞේගලික ප්රවාහන දස්වෙ 13%කින්හ 

අදධර්ෙමත් කළ යුතුව ඇත. ඒ අනුව 70%ේ පමණ ප්රමාණෙේ දපාදු ප්රවාහන දස්වෙ (බස් රථ) 

භාවිතා කරන බවටත්, 04%ේ පමණ දුේරිෙ භාවිතා කරන බවටත්, 24%ේ පමණ ප්රමාණෙේ 

දපෞේගලික වාහන භාවිතා කරන බවටත්, 02%ේ පමණ ප්රමාණෙේ පයින්හ ගමන්හ කරන බවටත් 

වර්ෂ 2030දී අදේේෂා කළ හැකිෙ.   

ඒ අනුව මහනුවර නගර තුළ අත්විදිමින්හ පවතින්හ රථවාහන තද බදෙ දේතුදවන්හ නගරෙට 

පැමිදණන්හනන්හ දමන්හම නගර තුළ ජීවත්වන ජනතාවට දැඩි අපහසුතාවෙකට ලේදවමින්හ පවතී. 

තවද දදනික කාර්ෙෙන්හ සිදු කර ගැනීදේදී ඇතිවන අපහසුතාවන්හ දමන්හම දස්වාවන්හ ලබා 

ගැනීදේදී පවතින කාර්ෙේෂමතාවෙන්හ නගරෙ තුළ කළබලකාරී දමන්හම දනාසන්හසුන්හ 

වාතාවරණේ ඇති කිරීමට සමත් වී ඇත. භූදගෝලීෙ ිහිටීම අතින්හ සුවිදේෂී දමම නගරෙ තුළ දැඩි 

දේලාවේ රථ වාහන මාර්ගෙන්හ තුළ රදා පැවතීම දේතුදවන්හ නගරෙ තුළ වායු දූෂණෙ වැඩි වීමටද 

වක්ර ආකාරදෙන්හ දේතු වන බව හඳුනාගත හැකිෙ. 

ඒ අනුව දමම සැලැස්ම තුළින්හ  මහනුවර නගරෙ තුළ රථවාහන තදබදෙ අවම කර සුමට ප්රවාහනෙ 

දස්වෙේ ඇති කිරීම අදේේෂා කරන අතර පුේගලික වාහන භාවිතෙ අදධර්ෙමත් කිරීම තුළින්හ  

දපාදු ප්රවාහන දස්වෙ දවත දොමු කිරීම දමම සැලැස්දමහි අරමුණ දේ. ඒ තුළින්හ  මහනුවර නගර 

වැසිෙන්හට හා නගරෙ දවත පැමිදණන්හනන්හ හට සුවපහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීමට හැකි වන අතර 

“කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිමද දමම 

සැලසුම තුළින්හ  සැලදසනු ඇත.  

6.3.2.2  ප්රවාහන සැලැස්ම 

සිතියම් අංක  9: ප්රවාහන සැලැස්ම 
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6.3.2.3 ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

සුමට ප්රවාහන දස්වෙේ ලබා දීම තුළින්හ නගරදෙන්හ කාර්ෙේෂමතාවෙ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 

දේරාදදණිෙ හා කටුගස්දතාට දුේරිෙ ස්ථාන  හා තැන්හදන්හකුඹුර ෙන උපනාගරික මධයස්ථාන වල 

රථවාහන නැවතීම සදහා පර්ෂද රථ වාහන නැවතුේ ස්ථාන ඇති කිරීමට අදේේෂිතෙ. එදමන්හම 

දමම ස්ථානවල දපෞේගලික වාහන, දපෞේගලික බස්, පාසල්ප බස් රථ හා ත්රීදරෝද රථ නැවැත්වීම 

(Park & Ride) සඳහා පහසුකේ ඇති කරනු ලැබීමත් නගර මධයදේ විවිධ ස්ථාන වල විසිර පවතින 

බස්රථ නැවතුේ ස්ථාන හා දුේරිෙ ස්ථාන හා ප්රධාන බස් නැවතේදපාළත් (ගුඩ්දෂඩ් බස් නැවතුේ 

දපාළ) ඒකාබේධ කරමින්හ බහු කාර්ෙ ප්රවාහන මධයස්ථානෙේ ඇති කිරීමේ සිදු කිරීමට නිෙමිතෙ. 

ඒ සඳහා බහුකාර්ෙ පර්ෙන්හතෙ අවට ප්රවාහන කළමණාකරණෙ හා මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමට අවශය 

වන අතර නගර මධයට පැමිදණන වාහන සීමා කිරීමට මහනුවර බහුකාර්ෙ පර්ෙන්හතෙ අවට ඉහළ 

රථ වාහන ගාස්තු අෙ කර උප නාගරික මධයස්ථාන වල පවතින පර්ෂද රථවාහන නැවතුේ ස්ථාන 

තුළ නැවතීම හා පැදවීම දිරිමත් කිරීම සඳහා අඩු නැවතුේ ගාස්තු අෙ කිරීමේ සිදු දකදර්. 

රූප අංක   40: දෙෝජිත බහු විධ ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

මුලාශ්රෙ: උපාෙ මාර්ික නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ - 2017 

බහුකාර්ෙෙ පර්ෙන්හතෙ ඵලදායි දලස දමදහෙ වීම සඳහා දුේරිෙ ස්ථාන අවට මාර්ග වැඩිදියුණු 

කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර එහිදී නව ප්රදේශ මාර්ග  පළල්ප කිරීම, මංසන්හධි වැඩි දියුණු කිරීම ආදී 

වයාපෘතීන්හ �ොත්මක කිරීම දමහිදී සිදු දකදර්. දේරාදදණිෙ, කටුගස්දතාට, තැන්හදන්හකුඹුර ෙන 

උප නාගරික මධයස්ථාන සේබන්හධ කරමින්හ විකල්පප මාර්ග ඉදිකිරීමත් (Inner Circular Roads) 

දෙෝජිත අධිදේගී මාර්ගෙට සමගාමීව ප්රධාන මාර්ග සේබන්හධ කරමින්හ විකල්පප මාර්ග සංවර්ධනෙ 

(Outer Circular Roads) කිරීමත් පර්ෂද ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙන්හ ආ�තව නාගරික සංවර්ධනෙන්හ 

දිරිමත් කිරීමත් තුළින්හ  නගර මධයෙ ප්රධාන ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙ ආ�තව දවළඳ හා පරිපාලන 

කාර්ෙෙන්හ ප්රවර්ධනෙ කිරීමේ සිදු දකදර්.   
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6.3.2.3 ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

සුමට ප්රවාහන දස්වෙේ ලබා දීම තුළින්හ නගරදෙන්හ කාර්ෙේෂමතාවෙ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 

දේරාදදණිෙ හා කටුගස්දතාට දුේරිෙ ස්ථාන  හා තැන්හදන්හකුඹුර ෙන උපනාගරික මධයස්ථාන වල 

රථවාහන නැවතීම සදහා පර්ෂද රථ වාහන නැවතුේ ස්ථාන ඇති කිරීමට අදේේෂිතෙ. එදමන්හම 

දමම ස්ථානවල දපෞේගලික වාහන, දපෞේගලික බස්, පාසල්ප බස් රථ හා ත්රීදරෝද රථ නැවැත්වීම 

(Park & Ride) සඳහා පහසුකේ ඇති කරනු ලැබීමත් නගර මධයදේ විවිධ ස්ථාන වල විසිර පවතින 

බස්රථ නැවතුේ ස්ථාන හා දුේරිෙ ස්ථාන හා ප්රධාන බස් නැවතේදපාළත් (ගුඩ්දෂඩ් බස් නැවතුේ 

දපාළ) ඒකාබේධ කරමින්හ බහු කාර්ෙ ප්රවාහන මධයස්ථානෙේ ඇති කිරීමේ සිදු කිරීමට නිෙමිතෙ. 

ඒ සඳහා බහුකාර්ෙ පර්ෙන්හතෙ අවට ප්රවාහන කළමණාකරණෙ හා මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමට අවශය 

වන අතර නගර මධයට පැමිදණන වාහන සීමා කිරීමට මහනුවර බහුකාර්ෙ පර්ෙන්හතෙ අවට ඉහළ 

රථ වාහන ගාස්තු අෙ කර උප නාගරික මධයස්ථාන වල පවතින පර්ෂද රථවාහන නැවතුේ ස්ථාන 

තුළ නැවතීම හා පැදවීම දිරිමත් කිරීම සඳහා අඩු නැවතුේ ගාස්තු අෙ කිරීමේ සිදු දකදර්. 

රූප අංක   40: දෙෝජිත බහු විධ ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

මුලාශ්රෙ: උපාෙ මාර්ික නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ - 2017 

බහුකාර්ෙෙ පර්ෙන්හතෙ ඵලදායි දලස දමදහෙ වීම සඳහා දුේරිෙ ස්ථාන අවට මාර්ග වැඩිදියුණු 

කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර එහිදී නව ප්රදේශ මාර්ග  පළල්ප කිරීම, මංසන්හධි වැඩි දියුණු කිරීම ආදී 

වයාපෘතීන්හ �ොත්මක කිරීම දමහිදී සිදු දකදර්. දේරාදදණිෙ, කටුගස්දතාට, තැන්හදන්හකුඹුර ෙන 

උප නාගරික මධයස්ථාන සේබන්හධ කරමින්හ විකල්පප මාර්ග ඉදිකිරීමත් (Inner Circular Roads) 

දෙෝජිත අධිදේගී මාර්ගෙට සමගාමීව ප්රධාන මාර්ග සේබන්හධ කරමින්හ විකල්පප මාර්ග සංවර්ධනෙ 

(Outer Circular Roads) කිරීමත් පර්ෂද ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙන්හ ආ�තව නාගරික සංවර්ධනෙන්හ 

දිරිමත් කිරීමත් තුළින්හ  නගර මධයෙ ප්රධාන ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙ ආ�තව දවළඳ හා පරිපාලන 

කාර්ෙෙන්හ ප්රවර්ධනෙ කිරීමේ සිදු දකදර්.   

පවතින දුේරිෙ ස්ථාන සංවර්ධනෙ කිරීමත් එම දුේරිෙ ස්ථාන අවට නැවතීදේ හා ගමන්හකිරීදේ 

දුේරිෙ දපාළවල්ප සංවර්ධනෙ කර නැවතීම හා ගමන්හකිරීදේ ප්රතිපත්ති අත්හදා බැදල්ප. එදමන්හම 

නගරෙට පැමිදණන්හනන්හදේ අවශයතාවෙන්හ මත මහනුවර ප්රධාන දුේරිෙ ස්ථානෙ හා අස්ිරිෙ 

දුේරිෙ ස්ථානෙ අතර නව දුේරිෙ ස්ථාන දදකේ ස්ථාිත කිරීම තුළින්හ  සුමට ප්රවහන දස්වෙේ ලබා 

දීමට අදේේෂා දකදර්. බහු කාර්ෙෙ මගී ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙ ේවිත්ව මන්හතීරු දුේරිෙ මාර්ග හා 

විකල්පප මාර්ග ආදී දවනත් වයාපෘතීන්හ සමග සේබන්හධ කරමින්හ උප නාගරික ප්රදේශ වල ප්රවාහන 

දේන්හරෙ දලස සංවර්ධනෙ කිරීමේ සිදු කරනු ලබන අතර පදික පරිසරෙ වැඩිදියුණු කිරිම සඳහා 

විවෘත භූමි පදික ගමන්හ මාර්ග, පදික උමං මාර්ග, පදික පාලේ ආදී වයාපෘතීන්හ �ොත්මක කිරීම ආදී 

අංශ ිළිබඳවද දමම සැලැස්ම මඟින්හ අවධානෙ දොමු දකදර්. 

ඒ අනුව දමම ප්රවාහන සැලැස්ම, දෙෝජිත දස්වා සැලැස්ම, දෙෝජිත ආර්ික සැලැස්ම හා දෙෝජිත 

උරුමෙේ හා සංස්කෘතික උත්සව ිලිබඳ වූ සැලසුේ සමඟද සංයුේත වන අතර අතර දමම 

වයාපෘතීන්හ හරහා නාගරික �ොවලිෙ කාර්ෙේෂම කිරීම හා වාහන තද බදෙ අවම කිරීමත් තුළින්හ  

නගර වැසිෙන්හ හා නගරෙ  භාවිතා  කරන්හනන්හ දවත සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම ෙන අරමුණ 

ඉෂ්ඨ කරගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. ඒ තුළින්හ   වර්ෂ 2030 වන විට නගර මධය තුළ බහුවිධ 

ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙේ ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීම හා පර්ෂද රථවාහන නැවතුේ ස්ථාන දේරාදදණිෙ, 

කටුගස්දතාට හා තැන්හදන්හකුඹුදර් ස්ථාපනෙ කිරීම, දේරාදදණිෙ හා කටුගස්දතාට ෙන පර්ෂද 

නගර අතර දපාදු ප්රවාහන දස්වෙ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශය ෙටිතල පහසුකේ වර්ෂ 2030 වන 

විට වැඩි දියුණු කිරීම ෙන පරමාර්ථ ඉෂ්ට කරගැනීමටද හැකිොව ලැදබනු ඇත. 

 

6.3.3  ඡයෝජිත ජල සැපයුම් සැලැස්ම 
 

6.3.3.1  හැඳින්වීම 
 

මහනුවර නගරෙ දවත වර්ෂ 2030 වන විට පැමිදණන ජනතාව දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 

2030 වන විට ජීවත් වනු ලබන ජනතාව සඳහා අවශය වන ජල සැපයුම පදනේ කරගනිමින්හ  දමම 

සැලැස්ම ිළිදෙළ කර ඇත. වර්ෂ 2030දී මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ ජනගහනෙ 

106,000ේ පමණ වන බවත් වර්ෂ 2030දී දදනික සංක්රමණික ජනගහනෙ 403,000ේ වන බව 

පුදරෝකථනෙ කළ හැකිෙ.  

ජල සේපාදන �ොවලිෙ සිදුකිරීම සඳහා මහවැලි ගඟ, දරාස්නිේ ජලාශෙ හා  දුණුමඩලාව වැව ආදී 

ජල මුලාශ්රෙන්හ  මඟින්හ  ජලෙ ලබා ගන්හනා අතර දිනකට ජලෙ ඝණ මීටර් 36,000ේ පමණ 

ප්රමාණෙේ නිෂ්පාදනෙ කරනු ලැදේ.  මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ වර්ෂ 2012දී ජීවත් 

වන ජනගහනෙ 102,459ක වන අතර සංක්රමණික ජනගහනෙ 325,000ේ පමණ වන බැවින්හ 

අවශය ජල ප්රමාණෙ දිනකට ඝණ මීටර් 46,100ේ පමණ දේ. ඒ අනුව ඝණ මීටර් 10,100ේ පමණ 

ප්රමාණෙේ ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලෙ මඟින්හ මිලදී ගනී. ඒ අනුව ඒක පුේගල 

ගෘහස්ත ජල පරිදභෝජනෙ දිනකට ලීටර් 210ේ දලසත් සංක්රමණිකෙන්හදේ ඒක පුේගල ගෘහස්ත 

ජල පරිදබෝජනෙ දිනකට ලීටර් 76ේ දලස සැලකූ විට වර්ෂ 2030 වන විට ජනගහනෙ 106,000ේ 
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සදහා ගෘහස්ත ජල පරිදභෝජනෙ දවනුදවන්හ දිනකට ඝණ මීටර් 22,260ක පමණ ප්රමාණෙේ 

අවශය දේ. එදමන්හම සංක්රමණික ජනගහනෙ 403,000ේ සඳහා දිනකට ඝණ මීටර් 30,667ක 

ප්රමාණෙේ අවශය වන බැවින්හ සමස්ත පරිදභෝජනෙන්හ සඳහා දිනකට ජලෙ ඝණ මීටර් 52,927ක 

ප්රමාණෙේ අවශය දේ. ඒ අනුව 2030 වර්ෂදේදී ජලෙ ඝණ මීටර් 6,027ක පමණ අවශයතාවෙේ 

පවතී.  

මහනුවර මහ නගර  සභාව සතු ජල ධාරිතාවෙ වර්ෂ 2030දි දදනික අවශයතාවෙන්හ සඳහා 

ප්රමාණවත් දනාවන බව මින්හ අනාවරණෙ දේ. එදමන්හම ජල සේපාදනදේ පවතින අඩු පීඩන 

තත්වෙන්හ දේතුදවන්හ හීරැස්සගල, ිටකන්හද හා කුරුණෑගල මාර්ගදේ නගර සභා සීමාව හා මඩවල 

මාර්ගදේ නගර සභා සීමාව ෙන ප්රදේශ වල දවස පුරා ජලෙ සැපයීමට දනාහැකි වීම මහනුවර 

නගර සභා සීමාව තුළ පවතින ගැටලු දලස හඳුනාගත හැකිෙ. එදමන්හම මහනුවර මහ නගර  සභා 

සීමාව සඳහා මහනුවර මහ නගර  සභා ජල සේපාදන ක්රමදෙන්හ දිනකට ජලෙ ඝණ මීටර් 28,400ේ 

පමණ ප්රමාණෙේ ලබා ගන්හනා අතර එම ජල සේපාදන ක්රමෙ වර්ෂ 1966දි �ොත්මක කිරීම ආරේභ 

කරන ලදී. එෙ 1992දි ප්රතිසංස්කරණෙ කරන ලද අතර දේ වන විට එෙ නැවත ප්රතිස්ථාපනෙ 

කිරීදේ අවශයතාවෙේ පවතී. සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සඳහා අවශය ෙටිතල පහසුකේ  මුහුදු මට්ටටදේ 

සිට උස අඩි 1800කට වඩා ඉහල ප්රදේශ දවත ලබා දීම දේතුදවන්හ  සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ එම ප්රදේශ 

දවත වයාේත වී ඇත. එෙ නගරදෙහි පාරිසරි භූ දර්ශනෙට දමන්හම දර්ශනීෙ ස්ථාන අවහිර වීම 

වැනි ගැටලු උේගත වීමටද දේතු වී ඇත.  

ඒ අනුව ජල අවශයතාවෙ සේපුර්ණ කර ගැනීම, ජල පීඩනෙ වැඩි කිරීම හා පවතින ජල සේපාදන 

ක්රමෙ අනාගත අවශයතාවෙන්හ සඳහා ලබා ගැනීමට අවශය වන පරිදි ධාරිතාවෙ වැඩි දියුණු කිරීම 

තුළින්හ  මහනුවර නගර වැසිෙන්හට හා නගරෙ දවත පැමිදණන්හනන්හ හට ක්රමවත් ජල සේපාදනෙේ 

ලබා දීමට හැකි වන අතර හඳුනා ගන්හනා ලද ප්රදේශ වල ජල සැපයුම සීමා කිරීම තුළින්හ “කන්හද 

උඩරට දත්ජාන්හවිත අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිම දමම සැලසුම තුළින්හ  

ලැදබනු ඇත.  
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සදහා ගෘහස්ත ජල පරිදභෝජනෙ දවනුදවන්හ දිනකට ඝණ මීටර් 22,260ක පමණ ප්රමාණෙේ 

අවශය දේ. එදමන්හම සංක්රමණික ජනගහනෙ 403,000ේ සඳහා දිනකට ඝණ මීටර් 30,667ක 

ප්රමාණෙේ අවශය වන බැවින්හ සමස්ත පරිදභෝජනෙන්හ සඳහා දිනකට ජලෙ ඝණ මීටර් 52,927ක 

ප්රමාණෙේ අවශය දේ. ඒ අනුව 2030 වර්ෂදේදී ජලෙ ඝණ මීටර් 6,027ක පමණ අවශයතාවෙේ 

පවතී.  

මහනුවර මහ නගර  සභාව සතු ජල ධාරිතාවෙ වර්ෂ 2030දි දදනික අවශයතාවෙන්හ සඳහා 

ප්රමාණවත් දනාවන බව මින්හ අනාවරණෙ දේ. එදමන්හම ජල සේපාදනදේ පවතින අඩු පීඩන 

තත්වෙන්හ දේතුදවන්හ හීරැස්සගල, ිටකන්හද හා කුරුණෑගල මාර්ගදේ නගර සභා සීමාව හා මඩවල 

මාර්ගදේ නගර සභා සීමාව ෙන ප්රදේශ වල දවස පුරා ජලෙ සැපයීමට දනාහැකි වීම මහනුවර 

නගර සභා සීමාව තුළ පවතින ගැටලු දලස හඳුනාගත හැකිෙ. එදමන්හම මහනුවර මහ නගර  සභා 

සීමාව සඳහා මහනුවර මහ නගර  සභා ජල සේපාදන ක්රමදෙන්හ දිනකට ජලෙ ඝණ මීටර් 28,400ේ 

පමණ ප්රමාණෙේ ලබා ගන්හනා අතර එම ජල සේපාදන ක්රමෙ වර්ෂ 1966දි �ොත්මක කිරීම ආරේභ 

කරන ලදී. එෙ 1992දි ප්රතිසංස්කරණෙ කරන ලද අතර දේ වන විට එෙ නැවත ප්රතිස්ථාපනෙ 

කිරීදේ අවශයතාවෙේ පවතී. සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සඳහා අවශය ෙටිතල පහසුකේ  මුහුදු මට්ටටදේ 

සිට උස අඩි 1800කට වඩා ඉහල ප්රදේශ දවත ලබා දීම දේතුදවන්හ  සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ එම ප්රදේශ 

දවත වයාේත වී ඇත. එෙ නගරදෙහි පාරිසරි භූ දර්ශනෙට දමන්හම දර්ශනීෙ ස්ථාන අවහිර වීම 

වැනි ගැටලු උේගත වීමටද දේතු වී ඇත.  

ඒ අනුව ජල අවශයතාවෙ සේපුර්ණ කර ගැනීම, ජල පීඩනෙ වැඩි කිරීම හා පවතින ජල සේපාදන 

ක්රමෙ අනාගත අවශයතාවෙන්හ සඳහා ලබා ගැනීමට අවශය වන පරිදි ධාරිතාවෙ වැඩි දියුණු කිරීම 

තුළින්හ  මහනුවර නගර වැසිෙන්හට හා නගරෙ දවත පැමිදණන්හනන්හ හට ක්රමවත් ජල සේපාදනෙේ 

ලබා දීමට හැකි වන අතර හඳුනා ගන්හනා ලද ප්රදේශ වල ජල සැපයුම සීමා කිරීම තුළින්හ “කන්හද 

උඩරට දත්ජාන්හවිත අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිම දමම සැලසුම තුළින්හ  

ලැදබනු ඇත.  

6.3.3.2  ජල සැපයුම් සැලැස්ම  
 

සිතිෙේ අංක  10: ජල සැපයුේ සැලැස්ම 

  



122

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

6.3.3.3  ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

ඉහත සඳහන්හ ගැටලු අවම කරමින්හ මහනුවර මහ නගර  සභාව සතු ජල ධාරිතාවෙ අනාගත 

දදනික ජල අවශයතාවෙට ප්රමාණවත් සැපයීමේ සිදු කිරීම දවනුදවන්හ ජලෙ එේරැස් කිරීම හා 

ිරිපහදු කිරීම දවනුදවන්හ දදවන රාජසිංහ මාවදත් මහවැලි ගඟට ආසන්හනව භූමි ප්රමාණෙේ 

දවන්හ කිරීමේ සිදු කරනු ඇත. 

එදමන්හම ජාතික ජලසේපාදන හා ජලාප්රවාහන මණ්ඩලෙ මඟින්හ මිලදී ගනු ලබන ජල ප්රමාණෙ හා 

වර්ෂ 2030 සඳහා අවශය වන ජල ප්රමාණෙ  මහනුවර මහ නගර  සභා ජල සේපාදන ක්රමෙ තුළින්හ 

ම නිෂ්පාදනෙ කරගැනීම සඳහා ගැටදේ ජල පවිත්රාගාරදෙහි ධාරිතාවෙ වැඩි දියුණු කිරීමේ සිදු 

දකදරනු ඇත. නීල හරිත පරිසරෙේ දගාඩ නැගීම සඳහා මුහුදු මට්ට ටදේ සිට අඩි 1800ට ඉහළ 

ප්රදේශ වල සංවර්ධන කටෙතු සීමා කරන බැවින්හ මුහුදු මට්ට ටදේ සිට උස අඩි 1800කට ඉහළ ප්රදේශ 

දලස හඳුනාදගන ඇති පාරිසරික සංදේදී කලාප I ට අෙත් ප්රදේශවලට ජල සැපයුම ලබා 

දනාදදන අතර පාරිසරික සංදේදී කලාපෙ II තුළ අනුමත භාවිතෙන්හ සඳහා පමණේ ජල සැපයුම 

සිදු කරනු ලැදේ.   

මධය  ඝණත්ව දන්හවාසික කලාපෙ, මධයම ඝණත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපෙ, අධි ඝණත්ව වාණිජ  

කලාපෙ I, අධි ඝණත්ව වාණිජ  කලාපෙ II හා අධි ඝණත්ව වාණිජ  කලාපෙ III ආදී කලාපෙන්හ තුළ 

නව ජල සේපාදනෙන්හ සඳහා ඉඩ ලබා දදන අතර අඩු ජල පීඩනෙේ පවතින ප්රදේශ දවත වැඩි 

පීඩනෙකින්හ යුේතව ජල සේපාදනෙ කිරීම සඳහා පවතින ජල සේපාදන ක්රමෙ ප්රතිසංස්කරණෙ 

කිරීම. 

ඒ අනුව දමම ජල සැලසුේ සැලැස්ම, දෙෝජිත දස්වා සැලැස්ම, දෙෝජිත ආර්ික සැලැස්ම හා 

දෙෝජිත උරුමෙේ හා සංස්කෘතික උත්සව ිලිබඳ වූ සැලසුේ සමඟද තිරසාර පරිසර සංවර්ධන 

උපක්රම සමඟද සංයුේත වන අතර දමම ක්රමදේදෙන්හ හරහා නගර වැසිෙන්හ දමන්හම  නගරෙ  

භාවිතා  කරන්හනන්හ දවත සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම හා නීල හරිත පරිසරෙේ දගාඩනැගීම 

ෙන අරමුණු ඉෂ්ට කරගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. තවද, මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 2030 

වනවිට නගරෙ දර්ශනෙ ආරේෂා කර ගැනීම සඳහා කඳු පංතිවල උඩත් මායිදේ සිට 1/3ක 

ප්රමාණෙේ සංරේෂණෙ කිරීම ෙන පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීමටද හැකිොව ලැදබනු ඇත. 
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6.3.4 ඡයෝජිත විදුලි සහ දත්ත රැහැන්ව සැලසුම 

6.3.4.1 හැඳින්වීම 
 

මහනුවර නගරෙ දවත වර්ෂ 2030 වන විට පැමිදණන ජනතාව දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 

2030 වන විට ජීවත් වනු ලබන ජනතාව සඳහා අවශය වන විදුලි සැපයුම පදනේ කර ගනිමින්හ  දමම 

සැලැස්ම ිළිදෙළ කර ඇත.  

ජාතික විදුලි බල පේධතිදෙහි කිරිබත්කුඹුර හා දපාල්පදගාල්පල උපදපාළ මඟින්හ දමගාදවාට්ට 50ක 

ධාරිතාවෙේ ලබා දගන මෘදු උපදපාළ 16ේ හා ප්රාථමික උපදපාළ 03ේ උපදෙෝගී කරදගන 

මහනුවර නගරෙ තුළ විදුලි බලෙ සේපාදන �ොවලිෙ සිදු කරනු ලැදේ. මහනුවර නගරෙ තුළ 

වර්තමානදෙහි ජීවත් වන ජනතාවට 100%කම විදුලිෙ ලබා දදන අතර විදුලිෙ ලබා දීම 

සේබන්හධදෙන්හ හිඟතාවෙේ දනාමැත. ඒ අනුව වර්ෂ 2030දී මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ 

තුළ අදේේෂිත 106,000ේ පමණ වන ජනගහනෙ හා 403,000ේ පමණ වන දදනික 

සංක්රමණික ජනගහනෙට  අවශය විදුලි සැපයුම ලබා දීමට හැකිොවේද පවතී.  

නමුත් සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සඳහා අවශය ෙටිතල පහසුකේ  මුහුදු මට්ටටදේ සිට උස අඩි 1800කට  

වඩා ඉහළ ප්රදේශ දවත ලබා දීම දේතුදවන්හ  සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ එම ප්රදේශ දවත වයාේත වී ඇත. 

එෙ නගරදෙහි පාරිසරි භූ දර්ශනෙට දමන්හම දර්ශනීෙ ස්ථාන අවහිර වීම වැනි ගැටලු උේගත වීමටද 

දේතු වී ඇත. නගර මධය කලාපෙ තුළ දමන්හම එම කලාපදෙන්හ ිටත ප්රදේශෙ තුළ පවතින විදුලි 

කණු නගර දර්ශනෙට දමන්හම පදිකෙන්හ හට බාධාකාරී වන දලස ස්ථාපනෙ දකාට පැවතීම ගැටලු 

දලස හඳුනාගත හැකිෙ.  

ඒ අනුව හඳුනා ගන්හනා ලද ප්රදේශ වල සංවර්ධන කාර්ෙන්හ සඳහා අවශය ෙටිතල පහසුකේ සීමා 

කිරීම තුළින්හ   නගර දර්ශනෙ ආරේෂා කරගැනීම හා මහනුවර නගර වැසිෙන්හට හා නගරෙ දවත 

පැමිදණන්හනන්හ හට ක්රමවත් විදුලි සේපාදනෙේ ලබා දීම තුළින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත 

අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිම ලැදබනු ඇත.   
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6.3.4.2  විදුලි සැපයුම් සැලසුම 
සිතිෙේ අංක 11 : විදුලි සැපයුේ සැලසුම 
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6.3.4.3  ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

මධය  ඝණත්ව දන්හවාසික කලාපෙ, මධයම ඝණත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපෙ, අධි ඝණත්ව වාණිජ 

කලාපෙ I, අධි ඝණත්ව කලාපෙ II හා අධි ඝණත්ව වාණිජ  කලාපෙ III ආදී කලාපෙන්හ තුළ නීල 

හරිත පරිසරෙේ දගාඩ නැගීම සඳහා මුහුදු මට්ට ටදේ සිට උස අඩි 1800කට පහළ ප්රදේශ වල 

සංවර්ධන කටෙතු සීමා දනාකරන බැවින්හ මුහුදු මට්ට ටදේ සිට උස අඩි 1800කට ඉහළ ප්රදේශ වල 

එනේ පාරිසරික සංදේදී කලාප I තුළ විදුලි සැපයුම ලබා දනාදදන අතර පාරිසරික සංදේදී කලාප 

II තුළ අනුමත භාවිතෙන්හ සඳහා පමණේ විදුලි සැපයුම ලැබ දදනු ලැදේ.  

නගර දර්ශනෙ ආරේෂා කර ගැනීමටත් පදිකෙන්හ හට පතිවන ගැටලු අවම කිරීමටත් වර්ෂ 2030 

වන විට  සිෙලුම විදුලි රැහැන්හ පේධති  ෙටිපහන්හ (භූගත) කිරීම සිදු කිරීමට අනුබල දේ.  

ඒ අනුව දමම විදුලි සහ දත්ත රැහැන්හ සැලැස්ම, දෙෝජිත දස්වා සැලැස්ම හා දෙෝජිත උරුමෙේ හා 

සංස්කෘතික උත්සව ිලිබඳ වූ සැලසුේ සමඟද තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම සමඟද සංයුේත 

වන අතර දමම ක්රමදේදෙන්හ හරහා නගර වැසිෙන්හ දමන්හම නගරෙ  භාවිතා  කරන්හනන්හ දවත සුව 

පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම හා නීල හරිත පරිසරෙේ දගාඩනැගීම ෙන අරමුණු ඉෂ්ට කරගැනීමට 

හැකිොව ලැදබනු ඇත. තවද, මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 2030 වනවිට නගරෙ දර්ශනෙ ආරේෂා 

කර ගැනීම සඳහා කඳු පංතිවල උඩත් මායිදේ සිට 1/3ක ප්රමාණෙේ සංරේෂණෙ කිරීම ෙන 

පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. 

 

6.3.5 ඡයෝජිත ජලාපවහන හා මලාපවහන සැලසුම 

6.3.5.1  හැඳින්වීම 
 

මහනුවර නගරෙ දවත වර්ෂ 2030 වන විට පැමිදණන ජනතාව දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 

2030 වන විට ජීවත් වනු ලබන ජනතාව සඳහා අවශය වන ජලාපවහන හා මලාපවාහන පේධතීන්හ 

පදනේ කරගනිමින්හ  දමම සැලස්ම ිළිදෙළ කර ඇත.  

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රදේශෙ තුළ  බ්රිතානය පාලන සමදේ සිට අභයන්හතරව  උමං කාණු 

පේධතිෙේ පැවති නමුත් සෑම මාර්ගෙකම කාණු පේධතිෙේ දනාමැති බව හඳුනාගත හැකිෙ. ශ්රි 

ලංකා ජනරජදේ සහ ජපාන ජාතයන්හතර සහදෙෝිතා ආෙතනෙ විසින්හ  සපෙනු ලබන මූලය 

ආධාර මත  ජාතික ජලසේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලෙ සහ මහනුවර මහ නගර සභාව  

ඒකාබේධව මහනුවර නාගරික අපජල වයාපෘතිෙේ �ොත්මක කිරීදේ  මූලික වැඩ කටයුතු දේ වන 

විට ආරේභ කර ඇති අතර එමඟින්හ නාගරික භූමී ප්රදේශදෙහි දහේටොර් 733ේ පමණ ආවරණෙ 

දේ. 

දිනකට එේ පුේගලදෙේ විසින්හ අපජලෙ හා මලපවාහනෙ ඝණ මීටර් 0.76, දරෝහල්ප වල එේ 

ඇඳකින්හ ඝණ මිටර් 0.78, සංක්රමණික ජනගහනදෙන්හ දිනකට එේ පුේගලදෙකු විසින්හ ගැලූන්හ 

20ේද මුදාහරින බවට උපකල්පපනෙ කළ විට වර්ෂ 2012දි ජලාපවහන හා මලප්රවහනෙ සමස්ත 
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මුදාහැරීම ඝණ මීටර් 64,344ේ දලස ගණනෙ කළ හැකිෙ. පුදරෝකථන ජනගහනෙ, පුදරෝකථන 

සංක්රමණික ජනගහනෙ හා දරෝහල්ප ඇඳන්හ සංඛ්යාවට අනුව වර්ෂ 2030දි ජලාප්රවාහන හා 

මලප්රවහනෙ සමස්ත මුදාහැරීේ ප්රමාණෙ ඝණ මීටර් 71,590ේ පමණ වන බව පුදරෝකථනෙ කළ 

හැකිෙ. 

දැනට �ොත්මක දවමින්හ පවතින අපජල වයාපෘතිෙ මඟින්හ ඝණ මීටර් 14,000ේ පමණ ිරිපහදු 

කරන අතර දදනික සංක්රමණිකෙන්හ 150,000ේ, නිවැසිෙන්හ 55,000ේ  සහ වයාපාර හා 

දගාඩනැඟිලි 12,600ේ ආවරණෙ වන පරිදි �ොත්මක දේ. ඒ අනුව වර්ෂ 2030හි අවශයතාවෙන්හ 

සඳහා පවතින වයාපෘතිෙ ප්රමාණවත් දනාවන බැවින්හ එම වයපෘතිෙ තවදුරටත් පුළුල්ප කිරීදේ 

අවශයතාවෙේ පවතී.  එදමන්හම නගරෙ තුළ පවතින ජල මුලාශ්ර වලට අපජලෙ හා මළ නළ මුදා 

හැරීම තුළින්හ  එම ජල මුලාශ්රෙන්හ අිරිසිදු වී පැවතීම ගැටලුවේ දලස හඳුනාගත හැකිෙ. එදමන්හම 

එම ජල මුලාශ්රෙන්හ මහවැලි ගඟට සේබන්හධවීමත් එම ජලෙ පානිෙ ජලෙ දලස දොදා ගැනීමත් 

දේතුදවන්හ ජල ිරි පහදුව සඳහා වැෙ වන මුදල ඉහළ අගෙේ දගන ඇත. එදමන්හම නගරෙ තුළ 

පවතින කාණු පේධතිෙ ඉතා පැරණි වීමත් සෑම මාර්ගෙේම ආවරණෙ වන දලස �ොත්මක 

දනාවීමත් නගරෙ තුළ පවතින ගැටලු දලස හඳුනාගත හැකිෙ.                                                                                                       

ඒ අනුව හඳුනාගන්හනා ලද දන්හවාසික ප්රදේශ වලත්, කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ උප නාගරික 

කලාප තුළත්, හඳුනාගන්හනා ලද සංවර්ධන තීරෙේ තුළත් විධිමත් අපජල කළමනාකරණ හා 

මළපවාහන  ක්රමදේදෙේ �ොත්මක කිරීම දමන්හම විධිමත් කාණු පේධතිෙේ නගරෙ තුළ ස්ථාපනෙ 

කිරීම තුළින්හ  නගරදෙහි පවතින නගර දර්ශනෙ ආරේෂා කරගැනීමට දමන්හම නගරදෙහි පවතින 

පාරිසරික සංදේදීතාවෙ රැක ගැනීමට හැකිොව ලැදේ. එමඟින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත 

අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිම ලැදබනු ඇත. 
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මුදාහැරීම ඝණ මීටර් 64,344ේ දලස ගණනෙ කළ හැකිෙ. පුදරෝකථන ජනගහනෙ, පුදරෝකථන 

සංක්රමණික ජනගහනෙ හා දරෝහල්ප ඇඳන්හ සංඛ්යාවට අනුව වර්ෂ 2030දි ජලාප්රවාහන හා 

මලප්රවහනෙ සමස්ත මුදාහැරීේ ප්රමාණෙ ඝණ මීටර් 71,590ේ පමණ වන බව පුදරෝකථනෙ කළ 

හැකිෙ. 

දැනට �ොත්මක දවමින්හ පවතින අපජල වයාපෘතිෙ මඟින්හ ඝණ මීටර් 14,000ේ පමණ ිරිපහදු 

කරන අතර දදනික සංක්රමණිකෙන්හ 150,000ේ, නිවැසිෙන්හ 55,000ේ  සහ වයාපාර හා 

දගාඩනැඟිලි 12,600ේ ආවරණෙ වන පරිදි �ොත්මක දේ. ඒ අනුව වර්ෂ 2030හි අවශයතාවෙන්හ 

සඳහා පවතින වයාපෘතිෙ ප්රමාණවත් දනාවන බැවින්හ එම වයපෘතිෙ තවදුරටත් පුළුල්ප කිරීදේ 

අවශයතාවෙේ පවතී.  එදමන්හම නගරෙ තුළ පවතින ජල මුලාශ්ර වලට අපජලෙ හා මළ නළ මුදා 

හැරීම තුළින්හ  එම ජල මුලාශ්රෙන්හ අිරිසිදු වී පැවතීම ගැටලුවේ දලස හඳුනාගත හැකිෙ. එදමන්හම 

එම ජල මුලාශ්රෙන්හ මහවැලි ගඟට සේබන්හධවීමත් එම ජලෙ පානිෙ ජලෙ දලස දොදා ගැනීමත් 

දේතුදවන්හ ජල ිරි පහදුව සඳහා වැෙ වන මුදල ඉහළ අගෙේ දගන ඇත. එදමන්හම නගරෙ තුළ 

පවතින කාණු පේධතිෙ ඉතා පැරණි වීමත් සෑම මාර්ගෙේම ආවරණෙ වන දලස �ොත්මක 

දනාවීමත් නගරෙ තුළ පවතින ගැටලු දලස හඳුනාගත හැකිෙ.                                                                                                       

ඒ අනුව හඳුනාගන්හනා ලද දන්හවාසික ප්රදේශ වලත්, කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ උප නාගරික 

කලාප තුළත්, හඳුනාගන්හනා ලද සංවර්ධන තීරෙේ තුළත් විධිමත් අපජල කළමනාකරණ හා 

මළපවාහන  ක්රමදේදෙේ �ොත්මක කිරීම දමන්හම විධිමත් කාණු පේධතිෙේ නගරෙ තුළ ස්ථාපනෙ 

කිරීම තුළින්හ  නගරදෙහි පවතින නගර දර්ශනෙ ආරේෂා කරගැනීමට දමන්හම නගරදෙහි පවතින 

පාරිසරික සංදේදීතාවෙ රැක ගැනීමට හැකිොව ලැදේ. එමඟින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත 

අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිම ලැදබනු ඇත. 

 

  

6.3.5.2 ඡයෝජිත ජලාපවහන හා මලාපවහන සැලසුම 
සිතිෙේ අංක  12: දෙෝජිත ජලාපවහන හා මලාපවහන සැලසුම 
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6.3.5.3 ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

ගැටදේ සිට මහනුවර දේවා මිශ්ර සංවර්ධන තීරෙ හා මහනුවර නගර මාධයෙ ආවරණෙ වන දලස 

�ොත්මක වන අපජල හා මලප්රවාහන වයාපෘතිෙ මහනුවර සිට කටුගස්දතාට දේවා සංවර්ධන 

තීරෙ හා කටුගස්දතාට නගරෙ ආවරණෙ වන දලස පළල්ප කිරීමට දෙෝජනා දකදර්. අදනකුත් 

ප්රදේශෙන්හහි දපෞේගලික පූතික හා ගවර වලවල්ප දොදා ගැනීමට දෙෝජනා කිරීම මඟින්හ එම 

ප්රදේශවල විශාල පරිමාණ සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ පාලනෙ කිරීම අදහස් දකදර්.  

නගර මධයෙ තුළ පවතින කාණු පේධතිෙ ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීමත්, දෙෝජිත සංවර්ධන තීරෙන්හ හා 

උප නාගරික මධයස්ථාන පර්ෂද නගර ආවරණෙ වන දලසත් කාණු පේධතීන්හ දනාමැති ප්රදේශ 

ආවරණෙ වන දලස කාණු පේධතීන්හ සංවර්ධනෙ කිරීමත් සිදු කරනු ලැදේ. එදමන්හම නගරෙ තුළ 

පවතින ස්වභාවික ජල ප්රවාහෙන්හ නැවත ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීමත්, එම ජල ප්රවාහනෙන්හ සඳහා 

නිෙමිත රක්ෂිතෙන්හ හඳුන්හවාදීමත් සිදු දකදරනු ඇත. එම රක්ෂිතෙන්හ සඳහා භූමි අලංකරණ 

ක්රමදේදෙන්හ හඳුන්හවාදීම තුළින්හ  ඇළ ඉවුරු පාංශු ඛ්ාදනෙ වීම නවතා තබනු ඇත.  

ඒ අනුව දමම ජලාපවහන හා මලාපවාහන සැලසුම, දෙෝජිත දස්වා සැලැස්ම හා දෙෝජිත 

උරුමෙේ හා සංස්කෘතික උත්සව ිලිබඳ වූ සැලසුේ සමඟද තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම 

සමඟද සංයුේත වන අතර දමම ක්රමදේදෙන්හ හරහා නගර වැසිෙන්හ දමන්හම නගරෙ  භාවිතා  

කරන්හනන්හ දවත සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම හා නීල හරිත පරිසරෙේ දගාඩනැගීම ෙන 

අරමුණු ඉෂ්ඨ කරගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. තවද, මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 2030 වනවිට 

නගරෙ දර්ශනෙ ආරේෂා කර ගැනීම සඳහා කඳු පංතිවල උඩත් මායිදේ සිට 1/3ක ප්රමාණෙේ 

සංරේෂණෙ කිරීම, මහනුවර නගරෙ තුළ 1/3ක පමණ ප්රදේශෙේ ආවරණෙ වන අපජල 

කළමනාකරණ ක්රමදේදෙ වර්ෂ 2030 වන විට පර්ෂද නගර හා දේරාදදණිදේ සිට කටුගස්දතාට 

දේවා හඳුනාගන්හනා ලද සංවර්ධන තීරෙ ආවරණෙ වන දලස  �ොත්මක කිරීම හා වර්ෂ 2030 වන 

විට මහනුවර නගරෙ තුළ පැවති ජල මූලාශ්ර  100% ේ නැවත ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීම ෙන පරමාර්ථ 

ඉටු කර ගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. 

 

6.3.6 ඡයෝජිත ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලසුම 

6.3.6.1 හැඳින්වීම 

මහනුවර නගරෙ දවත වර්ෂ 2030 වන විට පැමිදණන ජනතාව දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 

2030 වන විට ජීවත් වනු ලබන ජනතාව සඳහා අවශය වන ඝණ අපරවය කළමනාකරණෙ පදනේ 

කරගනිමින්හ  දමම සැලැස්ම ිළිදෙල කර ඇත.  

"මහනුවර නගරෙ තුළ සාමානයදෙන්හ දිනකට දටාන්හ 150ේ පමණ කසළ ඒකරාශි වීම හඳුනාගත 

හැකි අතර  දිරාපත් වන  කසළ ප්රමාණෙ 88%ේ වන අතර, දිරාපත් දනාවන කසළ ප්රමාණෙ 12%ේ 

පමණ ප්රමාණෙකින්හ යුේත දේ. මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ  කලාප 06කට දබදා කුණු 

කසළ ඒකරාශී  කිරීම සිදුකරනු ලබන අතර දිරාපත් වන රවය දැනට කටුගස්දතාට, දගාහාදගාඩ 

ිහිටි අේකර 32 ේ පමණ වන භූමිෙට බැහැර කරනු ලබයි. පුදරෝකථන දන්හවාසික ජනගහනෙ, 

පුදරෝකථන සංක්රමණික ජනගහනෙ අනුව වර්ෂ 2030දී දිනකට ඝණ අපරවෙ ආසන්හන වශදෙන්හ 

දටාන්හ 180ේ  පමණ ඒකරාශි වන බවට උපකල්පපනෙ කළ හැකිෙ. " 

ඒ අනුව හඳුනාගන්හනා ලද දන්හවාසික ප්රදේශ වලත්, කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ ෙන උප 

නාගරික මධයස්ථාන තුළත්, හඳුනාගන්හනා ලද සංවර්ධන තීරෙන්හ දේන්හර කරගත් මහනුවර මහ 

නගර සභා බලප්රදේශෙ තුළ විධිමත් ඝණ අපරවය කළමනකරණ ක්රමදේදෙේ �ොත්මක කිරීම 

තුළින්හ නගරදෙහි පවතින නගර දර්ශනෙ ආරේෂා කරගැනීමට දමන්හම නගරදෙහි පවතින 

පාරිසරික සංදේදීතාවෙ රැක ගැනීමට හැකිොව ලැදේ. එමඟින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත 

අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිම ලැදබනු ඇත.  
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6.3.5.3 ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

ගැටදේ සිට මහනුවර දේවා මිශ්ර සංවර්ධන තීරෙ හා මහනුවර නගර මාධයෙ ආවරණෙ වන දලස 

�ොත්මක වන අපජල හා මලප්රවාහන වයාපෘතිෙ මහනුවර සිට කටුගස්දතාට දේවා සංවර්ධන 

තීරෙ හා කටුගස්දතාට නගරෙ ආවරණෙ වන දලස පළල්ප කිරීමට දෙෝජනා දකදර්. අදනකුත් 

ප්රදේශෙන්හහි දපෞේගලික පූතික හා ගවර වලවල්ප දොදා ගැනීමට දෙෝජනා කිරීම මඟින්හ එම 

ප්රදේශවල විශාල පරිමාණ සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ පාලනෙ කිරීම අදහස් දකදර්.  

නගර මධයෙ තුළ පවතින කාණු පේධතිෙ ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීමත්, දෙෝජිත සංවර්ධන තීරෙන්හ හා 

උප නාගරික මධයස්ථාන පර්ෂද නගර ආවරණෙ වන දලසත් කාණු පේධතීන්හ දනාමැති ප්රදේශ 

ආවරණෙ වන දලස කාණු පේධතීන්හ සංවර්ධනෙ කිරීමත් සිදු කරනු ලැදේ. එදමන්හම නගරෙ තුළ 

පවතින ස්වභාවික ජල ප්රවාහෙන්හ නැවත ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීමත්, එම ජල ප්රවාහනෙන්හ සඳහා 

නිෙමිත රක්ෂිතෙන්හ හඳුන්හවාදීමත් සිදු දකදරනු ඇත. එම රක්ෂිතෙන්හ සඳහා භූමි අලංකරණ 

ක්රමදේදෙන්හ හඳුන්හවාදීම තුළින්හ  ඇළ ඉවුරු පාංශු ඛ්ාදනෙ වීම නවතා තබනු ඇත.  

ඒ අනුව දමම ජලාපවහන හා මලාපවාහන සැලසුම, දෙෝජිත දස්වා සැලැස්ම හා දෙෝජිත 

උරුමෙේ හා සංස්කෘතික උත්සව ිලිබඳ වූ සැලසුේ සමඟද තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම 

සමඟද සංයුේත වන අතර දමම ක්රමදේදෙන්හ හරහා නගර වැසිෙන්හ දමන්හම නගරෙ  භාවිතා  

කරන්හනන්හ දවත සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම හා නීල හරිත පරිසරෙේ දගාඩනැගීම ෙන 

අරමුණු ඉෂ්ඨ කරගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. තවද, මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 2030 වනවිට 

නගරෙ දර්ශනෙ ආරේෂා කර ගැනීම සඳහා කඳු පංතිවල උඩත් මායිදේ සිට 1/3ක ප්රමාණෙේ 

සංරේෂණෙ කිරීම, මහනුවර නගරෙ තුළ 1/3ක පමණ ප්රදේශෙේ ආවරණෙ වන අපජල 

කළමනාකරණ ක්රමදේදෙ වර්ෂ 2030 වන විට පර්ෂද නගර හා දේරාදදණිදේ සිට කටුගස්දතාට 

දේවා හඳුනාගන්හනා ලද සංවර්ධන තීරෙ ආවරණෙ වන දලස  �ොත්මක කිරීම හා වර්ෂ 2030 වන 

විට මහනුවර නගරෙ තුළ පැවති ජල මූලාශ්ර  100% ේ නැවත ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීම ෙන පරමාර්ථ 

ඉටු කර ගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. 

 

6.3.6 ඡයෝජිත ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලසුම 

6.3.6.1 හැඳින්වීම 

මහනුවර නගරෙ දවත වර්ෂ 2030 වන විට පැමිදණන ජනතාව දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 

2030 වන විට ජීවත් වනු ලබන ජනතාව සඳහා අවශය වන ඝණ අපරවය කළමනාකරණෙ පදනේ 

කරගනිමින්හ  දමම සැලැස්ම ිළිදෙල කර ඇත.  

"මහනුවර නගරෙ තුළ සාමානයදෙන්හ දිනකට දටාන්හ 150ේ පමණ කසළ ඒකරාශි වීම හඳුනාගත 

හැකි අතර  දිරාපත් වන  කසළ ප්රමාණෙ 88%ේ වන අතර, දිරාපත් දනාවන කසළ ප්රමාණෙ 12%ේ 

පමණ ප්රමාණෙකින්හ යුේත දේ. මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ  කලාප 06කට දබදා කුණු 

කසළ ඒකරාශී  කිරීම සිදුකරනු ලබන අතර දිරාපත් වන රවය දැනට කටුගස්දතාට, දගාහාදගාඩ 

ිහිටි අේකර 32 ේ පමණ වන භූමිෙට බැහැර කරනු ලබයි. පුදරෝකථන දන්හවාසික ජනගහනෙ, 

පුදරෝකථන සංක්රමණික ජනගහනෙ අනුව වර්ෂ 2030දී දිනකට ඝණ අපරවෙ ආසන්හන වශදෙන්හ 

දටාන්හ 180ේ  පමණ ඒකරාශි වන බවට උපකල්පපනෙ කළ හැකිෙ. " 

ඒ අනුව හඳුනාගන්හනා ලද දන්හවාසික ප්රදේශ වලත්, කටුගස්දතාට හා දේරාදදණිෙ ෙන උප 

නාගරික මධයස්ථාන තුළත්, හඳුනාගන්හනා ලද සංවර්ධන තීරෙන්හ දේන්හර කරගත් මහනුවර මහ 

නගර සභා බලප්රදේශෙ තුළ විධිමත් ඝණ අපරවය කළමනකරණ ක්රමදේදෙේ �ොත්මක කිරීම 

තුළින්හ නගරදෙහි පවතින නගර දර්ශනෙ ආරේෂා කරගැනීමට දමන්හම නගරදෙහි පවතින 

පාරිසරික සංදේදීතාවෙ රැක ගැනීමට හැකිොව ලැදේ. එමඟින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත 

අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිම ලැදබනු ඇත.  
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6.3.6.2  ඡයෝජිත ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලසුම 
සිතිෙේ අංක  13: දෙෝජිත ඝන අපරවය කළමනාකරණ සැලසුම 
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6.3.6.2  ඡයෝජිත ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලසුම 
සිතිෙේ අංක  13: දෙෝජිත ඝන අපරවය කළමනාකරණ සැලසුම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6.3  ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

නීල හරිත පරිසරෙේ දගාඩ නැගීම සඳහාත් සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම සඳහාත්  මහනුවර 
මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ ආවරණෙ වන පරිදි ඝණ අපරවය කළමණාකරන සැලැස්ම �ොත්මක 
කිරීමට දෙෝජිත දේ.  

නගරෙ තුළ කුණු කසළ එකතු කිරීම සඳහාත්, ප්රවාහනෙ සඳහාත් විදිමත් ක්රමදේදෙේ හඳුන්හවාදීමත් 
දමම සැලැස්ම තුළින්හ  සිදු දකදරනු ඇත. ඒ අනුව සතිෙකට දින තුනේ  දිරපත්වන රවය එකතු 
කිරීමටත් සති අන්හතදේදී දනාදිරන රවය එකතු කිරීමටත් ක්රමදේදෙේ ස්ථාිත දකදරනු ඇත. 
දහෝටල්ප හා වාණිජ භාවිතෙන්හ සහිත දගාඩනැඟිලි වල දිනකට කසළ කිදලෝග්රෑේ 10කට වඩා 
වැඩිවන විට මුදලේ අෙකර ගැනීමටත්, කිදලෝ 100ත වඩා ඝණ අපරවය ජනනෙ කරනු බලන 
දහෝටල්ප සඳහා ජීව වායු ක්රමදේදෙේ ස්ථාිත කිරීමටත්, සැලසුේ අනුමත කිරීදේදී එම සැලැස්මද 
අනුමැතිෙ සඳහා ඉදිරිපත් කළයුතු බවටත් නීති හඳුන්හවා දදනු ඇත. 

වගු අංක 14 : ඝණ අපරවය කළමනාකරණෙ කිරීම සඳහා හඳුන්හවාදදනු ලබන ක්රමදේද 

කාරණය විස්තරය 
�යාමත්මක කිරීමේ  ආයතනය, 

අමේක්ෂිත කණ්ඩායම 

දැනුවත් කිරීදේ 
වැඩසටහන්හ පැවැත් වීම 

අත්පිකා, දපෝස්ටර්, ස්ටිකර්ස්, 
නිවසින්හ නිවාස අභිදේරණෙ කිරීම, 
කණ්ඩාෙේ රැස්විේ පැවැත්වීම, ජන හමු 
පැවැත්වීම, චිත්ර තරඟ පැවැත්වීම 

මහනුවර මහ නගර සභාව, NGO, සිවිල්ප 
සමාජ, පාරිසරික කණ්ඩාෙේ, දපෞේගලික 
ආෙතන, වයවසාෙක ආෙතන, ප්රජා 
සංවිධාන 

ආෙතනික හා 
දගාඩනැඟිලි 
ධාරිතාවෙන්හ වැඩි කිරීම 

වැඩමුළු පැවැත්වීම, ේදෂ්ත්ර පරිේෂණ, 
උපදදස් ලබාදීම, ප්රාදෙෝික 
�ොකාරකේ පැවැත්වීම 

මහනුවර මහ නගර සභාව, වයවසාෙක 
ආෙතන  

ප්රවාහන පහසුකේ 
වැඩිදියුණු කිරීම 

මාර්ග ප්රතිස්නාකරණෙ කිරීම, එකතු 
කිරීදේ ස්ථාන ොවත්කාලීන කිරීම 

මහනුවර මහ නගර සභාව 

භාෂ්මික රවය 
භාෂ්මික රවය එකතු කිරීදේ ස්ථානෙේ 
දරෝහල්ප භූමිෙ තුළ ස්ථාපනෙ කිරීම  

මහනුවර මහ නගර සභාව, දසෞඛ්ය 
සංවිධාන හා දසෞඛ්ය 
දදපාර්තදේන්හතුව 

ප්රතිචක්රිකරණෙ කිරීම 
ආර්�ක සංවර්ධන �ොකාරකේ 
පැවැත්විම 

මහනුවර මහ නගර සභාව, NGO, සිවිල්ප 
සමාජ, පාරිසරික කණ්ඩාෙේ, දපෞේගලික 
ආෙතන, වයවසාෙක ආෙතන, ප්රජා 
සංවිධාන 

දකාේදපෝස්ට්ට 
මධයස්ථාන ස්ථාිත 
කිරීම  

භූමිෙ, සැලැස්ම, ඉදිකිරීම, උපකරණ  

මහනුවර මහ නගර සභාව, NGO, සිවිල්ප 
සමාජ, පාරිසරික කණ්ඩාෙේ, දපෞේගලික 
ආෙතන, වයවසාෙක ආෙතන, කාන්හතා 
සංවිධාන 

නගරෙ ිරිසිදු කිරීම  
අිරිසිදු වි ඇති නාගරික කලාපෙන්හ 
සඳහා ශ්රමදාන වැඩසටහන්හ පැවැත්වීම 

මහනුවර මහ නගර සභාව, NGO, සිවිල්ප 
සමාජ, පාරිසරික කණ්ඩාෙේ, දපෞේගලික 
ආෙතන, වයවසාෙක ආෙතන, ප්රජා 
සංවිධාන 

දගාහාදගාඩ කුණු කසළ  
බැහැර කිරීදේ අවසාන 
ස්ථානෙ පුනරුත්ථාපනෙ 
කිරීම  

දගාහාදගාඩ කුණු කසළ  බැහැර  
කිරීදේ ස්ථානෙට එකතු වන කුණු 
කසළ දොදා ගනිමින්හ දකාේදපෝස්ට්ට 
නිෂ්පාදනෙ කිරීම හා 4R ක්රමදේදෙ 
ෙටදත් කළමනාකරණෙ කිරීමත්  බල 
ශේති උත්පාදනෙ කිරීමත් සිදු කිරීම.  

මහනුවර මහ නගර සභාව, NGO, සිවිල්ප 
සමාජ, පාරිසරික කණ්ඩාෙේ, දපෞේගලික 
ආෙතන, වයවසාෙක ආෙතන, ප්රජා 
සංවිධාන 

මුලාශ්රෙ: උපාෙ මාර්ික නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 2030 
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ඉහත සඳහන්හ පරිදි මහජන දැනුවත් කිරීදේ වැඩසටහන්හ පැවැත්වීම ිළිබඳව ක්රදමෝපාෙන්හ 

හඳුන්හවාදදනු ඇත. තවද දැනට කුණු කසළ බැහැර කිරීම සඳහා දගාහාදගාඩ පවතින අේකර 10ක 

භූමිදෙහි ප්රමාණෙ  අේකර 32ේ දේවා වැඩි දියුණු කිරීමත්  බල ශේති උත්පාදනෙ හා කසළ 

කළමනාකරණෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ දමම ස්ථානෙ තුළ සිදු කිරීමත් අදේේෂා දකදර්.  

ඒ අනුව දමම ඝණ අපරවය කළමණාකරන සැලසුම, දෙෝජිත දස්වා සැලැස්ම හා දෙෝජිත 

උරුමෙේ හා සංස්කෘතික උත්සව ි ලිබඳ වූ සැලසුම, ජලාපවහන හා මලාපවාහන සැලසුම  සමඟද 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම සමඟද සංයුේත වන අතර දමම ක්රමදේදෙන්හ හරහා නගර 

වැසිෙන්හ දමන්හම නගරෙ  භාවිතා  කරන්හනන්හ දවත සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම හා නීල හරිත 

පරිසරෙේ දගාඩනැගීම ෙන අරමුණු ඉෂ්ඨ කරගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. 

 

 

6.4 ආර්ික සංවර්ධන උපක්රම 

6.4.1  හැඳින්වීම 
 

මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 2030 වන විට පවතිනු ලබන ආර්ිකෙ ශේතිමත් කිරීමට දමන්හම 

ස්වෙංදපෝෂිත ආර්ිකෙේ දගාඩනඟා ගැනීම සඳහා අවශය පසුබිම දමම සැලැස්ම තුළින්හ  හඳුන්හවා 

දී ඇත.  

2015 වර්ෂදේදී දළ දේශීෙ නිෂ්පාදනෙ සඳහා මධයම පළාදත් දාෙකත්වෙ 10.3% වන අතර එෙ 

සිෙලු පළාත් අතරින්හ 04 වැනි ස්ථානෙ ගනු ලබයි. කෘෂිකාර්මික අංශදෙන්හ 13.8%ේද, කර්මාන්හත 

අංශදෙන්හ 7.9%ේද දස්වා අංශදෙන්හ 11.0%ේද ජාතික දළ දේශීෙ නිෂ්පාදන සඳහා දාෙකත්වෙ 

සපෙනු ලැදේ. ඒ අනුව පළාත් දළ දේශීෙ නිෂ්පාදනෙ සඳහා මහනුවර දිස්ිේකදෙන්හ 

කෘෂිකාර්මික අංශෙ සඳහා 5.5%ේද, කර්මාන්හත අංශෙ සඳහා 22.8%ේද දස්වා අංශෙ සඳහා  

71.6%ේද  දාෙකත්වෙ සපෙනු ලබන බව පුදරෝකථනෙ කළ හැකිෙ. මහනුවර මහ නගර  සභා බල 

ප්රදේශෙ තුළ ආර්ික වශදෙන්හ  �ොකාරි ජනගහනෙ  මුළු ජනගහනදෙන්හ  46.9%ක ප්රමාණෙේ  

වන අතර ඉන්හ  විරැකිොදවන්හ  දපදළන ප්රමාණෙ ඉවත්කළ විට ආර්ික වශදෙන්හ �ොකාරි  රැකිො 

නියුේත ප්රමාණෙ  මුළු ජනගහනදෙන්හ  43.9%ේ පමණ දේ.  

මහනුවර නගරෙ තුළ 334ේ පමණ දහෝටල්ප ප්රමාණෙේ වයාේතව පවතින අතර කාමර 18,510ට 

ආසන්හන සංඛ්යාවේ ඉන්හ සපෙනු ලැදේ. වර්ෂ 2011 හා 2016 අතර කාල පරාසෙ තුළ ශ්රි ලංකාදේ 

දපෞරාණික නගරෙන්හ තුළ සංචාරකයින්හ රැදීම ප්රමාණෙ 71.7% සිට 75.46%ේ දේවා 3.76%ක 

ප්රමාණෙකින්හ වැඩි වී ඇත. ඒ අනුව සංචාරකයින්හ දපෞරාණික නගරෙන්හ තුළ රැදීම අගදෙහි 

සාමානයෙ අගෙ 0.75%කින්හ වාර්ෂිකව වැඩි වී ඇති බව උපකල්පපනෙ කළ විට 2030 වර්ෂදේදී 

සංචාරකයින්හ දපෞරාණික නගරෙන්හ තුළ රැදීම ප්රමාණෙ 10.53%කින්හ වැඩි විෙ හැකි බව 

පුදරෝකථනෙ කළ හැකි නමුත් දැනට මහනුවර නගරෙ දවත පැමිදණන සංචාරකයින්හ නගරෙ තුළ  
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ඉහත සඳහන්හ පරිදි මහජන දැනුවත් කිරීදේ වැඩසටහන්හ පැවැත්වීම ිළිබඳව ක්රදමෝපාෙන්හ 

හඳුන්හවාදදනු ඇත. තවද දැනට කුණු කසළ බැහැර කිරීම සඳහා දගාහාදගාඩ පවතින අේකර 10ක 

භූමිදෙහි ප්රමාණෙ  අේකර 32ේ දේවා වැඩි දියුණු කිරීමත්  බල ශේති උත්පාදනෙ හා කසළ 

කළමනාකරණෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ දමම ස්ථානෙ තුළ සිදු කිරීමත් අදේේෂා දකදර්.  

ඒ අනුව දමම ඝණ අපරවය කළමණාකරන සැලසුම, දෙෝජිත දස්වා සැලැස්ම හා දෙෝජිත 

උරුමෙේ හා සංස්කෘතික උත්සව ි ලිබඳ වූ සැලසුම, ජලාපවහන හා මලාපවාහන සැලසුම  සමඟද 

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම සමඟද සංයුේත වන අතර දමම ක්රමදේදෙන්හ හරහා නගර 

වැසිෙන්හ දමන්හම නගරෙ  භාවිතා  කරන්හනන්හ දවත සුව පහසු ජීවන රටාවේ ලබා දීම හා නීල හරිත 

පරිසරෙේ දගාඩනැගීම ෙන අරමුණු ඉෂ්ඨ කරගැනීමට හැකිොව ලැදබනු ඇත. 

 

 

6.4 ආර්ික සංවර්ධන උපක්රම 

6.4.1  හැඳින්වීම 
 

මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 2030 වන විට පවතිනු ලබන ආර්ිකෙ ශේතිමත් කිරීමට දමන්හම 

ස්වෙංදපෝෂිත ආර්ිකෙේ දගාඩනඟා ගැනීම සඳහා අවශය පසුබිම දමම සැලැස්ම තුළින්හ  හඳුන්හවා 

දී ඇත.  

2015 වර්ෂදේදී දළ දේශීෙ නිෂ්පාදනෙ සඳහා මධයම පළාදත් දාෙකත්වෙ 10.3% වන අතර එෙ 

සිෙලු පළාත් අතරින්හ 04 වැනි ස්ථානෙ ගනු ලබයි. කෘෂිකාර්මික අංශදෙන්හ 13.8%ේද, කර්මාන්හත 

අංශදෙන්හ 7.9%ේද දස්වා අංශදෙන්හ 11.0%ේද ජාතික දළ දේශීෙ නිෂ්පාදන සඳහා දාෙකත්වෙ 

සපෙනු ලැදේ. ඒ අනුව පළාත් දළ දේශීෙ නිෂ්පාදනෙ සඳහා මහනුවර දිස්ිේකදෙන්හ 

කෘෂිකාර්මික අංශෙ සඳහා 5.5%ේද, කර්මාන්හත අංශෙ සඳහා 22.8%ේද දස්වා අංශෙ සඳහා  

71.6%ේද  දාෙකත්වෙ සපෙනු ලබන බව පුදරෝකථනෙ කළ හැකිෙ. මහනුවර මහ නගර  සභා බල 

ප්රදේශෙ තුළ ආර්ික වශදෙන්හ  �ොකාරි ජනගහනෙ  මුළු ජනගහනදෙන්හ  46.9%ක ප්රමාණෙේ  

වන අතර ඉන්හ  විරැකිොදවන්හ  දපදළන ප්රමාණෙ ඉවත්කළ විට ආර්ික වශදෙන්හ �ොකාරි  රැකිො 

නියුේත ප්රමාණෙ  මුළු ජනගහනදෙන්හ  43.9%ේ පමණ දේ.  

මහනුවර නගරෙ තුළ 334ේ පමණ දහෝටල්ප ප්රමාණෙේ වයාේතව පවතින අතර කාමර 18,510ට 

ආසන්හන සංඛ්යාවේ ඉන්හ සපෙනු ලැදේ. වර්ෂ 2011 හා 2016 අතර කාල පරාසෙ තුළ ශ්රි ලංකාදේ 

දපෞරාණික නගරෙන්හ තුළ සංචාරකයින්හ රැදීම ප්රමාණෙ 71.7% සිට 75.46%ේ දේවා 3.76%ක 

ප්රමාණෙකින්හ වැඩි වී ඇත. ඒ අනුව සංචාරකයින්හ දපෞරාණික නගරෙන්හ තුළ රැදීම අගදෙහි 

සාමානයෙ අගෙ 0.75%කින්හ වාර්ෂිකව වැඩි වී ඇති බව උපකල්පපනෙ කළ විට 2030 වර්ෂදේදී 

සංචාරකයින්හ දපෞරාණික නගරෙන්හ තුළ රැදීම ප්රමාණෙ 10.53%කින්හ වැඩි විෙ හැකි බව 

පුදරෝකථනෙ කළ හැකි නමුත් දැනට මහනුවර නගරෙ දවත පැමිදණන සංචාරකයින්හ නගරෙ තුළ  

එේ දිනේ දහෝ  අවම වශදෙන්හ රඳවා ගැනීමට දහෝටල්ප දහෝ දවනත් සංචාරක කාමර 850කට වැඩි 

ප්රමාණෙක අවශයතාවෙේ පවතී. තවද වර්ෂ 2030 වන විට සංචාරක කර්මාන්හතෙ ආ�තව, 

දවළඳාේ කට�තු ආ�තව හා අදනකුත් ේදෂ්ත්ර අ�තව රැකිො ආවස්ථා 15,000ේ පමණ ලබා දීමට 

හැකිොව ලැදේ.  

මහනුවර නගරදෙහි ප්රධානතම ආදාෙේ ප්රභවෙ දස්වා අංශදෙන්හ ලද ආදාෙම වන අතර සංචාරක 

කර්මාන්හතෙ මත දගාඩනැගී ඇත. දැනට මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින සේපත් නගරදෙහි 

සංචාරක කර්මාන්හතෙ නඟා සිටුවීමට දොදා දනාගැනීම නගරෙ තුළ පවතින ප්රධානතම ගැටලුවේ 

දලස හඳුනාගත හැකිෙ. එදමන්හම ඉතා ඉහළ අගෙ පරාසෙේ තුළ පවතින ඉඩේ වලින්හ දහේටොර 

46ේ පමණ දැනට ඌන උපදෙෝජිත මට්ටටදේ පැවතීමත්, නගරෙ තුළ පවතින වාස්තු විදයාත්මක 

ලේෂණ ක්රමදෙන්හ හීන වී ොමත් අදනකුත් ගැටලු දලස හඳුනාගත හැකිෙ.  

ඒ අනුව හඳුනාගන්හනා ලද සේපත් උපදෙෝජනෙ කිරීම තුළින්හ   නගරදෙහි ආර්ිකෙ ස්වෙංදපෝෂිත 

ආර්ිකෙේ කරා දගනොමට හැකිොව ලැදබන අතර එමඟින්හ “කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත 

අගනගරෙ” ෙන දැේම කරා ගමන්හ කිරීමට අවශය පසුබිම ලැදබනු ඇත.   
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6.4.2 ඡයෝජිත ආර්ික සංවර්ධන සැලසුම 
 

සිතිෙේ අංක  14: දෙෝජිත ආර්ික සංවර්ධන සැලසුම 
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6.4.2 ඡයෝජිත ආර්ික සංවර්ධන සැලසුම 
 

සිතිෙේ අංක  14: දෙෝජිත ආර්ික සංවර්ධන සැලසුම 

  

6.4.3 ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

දලෝක උරුම කලාපෙ හා උපදෙෝිතා දස්වා කලාපෙ සංක්රමණික ජනගහණෙ අරමුණු කරගත් 

වයාපාරික ස්ථාන ඇති කරනු ලබන අතර විවෘත හා විදනෝද කටයුතු සඳහා පහසුකේ සහිතව 

විදේෂ සංවර්ධනෙන්හ එදමන්හම මහනුවර නාගරික ප්රදේශෙ වටා ිහිටි ප්රදේශ වල පාරේපරික 

කර්මාන්හතකරුවන්හ විසින්හ නිපදවනු ලබන දේශීෙ නිෂ්පාදනෙ සංචාරකයින්හට අදලවි කිරීම සඳහා 

මහනුවර දලෝක උරුම කලාපෙ තුළ අවස්ථාව ලබාදේ. දලෝක උරුම කලාපෙ තුළ පවතින පසු 

මාවත් හා පටු මාවත් ඒ දවනුදවන්හ විදේෂ නැඹුරුතාවෙේ ඇති ප්රදේශෙේ දලසට දියුණු කිරීමට 

අදේේෂා දකදරන අතර මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රදේශෙට අෙත් මහවැලි ගඟ හා ොව ඇති 

භූමිෙ අෙත් මධයම ඝණත්ව මිශ්ර සංවර්ධන කලාපෙ දමන්හම හඳුනාගත් දලෝක උරුම කලාපෙ, වැව 

රවුම කලාපෙ, උපදෙෝිතා දස්වා කලාපෙ තුළ සංචාරක කර්මාන්හතෙ හා සේබන්හධ කටයුතු සඳහා 

වන ඉදිකිරීේ සඳහා අවස්ථාව දදනු ලැදේ.   

දලෝක උරුම කලාපෙ තුළ පවතින දතාග දවළදාම අදධර්ෙමත් කිරීම තුළින්හ  කටුගස්දතාට 

ප්රදේශදේ විශාල පරිමාණදේ දතාග දවළදාේ කටයුතු ස්ථාපනෙ කිරීම සඳහා අවශය ෙටිතල 

පහසුකේ ස්ථාපනෙ කරනු ලැදේ. දමමඟින්හ නගරෙට පැමිදණන්හනන්හ සමඟ පවතින ගනුදදනු 

ප්රමාණෙ ඉහළ නැංවීම තුළින්හ නගරදේ ආර්ිකෙ ශේතිමත් කිරීමට අදේේෂා කරනු ලැදේ.  

එදමන්හම නගරෙ තුළ අේකර 80ේ පමණ ප්රදේශෙේ පුරා වයාේතව පවතින අඩු පහසුකේ සහිත 

නිවාස හිමිෙන්හ හට නව නිවාස වයාපෘතීන්හ සඳහා අේකර 25ේ පමණ ප්රදේශෙේ හා භූමි අලංකරණ 

කටයුතු සඳහා අේකර 15ේ ඒ සඳහා දවන්හකර දීම තුළින්හ  ඉතිරි අේකර 40ක පමණ  ප්රදේශ තුළ ඒ 

ඒ කලාප වල සංවර්ධිත අවශයතාවෙන්හ සඳහා දොදා ගැදනනු ඇත.  

උපදෙෝිතා දස්වා කලාපෙ තුළ දපාලිස් නිල නිවාස, දබෝගේබර බන්හධනාගාර, මහ නගර  සභා 

පුස්තකාලෙ, මහ නගර  සභා දපාදු රථ ගාදලහි ඉහළ මහලෙ, දජෝර්් ඊ. ද සිල්පවා උදයානෙ දේන්හර 

කරගනිමින්හ විදේෂිත සංවර්ධනෙේ දිෙත් දකදරන අතර එෙ සංචාරක කර්මාන්හතෙ දේන්හර 

කරගනිමින්හ සිදු කරනු ලැදේ. නගරෙ වටා පවතින සංචාරක ආකර්ෂණිෙ ස්ථාන ො දකදරමින්හ වට 

රවුේ මාර්ගෙන්හ දියුණු කරනු ලබන අතර එම මාර්ගෙන්හ බයිසිකල්ප පැදීම හා පදික මං මාවත් දලස 

සංවර්ධනෙ දකදර්. 

ඒ අනුව දමම ආර්ික සංවර්ධන සැලසුම, දෙෝජිත දස්වා සැලැස්ම හා දෙෝජිත උරුමෙේ හා 

සංස්කෘතික උත්සව ි ලිබඳ වූ සැලසුම සමඟද සංයුේත වන අතර දමම ක්රමදේදෙන්හ හරහා නගරෙ 

තුළ ස්වෙං  දපෝෂිත  ආර්ිකෙේ දගාඩනැගීම ෙන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමටත් දලෝක උරුම 

කලාපෙ තුළ වර්ෂ 2030 වන විට මහනුවරට ආදේණික සුළු හා මධය පරිමාණ කර්මාන්හත 

දවනුදවන්හ විදේෂ නැඹුරුතාවෙේ ඇති කලාපෙේ දලසට දියුණු කිරීමත්, වර්ෂ 2030 වන විට 

සංචාරකයින්හ මහනුවර නගරෙ තුළ රැදීේ ප්රමාණෙ 86% ේ දේවා වැඩි කිරීමටත් අවශය පහසුකේ 

වැඩි දියුණු කිරීම හා මහනුවර නගරෙ තුළ වර්ෂ 2030 වන විට දහේටොර් 46ේ පමණ ඌන 

උපදෙෝජන ඉඩේ සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සඳහා දොදා ගැනීම ෙන පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගැනීමට 

හැකිොව ලැදබනු ඇත.  
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6.5 තිරසර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම 

6.5.1 හැඳින්වීම 
 

මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්දේ දැේම සාේෂාත් කර ගැනිම සඳහා වන දදවන අරමුණ 

වන්හදන්හ ස්වාභාවික පරිසර හා නිර්මිත පරිසරදෙහි සුසංදෙෝගෙ තුළින්හ  නීල හරිත පරිසරෙේ  

නිර්මාණෙ කිරීමයි  .මෙන්හ පරිසර සංරේෂණ සැලසුමඒ සඳහා වන තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්ර , 

භු දර්ශන කළමනාකරණ සැලසුේ, ආපදා අවදානේ කළමණාකරණ සැලසුේ හා විවෘත භූමි 

සැලසුේ ෙන සැලසුේ දමම තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම ෙටදත් හඳුනාදගන ඇත . 

 

6.5.2 ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

මහනුවර නගරෙ තුළ පවත්නා වනාන්හතර දලස උඩවත්ත රේෂිතෙ  සහ වාකරවත්ත හඳුනාගත 

හැක. එදස් වුවත් දමම ස්ථාන ප්රදෙෝජනවත් කාර්ෙෙේ සඳහා භාවිතා කිරීම අවම මට්ටටමක පවතී 

එබැවින්හ ප්රදෙෝජනවත් කාර්ෙෙන්හ සඳහා දොමු කිරීම හා සංරේෂණෙ කිරීම දමන්හම දමම 

ප්රදේශෙන්හ විදනෝද පහසුකේ /අධයාපන කටයුතු සඳහා අවශය පහසුකේ ලබාදීම දපාදු විදනෝද 

පහසුකේ සැලැස්ම ෙටදත් හඳුන්හවා දේ.  

එදමන්හම දැනට පවතින පරිසර පේධතිෙ මිනිසා විසින්හ නිර්මාණෙ කරන ලද සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ 

දේතුදවන්හ  (නීතිරීති වලන්හ දතාරව) දැඩි දලස හානි පැමිණ ඇති අතර එම තත්වෙ වැලැේවීම 

සඳහා ස්වාභාවික ිහිටීම, දර්ශනීෙ ස්ථාන භූ ලේෂණ උපදෙෝගී කර ගනිමින්හ ඉඩේ පරිහරණ 

කලාප සැලසුේ ිළිදෙල කිරීම සිදු කරනු ලැදේ.  පවත්නා පරිසර පේධතිෙ සංරේෂණෙ කිරීම හා 

මුහුදු මට්ටටදේ සිට උස අඩි 2000 ඉහළ ප්රදේශෙ සහ ඉඩදේ බෑවුේ අංශක 45% වැඩි ප්රදේශ අධි 

සංදේදි පාරිසරික කලාපෙේ දලස කලාිෙ ගත කර සංරේෂණෙ කිරීම දමන්හම මුහුදු මට්ටටදේ සිට 

උස අඩි 1800-2000 අතර ප්රදේශෙන්හද පාරිසරික සංදේදී ප්රදේශෙන්හ දලස කලාපීෙකරණෙ කර 

එම ප්රදේශෙන්හ තුළ පවතින ඉඩේවලින්හ 75%ක ප්රමාණෙේ ඉදිකිරීේ වලින්හ දතාරව පවත්වාදගන 

ොම හා මුහුදු මට්ටටදේ සිට 1600-1800 ප්රදේශෙ තුළ පවතින ඉඩේ වලින්හ 50%ක ප්රමාණෙේ 

ඉදිකිරීේ වලින්හ දතාරව පවත්වාදගන ොම තුළින්හ හරිත පරිසරෙ ඉහළ නැංවීමට අදේේෂා දකදර්.  

වඳවීදේ තර්ජනෙට ලේදවමින්හ පවතින ශ්රි ලංකාවට ආදේණික මත්සය විදේෂෙන්හ ජිවත්වන 

මහවැලි ගඟ ආ�තව වරාතැන්හන හත්කිද ප්රදේශෙ 2017 මැයි මස 19 දින  අංක 2024/6 මඟින්හ 

පරිසර ආරේෂණ ප්රදේශෙේ දලස ප්රකාශෙට පත්කර ඇති අතර එහි පවතින නීති දරගුලාසි මඟින්හ 

එම ප්රදේශදේ සංවර්ධන කටයුතු පාලනෙ කිරීමත් සිදු දකදර්. 

රජිහිල්පල මාවදත් “රජිහිල්පල” ිහිටා ඇති අතර දේ සඳහා දුනුමඩලාව රේෂිතෙ තුළින්හ  ගමන්හ 

ගන්හනා ස්වභාවික ඇළ මාර්ගෙේ වන හීන්හපැන්හ කඳුර මඟින්හ ජලෙ සැපදෙන අතර, අතීතදේදී රජ 
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6.5 තිරසර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම 

6.5.1 හැඳින්වීම 
 

මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්දේ දැේම සාේෂාත් කර ගැනිම සඳහා වන දදවන අරමුණ 

වන්හදන්හ ස්වාභාවික පරිසර හා නිර්මිත පරිසරදෙහි සුසංදෙෝගෙ තුළින්හ  නීල හරිත පරිසරෙේ  

නිර්මාණෙ කිරීමයි  .මෙන්හ පරිසර සංරේෂණ සැලසුමඒ සඳහා වන තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්ර , 

භු දර්ශන කළමනාකරණ සැලසුේ, ආපදා අවදානේ කළමණාකරණ සැලසුේ හා විවෘත භූමි 

සැලසුේ ෙන සැලසුේ දමම තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපක්රම ෙටදත් හඳුනාදගන ඇත . 

 

6.5.2 ඡයෝජිත උපායමාර්ෙ, වයාපෘතීන්ව හා අඡනකුත් සැලසුම් සමෙ පවතින 
සංයුක්තතාවය 
 

මහනුවර නගරෙ තුළ පවත්නා වනාන්හතර දලස උඩවත්ත රේෂිතෙ  සහ වාකරවත්ත හඳුනාගත 

හැක. එදස් වුවත් දමම ස්ථාන ප්රදෙෝජනවත් කාර්ෙෙේ සඳහා භාවිතා කිරීම අවම මට්ටටමක පවතී 

එබැවින්හ ප්රදෙෝජනවත් කාර්ෙෙන්හ සඳහා දොමු කිරීම හා සංරේෂණෙ කිරීම දමන්හම දමම 

ප්රදේශෙන්හ විදනෝද පහසුකේ /අධයාපන කටයුතු සඳහා අවශය පහසුකේ ලබාදීම දපාදු විදනෝද 

පහසුකේ සැලැස්ම ෙටදත් හඳුන්හවා දේ.  

එදමන්හම දැනට පවතින පරිසර පේධතිෙ මිනිසා විසින්හ නිර්මාණෙ කරන ලද සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ 

දේතුදවන්හ  (නීතිරීති වලන්හ දතාරව) දැඩි දලස හානි පැමිණ ඇති අතර එම තත්වෙ වැලැේවීම 

සඳහා ස්වාභාවික ිහිටීම, දර්ශනීෙ ස්ථාන භූ ලේෂණ උපදෙෝගී කර ගනිමින්හ ඉඩේ පරිහරණ 

කලාප සැලසුේ ිළිදෙල කිරීම සිදු කරනු ලැදේ.  පවත්නා පරිසර පේධතිෙ සංරේෂණෙ කිරීම හා 

මුහුදු මට්ටටදේ සිට උස අඩි 2000 ඉහළ ප්රදේශෙ සහ ඉඩදේ බෑවුේ අංශක 45% වැඩි ප්රදේශ අධි 

සංදේදි පාරිසරික කලාපෙේ දලස කලාිෙ ගත කර සංරේෂණෙ කිරීම දමන්හම මුහුදු මට්ටටදේ සිට 

උස අඩි 1800-2000 අතර ප්රදේශෙන්හද පාරිසරික සංදේදී ප්රදේශෙන්හ දලස කලාපීෙකරණෙ කර 

එම ප්රදේශෙන්හ තුළ පවතින ඉඩේවලින්හ 75%ක ප්රමාණෙේ ඉදිකිරීේ වලින්හ දතාරව පවත්වාදගන 

ොම හා මුහුදු මට්ටටදේ සිට 1600-1800 ප්රදේශෙ තුළ පවතින ඉඩේ වලින්හ 50%ක ප්රමාණෙේ 

ඉදිකිරීේ වලින්හ දතාරව පවත්වාදගන ොම තුළින්හ හරිත පරිසරෙ ඉහළ නැංවීමට අදේේෂා දකදර්.  

වඳවීදේ තර්ජනෙට ලේදවමින්හ පවතින ශ්රි ලංකාවට ආදේණික මත්සය විදේෂෙන්හ ජිවත්වන 

මහවැලි ගඟ ආ�තව වරාතැන්හන හත්කිද ප්රදේශෙ 2017 මැයි මස 19 දින  අංක 2024/6 මඟින්හ 

පරිසර ආරේෂණ ප්රදේශෙේ දලස ප්රකාශෙට පත්කර ඇති අතර එහි පවතින නීති දරගුලාසි මඟින්හ 

එම ප්රදේශදේ සංවර්ධන කටයුතු පාලනෙ කිරීමත් සිදු දකදර්. 

රජිහිල්පල මාවදත් “රජිහිල්පල” ිහිටා ඇති අතර දේ සඳහා දුනුමඩලාව රේෂිතෙ තුළින්හ  ගමන්හ 

ගන්හනා ස්වභාවික ඇළ මාර්ගෙේ වන හීන්හපැන්හ කඳුර මඟින්හ ජලෙ සැපදෙන අතර, අතීතදේදී රජ 

බිදසෝවරු ජල ස්නානෙ කිරීම සඳහා දේ ස්ථානෙ දොදාදගන ඇති බව සඳහන්හ දේ. පුරාවිදයා 

දදපාර්තදේන්හතුව මඟින්හ දමම ස්ථානෙ සංරේෂණෙ කළ යුතු ස්ථානෙේ දලස ප්රකාශෙට පත්කර 

ඇත. එම ස්ථානෙ සංචාරකෙන්හ නැරඹිෙ හැකි ස්ථානෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීමත් දමම 

සැලැස්ම තුළින්හ සිදු කරනු ලැදේ. 

1995 වර්ෂදේදී ස්වභාවික සේපත් සංරේෂණෙ සඳහා පවතින නීතිමෙ රාමුව සැලකීදේදී 

ප්රතිපත්ති ිළිදෙල කරන ලද අතර 2009 වර්ෂදේදී වන සංරේෂණ නීති වනාන්හතර ආරේෂා කිරීම 

සඳහා ිළිදෙල කර ඇත. වන ජීවි සංරේෂණෙ සඳහා 1990 වර්ෂදේදී ජාතික ප්රතිපත්ති ිළිදෙල 

කර ඇත. දමම නිති රාමු තුළ උඩවත්ත රේෂිතෙ මහනුවර මහ නගර  සභා සීමාව තුළ සංරේෂිත 

ප්රදේශ දලස ිහිටා ඇති අතර දමම ප්රදේශෙ අධයාපනික දැනුම වැඩි දියුණු කිරිම සහ පර්දේෂණ 

කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරිමට දමම සැලැස්ම තුළ දෙෝජනා දකදර්. 

 

6.5.3  භූ දර්ශන කළමනාකරණය 
 

භූ දර්ශන කළමනාකරණෙ මඟින්හ පරිසර පේධති සංරේෂණෙ සිදුවන අතර භූ දර්ශනෙ ෙනු 

ස්වාභාවික පරිසරෙ, භූ දර්ශනෙ හා (Natural Landscape) හා මිනිසා විසින්හ නිර්මාණෙ කරන 

ලද පරිසර භූ දර්ශනෙන්හදේ (Manmade  Landscape) එකතුවකි. 

මහනුවර භූ දර්ශනෙ දවනස් වීම සිදුවීම කාල පරාසෙන්හ 03 ේ තුළ විග්රහ කළ හැකිෙ.  

1. මහනුවර ෙටත් විජිතෙන්හ වීමට දපර 

2. මහනුවර ෙටත් විජිතෙන්හ පැවති කාලෙ 

3. මහනුවර ෙටත් විජිතෙන්හ පසු වර්තමානෙ දේවා කාලෙ 

මහනුවර රාජධානිෙ තුළ රජු සහ භිේු සාසනෙ විසින්හ දළදා මාළිගාව සහ අවට ප්රදේශෙට අදාළ 

භූ දර්ශන නිර්මාණ සැලසුේ සහ කාර්ෙෙන්හ ඉටුකරන ලදී. ෙටත් විජිත බලපෑේ සමඟ මහනුවර භූ 

දර්ශනෙ දවනස් දවමින්හ වතු ආර්ිකෙත් ඇතිකිරීම තුළින්හ වුහමෙ සහ �ොකාරකේවල  දවනස් 

වී සිදුදවමින්හ වර්තමාන තත්වෙ දේවා ගමන්හ කර ඇත. දේ තුළ සංස්කෘතික භූ දර්ශනෙ හා 

මහනුවරට ආදේණික වූ සේප්රදායික සංස්කෘතික අංගෙන්හ (දළඳා දපරහැර, කලා නිර්මාණෙන්හ) 

මහනුවර නගරදේ භූ දර්ශනෙට තුළ ඇතුළත් දේ. 

මහනුවර නගර ෙ දලෝක උරුම නගරෙේ දලස ප්රකාශෙට පත් කිරීදේදි ශ්රි දළදා මාළිගාව හා ඊට 

ොබද මහනුවර නගරෙ වටා පවතින කඳු පන්හතිෙන්හ හා වනාන්හතර මහනුවර වැව ආදිෙ සැලකිල්පලට 

දගන ඇත. එබැවින්හ දමම භූ දර්ශනෙ ආරේෂා කර ගැනීම සඳහා පවත්නා පරිසර පේධති ආරේෂා 

කිරීම (ඉහත සංරේෂණෙ උපාෙ මාර්ග තුළ ඇතුළත්) හා මහනුවර වැවට ජලෙ සැපදෙන හා 

මහනුවර නගරෙ තුළින්හ  මහවැලි ගඟට ජලෙ සැපදෙන ජල මූලාශ්ර රේෂිත ප්රදේශෙන්හ භූ දර්ශනෙ 

කිරීම හා ඇවිදිදේ මංතීරු දලස සංවර්ධනෙ කිරීමට දෙෝජනා දකදර්. මුහුදු මට්ටටදේ සිට මීටර 

609.6 (අඩි 2000) හා ඊට ඉහළින්හ වන ප්රදේශ වල ඉදිකිරීේ සඳහා අවසර ලබා  දනාදදන අතර  
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අංශක 45 ට වැඩි බෑවුේ සහිත භූමි වලද ඉදිකිරීේ සඳහා අවසර ලබා දනාදේ. එදමන්හම මුහුදු 

මට්ටටදේ සිට උස මීටර 548.6 – මීටර 609.6 (අඩි 1800-2000) අතර ප්රදේශෙන්හද පාරිසරික 

සංදේදී ප්රදේශෙන්හ දලස කලාපීෙකරණෙ කර දමම ප්රදේශෙන්හ තුළ පවතින ඉඩේවලින්හ 75%ක 

ප්රමාණෙේ ඉදිකිරීේ වලින්හ දතාරව පවත්වාදගන ොමත්, මුහුදු මට්ටටදේ සිට මීටර 487.6 – මීටර 

548.6 (අඩි 1600-1800) ප්රදේශෙ තුළ පවතින ඉඩේ වලින්හ 50%ක ප්රමාණෙේ ඉදිකිරීේ වලින්හ 

දතාරව පවත්වාදගන ොම තුලින්හ හරිත පරිසරෙ ඉහළ නැංවීමට අදේේෂා දකදර්. එදමන්හම 

ඓතිහාසික වටිනාකේ පවතින මිනිසා විසින්හ නිර්මාණෙ කරන ලද (Hard landscape) 

දගාඩනැඟිලි ස්මාරක ආදි ස්ථාන ආරේෂා කිරීම සඳහා කලාප දවන්හ කිරීම සහ උපදේශන සැලසුේ 

ිළිදෙල කිරීම සිදු දකදර්.   

මහනුවර නගරෙ වටා පවතින මහවැලි ගඟ රේෂිත ප්රදේශෙ භූ දර්ශනෙ කිරීම හා විවෘත හා විදනෝද 

පහසුකේ සහිතව සංවර්ධනෙ කිරීම. දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින ආදාහනාගාරද භූ 

දර්ශනෙ කිරීම මඟින්හ විවෘත හා විදනෝද කටයුතු දවනුදවන්හ දොදා ගැනීමට අදේේෂා කරනු 

ලැදේ.   

මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින ප්රධාන ගැටලුවේ වන පදික මංතීරු දනාමැතිකම සහ පවතින මංතීරු 

ගමන්හ කිරීමට සුදුසු දනාවන තත්වදේ පවතින බැවින්හ සිෙලුම ස්ථානවලට ගමන්හ කළ හැකි 

ආකාරෙට ඇවිදීදේ මංතීරු ඇති කිරීම සහ එම දපාදු විදනෝද පහසුකේ අවකාශෙ  සැලැස්ම තුළ 

ඇතුළත් කිරීම සිදුකර ඇත. මහනුවර නගරදේ පවතින කඳු මුදුන්හ වල අක්රමවත් දලස දගාඩනැඟිලි 

ඉදිකිරීම තුළින්හ  නගරෙ භු දර්ශනෙට කරනු ලබන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා සිෙලුම දගාඩනැඟිලි 

සැලසුේ සමග භූදර්ශන සැලසුේ අනුමැතිෙට දොමු කිරීම හා ඒ අනුව සංවර්ධන කටයුතු  පාලනෙ 

කිරීම සඳහා සංවර්ධන සැලසුේ දරගුලාසි හඳුන්හවාදදනු ලැදේ. 

 

6.5.4 අපදා අවදානම් කළමනාකරණ සැලැස්ම 
 

ආපදා අවම පරිසරෙේ දගාඩනැගීම සහ ස්වාභාවික පරිසරෙ හා නිර්මිත පරිසරදේ 

සමතුලිතතාවෙ රැක ගැනීම දමහි ප්රධාන අරමුණදේ.  

ආපදාවට ලේවන නමුත් ආපදා අවම ප්රදේශ වල භූමි භාවිතෙ සහ ඉඩේ අනුදබදුේ සඳහා සැලසුේ 

දරගුලාසි හඳුන්හවාදීම (Planning Guideline), තුළින්හ  භූමි භාවිතෙ ක්රමවත් කිරිම හා ඉඩේ 

අනුදබදුේ සිදු කිරීදේදී ඝෘජුදකෝණස්රාකාර දලස ඉඩේ දබදීම හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම සිදු කිරීම 

සදහා අනුබල ලබා දේ.  

ආපදා අවම කිරීදේ උපාෙ ක්රමෙේ දලස භූදර්ශන සැලසුේ හඳුනාගැනීම සහ සිෙලුම දගාඩනැඟිලි 

සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සමග භුදර්ශන සැලසුේ �ොත්මක කිරීම සහ ඒ සඳහා දගාඩනැඟිලි 

අෙදුේපත් සමඟ අනුමැතිෙ ලබාගැනීමට කටයුතු දකදර්. එදමන්හම පස් කඳු කඩා වැටීම (Earth 

slips) අවම කිරීම සඳහා පාංශු සංරේෂණ ක්රම අනුගමනෙ කිරීමට උපදදස් ලබාදේ.  
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අංශක 45 ට වැඩි බෑවුේ සහිත භූමි වලද ඉදිකිරීේ සඳහා අවසර ලබා දනාදේ. එදමන්හම මුහුදු 

මට්ටටදේ සිට උස මීටර 548.6 – මීටර 609.6 (අඩි 1800-2000) අතර ප්රදේශෙන්හද පාරිසරික 

සංදේදී ප්රදේශෙන්හ දලස කලාපීෙකරණෙ කර දමම ප්රදේශෙන්හ තුළ පවතින ඉඩේවලින්හ 75%ක 

ප්රමාණෙේ ඉදිකිරීේ වලින්හ දතාරව පවත්වාදගන ොමත්, මුහුදු මට්ටටදේ සිට මීටර 487.6 – මීටර 

548.6 (අඩි 1600-1800) ප්රදේශෙ තුළ පවතින ඉඩේ වලින්හ 50%ක ප්රමාණෙේ ඉදිකිරීේ වලින්හ 

දතාරව පවත්වාදගන ොම තුලින්හ හරිත පරිසරෙ ඉහළ නැංවීමට අදේේෂා දකදර්. එදමන්හම 

ඓතිහාසික වටිනාකේ පවතින මිනිසා විසින්හ නිර්මාණෙ කරන ලද (Hard landscape) 

දගාඩනැඟිලි ස්මාරක ආදි ස්ථාන ආරේෂා කිරීම සඳහා කලාප දවන්හ කිරීම සහ උපදේශන සැලසුේ 

ිළිදෙල කිරීම සිදු දකදර්.   

මහනුවර නගරෙ වටා පවතින මහවැලි ගඟ රේෂිත ප්රදේශෙ භූ දර්ශනෙ කිරීම හා විවෘත හා විදනෝද 

පහසුකේ සහිතව සංවර්ධනෙ කිරීම. දමන්හම මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින ආදාහනාගාරද භූ 

දර්ශනෙ කිරීම මඟින්හ විවෘත හා විදනෝද කටයුතු දවනුදවන්හ දොදා ගැනීමට අදේේෂා කරනු 

ලැදේ.   

මහනුවර නගරෙ තුළ පවතින ප්රධාන ගැටලුවේ වන පදික මංතීරු දනාමැතිකම සහ පවතින මංතීරු 

ගමන්හ කිරීමට සුදුසු දනාවන තත්වදේ පවතින බැවින්හ සිෙලුම ස්ථානවලට ගමන්හ කළ හැකි 

ආකාරෙට ඇවිදීදේ මංතීරු ඇති කිරීම සහ එම දපාදු විදනෝද පහසුකේ අවකාශෙ  සැලැස්ම තුළ 

ඇතුළත් කිරීම සිදුකර ඇත. මහනුවර නගරදේ පවතින කඳු මුදුන්හ වල අක්රමවත් දලස දගාඩනැඟිලි 

ඉදිකිරීම තුළින්හ  නගරෙ භු දර්ශනෙට කරනු ලබන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා සිෙලුම දගාඩනැඟිලි 

සැලසුේ සමග භූදර්ශන සැලසුේ අනුමැතිෙට දොමු කිරීම හා ඒ අනුව සංවර්ධන කටයුතු  පාලනෙ 

කිරීම සඳහා සංවර්ධන සැලසුේ දරගුලාසි හඳුන්හවාදදනු ලැදේ. 

 

6.5.4 අපදා අවදානම් කළමනාකරණ සැලැස්ම 
 

ආපදා අවම පරිසරෙේ දගාඩනැගීම සහ ස්වාභාවික පරිසරෙ හා නිර්මිත පරිසරදේ 

සමතුලිතතාවෙ රැක ගැනීම දමහි ප්රධාන අරමුණදේ.  

ආපදාවට ලේවන නමුත් ආපදා අවම ප්රදේශ වල භූමි භාවිතෙ සහ ඉඩේ අනුදබදුේ සඳහා සැලසුේ 

දරගුලාසි හඳුන්හවාදීම (Planning Guideline), තුළින්හ  භූමි භාවිතෙ ක්රමවත් කිරිම හා ඉඩේ 

අනුදබදුේ සිදු කිරීදේදී ඝෘජුදකෝණස්රාකාර දලස ඉඩේ දබදීම හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම සිදු කිරීම 

සදහා අනුබල ලබා දේ.  

ආපදා අවම කිරීදේ උපාෙ ක්රමෙේ දලස භූදර්ශන සැලසුේ හඳුනාගැනීම සහ සිෙලුම දගාඩනැඟිලි 

සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සමග භුදර්ශන සැලසුේ �ොත්මක කිරීම සහ ඒ සඳහා දගාඩනැඟිලි 

අෙදුේපත් සමඟ අනුමැතිෙ ලබාගැනීමට කටයුතු දකදර්. එදමන්හම පස් කඳු කඩා වැටීම (Earth 

slips) අවම කිරීම සඳහා පාංශු සංරේෂණ ක්රම අනුගමනෙ කිරීමට උපදදස් ලබාදේ.  

 

සදමෝච්ඡ දර්ඛ්ා සැලකිල්පලට ගනිමින්හ කඳු මුදුන්හවල දගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීේ සැලසුේ කිරීම හා  පාංශු 

සංරේෂණෙ සඳහා කෘෂි වගා කිරීේ දමන්හම අධික බැවුේ සහිත ප්රදේශෙන්හහි පවත්නා භූ දර්ශනෙට 

හානි දනාවන පරිදි පවත්නා වන ගහනෙ ආරේෂා වන පරිදි දගාඩනැඟිලි සැලසුේ කිරිම ිළිදෙල 

කිරීමට උපදදස් ලබාදේ. 

මුහුදු මට්ටටදේ සිට මීටර 609.6 (අඩි 2000) උස් බිේ ප්රදේශ තුළ සංවර්ධන කටයුතු හා අංශක 45 

වැඩි බෑවුේ ප්රදේශ පාරිසරික කලාප දලස කලාප ගත කිරීම සිදුදකදර්. මුහුදු මට්ටටදේ උස මීටර 

548.6 – මීටර 609.6 (අඩි 1800-2000) අතර කලාපෙ තුළ අනුදබදුේ සහ සංවර්ධන කටයුතු 

සඳහා දරගුලාසි හඳුන්හවාදදනු ලැදේ.   

මහනුවර නගරෙ තුළ හදිසි ජල ගැලීේ, පස්කඳු කඩා වැටීේ , නාෙෙෑේ බහුලව සිදුවන අතර දේ 

සඳහා ප්රධාන වශදෙන්හ පවත්නා කඳු පේධතිෙ ඉතා පැරණිම වීම සහ කඳු මුදුන්හ ප්රදේශ වල සැලසුේ 

අනුමැතිෙකින්හ දතාරව දගාඩනැඟිලි ඉදිකිරීේ ප්රධාන ගැටලු දේ. එබැවින්හ පහත උපාෙ මාර්ග හා 

වයාපෘතීන්හ තුළින්හ  දමම තත්වෙ අවම කිරීමට  අදේේෂිතෙ. 

ජල මුලාශ්ර ඇතුළත් සිතිෙදමහි ඇතුළත් ඇල මාර්ග සඳහා රේෂිත සීමා දවන්හ කිරීම හා 

දගාඩනැඟිලි සීමා තීරණෙ කිරීම හා ඇවිදීදේ මාර්ග සංවර්ධනෙ කිරීම දපාදු විදනෝද පහසුකේ 

අවකාශ  සැලැස්ම තුළින්හ  දෙෝජනා කරනු ලැදේ.  

නුවර වැව සහ අදනකුත් ප්රධාන ඇළ මාර්ගෙන්හ සඳහා වැලි රදවන ඉදිකිරීම සහ පවතින වැලි 

රඳවන ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම හා හදිසි ජල ගැලීේ පාලනෙ කිරීේ සඳහා ජල මාර්ග සහ කාණු 

පේධතිෙ දිෙ දදෝරෙ විශාල කිරීම (Expansion of the runoff) සිදු දකදර්. 
 

• මැද ඇල 

• හාලි ඇල  
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සිතිෙේ අංක  15: මහනුවර නගරදේ ජල ප්රදේශ 
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සිතිෙේ අංක  15: මහනුවර නගරදේ ජල ප්රදේශ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සිතිෙේ අංක  16: සංරේෂිත පහත් බිේ 
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එදමන්හම පහත් බිේ දලස දපන්හවා ඇති සිතිෙදමහි ඇතුළත් පවත්නා කුඹුරු ඉඩේ තාවකාලිකව 

ජලෙ රඳවා ගත හැකි ස්ථාන දලස දවන්හ කිරීම හා නගර මධයදේ පවතින පැරණි කාණු පේධතිෙ 

නැවත ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම තුළින්හ  නගරදේ පවතින හදිසි ජල ගැලීේ තත්වෙ අවම කිරීම සිදු 

දකදර් . 

 

6.5.5 ඡපාදු එලිමහන්ව විඡනෝද පහසුකම් සැලැස්ම 
 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ 2030 වර්ෂදේදී දෙෝජිත ජනගහනෙ 106,000 ේ වන 

අතර ඒ සඳහා දෙෝජිත දපාදු එලිමහන්හ විදනෝද පහසුකේ සැලැස්ම (PORS Plan)  ිළිදෙල කිරීම 

සහ දහේටොර් 106 ප්රමාණෙ දපාදු විදනෝද පහසුකේ දලස දවන්හකර සංවර්ධනෙ කිරීම සිදු 

දකදර්. (ඇමුණුම 27) 

වගු අංක   15: මහනුවර නගර සභා සීමාව තුළ ිහිටි �ඩාිටි 

�ඩාපිටිය �ඩා 
වර්ග ප්රමාණය 
(මෙක්ෂටයාර) උද්යානය මස්වා 

ප්රමේශය 

1 මාපනාවතුර පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1.2 
මධය උදයාන 

(Local Park) 0.4 

2 වට්ටටාරන්හතැන්හන පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 0.5 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

3 දකාස්මි උදයානෙ පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

4 නවොලතැන්හන පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

5 නිත්තදවල පාපන්හදු/ රගර්/ 
�කට්ට/ මලල �ඩා 1 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

6 මාවිල්පමඩ පාපන්හදු/ රගර්/ 
�කට්ට/ මලල �ඩා 1 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

7 වටපුළුව HS පාපන්හදු/ රගර්/ 
�කට්ට/ අත් පන්හදු 3.5 

මධය උදයාන 
(Local Park) 0.4 

8 වටපුළුව විදල්ප් පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

9 අරුේපල පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 2 
මධය උදයාන 

(Local Park) 0.4 

10 දල්පවැල්පල පාපන්හදු/ රගර්/ 
�කට්ට/ දවාලි දබෝල්ප 

1.5 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

11 දදයිෙන්හදන්හදවල පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 
මලල �ඩා 1.75 කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

12 දේවැල්පිටිෙ පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 
මලල �ඩා/ දහාකී 1.75 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

13 වටපුළුව පරණ 
ගංදතාට පාර 

පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 
මලල �ඩා/ අත් පන්හදු 1.25 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

14 දගෝමස් පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 
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එදමන්හම පහත් බිේ දලස දපන්හවා ඇති සිතිෙදමහි ඇතුළත් පවත්නා කුඹුරු ඉඩේ තාවකාලිකව 

ජලෙ රඳවා ගත හැකි ස්ථාන දලස දවන්හ කිරීම හා නගර මධයදේ පවතින පැරණි කාණු පේධතිෙ 

නැවත ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම තුළින්හ  නගරදේ පවතින හදිසි ජල ගැලීේ තත්වෙ අවම කිරීම සිදු 

දකදර් . 

 

6.5.5 ඡපාදු එලිමහන්ව විඡනෝද පහසුකම් සැලැස්ම 
 

මහනුවර මහ නගර  සභා බල ප්රදේශෙ තුළ 2030 වර්ෂදේදී දෙෝජිත ජනගහනෙ 106,000 ේ වන 

අතර ඒ සඳහා දෙෝජිත දපාදු එලිමහන්හ විදනෝද පහසුකේ සැලැස්ම (PORS Plan)  ිළිදෙල කිරීම 

සහ දහේටොර් 106 ප්රමාණෙ දපාදු විදනෝද පහසුකේ දලස දවන්හකර සංවර්ධනෙ කිරීම සිදු 

දකදර්. (ඇමුණුම 27) 

වගු අංක   15: මහනුවර නගර සභා සීමාව තුළ ිහිටි �ඩාිටි 

�ඩාපිටිය �ඩා 
වර්ග ප්රමාණය 
(මෙක්ෂටයාර) උද්යානය මස්වා 

ප්රමේශය 

1 මාපනාවතුර පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1.2 
මධය උදයාන 

(Local Park) 0.4 

2 වට්ටටාරන්හතැන්හන පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 0.5 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

3 දකාස්මි උදයානෙ පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

4 නවොලතැන්හන පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

5 නිත්තදවල පාපන්හදු/ රගර්/ 
�කට්ට/ මලල �ඩා 1 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

6 මාවිල්පමඩ පාපන්හදු/ රගර්/ 
�කට්ට/ මලල �ඩා 1 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

7 වටපුළුව HS පාපන්හදු/ රගර්/ 
�කට්ට/ අත් පන්හදු 3.5 

මධය උදයාන 
(Local Park) 0.4 

8 වටපුළුව විදල්ප් පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

9 අරුේපල පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 2 
මධය උදයාන 

(Local Park) 0.4 

10 දල්පවැල්පල පාපන්හදු/ රගර්/ 
�කට්ට/ දවාලි දබෝල්ප 

1.5 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

11 දදයිෙන්හදන්හදවල පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 
මලල �ඩා 1.75 කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

12 දේවැල්පිටිෙ පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 
මලල �ඩා/ දහාකී 1.75 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

13 වටපුළුව පරණ 
ගංදතාට පාර 

පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 
මලල �ඩා/ අත් පන්හදු 1.25 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

14 දගෝමස් පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

15 නාගස්තැන්හන 
පහළ පාපන්හදු/ �කට්ට 1 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

16 දංදගාල්පල පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට 2.75 
මධය උදයාන 

(Local Park) 0.4 

17 දදාඩංවල පාපන්හදු/ �කට්ට/ දවාලි 
දබෝල්ප 0.75 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

18 බූවැලිකඩ පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 
මලල �ඩා 1 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

19 අේිටිෙ 
පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 

මලල �ඩා/ දහාකී/ 
දවාලි දබෝල්ප 

2.5 
මධය උදයාන 

(Local Park) 0.4 

20 දේල්පවත්ත පාපන්හදු/ දලදර් දබෝල්ප 
�කට්ට 1 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 0.2 

21 ගැටදේ 
පාපන්හදු/ රගර්/ �කට්ට/ 

මලල �ඩා/ දහාකී/ 
දවාලි දබෝල්ප 

2.5 
මධය උදයාන 

(Local Park) 0.4 

22 කටුකැදල්ප පාපන්හදු/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

23 අනිවත්ත පාපන්හදු/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

24 අස්ිරිෙ පාපන්හදු/ �කට්ට 1 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

25 බර්ඩ් උදයානෙ  0.41 
ඉතා කුඩා උදයාන 
(Pocket Park) - 

26 දජෝර්් ඊ ද සිල්පවා 
උදයානෙ 

 0.01 ඉතා කුඩා උදයාන 
(Pocket Park) - 

27 වැව රවුම දර්ඛීෙ 
උදයානෙ 

 19.5 
දර්ඛීෙ උදයාන 

(Linear Park) - 

28 දර්ඛීෙ උදයානෙ 
)දෙෝජිත(  

 12.28 
දර්ඛීෙ උදයාන 

(Linear Park) - 

29 වටපුළුව ළමා 
උදයානෙ 

 0.84 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

30 මහවැලි (දර්ඛීෙ 
උදයානෙ) 

 16.9 
දර්ඛීෙ උදයාන 

(Linear Park) - 

31 
වාකරවත්ත 
ස්වභාවික 
උදයානෙ 

 141 කලාපීෙ උදයාන - 

32 දබෝගේබර නගර 
උදයානෙ 

 0.5 
කුඩා උදයාන 

(Mini Park) 0.2 

33 දපාලිස් බැරැේ 
නගර උදයානෙ 

 3 
මධයෙ උදයාන 
(Local Park) 0.4 

 

මුලාශ්රෙ: මහනුවර මහා නගර සභාව, මහවැලි අධිකාරිෙ හා මධයම පරිසර අධිකාරිෙ 
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සිතිෙේ අංක  17: දපාදු එලිමහන්හ විදනෝද පහසුකේ සැලැස්ම 
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6.6 සංස්කෘතික හා උරුමයන්ව කළමනාකරණය කිරීඡම් උපක්රම 

6.6.1 ඡලෝක උරුම ප්රඡේශය සදහා සංවර්ධන නියාමන සැලසුම 
 

දලෝක උරුම නගර කලාපෙ හා පූජා භූමි කලාපෙ සදහා දමම සංවර්ධන  සැලසුේ මින්හ දෙෝජනා 
කරනු ලබන මුලික සැලසුේ සංකල්පපෙ වන්හදන්හ, 

01. විසල්ප මහනුවර ප්රදේශෙ සදහා ොබද පර්ෂද නගරෙන්හද ඒකාබේධ කර ගනිමින්හ නාගරික 

දස්වා මධයස්ථානෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරිම. (නගර මධයෙ තුල පවතින �ොකාරකේ 

ක්රමානුකුලව අදාල පර්ෂද නගරෙන්හ දවත ස්ථාන ගත කිරිම. උදා, කටුගස්දතාට) 

02. උරුම ප්රදේශෙ තුල පවතින ඓතිහාසික සහ සංස්කෘතික උරුමෙන්හ , ොබද ස්වාභාවික 

පරිසරෙද සමග සංරේෂණෙ හා ප්රතිසංවර්ධනෙ කිරිම.  

03. පදික හිතකාමි මාර්ග ජාලෙේ සහ විවෘත භුමි ප්රදේශෙන්හ ජාලෙේ ඇති කිරිම. 

 

රූප අංක   41: දලෝක උරුම ප්රදේශෙ සදහා සැලසුේ ප්රදේශෙ 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018  

රූප සටහන මින්හ උරුම ප්රදේශෙ සදහා දෙෝජිත නාගරික දස්වා මධයස්ථානෙ දපන්හනුේ කරන 
අතර දමෙ ක්රමානුකුලව ොබද පර්ෂද නගර වන කටුගස්දතාට, ගැටදේ - දේරාදදණිෙ, 
කුණ්ඩසාදල්ප - දිගන හා සේබන්හධ දවමින්හ සංවර්ධනෙ කිරිමට අදේේෂා කරයි. දමම සංකල්පපෙට 
අනුව උරුම ප්රදේශෙ තුල පවතින �ොකාරකේ වැඩි ප්රමාණෙේ ආකර්ශණෙ කර ගනිමින්හ ඉතා 
වැදගත් පර්ෂද නගරෙ දලස කටුගස්දතාට නගරෙ සංවර්ධනෙ වනු ඇත. දෙෝජිත සැලසුේ 
ප්රදේශෙ තුල පහත �ොකාරකේ අන්හතර්ගතෙ.   
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• ප්රවාහන ජාල සංවර්ධනෙ - විකල්පප මාර්ග සංවර්ධනෙ, දුේරිෙ මාර්ග ධාරිතාවෙ වර්ධනෙ, 
රථවාහන ගමනා ගමන කළමණාකරණෙ මාර්ග සංවර්ධනෙ. 

• දලෝක උරුම කලාපෙ තුල ඓතිහාසික ලේෂණ දපන්හනුේ කරන පරිසරෙේ නිර්මාණෙ 
කිරිම සහ දර්ශණිෙ වැව රවුම ප්රදේශෙේ නිර්මාණෙ කිරිම. 

• නාගරික �ොකාරකේ ප්රතිවුහගත කිරිම, නව නාගරික �ොකාරකේ හදුන්හවාදිම හා රජදේ 
ඉඩේ ප්රතිසංවිධානෙ මින්හ විවෘත භුමි ප්රමාණෙ සංවර්ධනෙ.  

• සංචාරක සංවර්ධනෙ සංචාරක දස්වා වර්ධනෙ හා දතාරතුරු සේපාදනෙ.  

• ජීවත්වීමට හිතකර පරිසරෙේ ඇති කිරීම, අඩු පහසුකේ සහිත දන්හවාසික ප්රදේශ ප්රති 
සංවර්ධනෙ, සමාජ නිවාස වයාපෘතිෙ සහ ෙටිතල පහසුකේ සංවර්ධනෙ.  

 

6.6.1.1 උපඡේශන සැලසුඡම් අන්වතර්ෙතයන්ව  
 

දමම විදේෂ උපදේශන සැලසුම තුල පහත උපාංග අන්හතර්ගතදේ. 

1. දලෝක උරුම දගාඩනැිලි සදහා විදේෂ දරගුලාසි   

2. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිෙ පාලනෙ හා දැන්හවිේ පුවරු පාලනෙ  

3. ප්රවාහන කළමණාකරනෙ 

 

6.6.2  ඡයෝජිත ක්රඡමෝපායන්ව 
 

I. ලැයිස්තුගත පුරාවිදයා දගාඩනැිලි කිපෙේ ඒකාබේධව සංවර්ධනෙ කල යුතු අවස්ථා වල 
නාගරික සංවර්ධන අධීකාරිෙ, පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව හා මහනුවර මහ නගර සභාව 
අනුමැතිෙ සහිතව එම දගාඩනැිලි වල ඉදිරිපස මිටර් 10ේ දුරට අතහැර ිටුපස දකාටස 
ටර් 12ේ දේවා උසට ඉදිකිරිම සදහා අවසර දිෙ හැක.  

II. එවැනි දගාඩනැිල්පලක පවත්වා ගත යුතු දකාටස නාගරික සංවර්ධන අධීකාරිෙ, 
පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව, මහනුවර මහ නගර සභාව හා මධයම සංස්කෘතික අරමුදල 
විසින්හ අනුමත කල යුතුෙ.  

III. සංරේෂණ දගාඩනැිල්පලට ගැලදපන ආකාරෙට නිර්මාණ සැලසුේ ිළිදෙල කල යුතු 
අතර ඉදිරිපස දගාඩනැිල්පදල්ප නිර්මාණ සැලැස්ම ිටපතේ වශදෙන්හ ලබාගැනිම 
දනාකල යුතුෙ.  

IV. ලැයිස්තුගත සංරේෂණ දගාඩනැිලි වල සංරේෂණ සැලැස්ම සදහා නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සහ පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුදේ අනුමැතිෙ ලබාගත යුතු අතර සංරේෂණ 
වැඩ සහ අමතර එකතු කිරිම එකවර සිදු කල යුතුෙ. 
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• ප්රවාහන ජාල සංවර්ධනෙ - විකල්පප මාර්ග සංවර්ධනෙ, දුේරිෙ මාර්ග ධාරිතාවෙ වර්ධනෙ, 
රථවාහන ගමනා ගමන කළමණාකරණෙ මාර්ග සංවර්ධනෙ. 

• දලෝක උරුම කලාපෙ තුල ඓතිහාසික ලේෂණ දපන්හනුේ කරන පරිසරෙේ නිර්මාණෙ 
කිරිම සහ දර්ශණිෙ වැව රවුම ප්රදේශෙේ නිර්මාණෙ කිරිම. 

• නාගරික �ොකාරකේ ප්රතිවුහගත කිරිම, නව නාගරික �ොකාරකේ හදුන්හවාදිම හා රජදේ 
ඉඩේ ප්රතිසංවිධානෙ මින්හ විවෘත භුමි ප්රමාණෙ සංවර්ධනෙ.  

• සංචාරක සංවර්ධනෙ සංචාරක දස්වා වර්ධනෙ හා දතාරතුරු සේපාදනෙ.  

• ජීවත්වීමට හිතකර පරිසරෙේ ඇති කිරීම, අඩු පහසුකේ සහිත දන්හවාසික ප්රදේශ ප්රති 
සංවර්ධනෙ, සමාජ නිවාස වයාපෘතිෙ සහ ෙටිතල පහසුකේ සංවර්ධනෙ.  

 

6.6.1.1 උපඡේශන සැලසුඡම් අන්වතර්ෙතයන්ව  
 

දමම විදේෂ උපදේශන සැලසුම තුල පහත උපාංග අන්හතර්ගතදේ. 

1. දලෝක උරුම දගාඩනැිලි සදහා විදේෂ දරගුලාසි   

2. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිෙ පාලනෙ හා දැන්හවිේ පුවරු පාලනෙ  

3. ප්රවාහන කළමණාකරනෙ 

 

6.6.2  ඡයෝජිත ක්රඡමෝපායන්ව 
 

I. ලැයිස්තුගත පුරාවිදයා දගාඩනැිලි කිපෙේ ඒකාබේධව සංවර්ධනෙ කල යුතු අවස්ථා වල 
නාගරික සංවර්ධන අධීකාරිෙ, පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව හා මහනුවර මහ නගර සභාව 
අනුමැතිෙ සහිතව එම දගාඩනැිලි වල ඉදිරිපස මිටර් 10ේ දුරට අතහැර ිටුපස දකාටස 
ටර් 12ේ දේවා උසට ඉදිකිරිම සදහා අවසර දිෙ හැක.  

II. එවැනි දගාඩනැිල්පලක පවත්වා ගත යුතු දකාටස නාගරික සංවර්ධන අධීකාරිෙ, 
පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව, මහනුවර මහ නගර සභාව හා මධයම සංස්කෘතික අරමුදල 
විසින්හ අනුමත කල යුතුෙ.  

III. සංරේෂණ දගාඩනැිල්පලට ගැලදපන ආකාරෙට නිර්මාණ සැලසුේ ිළිදෙල කල යුතු 
අතර ඉදිරිපස දගාඩනැිල්පදල්ප නිර්මාණ සැලැස්ම ිටපතේ වශදෙන්හ ලබාගැනිම 
දනාකල යුතුෙ.  

IV. ලැයිස්තුගත සංරේෂණ දගාඩනැිලි වල සංරේෂණ සැලැස්ම සදහා නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සහ පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුදේ අනුමැතිෙ ලබාගත යුතු අතර සංරේෂණ 
වැඩ සහ අමතර එකතු කිරිම එකවර සිදු කල යුතුෙ. 

 

 

 

6.6.2.1 නාම පුවරු නියාමනය 
 

දලෝක උරුම කලාපදේ දගාඩනැිලි වල වාස්තු විදයාත්මක ලේෂණ ඔේනැංදවන පරිදි හා 

පදිකයින්හට ආකර්ෂණීෙ වීදි මුහුණතේ දිස්වන පරිදි දමම කලාපෙ සංවර්ධනෙ කිරීම සඳහා 

දගාඩනැිලි වල නාම පුවරු නිොමනෙ කිරීමට අදාළව  නිෙමතා ඉදිරිපත් කර ඇත. 

6.6.2.2 ප්රවාහන කළමණාකරනය  
 

I. දලෝක උරුම කලාපෙ තුල පදික හිතකාමි ප්රදේශෙේ බවට පරිවර්ථනෙ කිරිම ඉතා වැදගත් 
දේ. දේ සදහා සලකා බැලිෙ යුතු විස්තරාත්මක ප්රතිපත්තින්හ කිපෙේ පහත දේ.  

II. ප්රවාහනෙ මත පදනේ වු සංවර්ධනෙ (TOD) මත පදනේව දපාදු ප්රවාහනෙ සංවර්ධනෙ. 
දේ තුලට දුේරිෙ මාර්ගෙ ේවිත්ව මංතිරු කිරිමට (දේරාදදණිෙ  - මහනුවර - 
කටුගස්දතාට) දපාදු බස් ප්රවාහනෙ කාර්ෙේෂම කිරිම වාහන ගාල්ප කර ප්රවාහනෙ කිරිම 
(park and ride)  

III. නගරෙ තුලට පැමිදණන රථවාහන ප්රමාණෙ අවම කිරිම සදහා විකල්පප මාර්ග 
සංවර්ධනෙ, බස්රථනැවතුේ ස්ථාන සංවර්ධනෙ, ිදරෝද රථ ප්රමුඛ් මංතිරු හදුන්හවාදිම 
පවත්නා මාර්ග ප්රතිසංවර්ධනෙ, රථවාහන කළමණාකරණෙ ආදි මින්හ දපෞේගලික 
රථවාහන ප්රමාණෙ අවම කරනු ලැදේ.  

IV. පුරාවිදයා නගර කළාපෙ හා උපදෙෝිතා දස්වා කලාපෙ තුල හදුනාගත් ප්රදේශ පදික 
හිතකාමි ප්රදේශෙන්හ දලස සංවර්ධනෙ කිරිම. 

V. දපෞේගලික වාහන ගමනාගමනෙ හා මාර්ගවල රථ නැවැත්විම පාලනෙ කිරිම. 
 

රූප අංක   42: උරුම ප්රදේශෙ පදික හිතකාමි ප්රදේශෙේ බවට පත්කිරිදේ ප්රවාහන සැලැස්ම 
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6.6.2.3  කළාපය තුල පදික ෙමනාෙමනය ඉහළ නැංවිම 
6.6.2.3.1  මාර්ෙ ජාලය ප්රතිවුහෙත කිරිම 
 

මහනුවර නගරෙ දවත පැමිදණන රථවාහන සංඛ්යාව, රථවාහන තදබදෙ සැලකිල්පලට දගන, 

දෙෝජිත, නගරෙ වටා මාර්ග ජාලෙ සංවර්ධනෙ දුේරිෙ මාර්ගෙ ේවිත්ව මාර්ග කිරිම ආදිෙට ගතවන 

කාලෙ සලකා බලා දකටි හා මධය කාලිනව දලෝක උරුම කළාපදේ පවතින සිෙළුම මාර්ග, රථ 

ගමනාගමනදෙන්හ දතාරව පවත්වාදගන ොම ප්රාදෙෝික දනාවන කාර්ෙෙකි. එනිසා නගරදේ 

රථවාහන තදබදෙ ඉවත් කිරිම සදහා දෙෝජනා වි ඇති වයාපෘති �ොත්මක වන තුරු දලෝක උරුම 

කලාපෙ තුල පවතින ඇතැේ මාර්ග රථවාහන ගමනාගමනදෙන්හ දතාරව පවත්වාගත යුතු ෙැයි 

දෙෝජනා දකදර්. (සටහන 2.4.2) දලෝක උරුම කලාපෙ වදට්ට පවතින මාර්ග, ප්රධාන රථවාහන 

ගමනාගමන මාර්ග දලස එනේ, ඩි.එස් දස්නානාෙක විදිදේ දකාටසේ, කන්හදේ විදිෙ, හරස්විදිෙ, 

ෙටිනුවර විදිෙ සහ දළදා විදිෙ දකාටසේ වාහන ගමනාගමනෙ සදහා දොදා ගැදන්හ. හරස් විදිෙ, 

ෙටිනුවර විදිෙ, දකාළඹ විදිෙ හා ඩි.එස් දස්නානාෙක විදිෙ ෙන විදි වලින්හ වටවන ප්රදේශෙ පදික 

හිතකාමි ප්රදේශෙේ දලස සංවර්ධනෙ දකදර්. දමම දවනස්කමුත් සමග දලෝක උරුම කලාපදේ 

මධය ප්රදේශෙ එනේ ඩි.එස් දස්නානාෙක විදිෙ හා දකාළඹ විදිෙ පදිකයින්හට හිතකාමි මාර්ග දලස 

සංවර්ධනෙදේ. දළදා මාළීගාවට ප්රදේශෙන්හ වන දමම මාර්ග තුල ජනතාවට උරුමෙන්හ දැක ගත 

හැකි වන දලස නිර්මාණෙ වනු ඇත. එදමන්හම මාර්ගෙන්හ අතර පවතින අතුරු මාර්ග පදික මාර්ග 

දලස සංවර්ධනෙ කරනු ඇත. නව මාර්ග ධුරාවලිෙට අනුව සැම මාර්ගෙේම ක්රමානුකුලව ි ළිදෙල 

කරගත යුතුෙ. 

 

රූප අංක   43: දලෝක උරුම කලාපදේ මාර්ග ධුරාවලිෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018 
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6.6.2.3  කළාපය තුල පදික ෙමනාෙමනය ඉහළ නැංවිම 
6.6.2.3.1  මාර්ෙ ජාලය ප්රතිවුහෙත කිරිම 
 

මහනුවර නගරෙ දවත පැමිදණන රථවාහන සංඛ්යාව, රථවාහන තදබදෙ සැලකිල්පලට දගන, 

දෙෝජිත, නගරෙ වටා මාර්ග ජාලෙ සංවර්ධනෙ දුේරිෙ මාර්ගෙ ේවිත්ව මාර්ග කිරිම ආදිෙට ගතවන 

කාලෙ සලකා බලා දකටි හා මධය කාලිනව දලෝක උරුම කළාපදේ පවතින සිෙළුම මාර්ග, රථ 

ගමනාගමනදෙන්හ දතාරව පවත්වාදගන ොම ප්රාදෙෝික දනාවන කාර්ෙෙකි. එනිසා නගරදේ 

රථවාහන තදබදෙ ඉවත් කිරිම සදහා දෙෝජනා වි ඇති වයාපෘති �ොත්මක වන තුරු දලෝක උරුම 

කලාපෙ තුල පවතින ඇතැේ මාර්ග රථවාහන ගමනාගමනදෙන්හ දතාරව පවත්වාගත යුතු ෙැයි 

දෙෝජනා දකදර්. (සටහන 2.4.2) දලෝක උරුම කලාපෙ වදට්ට පවතින මාර්ග, ප්රධාන රථවාහන 

ගමනාගමන මාර්ග දලස එනේ, ඩි.එස් දස්නානාෙක විදිදේ දකාටසේ, කන්හදේ විදිෙ, හරස්විදිෙ, 

ෙටිනුවර විදිෙ සහ දළදා විදිෙ දකාටසේ වාහන ගමනාගමනෙ සදහා දොදා ගැදන්හ. හරස් විදිෙ, 

ෙටිනුවර විදිෙ, දකාළඹ විදිෙ හා ඩි.එස් දස්නානාෙක විදිෙ ෙන විදි වලින්හ වටවන ප්රදේශෙ පදික 

හිතකාමි ප්රදේශෙේ දලස සංවර්ධනෙ දකදර්. දමම දවනස්කමුත් සමග දලෝක උරුම කලාපදේ 

මධය ප්රදේශෙ එනේ ඩි.එස් දස්නානාෙක විදිෙ හා දකාළඹ විදිෙ පදිකයින්හට හිතකාමි මාර්ග දලස 

සංවර්ධනෙදේ. දළදා මාළීගාවට ප්රදේශෙන්හ වන දමම මාර්ග තුල ජනතාවට උරුමෙන්හ දැක ගත 

හැකි වන දලස නිර්මාණෙ වනු ඇත. එදමන්හම මාර්ගෙන්හ අතර පවතින අතුරු මාර්ග පදික මාර්ග 

දලස සංවර්ධනෙ කරනු ඇත. නව මාර්ග ධුරාවලිෙට අනුව සැම මාර්ගෙේම ක්රමානුකුලව ි ළිදෙල 

කරගත යුතුෙ. 

 

රූප අංක   43: දලෝක උරුම කලාපදේ මාර්ග ධුරාවලිෙ 
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මාර්ෙ වර්ෙය 1 - ප්රධාන මාර්ෙ  (ෙටිනුවර විදිෙ, හරස් විදිෙ, දළදා විදිදේ දකාටසේ සහ ඩි.එස් 
දස්නානාෙක විදිෙ). 

රූප අංක  44: ප්රධාන මාර්ග සදහා හරස්කඩ සටහන 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018  

දලෝක උරුම කලාපෙ මධයෙ ප්රදේශෙ, වාහන වලින්හ දතාර කිරිම සදහා දමම මාර්ග වැඩි වශදෙන්හ 

රථවාහන ගමනා ගමනෙ සදහා දොදා ගැනිමටත් සෑම මාර්ගෙේම මංතිරු 4ේ දලස (දදපසට 

ධාවනෙ වන) සංවර්ධනෙ කල යුතුෙ. වාහන ගමනාගමනෙ මනා දලස සිදු කිරිම සදහා දමම 

මාර්ග වල වාහන නවතා තැබිම තහනේ කල යුතුෙ. ඒ සදහා කලාපෙ තුල ඉදිකරනු ලබන රථ 

නැවතුේ ස්ථාන භාවිතා කල යුතුෙ. දමම මාර්ග වල පවත්නා මාර්ග මංතිරු හා පදික ගමන්හ තිරෙ 

නැවත නිර්මාණෙ තුලින්හ මංතිරු 4ක මාර්ගෙේ නිර්මාණෙ කරගත හැක. දකදස් වුවද ඓතිහාසික 

විකාශනෙ විදහා දැේදවන මාර්ග වල පළල දගාඩනැිලි ඉදිවි ඇති සිමාව ආරේෂා විෙ යුතුෙ. 

දෙෝජිත සංවර්ධනෙ සදහා පවත්නා මාර්ග පළල්ප කිරිම විම අවශෙ දනාදේ. 
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මාර්ෙ වර්ෙය 2 - පදික ෙමන්ව මාර්ෙ  

රූප අංක   45: පදික ගමන්හ මාර්ග සදහා හරස්කඩ සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018  

පදික මංතිරු සහිත මාර්ගෙක හරස්කඩ සටහනේ සටහන 2.17 මින්හ දැේදේ. දකාළඹ විදිෙ, 

රජවිදිෙ, සහ ඩි.එස් දස්නානාෙක විදිෙ පහළ දකාටස දමෙට අෙත්ෙ. මාර්ගදේ දදපදසහිම පදික 

ගමන්හ තිරු සහිතව ඉදිකිරිම දමින්හ දෙෝජනා දකදර්. සටහන 2.18 වාහන ගමන්හ මංතිරුදේ පළල 

අඩු කිරිදමන්හ හා රථ වාහන නැවතුේ ස්ථාන ඉවත් කිරිදමන්හ දමම පදික මංතිරු සදහා ඉඩකඩ 

ලබාගත හැක. මාර්ගදේ රථවාහන ගමන්හ කිරිදේ ස්වරුපෙ දවනස් කිරිම (මාර්ගෙට සමාන්හතර 

දලස රථවාහන නතර කිරිම මින්හ) රථ වාහන නතර කිරිම සදහා දොදාදගන පවතින ඉඩ 

ප්රමාණෙද අඩු කර ගත හැක. පදිකයින්හට පහසුදවන්හ ගමන්හ කල හැකිවන දලස ඇතුරුේ රවය හා 

ඇතුරුේ වල හැඩෙ දොදාගත යුතුෙ. 

රූප අංක   46: දකාළඹ විදිෙ දර්ශනෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018 
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මාර්ෙ වර්ෙය 2 - පදික ෙමන්ව මාර්ෙ  

රූප අංක   45: පදික ගමන්හ මාර්ග සදහා හරස්කඩ සටහන 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018  

පදික මංතිරු සහිත මාර්ගෙක හරස්කඩ සටහනේ සටහන 2.17 මින්හ දැේදේ. දකාළඹ විදිෙ, 

රජවිදිෙ, සහ ඩි.එස් දස්නානාෙක විදිෙ පහළ දකාටස දමෙට අෙත්ෙ. මාර්ගදේ දදපදසහිම පදික 

ගමන්හ තිරු සහිතව ඉදිකිරිම දමින්හ දෙෝජනා දකදර්. සටහන 2.18 වාහන ගමන්හ මංතිරුදේ පළල 

අඩු කිරිදමන්හ හා රථ වාහන නැවතුේ ස්ථාන ඉවත් කිරිදමන්හ දමම පදික මංතිරු සදහා ඉඩකඩ 

ලබාගත හැක. මාර්ගදේ රථවාහන ගමන්හ කිරිදේ ස්වරුපෙ දවනස් කිරිම (මාර්ගෙට සමාන්හතර 

දලස රථවාහන නතර කිරිම මින්හ) රථ වාහන නතර කිරිම සදහා දොදාදගන පවතින ඉඩ 

ප්රමාණෙද අඩු කර ගත හැක. පදිකයින්හට පහසුදවන්හ ගමන්හ කල හැකිවන දලස ඇතුරුේ රවය හා 

ඇතුරුේ වල හැඩෙ දොදාගත යුතුෙ. 

රූප අංක   46: දකාළඹ විදිෙ දර්ශනෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018 

මාර්ෙ වර්ෙය 3 - පටු මාර්ෙ 

රූප අංක   47: පටු මාවතක හරස්කඩ සටහන (කාසල්ප පටුමග) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018  

රූප සටහන 47 මින්හ පටු මාර්ගෙක හරස්කඩ සටහනේ දැේදේ. පවත්නා වුහෙට විශාල 
දවනස්කමේ සිදු දනාකරන අතර දමම මාර්ග සේපුර්ණ වශදෙන්හ පදික ගමනාගමනෙ සදහා 
දොදා ගැදන්හ. ිදරෝද රථ ගමනාගමනෙ සදහා පමණේ අවස්ථාව සලසා දේ. දමම පටු මාර්ගවල 
පහසුකේ සහ දර්ශණිෙත්වෙ ඉහළ නැංවිම සදහා ඇතුරුේ රවය වල තත්වෙ ඉහළ නැංවිෙ යුතුෙ.  
 

6.6.2.3.2  රථ වාහන නැවතුම් ස්ථාන ඉදිකිරිම 
 

දලෝක උරුම කලාපෙ තුල මාර්ග වල රථවාහන නැවතුේ ඉවත් කිරිම සදහා රථවාහන නැවතුේ 
ස්ථානෙන්හ ඉදිකිරිම ඉතා අතයවශයදේ. දේ සදහා දලෝක උරුම කළාපදේ බටහිර දිශාදේ පවතින 
සිංහ දරජිදේන්හතු ඉඩම වඩා දෙෝගයදේ. දමම නැවතුේ ස්ථානෙ තුල සාමානය වාහන සංචාරක 
බස් රථ සහ දලාරි රථ සදහා පහසුකේ සැපයිෙ යුතුෙ. පවත්නා වාණිජ වයාපාර වලට අවශය 
භාණ්ඩ, දතාග ප්රවාහන රථවලින්හ කුඩා රථ වලට හුවමාරු කර ගැනිදේ පහසුකේ සැපයිෙ යුතුෙ.  

රථ නැවතුේ ස්ථාන දවනම ඉදිකරනු ලැබිමද පදිකයින්හ සදහා ගමනා ගමන පහසුකේ සපෙනු 
ලබන මාර්ග වල රථ නැවැත්විම සදහා අවස්ථාව සලසා දදනු ලැදේ. මාර්ග වල නවතා තබනු 
ලබන රථ වාහන ප්රමාණෙ අවම කිරිදමන්හ පසු මාර්ග වල පවත්නා පළලම දොදා ගනිමින්හ ඇවිදින 
මංතිරුදේ ප්රමාණෙ ඉහළ නැංවිම සදහා රථවාහන නවතා තබන හැඩෙ දවනස් කල යුතුදේ. 
දකෝණාකාරව රථ නවතා තබන ස්වරුපෙ, සමාන්හතරව රථ නැවැත්විදේ හැඩෙ දවනස් කිරිම සිදු 
කලහැක. 
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රූප අංක   48: රථ නැවතුේ ස්ථාන ඉදිකිරිම සදහා දෙෝජිත භුමිෙ 

රථ නැවතුේ ස්ථාන          සමාන්හතර රථ නැවතුේ 

 

 මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018  

   

6.6.2.3.3  ඡතාෙ ප්රවාහන රථ ඉවත් කිරිම 
 

දලෝක උරුම කලාපෙ තුල රථවාහන තදබදෙ ඉවත් කිරිම සදහා දමම කලාපෙ තුල පවත්නා දතාග 
දවළද ස්ථාන ඉවත් කිරිම අතයාවශය කාර්ෙෙේදේ. විදේෂදෙන්හම දකාළඹ විදිෙ, වඩුදගාඩ ිටිෙ 
විදිෙ හා දකාටුදගාඩැල්පල විදිෙ අතර දතාග දවළද ස්ථාන ඉවත් කිරිම අතයාවශයදේ. මහනුවර 
නගර සංවර්ධන සැලසුේ වයාහෙට අනුව කටුගස්දතාට පර්ෂද නගරෙ දවත දමම දතාග දවළද 
ස්ථාන දොමු කිරිම දෙෝජනා දකදර්.  

රූප අංක   49: දතාග දවළද ස්ථාන වයාේතිෙ 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018 

පදික මංතීරු 

පදිකයින්ගේ පහසුව 
පිණිස පුළුල් කරන ලද 

පදික මංතීරු 
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රූප අංක   48: රථ නැවතුේ ස්ථාන ඉදිකිරිම සදහා දෙෝජිත භුමිෙ 

රථ නැවතුේ ස්ථාන          සමාන්හතර රථ නැවතුේ 

 

 මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018  

   

6.6.2.3.3  ඡතාෙ ප්රවාහන රථ ඉවත් කිරිම 
 

දලෝක උරුම කලාපෙ තුල රථවාහන තදබදෙ ඉවත් කිරිම සදහා දමම කලාපෙ තුල පවත්නා දතාග 
දවළද ස්ථාන ඉවත් කිරිම අතයාවශය කාර්ෙෙේදේ. විදේෂදෙන්හම දකාළඹ විදිෙ, වඩුදගාඩ ිටිෙ 
විදිෙ හා දකාටුදගාඩැල්පල විදිෙ අතර දතාග දවළද ස්ථාන ඉවත් කිරිම අතයාවශයදේ. මහනුවර 
නගර සංවර්ධන සැලසුේ වයාහෙට අනුව කටුගස්දතාට පර්ෂද නගරෙ දවත දමම දතාග දවළද 
ස්ථාන දොමු කිරිම දෙෝජනා දකදර්.  

රූප අංක   49: දතාග දවළද ස්ථාන වයාේතිෙ 

 

මූලාශ්රෙ: විසල්ප මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ හා ජයිකා ආෙතනෙ,2018 

පදික මංතීරු 

පදිකයින්ගේ පහසුව 
පිණිස පුළුල් කරන ලද 

පදික මංතීරු 

� දළදා මාළිගා පරිශ්රෙ හා වළාකුළු බැේම, ඓතිහාසික දගාඩනැඟිලි ස්ථාන ගතවී ඇති ප්රදේශෙ, 
පැරණි කිරි මුහුද දහවත් මහනුවර වැව හා වැව දපෝෂක ප්රදේශෙ හා පැරණි හරිත කඳු පන්හතිෙ දලස 
සැලදකන උඩවත්ත කැලෙ, වාකරවත්ත, බහිරවකන්හද කඳු වැටිෙ හා හන්හතාන ආදී දලස මහනුවර 
නගරෙ තුළ පවතින උරුමෙන්හ හඳුනාගත හැකිෙ. එදලස හඳුනාගනු ලබන ස්ථාන 
කළමණාකරණෙ කිරීම දමම උපාෙ මාර්ගෙ ෙටදත් දැේදේ.  

දමම උරුමෙන්හ කළමනාකරණෙ කිරීදේ පරමාර්ථ වශදෙන්හ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි 
සංරේෂණෙ කිරීම, ඓතිහාසික මාර්ග ජාලෙ ආරේෂා කිරීම, පදික හිතකාමී පරිසරෙේ ඇති කිරීම, 
දළදා මාළිගාව හා සේබන්හධ වීමට විවෘත හා පාරිසරික වර්ණ ප්රදේශෙන්හ ඇති කිරීම, ප්රමාණවත් 
නාගරික �ොකාරකේ ප්රමාණෙේ හදුන්හවාදීම, ස්වාභාවික ආපදාවන්හ අවම කිරීම, උපදෙෝිතා 
දස්වා කලාපෙ හා දලෝක උරුම කලාපෙ අතර සේබන්හධතාවෙේ ඇති කිරීම, දපරහැර ගමන්හ කරන 
මාර්ග වල පහසුකේ ප්රවර්ධනෙ කිරීම හා දපරහැර හා දගාඩනැඟිලි වල වුහෙ අතර 
සේබන්හධතාවෙ දගාඩනැඟීම ආදී දලස හඳුනාගත හැකිෙ.  

“කන්හද උඩරට දත්ජාන්හවිත අග නගරෙ” ෙන දැේම ළගා කරගැනීම සඳහා ඇති කරගත් අරමුණු 
අතර එේ අරමුණේ දලස කන්හද උඩරට අේවිතීෙත්වෙ සුරුකීම සඳහා උරුමෙන්හදේ ප්රතිරූපෙ වැඩි 
දියුණු කිරීම හැඳින්හවිෙ හැකිෙ. දමම අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා සංස්කෘතික හා උරුමෙන්හ 
කළමණාකරණ උපාෙ මාර්ගෙ දොදා ගනු ලබන අතර සංරේෂණෙ, හඳුනාගත් විදේෂ 
දගාඩනැඟිලි සඳහා අනුවර්තන භාවිතෙන්හ ලබා දීම හා සංස්කෘතික හා උරුමෙන්හ කළමනාකරණ 
මාර්දගෝපදේශ ෙටදත් දමම උපාෙමාර්ග හඳුනාදගන ඇත.  

10 වන උපදල්පඛ්නදේ දැේදවන පරිදි පවතින A, B, C දගාඩනැඟිලි සංරේෂණෙ කිරීදේදී, 
නවීකරණෙ කිරීදේදී හා අලුත් වැඩිො කිරීදේදී 6.6.1. හි සඳහන්හ සංරේෂණ උපදදස් අනුගමනෙ 
කළ යුතුෙ. තවද, හඳුනාගත් විදේෂ දගාඩනැඟිලි සඳහා අනුවර්ථන භාවිතෙන්හ පහත පරිදි හඳුන්හවා 
දදනු ඇත.  

වගු අංක 16: හඳුනාගත් විදේෂ දගාඩනැිලි සඳහා අනුවර්ථන භාවිතෙන්හ 

දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි අනුවර්තන භාවිතෙ 

ඇහැදල්පදපාල වලේව   සංස්කෘතික සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සඳහා 

දබෝගේබර බන්හධනාගාර සංස්කෘතික හා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ෙෙන්හ සඳහා 

නා ගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ දගාඩනැිල්පල සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ෙෙන්හ  

පැරණි නීතිඥ කාර්ොලෙ සංස්කෘතික හා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ෙෙන්හ 

පැරණි තැපැල්ප කාර්ොල සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ෙෙ දගාඩනැඟිල්පල 

දුේරිෙ ස්ථාන දගාඩනැඟිල්පල   ප්රවාහන කාර්ෙෙන්හ 

දපාලිස් නිල නිවාස පරිශ්රෙ විවෘත හා විදේක කටයුතු සඳහා 

ගැරිසන්හ ආදාහනාගාරෙ  විවෘත හා විදේක කටයුතු සහ සංචාරක ප්රවර්ධනෙ  

යුධ ආදාහනාගාරෙ  විවෘත හා විදේක කටයුතු සහ සංචාරක ප්රවර්ධනෙ 

කටුගස්දතාට පැරණි පාලම  වාණිජ හා සංචාරක ප්රවර්ධනෙ  
 

මූලාශ්රෙ: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ,මධයම පළාත් කාර්ොලෙ, මහනුවර 2018 
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සිතිෙේ අංක  18: සංස්කෘතික හා උරුමෙන්හ කළමනාකරණෙ කිරීදේ සැලැස්ම 

  

 

6.7  ක්රියාත්මක කිරීමට ඡයෝජිත වයාපෘති 

6.7.1  ක්රියාත්මක කිරීමට ඡයෝජිත වයාපෘති සහ ක්රියාත්මක කිරීඡම් ආයතන 
වගු අංක  17: �ොත්මක කිරීමට දෙෝජිත වයාපෘති සහ �ොත්මක කිරීදේ ආෙතන 

අනූ 
අංකෙ 

වයාපෘතිදේ නම 
වගකිව යුතු ආෙතනික 
රාමුව 

1 
මහනුවර මහ දරෝහල්ප පරිශ්රෙ තුළ රථ වාහන නැවත්වීම සඳහා රථවාහන නැවතුේ 
ස්ථානෙේ ස්ථාපනෙ කිරීම 

දසෞඛ්ය අමාතයංශෙ, 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

2 
දරෝහල්ප පරිශ්රෙ තුළ ජීවත්වන අනවසර පදිංචිකරුවන්හ පදිංචි කිරීම සඳහා වූ නිවාස 
දෙෝජනා ක්රමෙ 

දසෞඛ්ය  අමාතයංශෙ, 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

3 
මහනුවර නගර මධයෙ තුළ පවතින දපෞේගලික දවදය උපදේශන දස්වා 
මධයස්ථාන ඊරිෙගම නගරෙ දවත ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

4 
දේරාදදණිදේ දරෝහල්ප කාර්ෙෙන්හ ප්රවර්ධනෙ සඳහා දේරාදදණීදේ සිට ගැටදේ 
දේවා පවතින ඉඩේ තීරු දොදා ගැනීදේ වයපෘතිෙ  

දසෞඛ්ය  අමාතයංශෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

5 
ගන්හදනෝරුව හා ඊරිෙගම දේන්හරගත කරමින්හ  උසස් අධයාපන පහසුකේ සැපයීදේ 
වයාපෘතිෙ 

අධයාපන අමාතයාශෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

6 
මහයිොව, නිත්තදවල, නාථ දේවාලෙ, දබෝගේබර, කටුගස්දතාට මැණිේකුඹුර 
අඩුපහසුකේ සහිත නිවාස සංවර්ධනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

7 
දෙෝජිත මගී ප්රවාහන පර්ෙන්හතදේ සිට දළදා මාළිගා පරිශ්රෙ දේවා පදික මංතීරු 
සංවර්ධනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

8 
ළමාගාර මාවදත් සිට සිරිමාදවෝ  බණ්ඩාරනාෙක මාවත දේවාත්  මීරමේකම 
පල්පලිෙ දේවාත්  නව පදික මංතීරු මංතීරුවේ ඉදිකිරීදේ වයාපෘතිෙ  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

9 
ගුඩ්දෂඩ් බස් නැවතුේදපාළ හා දුේරිෙ ස්ථානෙ ඒකාබේද කරමින්හ මහනුවර බහුවිධ  
මගී ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙේ ඉදිකිරීදේ වයාපෘතිෙ  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

උපාෙ මාර්ික නගර 
සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 
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6.7  ක්රියාත්මක කිරීමට ඡයෝජිත වයාපෘති 

6.7.1  ක්රියාත්මක කිරීමට ඡයෝජිත වයාපෘති සහ ක්රියාත්මක කිරීඡම් ආයතන 
වගු අංක  17: �ොත්මක කිරීමට දෙෝජිත වයාපෘති සහ �ොත්මක කිරීදේ ආෙතන 

අනූ 
අංකෙ 

වයාපෘතිදේ නම 
වගකිව යුතු ආෙතනික 
රාමුව 

1 
මහනුවර මහ දරෝහල්ප පරිශ්රෙ තුළ රථ වාහන නැවත්වීම සඳහා රථවාහන නැවතුේ 
ස්ථානෙේ ස්ථාපනෙ කිරීම 

දසෞඛ්ය අමාතයංශෙ, 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

2 
දරෝහල්ප පරිශ්රෙ තුළ ජීවත්වන අනවසර පදිංචිකරුවන්හ පදිංචි කිරීම සඳහා වූ නිවාස 
දෙෝජනා ක්රමෙ 

දසෞඛ්ය  අමාතයංශෙ, 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

3 
මහනුවර නගර මධයෙ තුළ පවතින දපෞේගලික දවදය උපදේශන දස්වා 
මධයස්ථාන ඊරිෙගම නගරෙ දවත ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

4 
දේරාදදණිදේ දරෝහල්ප කාර්ෙෙන්හ ප්රවර්ධනෙ සඳහා දේරාදදණීදේ සිට ගැටදේ 
දේවා පවතින ඉඩේ තීරු දොදා ගැනීදේ වයපෘතිෙ  

දසෞඛ්ය  අමාතයංශෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

5 
ගන්හදනෝරුව හා ඊරිෙගම දේන්හරගත කරමින්හ  උසස් අධයාපන පහසුකේ සැපයීදේ 
වයාපෘතිෙ 

අධයාපන අමාතයාශෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

6 
මහයිොව, නිත්තදවල, නාථ දේවාලෙ, දබෝගේබර, කටුගස්දතාට මැණිේකුඹුර 
අඩුපහසුකේ සහිත නිවාස සංවර්ධනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

7 
දෙෝජිත මගී ප්රවාහන පර්ෙන්හතදේ සිට දළදා මාළිගා පරිශ්රෙ දේවා පදික මංතීරු 
සංවර්ධනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

8 
ළමාගාර මාවදත් සිට සිරිමාදවෝ  බණ්ඩාරනාෙක මාවත දේවාත්  මීරමේකම 
පල්පලිෙ දේවාත්  නව පදික මංතීරු මංතීරුවේ ඉදිකිරීදේ වයාපෘතිෙ  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

9 
ගුඩ්දෂඩ් බස් නැවතුේදපාළ හා දුේරිෙ ස්ථානෙ ඒකාබේද කරමින්හ මහනුවර බහුවිධ  
මගී ප්රවාහන පර්ෙන්හතෙේ ඉදිකිරීදේ වයාපෘතිෙ  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

උපාෙ මාර්ික නගර 
සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

06 jk mßÉfþoh

ie,eiau

ls%hd;aul lsrSug fhdað; 
jHdmD;s
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10 
බහුවිධ  මගී ප්රවාහන පර්ෙන්හතදේ සිට සිරිමාදවෝ බණ්ඩාරනාෙක මාවත හා 
දබෝගේබර රථ ගාල දේවා ප්රදේශෙන්හ සැපයීදේ වයාපෘතිෙ  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

උපාෙ මාර්ික නගර 
සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

11 
දේරාදදණිදේ සිට කටුගස්දතාට දේවා දුේරිෙ මාර්ගෙ මංතීරු දදකේ වනදස් 
සංවර්ධනෙ කිරීම හා පවතින දුේරිෙ නැවතුේ ස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීදේ 
වයාපෘතිෙ 

දුේරිෙ 
දදපාර්තදේන්හතුව 

12 මහනුවර හා අස්ිරිෙ දුේරිෙ ස්ථාන අතර නව දුේරිෙ ස්ථාන 02ේ ස්ථාපනෙ කිරීම  
දුේරිෙ 
දදපාර්තදේන්හතුව 

13 

 මපාදු රථ ගාල් ස්ථාපනය කිරීම 

I. සංඝරාජ මාවදත් ිහිටි නුවරදවල ඉඩම තුළ  

II. කුඩා දපාලිස් �ඩා ිටිෙ ඉදිරිපස පුෂ්පදාන මාවත හා දුේරිෙ මාර්ගෙ 
අතර  

III. සිරිමාදවෝ බණ්ඩාරනාෙක මාවදත් ිහිටි මහනුවර දකුණු ඩිදපෝව 
පවතින ස්ථානෙ තුළ 

IV. දබෝගේබර දපාදරාත්තු බස් රථ ගාල පවතින ස්ථානෙ තුල  

V.  ෙටිනුවර වීදිදෙහි සිංහ දරජිදේන්හතුවට අෙත් ඉඩම තුල  

 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

14 

පවත්නා මාර්ග සංවර්ධනය 

I. හන්හතාන මාර්ගෙ මහනුවර දරෝහල දේවා මාර්ගෙ මංතීරු 04ේ වනදස් 
සංවර්ධනෙ කිරීම.  

II. අනිවත්ත උමගද සමඟ දදාඩේවල අනිවත්ත මාර්ගෙ හල්පදලාලුව දේවා 
සංවර්ධනෙ කිරීම 

III. ගලහා හංදිදේ සිට ගැටදේ දේවා මංතීරු  4 ේ දලස  සංවර්ධනෙ කිරීම 

IV. ගලදගදර සිට කටුගස්දතාට දේවා මාර්ගෙ මංතීරු 4ේ දේවා 
සංවර්ධනෙ කිරීම 

V. සිරිමාදවෝ බණ්ඩාරනාෙක මාවත හා විලිෙේ දගාපල්පලව මාවත අතර 
පවතින අතුරු මාර්ගෙ සංවර්ධනෙ කිරීම 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

15 

අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය 

I. ලුවී පීරිස් මාවත  මංතීරු 02ේ වනදස් සංවර්ධනෙ කිරීම 

II. අස්ිරිෙ සිට කටුගස්දතාට දේවා මාපනාවතුර මාර්ගෙ සංවර්ධනෙ 
කිරීම 

III. II රාජසිංහ මාවත හා කුඩා රත්වත්දත් මාවත මංතීරු 02ේ වනදස් 
සංවර්ධනෙ කිරීම 

IV. දුටුගැමුණු මාවත සංවර්ධනෙ කිරීම 

V. කටුගස්දතාට කහල්පල මාර්ගෙ දුේරිෙ ස්ථානෙ හා මඩවල මාර්ගෙ 
සේබන්හධ කිරීම 

VI. කටුගස්දතාට, කුරුණෑගල මාර්ගෙ හා මාතදල්ප මාර්ගෙ සේබන්හධ කිරීම  

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

16 
නව මාර්ග සංවර්ධනෙ 

I. දේරාදදණිෙ පැරණි පාලම මංතීරු 04ේ දලස මාර්ග සංවර්ධනෙ කිරීම 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

II. විලිෙේ දගාපල්පලව මාර්ගදේ සිට එස්. ඩේ. ආර්. ඩි. බණ්ඩාරනාෙක 
මාවත දේවා දදේෙන්හදන්හදවල ක්රිඩාංගනෙ අසලින්හ ගුවන්හ පාලමේ ඉදි 
කිරීම.  

III. කටුගස්දතාට මාවිල්පමඩ මං සන්හධිදේ සිට දුේරිෙ මාර්ගෙට සමාන්හතරව 
මඩවල මාර්ගෙ දේවා නව පාලමේද සහිතව නව මාර්ගෙේ 
සංවර්ධනෙ . 

IV. සංඝරාජ මාවත මහමාො මාවත ඉදිරිපස ලුවී ිරිස් මාවත හමුවන මං 
සන්හධිෙ දේවා විකල්පප මාර්ගෙන්හ සංවර්ධනෙ කිරීම 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

17 

මංසන්හධි සංවර්ධනෙ 

I. ගැටදේ  මංසන්හධිෙ  

II. හීරැස්සගල මංසන්හධිෙ 

III. දේරාදදණිෙ පාලම මංසන්හධිෙ හා ගන්හදනාරුව මංසන්හධිෙ 

IV. මහනුවර දුේරිෙ ස්ථාන මංසන්හධිෙ 

V. දේල්පස් පාර්ේ  මංසන්හධිෙ 

VI. කටුගස්දතාට දගාහාදගාඩ මාර්ග මංසන්හධිෙ  

VII. බූවැලිකඩ මං සන්හධිෙ  මාර්ග මංසන්හධිෙ 

VIII. උසස් බාලිකා මංසන්හධිෙ 

IX. විලිෙේ දගාපල්පලව මාවත සුදුහුේදපාල මංසන්හධිෙ 

X. දළදා වීදිෙ හා සංඝරාජ මාවත හමුවන  මංසන්හධිෙ (ේවීන්හස් 
දහෝටලෙ ඉදිරිිට)   

 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

18 

මගී උමං මාර්ග සංවර්ධනෙ 

I. දේරාදදණිෙ දරෝහල ඉදිරිපස  

II. බර්ඩ්ස් පාර්ේ සිට ඔරදලෝසු කණුව දේවා 

III. දබෝගේබර මංසන්හධිදේ සිට පුස්තකාලෙ දේවා 

IV. බූවැලිකඩ ඩි. එස්. දස්නානාෙක මාවත අසල  

V. ිත්ව විදයාලෙ ඉදිරිිට 

VI. විදයාර්ථ විදයාලෙ ඉදිරිිට 

VII. හිල්පවුඩ් විදයාලෙ ඉදිරිිට 

VIII. ස්වර්ණමාලි විදුහල ඉදිරිිට 

IX. කිංස්වුඩ් විදුහල ඉදිරිිට 

X. පුෂ්පදාන විදයාලෙ ඉදිරිිට 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

19 
මහනුවර නගර මධයදේ සිට කටුගස්දතාට දේවා අපජල කළමණාකරන 
වයාපෘතිෙ පුළුල්ප කිරීම  

ජාතික ජාල සේපාදන 
හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙ 

20 
මතුිට කාණු හා භූ ගත කාණු සංවර්ධනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ 

 

ජාතික ජාල සේපාදන 
හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙ 
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10 
බහුවිධ  මගී ප්රවාහන පර්ෙන්හතදේ සිට සිරිමාදවෝ බණ්ඩාරනාෙක මාවත හා 
දබෝගේබර රථ ගාල දේවා ප්රදේශෙන්හ සැපයීදේ වයාපෘතිෙ  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

උපාෙ මාර්ික නගර 
සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

11 
දේරාදදණිදේ සිට කටුගස්දතාට දේවා දුේරිෙ මාර්ගෙ මංතීරු දදකේ වනදස් 
සංවර්ධනෙ කිරීම හා පවතින දුේරිෙ නැවතුේ ස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීදේ 
වයාපෘතිෙ 

දුේරිෙ 
දදපාර්තදේන්හතුව 

12 මහනුවර හා අස්ිරිෙ දුේරිෙ ස්ථාන අතර නව දුේරිෙ ස්ථාන 02ේ ස්ථාපනෙ කිරීම  
දුේරිෙ 
දදපාර්තදේන්හතුව 

13 

 මපාදු රථ ගාල් ස්ථාපනය කිරීම 

I. සංඝරාජ මාවදත් ිහිටි නුවරදවල ඉඩම තුළ  

II. කුඩා දපාලිස් �ඩා ිටිෙ ඉදිරිපස පුෂ්පදාන මාවත හා දුේරිෙ මාර්ගෙ 
අතර  

III. සිරිමාදවෝ බණ්ඩාරනාෙක මාවදත් ිහිටි මහනුවර දකුණු ඩිදපෝව 
පවතින ස්ථානෙ තුළ 

IV. දබෝගේබර දපාදරාත්තු බස් රථ ගාල පවතින ස්ථානෙ තුල  

V.  ෙටිනුවර වීදිදෙහි සිංහ දරජිදේන්හතුවට අෙත් ඉඩම තුල  

 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

14 

පවත්නා මාර්ග සංවර්ධනය 

I. හන්හතාන මාර්ගෙ මහනුවර දරෝහල දේවා මාර්ගෙ මංතීරු 04ේ වනදස් 
සංවර්ධනෙ කිරීම.  

II. අනිවත්ත උමගද සමඟ දදාඩේවල අනිවත්ත මාර්ගෙ හල්පදලාලුව දේවා 
සංවර්ධනෙ කිරීම 

III. ගලහා හංදිදේ සිට ගැටදේ දේවා මංතීරු  4 ේ දලස  සංවර්ධනෙ කිරීම 

IV. ගලදගදර සිට කටුගස්දතාට දේවා මාර්ගෙ මංතීරු 4ේ දේවා 
සංවර්ධනෙ කිරීම 

V. සිරිමාදවෝ බණ්ඩාරනාෙක මාවත හා විලිෙේ දගාපල්පලව මාවත අතර 
පවතින අතුරු මාර්ගෙ සංවර්ධනෙ කිරීම 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

15 

අතුරු මාර්ග සංවර්ධනය 

I. ලුවී පීරිස් මාවත  මංතීරු 02ේ වනදස් සංවර්ධනෙ කිරීම 

II. අස්ිරිෙ සිට කටුගස්දතාට දේවා මාපනාවතුර මාර්ගෙ සංවර්ධනෙ 
කිරීම 

III. II රාජසිංහ මාවත හා කුඩා රත්වත්දත් මාවත මංතීරු 02ේ වනදස් 
සංවර්ධනෙ කිරීම 

IV. දුටුගැමුණු මාවත සංවර්ධනෙ කිරීම 

V. කටුගස්දතාට කහල්පල මාර්ගෙ දුේරිෙ ස්ථානෙ හා මඩවල මාර්ගෙ 
සේබන්හධ කිරීම 

VI. කටුගස්දතාට, කුරුණෑගල මාර්ගෙ හා මාතදල්ප මාර්ගෙ සේබන්හධ කිරීම  

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

16 
නව මාර්ග සංවර්ධනෙ 

I. දේරාදදණිෙ පැරණි පාලම මංතීරු 04ේ දලස මාර්ග සංවර්ධනෙ කිරීම 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

II. විලිෙේ දගාපල්පලව මාර්ගදේ සිට එස්. ඩේ. ආර්. ඩි. බණ්ඩාරනාෙක 
මාවත දේවා දදේෙන්හදන්හදවල ක්රිඩාංගනෙ අසලින්හ ගුවන්හ පාලමේ ඉදි 
කිරීම.  

III. කටුගස්දතාට මාවිල්පමඩ මං සන්හධිදේ සිට දුේරිෙ මාර්ගෙට සමාන්හතරව 
මඩවල මාර්ගෙ දේවා නව පාලමේද සහිතව නව මාර්ගෙේ 
සංවර්ධනෙ . 

IV. සංඝරාජ මාවත මහමාො මාවත ඉදිරිපස ලුවී ිරිස් මාවත හමුවන මං 
සන්හධිෙ දේවා විකල්පප මාර්ගෙන්හ සංවර්ධනෙ කිරීම 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

17 

මංසන්හධි සංවර්ධනෙ 

I. ගැටදේ  මංසන්හධිෙ  

II. හීරැස්සගල මංසන්හධිෙ 

III. දේරාදදණිෙ පාලම මංසන්හධිෙ හා ගන්හදනාරුව මංසන්හධිෙ 

IV. මහනුවර දුේරිෙ ස්ථාන මංසන්හධිෙ 

V. දේල්පස් පාර්ේ  මංසන්හධිෙ 

VI. කටුගස්දතාට දගාහාදගාඩ මාර්ග මංසන්හධිෙ  

VII. බූවැලිකඩ මං සන්හධිෙ  මාර්ග මංසන්හධිෙ 

VIII. උසස් බාලිකා මංසන්හධිෙ 

IX. විලිෙේ දගාපල්පලව මාවත සුදුහුේදපාල මංසන්හධිෙ 

X. දළදා වීදිෙ හා සංඝරාජ මාවත හමුවන  මංසන්හධිෙ (ේවීන්හස් 
දහෝටලෙ ඉදිරිිට)   

 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

18 

මගී උමං මාර්ග සංවර්ධනෙ 

I. දේරාදදණිෙ දරෝහල ඉදිරිපස  

II. බර්ඩ්ස් පාර්ේ සිට ඔරදලෝසු කණුව දේවා 

III. දබෝගේබර මංසන්හධිදේ සිට පුස්තකාලෙ දේවා 

IV. බූවැලිකඩ ඩි. එස්. දස්නානාෙක මාවත අසල  

V. ිත්ව විදයාලෙ ඉදිරිිට 

VI. විදයාර්ථ විදයාලෙ ඉදිරිිට 

VII. හිල්පවුඩ් විදයාලෙ ඉදිරිිට 

VIII. ස්වර්ණමාලි විදුහල ඉදිරිිට 

IX. කිංස්වුඩ් විදුහල ඉදිරිිට 

X. පුෂ්පදාන විදයාලෙ ඉදිරිිට 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

19 
මහනුවර නගර මධයදේ සිට කටුගස්දතාට දේවා අපජල කළමණාකරන 
වයාපෘතිෙ පුළුල්ප කිරීම  

ජාතික ජාල සේපාදන 
හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙ 

20 
මතුිට කාණු හා භූ ගත කාණු සංවර්ධනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ 

 

ජාතික ජාල සේපාදන 
හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙ 
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මහනුවර මහනගර 
සභාව 

21 

ඇල මාර්ග ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම 

I. මැද ඇළ 

II. හාලි ඇළ 

III. දුනුමඩලාව ඇළ  

IV. හීන්හ පැන්හ කඳුර ඇළ  

 

ජාතික ජාල සේපාදන 
හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

22 දගාහාදගාඩ ඝණ අපරවයෙ කළමනාකරණ වයාපෘතිෙ 
මහනුවර මහනගර 
සභාව 

23 
- මැණිේකුඹුර  දතාග දවළඳ, දගාඩනැඟිලි රවය දවළඳ ස්ථාන හා ගබඩා ස්ථාන 

ඉදිකිරිදේ වයාපෘතිෙ   

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

24 
ඊරිෙගම නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

25 
දේරාදදණිෙ දුේරිෙ ස්ථානෙ හා දේරාදදණිෙ පර්ෂද රථ වාහන නැවතීදේ 
ස්ථානෙ එකාබේධ කිරිදේ සංවර්ධනෙ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

උපාෙ මාර්ික නගර 
සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

26 මධයම දවළඳදපාල සංවර්ධනෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

27 
කටුගස්දතාට දුේරිෙ ස්ථානෙ හා හා කටුගස්දතාට පර්ෂද රථ වාහන නැවතීදේ 
ස්ථානෙ එකාබේධ කිරිදේ සංවර්ධනෙ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

උපාෙ මාර්ික නගර 
සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

28 
ගැරිසන්හ සුසාන භූමිෙ ප්රජා හා විදනෝද කටයුතු හා සංචාරක ප්රවර්ධනෙ 
දවනුදවන්හ සංවර්ධනෙ කිරදේ වයාපෘතිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

29 
යුධ සුසාන භූමිෙ  ප්රජා හා විදනෝද කටයුතු හා සංචාරක ප්රවර්ධනෙ දවනුදවන්හ 
සංවර්ධනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ  

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

30 
පුරාවිදයා වැදගත්කමේ පවතින “රජිහිල්පල”  සංචාරක ආකර්ෂණෙ උදදසා වැඩි 
දියුණු කිරීදේ වයාපෘතිෙ   

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

31 කටුගස්දතාට පැරණි පාලම සංරේෂණෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ  

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

32 
මහවැලි ගඟ අතර ගඟ ඉවුරු භුමි අලංකරණෙ කිරීම 

I. ගන්හදනාරුව මාර්ගෙ හා මහවැලි ගඟ අතර  
 

II. කටුගස්දතාට සිට නවොලතැන්හන දේවා 

III. II රාජසිංහ මාවත හා මහවැලි ගඟ අතර 

IV. කුඩා රත්වත්දත් මාර්ගෙ හා මහවැලි ගඟ අතර 

V. දුටුගැමුණු මාවත හා මහවැලි ගඟ අතර ගඟ අතර 

VI. ගලහ හංදිදේ සිට ගැටදේ  පාලම දේවා මාර්ගෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

33 

  ඇළ ඉවුරු භුමි අලංකරණෙ කිරීම 

I. වාකරවත්දත් සිට නගර මධය දේවා දුනුමඩලාව ඇළ  

II. වාකරවත්දත් සිට අේිටිෙ හංදිෙ දේවා හීල්පපැන්හකඳුර ඇළ 

III. මහයිොදේ සිට කටුගස්දතාට දේවා හාලි ඇළ  

IV. මැද ඇල දදපස 

 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

34 

මධය උදයාන සංවර්ධනෙ කිරීම  

I. මාපනාවතුර 

II. වටපුළුව 

III. අරුේපල 

IV. දංදගාල්පල  

V. ගැටදේ 

VI. අේිටිෙ  ෙන �ඩාිටි  

 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

35 

කුඩා උදයාන සංවර්ධනෙ කිරීම 

I. වට්ටාරන්තැන්න 

II. සකා ේි උද්යානය 

III. නවයාලතැන්න 

IV. නිත්තසවල 

V. මාවිල්මඩ  

VI. වටපුළුව විසල්ජ්  

VII. සල්වැල්ල 

VIII. සද්යියන්සන්සවල 

IX. සේවැල්ිටිය 

X. වටපුළුව 

XI. පරණගංසතාටපාර 

XII. සගෝම ේ 

XIII. නාග ේතැන්න පහල  

XIV. සද්ාඩංවල 

XV. බුවැලිකඩ 

XVI. සම්ල්වත්ත 

XVII. කටුකැසල් 

XVIII. අනිවත්ත 

 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 
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මහනුවර මහනගර 
සභාව 

21 

ඇල මාර්ග ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම 

I. මැද ඇළ 

II. හාලි ඇළ 

III. දුනුමඩලාව ඇළ  

IV. හීන්හ පැන්හ කඳුර ඇළ  

 

ජාතික ජාල සේපාදන 
හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

22 දගාහාදගාඩ ඝණ අපරවයෙ කළමනාකරණ වයාපෘතිෙ 
මහනුවර මහනගර 
සභාව 

23 
- මැණිේකුඹුර  දතාග දවළඳ, දගාඩනැඟිලි රවය දවළඳ ස්ථාන හා ගබඩා ස්ථාන 

ඉදිකිරිදේ වයාපෘතිෙ   

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

24 
ඊරිෙගම නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

25 
දේරාදදණිෙ දුේරිෙ ස්ථානෙ හා දේරාදදණිෙ පර්ෂද රථ වාහන නැවතීදේ 
ස්ථානෙ එකාබේධ කිරිදේ සංවර්ධනෙ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

උපාෙ මාර්ික නගර 
සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

26 මධයම දවළඳදපාල සංවර්ධනෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

27 
කටුගස්දතාට දුේරිෙ ස්ථානෙ හා හා කටුගස්දතාට පර්ෂද රථ වාහන නැවතීදේ 
ස්ථානෙ එකාබේධ කිරිදේ සංවර්ධනෙ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

උපාෙ මාර්ික නගර 
සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

28 
ගැරිසන්හ සුසාන භූමිෙ ප්රජා හා විදනෝද කටයුතු හා සංචාරක ප්රවර්ධනෙ 
දවනුදවන්හ සංවර්ධනෙ කිරදේ වයාපෘතිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

29 
යුධ සුසාන භූමිෙ  ප්රජා හා විදනෝද කටයුතු හා සංචාරක ප්රවර්ධනෙ දවනුදවන්හ 
සංවර්ධනෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ  

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

30 
පුරාවිදයා වැදගත්කමේ පවතින “රජිහිල්පල”  සංචාරක ආකර්ෂණෙ උදදසා වැඩි 
දියුණු කිරීදේ වයාපෘතිෙ   

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

31 කටුගස්දතාට පැරණි පාලම සංරේෂණෙ කිරීදේ වයාපෘතිෙ  

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

32 
මහවැලි ගඟ අතර ගඟ ඉවුරු භුමි අලංකරණෙ කිරීම 

I. ගන්හදනාරුව මාර්ගෙ හා මහවැලි ගඟ අතර  
 

II. කටුගස්දතාට සිට නවොලතැන්හන දේවා 

III. II රාජසිංහ මාවත හා මහවැලි ගඟ අතර 

IV. කුඩා රත්වත්දත් මාර්ගෙ හා මහවැලි ගඟ අතර 

V. දුටුගැමුණු මාවත හා මහවැලි ගඟ අතර ගඟ අතර 

VI. ගලහ හංදිදේ සිට ගැටදේ  පාලම දේවා මාර්ගෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

33 

  ඇළ ඉවුරු භුමි අලංකරණෙ කිරීම 

I. වාකරවත්දත් සිට නගර මධය දේවා දුනුමඩලාව ඇළ  

II. වාකරවත්දත් සිට අේිටිෙ හංදිෙ දේවා හීල්පපැන්හකඳුර ඇළ 

III. මහයිොදේ සිට කටුගස්දතාට දේවා හාලි ඇළ  

IV. මැද ඇල දදපස 

 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

34 

මධය උදයාන සංවර්ධනෙ කිරීම  

I. මාපනාවතුර 

II. වටපුළුව 

III. අරුේපල 

IV. දංදගාල්පල  

V. ගැටදේ 

VI. අේිටිෙ  ෙන �ඩාිටි  

 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

35 

කුඩා උදයාන සංවර්ධනෙ කිරීම 

I. වට්ටාරන්තැන්න 

II. සකා ේි උද්යානය 

III. නවයාලතැන්න 

IV. නිත්තසවල 

V. මාවිල්මඩ  

VI. වටපුළුව විසල්ජ්  

VII. සල්වැල්ල 

VIII. සද්යියන්සන්සවල 

IX. සේවැල්ිටිය 

X. වටපුළුව 

XI. පරණගංසතාටපාර 

XII. සගෝම ේ 

XIII. නාග ේතැන්න පහල  

XIV. සද්ාඩංවල 

XV. බුවැලිකඩ 

XVI. සම්ල්වත්ත 

XVII. කටුකැසල් 

XVIII. අනිවත්ත 

 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 
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XIX. අ ේිරිය 

XX. වටපුළුව ළමා උද්යානය 

36 

ඉතා කුඩා උදයාන සංවර්ධනෙ කිරීම 

I. බර්ඩ් උදයාන 

II. දජෝර්් ඊ ද සිල්පවා උදයානෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

37 

දලෝක උරුම දගාඩනැිලි සංරේෂණෙ කිරීම  

I. සබෝගම්බර බන්ධනාගාරය පරිශ්රය   

II. සපාලි ේ නිල නිව  පරිශ්රය  

III. ඇහැසළේසපාල වලේව  

IV. සබෝගම්බර බන්ධනාගාරය 

V. නා ගරික  ංවර්ධන අධිකාරිය 

VI. පැරණි නීතීඥ කාර්යාල සගාඩනැිල්ල  

VII. පැරණි තැපැල් කාර්යාල සගාඩනැිලි  

VIII. දුම්රිය  ේථාන   සගාඩනැිල්ල 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

පුරාවිදයා 
දදපාර්තදේන්හතුව 

38 
දළදා මාලිගා පරිශ්රෙ හා දේවාල පරිශ්රෙන්හ තුළ ෙටිතල පහසුකේ සංවර්ධනෙ 
කිරීදේ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

� දළඳා මාලිගාව 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 01 

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ 

පළාත දිස්ිේකෙ 
ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාසෙ 

පළාත් පාලන 
ආෙතනෙ 

මධයම  මහනුවර ගඟවටදකෝරළෙ 
මහනුවර මහා නගර 
සභාව 

මායිේ 

උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

නවොලතැන්හන 
ග්රාම නිලධාරි 
දකාට්ටඨාශෙ 

මාවිල්පමඩ ග්රාම 
නිලධාරි දකාට්ටඨාශෙ 

මහයිොව ග්රාම 
නිලධාරි දකාට්ටඨාශෙ 

වට්ටටාරන්හතැන්හන 
ග්රාම නිලධාරි 
දකාට්ටඨාසෙ 

ප්රදේශෙ 
දමම වයා පෘති ප්රදේශෙ දවත මහනුවර - කටුගස්දතාට - කුරුණෑගල මාර්ගෙ (A 10)  හා  
මහනුවර - මාතදල්ප මාර්ගෙ (A9) ඔස්දස් ිවිසිෙ හැක.  

වයාපෘතිසේ 
නම මහනුවර අපජල කළමනාකරණ වයාපෘතිය - අදියර II 

වයාපෘතිය මහනුවර නගරය තුළ අපරවූහ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම . 

වයාපෘති 
සයෝජනාව අපජල කළමනාකරණය කිරීම  ඳහා විධිමත් ක්රමසේද්යක්  ේථාපනය කිරීම . 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 

දැේදවන 

සිතිෙම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 
දමම වයාපෘතිෙට අදාළ භූමි ප්රදේශෙ තුළ අධි ඝණත්ව දගාඩනැඟිලි පවතින අතර ඒවා වාණිජ 
භාවිතෙන්හ දවත වැඩි නැඹුරුතාවෙේ දේනට ලැදේ. දමම වයාපෘති ප්රදේශෙට A9 හා A10 
මාර්ගෙන්හ ඔස්දස් ළඟාවිෙ හැකිෙ. වයාපෘති භූමිෙ අවට ප්රදේශෙ තුළ මිශ්ර සංවර්ධනෙේ පවතී.   

   

  වයාපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

 

වයාපෘති වර්ගෙ 

සංරක්ෂ
ණෙ 

වාණි
ජ 

භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති 
ේදෂ්ත්රෙ 

පාරිසරි
ක 

 
ආර්ික  සාමාජී

ෙ 
 

 

 

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

 

• මහනුවර නගර මධයෙ තුළ පවතින කාණු පේධතිෙ ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම. 

• නගරෙ තුළ කාණු පේධතිෙ දනාමැති ප්රදේශ තුළ කාණු පේධතිෙ සංවර්ධනෙ කිරීම.  

• නාගරික ජල මූලාශ්ර තුළට අපජලෙ හා මළපහ මුදා හැරීම නවතාලීම. 

• ිරිපහදු ජල ප්රවාහෙේ මහවැලි ගඟට මුදා හැරීම තුළින්හ මහවැලි ගදඟහි ජලදෙහි 
ගුණාත්මක බව වැඩිදියුණු කිරීම. 
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XIX. අ ේිරිය 

XX. වටපුළුව ළමා උද්යානය 

36 

ඉතා කුඩා උදයාන සංවර්ධනෙ කිරීම 

I. බර්ඩ් උදයාන 

II. දජෝර්් ඊ ද සිල්පවා උදයානෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

37 

දලෝක උරුම දගාඩනැිලි සංරේෂණෙ කිරීම  

I. සබෝගම්බර බන්ධනාගාරය පරිශ්රය   

II. සපාලි ේ නිල නිව  පරිශ්රය  

III. ඇහැසළේසපාල වලේව  

IV. සබෝගම්බර බන්ධනාගාරය 

V. නා ගරික  ංවර්ධන අධිකාරිය 

VI. පැරණි නීතීඥ කාර්යාල සගාඩනැිල්ල  

VII. පැරණි තැපැල් කාර්යාල සගාඩනැිලි  

VIII. දුම්රිය  ේථාන   සගාඩනැිල්ල 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර 
සභාව 

පුරාවිදයා 
දදපාර්තදේන්හතුව 
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කිරීදේ වයාපෘතිෙ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිෙ 

� දළඳා මාලිගාව 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 01 

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ 

පළාත දිස්ිේකෙ 
ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාසෙ 

පළාත් පාලන 
ආෙතනෙ 

මධයම  මහනුවර ගඟවටදකෝරළෙ 
මහනුවර මහා නගර 
සභාව 

මායිේ 

උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

නවොලතැන්හන 
ග්රාම නිලධාරි 
දකාට්ටඨාශෙ 

මාවිල්පමඩ ග්රාම 
නිලධාරි දකාට්ටඨාශෙ 

මහයිොව ග්රාම 
නිලධාරි දකාට්ටඨාශෙ 

වට්ටටාරන්හතැන්හන 
ග්රාම නිලධාරි 
දකාට්ටඨාසෙ 

ප්රදේශෙ 
දමම වයා පෘති ප්රදේශෙ දවත මහනුවර - කටුගස්දතාට - කුරුණෑගල මාර්ගෙ (A 10)  හා  
මහනුවර - මාතදල්ප මාර්ගෙ (A9) ඔස්දස් ිවිසිෙ හැක.  

වයාපෘතිසේ 
නම මහනුවර අපජල කළමනාකරණ වයාපෘතිය - අදියර II 

වයාපෘතිය මහනුවර නගරය තුළ අපරවූහ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම . 

වයාපෘති 
සයෝජනාව අපජල කළමනාකරණය කිරීම  ඳහා විධිමත් ක්රමසේද්යක්  ේථාපනය කිරීම . 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 

දැේදවන 

සිතිෙම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 
දමම වයාපෘතිෙට අදාළ භූමි ප්රදේශෙ තුළ අධි ඝණත්ව දගාඩනැඟිලි පවතින අතර ඒවා වාණිජ 
භාවිතෙන්හ දවත වැඩි නැඹුරුතාවෙේ දේනට ලැදේ. දමම වයාපෘති ප්රදේශෙට A9 හා A10 
මාර්ගෙන්හ ඔස්දස් ළඟාවිෙ හැකිෙ. වයාපෘති භූමිෙ අවට ප්රදේශෙ තුළ මිශ්ර සංවර්ධනෙේ පවතී.   

   

  වයාපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

 

වයාපෘති වර්ගෙ 

සංරක්ෂ
ණෙ 

වාණි
ජ 

භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති 
ේදෂ්ත්රෙ 

පාරිසරි
ක 

 
ආර්ික  සාමාජී

ෙ 
 

 

 

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

 

• මහනුවර නගර මධයෙ තුළ පවතින කාණු පේධතිෙ ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම. 

• නගරෙ තුළ කාණු පේධතිෙ දනාමැති ප්රදේශ තුළ කාණු පේධතිෙ සංවර්ධනෙ කිරීම.  

• නාගරික ජල මූලාශ්ර තුළට අපජලෙ හා මළපහ මුදා හැරීම නවතාලීම. 

• ිරිපහදු ජල ප්රවාහෙේ මහවැලි ගඟට මුදා හැරීම තුළින්හ මහවැලි ගදඟහි ජලදෙහි 
ගුණාත්මක බව වැඩිදියුණු කිරීම. 
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• භූගත ජල මූලාශ්ර අපවිත්ර වීම වැළැේවීම. 

• අක්රමවත් පූතික හා පවර වලවල්ප ස්ථාපනෙ කිරීම අවම කිරීම.  

 

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

 

දැනට �ොත්මක දවමින්හ පවතින අපජල වයාපෘතිෙ මඟින්හ වර්ග මීටර් 14,000ේ පමණ ිරිපහදු 
කරන අතර, දදනික සංක්රමණිකයින්හ 150,000ේ නිවැසිෙන්හ 55,000ේ සහ වයාපාර හා 
දගාඩනැඟිලි 12,600ේ ආවරණෙ වන පරිදි �ොත්මක දේ. ඒ අනුව, 2030 වර්ෂදෙහි පවතින 
අවශයතාවෙේ සඳහා පවතින වයාපෘතිෙ ප්රමාණවත් දනාවන බැවින්හ, එම වයාපෘතිෙ තවදුරටත් 
පුළුල්ප කිරීදේ අවශයතාවෙේ පවතී. එදමන්හම නගරෙ තුළ පවතින ජල මූලාශ්ර වලට අපජලෙ හා 
මළපහ ජලෙ මුදා හැරීම තුළින්හ එම ජල මූලාශ්රෙන්හ අිරිසිදු වී පැවතීම ගැටලුවේ දලස හඳුනාගත 
හැකිෙ. එම ජල මූලාශ්ර මහවැලි ගඟට සේබන්හධ වීදමන්හ පාරිසරික පේධතිෙට  විශාල තර්ජනෙේ 
එල්පල වීදේ අවධානමේ පවතින බැවින්හ, දැනට �ොත්මක වන අපජල කළමනාකරණ  
වයාපෘතිෙ ආවරණෙ දනාවන ප්රදේශ වල �ොත්මක කිරීදේ අවශයතාවෙේ පවතී.  

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික 

 

රාජය 

 

දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත 
 

නැති නේ දේතු දේවන්හන - 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

- 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ 
විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

- මුළු 
ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

- 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

� ලංකා රජෙ හා විදේශීෙ මූලය ප්රතිපාදන 

 

වයාපෘතිදේ 
විස්තර 

 

දමම වයාපෘතිෙ අධි ඝණත්ව වාණිජ කලාප II හා III ප්රදේශ ආවරණෙ වන අතර, එම වයාපෘතිෙ භූමි 
ප්රමාණදෙන්හ දහේටොර 121.45ේ පමණ ආවරණෙ දේ. 2030 වර්ෂෙ සඳහා අදේක්ෂිත සංසරණ 
ජනගහනදෙන්හ 45,000ේ පමණ ිරිසේ දමන්හම, 2030 වර්ෂෙ සඳහා අදේක්ෂිත ජනගහනදෙන්හ 10,000ේ 
පමණ ිරිසේ දමම ප්රදේශෙ තුළ ජීවත් වන බවට උපකල්පපනෙ කළ හැක.  

ඒ අනුව, මළපවාහනෙ වර්ෂ 2030දී ගැලුේ 1,092,000ේ පමණ උත්පාදනෙ විෙ හැකි බවට උපකල්පපනෙ 
කළ හැකි අතර, එෙ දමම වයාපෘතිදෙන්හ කළමනාකරණෙ කිරීමට අදේක්ෂා දකදර්.  

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ : - - 

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 
අවශයතාවෙ 

- 

භූමි අලංකරණ කටයුතු : - 

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ 
සිදු කරන ක්රමෙ  

ඇත - නැත - නැති නේ සුදුසු 
දෙෝජිත ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

- 

කලාපෙ අධි ඝණත්ව වාණිජ කලාපෙ II හා III කලාපීෙ 
අනුකූලතාවෙ 

ඇත  නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 නැත - 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

- 

 

පවතින ස්වභාවෙ 

- 

විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

- - - - 

- - - - 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

- 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

- 



163

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

- මුළු 
ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

- 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

� ලංකා රජෙ හා විදේශීෙ මූලය ප්රතිපාදන 

 

වයාපෘතිදේ 
විස්තර 

 

දමම වයාපෘතිෙ අධි ඝණත්ව වාණිජ කලාප II හා III ප්රදේශ ආවරණෙ වන අතර, එම වයාපෘතිෙ භූමි 
ප්රමාණදෙන්හ දහේටොර 121.45ේ පමණ ආවරණෙ දේ. 2030 වර්ෂෙ සඳහා අදේක්ෂිත සංසරණ 
ජනගහනදෙන්හ 45,000ේ පමණ ිරිසේ දමන්හම, 2030 වර්ෂෙ සඳහා අදේක්ෂිත ජනගහනදෙන්හ 10,000ේ 
පමණ ිරිසේ දමම ප්රදේශෙ තුළ ජීවත් වන බවට උපකල්පපනෙ කළ හැක.  

ඒ අනුව, මළපවාහනෙ වර්ෂ 2030දී ගැලුේ 1,092,000ේ පමණ උත්පාදනෙ විෙ හැකි බවට උපකල්පපනෙ 
කළ හැකි අතර, එෙ දමම වයාපෘතිදෙන්හ කළමනාකරණෙ කිරීමට අදේක්ෂා දකදර්.  

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ : - - 

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 
අවශයතාවෙ 

- 

භූමි අලංකරණ කටයුතු : - 

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ 
සිදු කරන ක්රමෙ  

ඇත - නැත - නැති නේ සුදුසු 
දෙෝජිත ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

- 

කලාපෙ අධි ඝණත්ව වාණිජ කලාපෙ II හා III කලාපීෙ 
අනුකූලතාවෙ 

ඇත  නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 නැත - 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

- 

 

පවතින ස්වභාවෙ 

- 

විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

- - - - 

- - - - 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

- 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

- 
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වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු: මිලි.) 

මහනුවර අපජල කළමනාකරණ වයාපෘතිෙ - අදිෙර II 300 

මුළු එකතුව 300 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ පළාත් අධයක්ෂ 

පාරිසරික බලපෑම ිළිබඳ ඇගයීම මධයම පරිසර අධිකාරිෙ සභාපති 

මළ අපවහන නල එළීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම  ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩලෙ 

සාමානයාධිකාරී 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ ප්රධාන ඉංජිදන්හරු 

පළාත් මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිෙ 

ප්රධාන ඉංජිදන්හරු 

මහනුවර මහා නගර සභාව නාගරික දකාමසාරිස් 

ඉංජිදන්හරු කාර්ෙෙන්හ ිළිබඳ 

මධයම උපදේශන කාර්ොංශෙ 

නිදෙෝජය සාමානයාධිකාරී 

� ලංකා දටලිදකාේ ප්රාදේශීෙ කළමනාකරු 

දරගුලාසි සහ 

මාර්දගෝපදේශ 

 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සැලසුේ සහ 
දගාඩනැඟිලි දරගුලාසි 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ, පළාත් 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මහනුවර මහ නගර සභාව, ජාතික ජල 
සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලෙ ආදී ආෙතන තුළින්හ මූලික 
සැලසුේ නිරාකරණෙේ ලබා ගත යුතුෙ.  

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 

විස්තර) 

 

 

 

 

වයාපෘතිෙ හඳුනාගැනීම  (ප්රමුඛ්තාවෙ අනුව වයාපෘති අංකෙ) : 02 

වයාපෘතිදේ නම ඇහැදේදපාල වලේව සංරක්ෂණ වයාපෘතිෙ 

වයාපෘතිෙ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම තුළින්හ දඵතිහාසික � විභූතිෙ වැඩි දියුණු කිරීම. 

වයාපෘති දෙෝජනාව මහනුවර නගරෙ තුළ වයාේතව පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම.  

 

වයාපෘතිෙ සිදු කරන ස්ථානෙ : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ිේකෙ ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාසෙ 

පළාත් පාලන ආෙතනෙ 

මධයම  මහනුවර ගඟවටදකෝරළෙ මහනුවර මහ නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

කැබලි අංක 01 කැබලි අංක 01  

ජී.එල්ප.එෆ්. විේටර් 
සහ ටී.බී.එස්. 
දගාඩමුන සහ 
පුත්රදෙෝ 

කැබලි අංක 03 

ඒ.එේ. උදේශි හා 
එස්.එස්. 
කරුණාමූර්තිට 
අයිතිව පවතින ඉඩම  

එස්. කරුණමූර්ති හා ඒ.දේ. 
හෂීඩ්ට අයිතිව පවතින 
ඉඩම 

ප්රදේශෙ ඩී.එස්. දස්නානාෙක වීදිදේ සිට රජ වීදිෙ ඔස්දස් මීටර් 100ේ පමණ මාලිගාව දදසට ගමන්හ කිරීදේදී 
ඇහැදේදපාල වලේව හමුදේ.   

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 

දැේදවන සිතිෙම 
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වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු: මිලි.) 

මහනුවර අපජල කළමනාකරණ වයාපෘතිෙ - අදිෙර II 300 

මුළු එකතුව 300 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ පළාත් අධයක්ෂ 

පාරිසරික බලපෑම ිළිබඳ ඇගයීම මධයම පරිසර අධිකාරිෙ සභාපති 

මළ අපවහන නල එළීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම  ජාතික ජල සේපාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩලෙ 

සාමානයාධිකාරී 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ ප්රධාන ඉංජිදන්හරු 

පළාත් මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිෙ 

ප්රධාන ඉංජිදන්හරු 

මහනුවර මහා නගර සභාව නාගරික දකාමසාරිස් 

ඉංජිදන්හරු කාර්ෙෙන්හ ිළිබඳ 

මධයම උපදේශන කාර්ොංශෙ 

නිදෙෝජය සාමානයාධිකාරී 

� ලංකා දටලිදකාේ ප්රාදේශීෙ කළමනාකරු 

දරගුලාසි සහ 

මාර්දගෝපදේශ 

 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සැලසුේ සහ 
දගාඩනැඟිලි දරගුලාසි 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ, පළාත් 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ, මහනුවර මහ නගර සභාව, ජාතික ජල 
සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලෙ ආදී ආෙතන තුළින්හ මූලික 
සැලසුේ නිරාකරණෙේ ලබා ගත යුතුෙ.  

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 

විස්තර) 

 

 

 

 

වයාපෘතිෙ හඳුනාගැනීම  (ප්රමුඛ්තාවෙ අනුව වයාපෘති අංකෙ) : 02 

වයාපෘතිදේ නම ඇහැදේදපාල වලේව සංරක්ෂණ වයාපෘතිෙ 

වයාපෘතිෙ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම තුළින්හ දඵතිහාසික � විභූතිෙ වැඩි දියුණු කිරීම. 

වයාපෘති දෙෝජනාව මහනුවර නගරෙ තුළ වයාේතව පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම.  

 

වයාපෘතිෙ සිදු කරන ස්ථානෙ : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ිේකෙ ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාසෙ 

පළාත් පාලන ආෙතනෙ 

මධයම  මහනුවර ගඟවටදකෝරළෙ මහනුවර මහ නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

කැබලි අංක 01 කැබලි අංක 01  

ජී.එල්ප.එෆ්. විේටර් 
සහ ටී.බී.එස්. 
දගාඩමුන සහ 
පුත්රදෙෝ 

කැබලි අංක 03 

ඒ.එේ. උදේශි හා 
එස්.එස්. 
කරුණාමූර්තිට 
අයිතිව පවතින ඉඩම  

එස්. කරුණමූර්ති හා ඒ.දේ. 
හෂීඩ්ට අයිතිව පවතින 
ඉඩම 

ප්රදේශෙ ඩී.එස්. දස්නානාෙක වීදිදේ සිට රජ වීදිෙ ඔස්දස් මීටර් 100ේ පමණ මාලිගාව දදසට ගමන්හ කිරීදේදී 
ඇහැදේදපාල වලේව හමුදේ.   

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 

දැේදවන සිතිෙම 
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අවට භූමි භාවිතෙ 

ඇහැදේදපාල වලේව මහනුවර නගර මධයෙ තුළ ිහිටා ඇති අතර, මහනුවර දුේරිෙ ස්ථානෙට කි.මී. 
2.8ේ පමණ දුරකින්හ ිහිටා ඇත. දමම දගාඩනැඟිල්පල ශ්රි ලාංදේෙ දඵතිහාසික අනනයතාවෙ ිළිඹිබු 
කරන දමන්හම ශ්රි ලංකාදේ අවසාන රාජධානී වංශකථාදේ අවසන්හ රාජධානිෙ මහනුවර රාජධානිෙට අෙත් 
දගාඩනැඟිල්පලකි. “දබෝගේබර රිමාන්හඩ්” බන්හධනාගාරෙ දලස දපර දමම දගාඩනැඟිල්පල භාවිතා දකාට 
ඇති අතර, එෙ දඵතිහාසික නගර කලාපෙ තුළ ිහිටා ඇත. 2005 වර්ෂදේදී දමම දගාඩනැිල්පල A 
දේණිදේ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිල්පලේ දලසට නේ කර ඇත.  

එදමන්හම, දමම දගාඩනැඟිල්පල ශ්රි දළදා මාළිගාවට ඉතා ආසන්හනව ිහිටා ඇති අතර, පැරණි නීතීඥ 
කාර්ොලෙ, ජනාධිපති මන්හදිරෙටද ආසන්හනව ිහිටා ඇත.   

 

වයාපෘතිදේ අවශයතාවෙ : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණෙ වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති 

ේදෂ්ත්රෙ 

පාරිසරික  ආර්ික  සාමාජයීෙ  

වයාපෘතිදේ 

අරමුණු 

• දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම. 

• නාගරික දර්ශනෙ ආරක්ෂා කර ගැනීම. 

• මහනුවර යුගෙට ආදේනික දලෝක උරුම දගාඩනැිලි හා වාස්තු විදයාත්මක ලක්ෂණ ආරක්ෂා කර 
ගැනීම.  

• දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සඳහා අනුවර්තන භාවිතෙන්හ ලබා දීම. 

• දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම තුළින්හ මහනුවර නගරදෙහි ආර්ික ඵලදායිතාවෙ 
සඳහා දොදා ගැනීම.  

වයාපෘතිදේ 

අවශයතාවෙ 

මහනුවර නගරෙ UNESCO සංවිධානෙ විසින්හ දලෝක උරුම නගරෙේ දලසට නේ කර ඇත. ඒ අනුව,  දලෝක 
උරුම දගාඩනැඟිලි 490කට ආසන්හන ප්රමාණෙේ හඳුනාදගන ඇති අතර, ඒවාදෙහි වාස්තු විදයාත්මක ලක්ෂණ 
දොදාදගන ඇති අමුරවය දගාඩනැඟිල්පදල්ප ආයු කාලෙ ආදී කරුණු මත දගාඩනැඟිලි හඳුනාදගන ඇත.  

නමුත්, කාලෙත් සමඟ දමම දගාඩනැඟිලිවල පවතින වාස්තු විදයාත්මක ලක්ෂණ, අමු රවය ආදිෙ පරිහානිෙට 
පත්දවමින්හ පවතින බව හඳුනාගත හැකිෙ. එබැවින්හ, මහනුවර නගරෙ දවත උරුම වී පවතින දඵතිහාසික ශ්රි 
විභූතිෙ දමම දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි මත රඳා පවතින බැවින්හ, ඒවා සංරක්ෂණෙ කර අනාගත පරපුර දවත 
ලබා දීදේ අවශයතාවෙේ පවතී.  

වයාපෘති භූමිදේ දතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජයෙ  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ 
දේතු 
දේවන්හන 

- 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ සතු ඉඩමකි.  

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

(දහේටොර 0.3866) 

මහ/එේඑච්එන්හ
/2013/1688 

ද්.ඒ.බී.එන්හ. ජෙවර්ධන 2013 සැේ. 
සිට 2013 
ඔේ. 
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අවට භූමි භාවිතෙ 

ඇහැදේදපාල වලේව මහනුවර නගර මධයෙ තුළ ිහිටා ඇති අතර, මහනුවර දුේරිෙ ස්ථානෙට කි.මී. 
2.8ේ පමණ දුරකින්හ ිහිටා ඇත. දමම දගාඩනැඟිල්පල ශ්රි ලාංදේෙ දඵතිහාසික අනනයතාවෙ ිළිඹිබු 
කරන දමන්හම ශ්රි ලංකාදේ අවසාන රාජධානී වංශකථාදේ අවසන්හ රාජධානිෙ මහනුවර රාජධානිෙට අෙත් 
දගාඩනැඟිල්පලකි. “දබෝගේබර රිමාන්හඩ්” බන්හධනාගාරෙ දලස දපර දමම දගාඩනැඟිල්පල භාවිතා දකාට 
ඇති අතර, එෙ දඵතිහාසික නගර කලාපෙ තුළ ිහිටා ඇත. 2005 වර්ෂදේදී දමම දගාඩනැිල්පල A 
දේණිදේ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිල්පලේ දලසට නේ කර ඇත.  

එදමන්හම, දමම දගාඩනැඟිල්පල ශ්රි දළදා මාළිගාවට ඉතා ආසන්හනව ිහිටා ඇති අතර, පැරණි නීතීඥ 
කාර්ොලෙ, ජනාධිපති මන්හදිරෙටද ආසන්හනව ිහිටා ඇත.   

 

වයාපෘතිදේ අවශයතාවෙ : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණෙ වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති 

ේදෂ්ත්රෙ 

පාරිසරික  ආර්ික  සාමාජයීෙ  

වයාපෘතිදේ 

අරමුණු 

• දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම. 

• නාගරික දර්ශනෙ ආරක්ෂා කර ගැනීම. 

• මහනුවර යුගෙට ආදේනික දලෝක උරුම දගාඩනැිලි හා වාස්තු විදයාත්මක ලක්ෂණ ආරක්ෂා කර 
ගැනීම.  

• දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සඳහා අනුවර්තන භාවිතෙන්හ ලබා දීම. 

• දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම තුළින්හ මහනුවර නගරදෙහි ආර්ික ඵලදායිතාවෙ 
සඳහා දොදා ගැනීම.  

වයාපෘතිදේ 

අවශයතාවෙ 

මහනුවර නගරෙ UNESCO සංවිධානෙ විසින්හ දලෝක උරුම නගරෙේ දලසට නේ කර ඇත. ඒ අනුව,  දලෝක 
උරුම දගාඩනැඟිලි 490කට ආසන්හන ප්රමාණෙේ හඳුනාදගන ඇති අතර, ඒවාදෙහි වාස්තු විදයාත්මක ලක්ෂණ 
දොදාදගන ඇති අමුරවය දගාඩනැඟිල්පදල්ප ආයු කාලෙ ආදී කරුණු මත දගාඩනැඟිලි හඳුනාදගන ඇත.  

නමුත්, කාලෙත් සමඟ දමම දගාඩනැඟිලිවල පවතින වාස්තු විදයාත්මක ලක්ෂණ, අමු රවය ආදිෙ පරිහානිෙට 
පත්දවමින්හ පවතින බව හඳුනාගත හැකිෙ. එබැවින්හ, මහනුවර නගරෙ දවත උරුම වී පවතින දඵතිහාසික ශ්රි 
විභූතිෙ දමම දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි මත රඳා පවතින බැවින්හ, ඒවා සංරක්ෂණෙ කර අනාගත පරපුර දවත 
ලබා දීදේ අවශයතාවෙේ පවතී.  

වයාපෘති භූමිදේ දතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජයෙ  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ 
දේතු 
දේවන්හන 

- 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ සතු ඉඩමකි.  

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

(දහේටොර 0.3866) 

මහ/එේඑච්එන්හ
/2013/1688 

ද්.ඒ.බී.එන්හ. ජෙවර්ධන 2013 සැේ. 
සිට 2013 
ඔේ. 

00 03 21.30 
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වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධයෙ කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

 මුළු 
ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

රු.මිලි.14
0 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ මූලය ප්රතිපාදනෙ කරනු ලබයි. 

වයාපෘතිදේ 

විස්තර  

ඇහැදේදපාල වලේව පුනර්ජීවනෙ කිරීම, මායිේ බැමීම ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම, භූමිෙ භූමි අලංකරණෙ 
කිරීම, තට්ටටු 02ේ සහිත දගාඩනැඟිල්පල පුනර්ජීවනෙ කිරීම, අදාළ පරිශ්රෙ තුළ විධිමත් ජල, විදුලි සැපයුමේ 
ලබා දීම හා දගාඩනැඟිලි පරිශ්රෙ තුළ විධිමත් ිනි ආරක්ෂණෙේ ඇති කිරීම ආදී උප වයාපෘති තුළින්හ දමම 
වයාපෘතිෙ සමන්හවිත දේ.  

පවතින ෙටිතල 

පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදු

ලි

ෙ 

අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ : - - 

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 

අවශයතාවෙ 

- 

භූමි අලංකරණ කටයුතු : - 

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ 
සිදු කරන ක්රමෙ  

ඇත - නැත - නැති නේ සුදුසු 
දෙෝජිත ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

- 

කලාපෙ පූජා භුමි කලාපෙ කලාපීෙ 

අනුකූලතාවෙ 

ඇ

ත 

√ නැත - 

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 නැත - 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

- 

පවතින ස්වභාවෙ 

දැනට දමම දගාඩනැඟිල්පල සංරක්ෂණෙ කිරීදේ මට්ටටමක පවතී. 

විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

තනි මහලේ සහිත දගාඩනැඟිල්පල - දගබිේ ප්රමාණෙ  

වර්ග අඩි 2185 

 

මහල්ප දදකේ සහිත දගාඩනැඟිල්පල - දගබිේ ප්රමාණෙ වර්ග අඩි 

3500 

 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 
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වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධයෙ කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

 මුළු 
ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

රු.මිලි.14
0 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ මූලය ප්රතිපාදනෙ කරනු ලබයි. 

වයාපෘතිදේ 

විස්තර  

ඇහැදේදපාල වලේව පුනර්ජීවනෙ කිරීම, මායිේ බැමීම ප්රතිසංස්කරණෙ කිරීම, භූමිෙ භූමි අලංකරණෙ 
කිරීම, තට්ටටු 02ේ සහිත දගාඩනැඟිල්පල පුනර්ජීවනෙ කිරීම, අදාළ පරිශ්රෙ තුළ විධිමත් ජල, විදුලි සැපයුමේ 
ලබා දීම හා දගාඩනැඟිලි පරිශ්රෙ තුළ විධිමත් ිනි ආරක්ෂණෙේ ඇති කිරීම ආදී උප වයාපෘති තුළින්හ දමම 
වයාපෘතිෙ සමන්හවිත දේ.  

පවතින ෙටිතල 

පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදු

ලි

ෙ 

අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ : - - 

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 

අවශයතාවෙ 

- 

භූමි අලංකරණ කටයුතු : - 

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ 
සිදු කරන ක්රමෙ  

ඇත - නැත - නැති නේ සුදුසු 
දෙෝජිත ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

- 

කලාපෙ පූජා භුමි කලාපෙ කලාපීෙ 

අනුකූලතාවෙ 

ඇ

ත 

√ නැත - 

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 නැත - 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

- 

පවතින ස්වභාවෙ 

දැනට දමම දගාඩනැඟිල්පල සංරක්ෂණෙ කිරීදේ මට්ටටමක පවතී. 

විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

තනි මහලේ සහිත දගාඩනැඟිල්පල - දගබිේ ප්රමාණෙ  

වර්ග අඩි 2185 

 

මහල්ප දදකේ සහිත දගාඩනැඟිල්පල - දගබිේ ප්රමාණෙ වර්ග අඩි 

3500 

 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 
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දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

• දැනට පවතින හා දෙෝජිත මට්ටටදේ සැලසුේ. 

• මෘදු භූමි අලංකරණ සැලසුේ. 

• ඝන භූමි අලංකරණ සැලසුේ. 

• තනි මහල්ප දගාඩනැඟිල්පල සඳහා වූ දෙෝජිත සැලසුේ. 

• දදමහල්ප දගාඩනැඟිල්පල සඳහා වූ දෙෝජිත සැලසුේ.  

වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

බිේ සැකසීම  

140 ඉදිකිරීේ  

භූමි අලංකරණෙ කිරීම  

අදනකුත් අවශයතා 

මුළු එකතුව 140 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

බිේ සැකසීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ පළාත් අධයක්ෂ 

භූමි අලංකරණෙ 

මායිේ බැේම නවීකරණෙ කිරීම පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව අධයක්ෂ ජනරාල්ප 

 

දගාඩනැඟිල්පල සංරක්ෂණෙ කිරීම මහනුවර මහ නගර සභාව නාගරික දකාමසාරිස් 

 

දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ 

 

 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිදේ සැලසුේ සහ 

දගාඩනැඟිලි දරගුලාසි 

• නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

• පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව තුළින්හ මූලික සැලසුේ 

නිරාකරණෙේ ලබා ගත යුතුෙ. 

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 

විස්තර) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 03 

වයාපෘතිදේ නම ඊරිෙගම නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

වයාපෘතිෙ විේව විදයාල නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරිදේ වයාපෘතිෙ 

වයාපෘති දෙෝජනාව නාෙෙෑේ ආපදා තත්වෙන්හට පත්වු දේරාදදණිෙ නගරෙ දවනුවට නව නගරෙේ ස්ථාිත කිරීම  
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දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

• දැනට පවතින හා දෙෝජිත මට්ටටදේ සැලසුේ. 

• මෘදු භූමි අලංකරණ සැලසුේ. 

• ඝන භූමි අලංකරණ සැලසුේ. 

• තනි මහල්ප දගාඩනැඟිල්පල සඳහා වූ දෙෝජිත සැලසුේ. 

• දදමහල්ප දගාඩනැඟිල්පල සඳහා වූ දෙෝජිත සැලසුේ.  

වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

බිේ සැකසීම  

140 ඉදිකිරීේ  

භූමි අලංකරණෙ කිරීම  

අදනකුත් අවශයතා 

මුළු එකතුව 140 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

බිේ සැකසීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ පළාත් අධයක්ෂ 

භූමි අලංකරණෙ 

මායිේ බැේම නවීකරණෙ කිරීම පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව අධයක්ෂ ජනරාල්ප 

 

දගාඩනැඟිල්පල සංරක්ෂණෙ කිරීම මහනුවර මහ නගර සභාව නාගරික දකාමසාරිස් 

 

දරගුලාසි සහ මාර්දගෝපදේශ 

 

 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිදේ සැලසුේ සහ 

දගාඩනැඟිලි දරගුලාසි 

• නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

• පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව තුළින්හ මූලික සැලසුේ 

නිරාකරණෙේ ලබා ගත යුතුෙ. 

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 

විස්තර) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 03 

වයාපෘතිදේ නම ඊරිෙගම නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

වයාපෘතිෙ විේව විදයාල නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරිදේ වයාපෘතිෙ 

වයාපෘති දෙෝජනාව නාෙෙෑේ ආපදා තත්වෙන්හට පත්වු දේරාදදණිෙ නගරෙ දවනුවට නව නගරෙේ ස්ථාිත කිරීම  
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වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ිේකෙ ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාසෙ 

පළාත් පාලන ආෙතනෙ 

මධයම මහනුවර ෙටිනුවර ෙටිනුවර ප්රදේශීෙ සභාව 

මායිේ උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

ප්රගති මාවදත් සිට 
සහ අතුරු පාර 

සාරානන්හද මාර්ගෙ 
සහ අතුරු මාර්ගෙ 

පැණිදදණිෙ - 
දේරාදදණිෙ ප්රධාන 
මාර්ගෙ  

දමම ඉඩදේ ඉතිරි 
දකාටස හා කාණු 
පේධතිෙ  

ප්රදේශෙ මහනුවර - දකාළඹ A 1 මාර්ගෙ  

සාරානන්හද - පැණිදදණිෙ පාර 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 
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වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ිේකෙ ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාසෙ 

පළාත් පාලන ආෙතනෙ 

මධයම මහනුවර ෙටිනුවර ෙටිනුවර ප්රදේශීෙ සභාව 

මායිේ උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

ප්රගති මාවදත් සිට 
සහ අතුරු පාර 

සාරානන්හද මාර්ගෙ 
සහ අතුරු මාර්ගෙ 

පැණිදදණිෙ - 
දේරාදදණිෙ ප්රධාන 
මාර්ගෙ  

දමම ඉඩදේ ඉතිරි 
දකාටස හා කාණු 
පේධතිෙ  

ප්රදේශෙ මහනුවර - දකාළඹ A 1 මාර්ගෙ  

සාරානන්හද - පැණිදදණිෙ පාර 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 
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වයපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව √ වැඩි දියුණු 
කිරීම 

- දීර්ඝ 
කිරීම 

- ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

- 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණ
ෙ 

වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල 
පහසුකේ 

 

√ √ √  √ √ √  

වයාපෘති 
ේදෂ්ත්රෙ 

පාරිසරික √ ආර්ික √ සාමාජීෙ √ 

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

1. නාෙෙෑේ ආපදාවලට ලේවු දේරාදදණිෙ නගරදෙහි පදිංචි වාණි ජ / දන්හවාසිකෙන්හට සුදුසු පරිදි 
ස්ථාන ලබාදිම සහ නව නගරෙේ ඊරිෙගම ස්ථාිත කිරීම  

 

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

1. මහනුවර නගරෙට ප්රදේශ වන ප්රධාන දදාරටුව වන දේරාදදණිෙ නගරෙ විධිමත් දලස නව 
නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීම  

2. විේව විදයාල නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීම 

3. දේරාදදණිෙ  නගරදෙහි ආපදා තත්වෙට පත්වුවන්හට නව ස්ථානෙකට දොමු කිරීම හා එමඟින්හ 
ඊරිෙගම නව නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීම  

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික √ රාජය √ දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත √ නැති නේ දේතු 
දේවන්හන 

38 (ආ) ගැසට්ට නිදේදනෙ නිකුත් කර ඇත. 
නමුත් ප්රාදේශිෙ දල්පකේ විසින්හ නාගරික 
සංවර්ධන අධීකාරිදේ භුේතිෙට භාරදී 
දනාමැත.  

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

38 (ආ) ගැසට්ට නිදේදනෙ නිකුත් කර ඇත. 

 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ 
විස්තර 

මිනින්හදදෝ
රු සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ නම දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

2271 

 

ඩේ.එේ.ි.ජි ගුණතිලක මො 2007.08.21 අේකර 17   

 

 

 

වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු 
කාලීන 

(3>අවු
රුදු) 

 මුළු ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

භාණ්ඩාගාර මුලය ප්රතිපාදන                                                                                     3179.42 

 

 

 

වයාපෘතිදේ 
විස්තර  

 

 

 

 

 

 

 

 

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ 

 

ජල සේපාදන 
මණ්ඩලදෙන්හ 
ලබාගත හැක.  

අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ :   

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ 
සඳහා අවශයතාවෙ 

 

භූමි අලංකරණ කටයුතු :  

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

 ඝන අපරවය 
කළමනාකර
ණෙ සිදු කරන 
ක්රමෙ  

ඇත √ නැත  නැති නේ සුදුසු 
දෙෝජිත ඝන 
අපරවය 
කළමනාකරණ 
ක්රමෙ 

ගඟවටදකෝරදේ / ෙටිනුවර 
ප්රාදේශීෙ සභා සමග 
එකඟතාවෙ මත අපරවය බැහැර 
කළ හැකිෙ.   

කලාපෙ  කලාපීෙ අනුකූලතාවෙ ඇත √ නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

දැනට දමම වයාපෘති භුමිෙ පුරන්හ කුඹුරු ොෙේ දලස පවති. 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

හිස් ඉඩම  

පවතින ස්වභාවෙ 

හිස් ඉඩම  
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වයපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව √ වැඩි දියුණු 
කිරීම 

- දීර්ඝ 
කිරීම 

- ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

- 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණ
ෙ 

වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල 
පහසුකේ 

 

√ √ √  √ √ √  

වයාපෘති 
ේදෂ්ත්රෙ 

පාරිසරික √ ආර්ික √ සාමාජීෙ √ 

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

1. නාෙෙෑේ ආපදාවලට ලේවු දේරාදදණිෙ නගරදෙහි පදිංචි වාණි ජ / දන්හවාසිකෙන්හට සුදුසු පරිදි 
ස්ථාන ලබාදිම සහ නව නගරෙේ ඊරිෙගම ස්ථාිත කිරීම  

 

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

1. මහනුවර නගරෙට ප්රදේශ වන ප්රධාන දදාරටුව වන දේරාදදණිෙ නගරෙ විධිමත් දලස නව 
නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීම  

2. විේව විදයාල නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීම 

3. දේරාදදණිෙ  නගරදෙහි ආපදා තත්වෙට පත්වුවන්හට නව ස්ථානෙකට දොමු කිරීම හා එමඟින්හ 
ඊරිෙගම නව නගරෙේ දලස සංවර්ධනෙ කිරීම  

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික √ රාජය √ දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත √ නැති නේ දේතු 
දේවන්හන 

38 (ආ) ගැසට්ට නිදේදනෙ නිකුත් කර ඇත. 
නමුත් ප්රාදේශිෙ දල්පකේ විසින්හ නාගරික 
සංවර්ධන අධීකාරිදේ භුේතිෙට භාරදී 
දනාමැත.  

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

38 (ආ) ගැසට්ට නිදේදනෙ නිකුත් කර ඇත. 

 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ 
විස්තර 

මිනින්හදදෝ
රු සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ නම දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

2271 

 

ඩේ.එේ.ි.ජි ගුණතිලක මො 2007.08.21 අේකර 17   

 

 

 

වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු 
කාලීන 

(3>අවු
රුදු) 

 මුළු ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

භාණ්ඩාගාර මුලය ප්රතිපාදන                                                                                     3179.42 

 

 

 

වයාපෘතිදේ 
විස්තර  

 

 

 

 

 

 

 

 

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ 

 

ජල සේපාදන 
මණ්ඩලදෙන්හ 
ලබාගත හැක.  

අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ :   

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ 
සඳහා අවශයතාවෙ 

 

භූමි අලංකරණ කටයුතු :  

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

 ඝන අපරවය 
කළමනාකර
ණෙ සිදු කරන 
ක්රමෙ  

ඇත √ නැත  නැති නේ සුදුසු 
දෙෝජිත ඝන 
අපරවය 
කළමනාකරණ 
ක්රමෙ 

ගඟවටදකෝරදේ / ෙටිනුවර 
ප්රාදේශීෙ සභා සමග 
එකඟතාවෙ මත අපරවය බැහැර 
කළ හැකිෙ.   

කලාපෙ  කලාපීෙ අනුකූලතාවෙ ඇත √ නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

දැනට දමම වයාපෘති භුමිෙ පුරන්හ කුඹුරු ොෙේ දලස පවති. 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

හිස් ඉඩම  

පවතින ස්වභාවෙ 

හිස් ඉඩම  
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විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

    

    

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

 

වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

ප්රවාහන පහසුකේ සැපයුේ ස්ථාන  1176.12 

කාර්ොල පහසුකේ 719.00 

දන්හවාසික, වාණිජ හා සාේපු සංකීර්ණෙ  560.00 

සංරේෂිත දපාකුණු සහ අදනකුත් ෙටිතල පසුකේ  718.00 

මුළු එකතුව 3179.12 

 

 

 

 

 

 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

ජලාපවාහනෙ, ජල සංරේෂිත ප්රදේශ සහ කාණු 
පේධති දලස භාරගැනීම  

ඉඩේ  දගාඩකිරීදේ හා සංවර්ධනෙ කිරීදේ 
සංස්ථාව  

 

කුඹුරු ඉඩේ දගාඩකිරිම සදහා අවසර ලබා 
ගැනිම 

දගාවිජන දස්වා දදපාර්තදේන්හතුව  දගාවිජන සංවර්ධන 
අධයේෂ ජනරාල්ප 

කුඹුර ඉඩේ දගාඩකර සංවර්ධනෙ කිරිම හා 
නාෙෙැේ ......................... පාලනෙ කිරිම  

දගාඩනැඟිලි පර්දේෂණ සංවිධානෙ  ස්ථානභාර නිලධාරී  

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සැලසුේ 
සහ දගාඩනැඟිලි 
දරගුලාසි 

සිෙලුම සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ දගාඩනැඟිලි 
සැලසුේ දරගුලාසි වලට අනුකූල විෙ යුතුෙ.  

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 
විස්තර) 

 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 04 

වයාපෘතිදේ නම කටුගස්දතාට නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

   වයාපෘතිෙ මහනුවර නගර මධයදේ පවතින දතාග දවළද ස්ථාන කටුගස්දතාට මැණිකකුඹුර දවත ස්ථාන ගත 
කිරීම.  

වයාපෘති දෙෝජනාව නගර මධයදේ පවතින තදබදෙ ඉවත් කිරීම  

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ිේකෙ ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාශෙ 

පළාත් පාලන ආෙතනෙ 

මධයම  මහනුවර  හාරිස්පත්තුව  මහනුවර මහ නගර සභාව 
හාරිස්පත්තුව ප්රාදේශීෙ 
සභාව  

මායිේ උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

ඉඩම 01 අේකර 5 දන්හවාසික ඉඩේ  ප්රාදේශීෙ සභා 
මාර්ගෙ 

දන්හවාසික ඉඩේ  දන්හවාසික ඉඩේ  

ඉඩම 02 අේකර 9     

ප්රදේශෙ මැණිේ කුඹුර දතාග දවළද මධයස්ථානදේ සිට දපාල්පවත්ත මාර්ගෙ දේවා ප්රාදේශීෙ සභා මාර්ගෙ  
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පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

 

වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

ප්රවාහන පහසුකේ සැපයුේ ස්ථාන  1176.12 

කාර්ොල පහසුකේ 719.00 

දන්හවාසික, වාණිජ හා සාේපු සංකීර්ණෙ  560.00 

සංරේෂිත දපාකුණු සහ අදනකුත් ෙටිතල පසුකේ  718.00 

මුළු එකතුව 3179.12 

 

 

 

 

 

 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

ජලාපවාහනෙ, ජල සංරේෂිත ප්රදේශ සහ කාණු 
පේධති දලස භාරගැනීම  

ඉඩේ  දගාඩකිරීදේ හා සංවර්ධනෙ කිරීදේ 
සංස්ථාව  

 

කුඹුරු ඉඩේ දගාඩකිරිම සදහා අවසර ලබා 
ගැනිම 

දගාවිජන දස්වා දදපාර්තදේන්හතුව  දගාවිජන සංවර්ධන 
අධයේෂ ජනරාල්ප 

කුඹුර ඉඩේ දගාඩකර සංවර්ධනෙ කිරිම හා 
නාෙෙැේ ......................... පාලනෙ කිරිම  

දගාඩනැඟිලි පර්දේෂණ සංවිධානෙ  ස්ථානභාර නිලධාරී  

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සැලසුේ 
සහ දගාඩනැඟිලි 
දරගුලාසි 

සිෙලුම සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ දගාඩනැඟිලි 
සැලසුේ දරගුලාසි වලට අනුකූල විෙ යුතුෙ.  

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 
විස්තර) 

 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 04 

වයාපෘතිදේ නම කටුගස්දතාට නගර සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

   වයාපෘතිෙ මහනුවර නගර මධයදේ පවතින දතාග දවළද ස්ථාන කටුගස්දතාට මැණිකකුඹුර දවත ස්ථාන ගත 
කිරීම.  

වයාපෘති දෙෝජනාව නගර මධයදේ පවතින තදබදෙ ඉවත් කිරීම  

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ිේකෙ ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාශෙ 

පළාත් පාලන ආෙතනෙ 

මධයම  මහනුවර  හාරිස්පත්තුව  මහනුවර මහ නගර සභාව 
හාරිස්පත්තුව ප්රාදේශීෙ 
සභාව  

මායිේ උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

ඉඩම 01 අේකර 5 දන්හවාසික ඉඩේ  ප්රාදේශීෙ සභා 
මාර්ගෙ 

දන්හවාසික ඉඩේ  දන්හවාසික ඉඩේ  

ඉඩම 02 අේකර 9     

ප්රදේශෙ මැණිේ කුඹුර දතාග දවළද මධයස්ථානදේ සිට දපාල්පවත්ත මාර්ගෙ දේවා ප්රාදේශීෙ සභා මාර්ගෙ  
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ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 

 

 

ව්යපෘතියේ අව්ශ්යතාව්ය : 

 

වයපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව √ වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂ
ණෙ 

වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි කිරීම 

ෙටිතල 
පහසුකේ 

 

 √       

වයාපෘති ේදෂ්ත්රෙ පාරිසරික  ආර්ික √ සාමාජයීෙ √ 

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

1. කටුගස්දතාට නගරෙ විධිමත් පරිදි ඉදිකිරීම 

2. මහනුවර නගර මධයදේ පවතින රථ වාහන තදබදෙ ඉවත් කිරීම  

3. මහනුවර නගර මධයදේ උරුමෙන්හ ආරේෂා කිරීම  

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

මහනුවර නගර මධයෙ තුළ රථවාහන තදබදෙ ඉහළ ොමට එේ දේතුවේ දලස හඳුනාදගන ඇත්දත් නගර 
මධය කලාපෙ තුළ පවතින දතාග දවළඳ ස්ථාන හා ඒ ආ�තව රථවාහන �ොකාරකේ පැවතීමයි. මිට 
විසඳුමේ දලස නගර මධය තුළ පවතින දතාග දවළද �ොකාරකේ කටුගස්දතාට නගරෙ දවත ස්ථානගත 
කිරිමට තීරණෙ කර ඇත. 

එදමන්හම මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලසුේ මඟින්හ කටුගස්දතාට පර්ෂද නගරෙ වාණිජ කාර්ෙෙන්හ මත 
පදනේ වු නගරෙේ දලසට සංවර්ධනෙ කිරීමට දෙෝජනා කර ඇත. ඒ අනුව මැණිේකුඹුර ප්රදේශෙට දතාග 
දවළද ස්ථාන දොමු කිරීමට දෙෝජිතෙ.  

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික √ රාජය  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ 
දේතු 
දේවන්හන 

 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

දමම ඉඩේ දකාටස් වර්තමානෙ වන විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ දවත අත්පත් කර ගැනීදේ 
�ොවලිදේ පවති. 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ 
විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු 
තැනදේ නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

Maha/HRS/
2018/272 

රජදේ මිනින්හදදෝරු 2018.05.24 අේ.02 රූඩ්.0 පර්. 3.4 
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ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 

 

 

ව්යපෘතියේ අව්ශ්යතාව්ය : 

 

වයපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව √ වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂ
ණෙ 

වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි කිරීම 

ෙටිතල 
පහසුකේ 

 

 √       

වයාපෘති ේදෂ්ත්රෙ පාරිසරික  ආර්ික √ සාමාජයීෙ √ 

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

1. කටුගස්දතාට නගරෙ විධිමත් පරිදි ඉදිකිරීම 

2. මහනුවර නගර මධයදේ පවතින රථ වාහන තදබදෙ ඉවත් කිරීම  

3. මහනුවර නගර මධයදේ උරුමෙන්හ ආරේෂා කිරීම  

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

මහනුවර නගර මධයෙ තුළ රථවාහන තදබදෙ ඉහළ ොමට එේ දේතුවේ දලස හඳුනාදගන ඇත්දත් නගර 
මධය කලාපෙ තුළ පවතින දතාග දවළඳ ස්ථාන හා ඒ ආ�තව රථවාහන �ොකාරකේ පැවතීමයි. මිට 
විසඳුමේ දලස නගර මධය තුළ පවතින දතාග දවළද �ොකාරකේ කටුගස්දතාට නගරෙ දවත ස්ථානගත 
කිරිමට තීරණෙ කර ඇත. 

එදමන්හම මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලසුේ මඟින්හ කටුගස්දතාට පර්ෂද නගරෙ වාණිජ කාර්ෙෙන්හ මත 
පදනේ වු නගරෙේ දලසට සංවර්ධනෙ කිරීමට දෙෝජනා කර ඇත. ඒ අනුව මැණිේකුඹුර ප්රදේශෙට දතාග 
දවළද ස්ථාන දොමු කිරීමට දෙෝජිතෙ.  

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික √ රාජය  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ 
දේතු 
දේවන්හන 

 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

දමම ඉඩේ දකාටස් වර්තමානෙ වන විට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ දවත අත්පත් කර ගැනීදේ 
�ොවලිදේ පවති. 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ 
විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු 
තැනදේ නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

Maha/HRS/
2018/272 

රජදේ මිනින්හදදෝරු 2018.05.24 අේ.02 රූඩ්.0 පර්. 3.4 
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වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

√ මුළු 
ඇස්තදේන්හතුග
ත විෙදම 

රු.මි 625 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

1. මුලික අනුමැතිෙ හා ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීම - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ ප්රතිපාදන  

2. සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ - භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන / විදේෂ වයාපෘතිෙ  

 

වයාපෘතිදේ 

විස්තර 

 මහනුවර නගර මධයදේ පවතින දතාග දවළද ස්ථාන සදහා අවශය පහසුකේ සැපයීම ඉඩේ දකාටස් 

දවන්හ කිරීම මාර්ග හා කාණු සංවර්ධනෙ, රථ නැවතුේ ස්ථාන ඉදිකිරීම හා භු දර්ශනෙ  

 දමම ඉඩේ දකාටස් හා ප්රධාන මාර්ග සේබන්හධ කර ගනිමින්හ ප්රදේශ මාර්ග ඉදිකිරීම. 

 කුඹුරු ඉඩමේ බැවින්හ පහත් බිේ දගාඩකිරීදේ හා සංවර්ධන කිරීදේ සංස්ථාදේ උපදදස් අනුව කුඹුරු 

ඉඩම දගාඩ කිරීම   

පවතින ෙටිතල 

පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ : 

200 x ලිටර 2 = ලිටර 400 

 10000 දවාට්ට 

ස්නානෙ ඇතුලු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 
අවශයතාවෙ 

 

භූමි අලංකරණ කටයුතු :  

පවතින ධාරිතාවෙ 

200 x ලිටර් 2 = ලිටර් 400 

පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය 

කළමනාකරණෙ සිදු 

කරන ක්රමෙ  

ඇත √ නැත  නැති නේ සුදුසු 

දෙෝජිත ඝන අපරවය 

කළමනාකරණ ක්රමෙ 

 

කලාපෙ 
අධි ඝණත්ව මිශ්ර සංවර්ධන 

කලාපෙ 

කලාපීෙ අනුකූලතාවෙ ඇත √ නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

 දෙෝජිත ඉඩේ පුේගලික අයිතිෙ පවතින කුඹුරු ඉඩමේ වන අතර පුරන්හවූ කුඹුරකි. දගාවිජන දස්වා දදපාර්තදේන්හතුදේ 

නිර්දේශෙ ලැබි ඇත.  

 කුඹුරු ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීදේ �ොවලිෙේ පවතී.  

පවතින ස්වභාවෙ 

 

විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

    

    

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 
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වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

√ මුළු 
ඇස්තදේන්හතුග
ත විෙදම 

රු.මි 625 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

1. මුලික අනුමැතිෙ හා ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීම - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ ප්රතිපාදන  

2. සංවර්ධන කාර්ෙෙන්හ - භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන / විදේෂ වයාපෘතිෙ  

 

වයාපෘතිදේ 

විස්තර 

 මහනුවර නගර මධයදේ පවතින දතාග දවළද ස්ථාන සදහා අවශය පහසුකේ සැපයීම ඉඩේ දකාටස් 

දවන්හ කිරීම මාර්ග හා කාණු සංවර්ධනෙ, රථ නැවතුේ ස්ථාන ඉදිකිරීම හා භු දර්ශනෙ  

 දමම ඉඩේ දකාටස් හා ප්රධාන මාර්ග සේබන්හධ කර ගනිමින්හ ප්රදේශ මාර්ග ඉදිකිරීම. 

 කුඹුරු ඉඩමේ බැවින්හ පහත් බිේ දගාඩකිරීදේ හා සංවර්ධන කිරීදේ සංස්ථාදේ උපදදස් අනුව කුඹුරු 

ඉඩම දගාඩ කිරීම   

පවතින ෙටිතල 

පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ : 

200 x ලිටර 2 = ලිටර 400 

 10000 දවාට්ට 

ස්නානෙ ඇතුලු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 
අවශයතාවෙ 

 

භූමි අලංකරණ කටයුතු :  

පවතින ධාරිතාවෙ 

200 x ලිටර් 2 = ලිටර් 400 

පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය 

කළමනාකරණෙ සිදු 

කරන ක්රමෙ  

ඇත √ නැත  නැති නේ සුදුසු 

දෙෝජිත ඝන අපරවය 

කළමනාකරණ ක්රමෙ 

 

කලාපෙ 
අධි ඝණත්ව මිශ්ර සංවර්ධන 

කලාපෙ 

කලාපීෙ අනුකූලතාවෙ ඇත √ නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

 දෙෝජිත ඉඩේ පුේගලික අයිතිෙ පවතින කුඹුරු ඉඩමේ වන අතර පුරන්හවූ කුඹුරකි. දගාවිජන දස්වා දදපාර්තදේන්හතුදේ 

නිර්දේශෙ ලැබි ඇත.  

 කුඹුරු ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීදේ �ොවලිෙේ පවතී.  

පවතින ස්වභාවෙ 

 

විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

    

    

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 
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වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

ඉඩේ අත්පත් කර ගැනීම හා මුලික අනුමැතිෙන්හ ලබා ගැනීම  75.00 

ඉඩේ සංවර්ධන හා මාර්ග සංවර්ධනෙ  475.00 

අදනකුත් ෙටිතල පහසුකේ සැපයීම  50.00 

භූමි අලංකරණෙ  25.00 

මුළු එකතුව  

 

අනුමැතිය ලබා ගත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

කුඹුරු ඉඩම දගාඩකිරීම හා සංවර්ධනෙ  ඉඩේ දගාඩකිරිදේ හා සංවර්ධනෙ 
කිරීදේ සංස්ථාව  

මධයම පරිසර අධිකාරිෙ 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මාර්ග සංවර්ධනෙ  හාරිස්පත්තුව ප්රා.ස  

මහනුවර මහ නගර සභාව  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ  

   

   

   

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සැලසුේ 
සහ දගාඩනැඟිලි 
දරගුලාසි 

 දගාවිජන දස්වා දදපාර්තදේන්හතුදේ නිර්දේශෙ  

 ඉඩේ දගාඩකිරීදේ හා සංවර්ධනෙ කිරීදේ සංස්ථාදේ නිර්දේශෙ 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ නිර්දේශෙ 

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 
විස්තර) 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 05 

වයාපෘතිදේ නම මහනුවර මධයම දවදළඳදපාල සංවර්ධනෙ 

වයාපෘතිෙ මධයම දපාදු දවදළඳදපාල සංවර්ධනෙ කිරීම. 

වයාපෘති දෙෝජනාව මධයම දවදළඳදපාල පාරිදභෝික ජනතාවට හා දවදළඳ ප්රජාවට වඩාත් පහසුකේ සහිතව සංවර්ධනෙ 

කිරීම. 

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ික්ෂකය ප්රාමේශීය මල්කේ 
මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන ආයතනය 

මධයම  මහනුවර ගඟවටදකෝරළෙ මහනුවර මහා නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැමගනහිර ද්කුණ බටහිර 

දහන්හරි බර්ඩ්ස් 
පාර්ේ සහ මාර්කට්ට 
වීදිෙ 

ඩී.එස්.දස්නානාෙක 
පුස්තකාලෙ සහ 
පල්පලිෙ පාර 

එච්.බී. උඩුරාවණ මාවත 
සහ කැේදපටිදපාල 
මාවත 

එස්.ඩේ.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනාෙ මාවත 

ප්රදේශෙ එස්.ඩේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනාෙ මාවත , කැේදපටිදපාල මාවත සහ මාර්කට්ට වීදිෙ ෙන වීදි හරහා ිවිසිෙ 
හැක.  

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 

 

වයාපෘති භූමිෙ අවට ප්රදේශෙ තුළ වාණිජ භාවිතෙේ පවතී.   

 

 

 



183

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 05 

වයාපෘතිදේ නම මහනුවර මධයම දවදළඳදපාල සංවර්ධනෙ 

වයාපෘතිෙ මධයම දපාදු දවදළඳදපාල සංවර්ධනෙ කිරීම. 

වයාපෘති දෙෝජනාව මධයම දවදළඳදපාල පාරිදභෝික ජනතාවට හා දවදළඳ ප්රජාවට වඩාත් පහසුකේ සහිතව සංවර්ධනෙ 

කිරීම. 

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ික්ෂකය ප්රාමේශීය මල්කේ 
මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන ආයතනය 

මධයම  මහනුවර ගඟවටදකෝරළෙ මහනුවර මහා නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැමගනහිර ද්කුණ බටහිර 

දහන්හරි බර්ඩ්ස් 
පාර්ේ සහ මාර්කට්ට 
වීදිෙ 

ඩී.එස්.දස්නානාෙක 
පුස්තකාලෙ සහ 
පල්පලිෙ පාර 

එච්.බී. උඩුරාවණ මාවත 
සහ කැේදපටිදපාල 
මාවත 

එස්.ඩේ.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනාෙ මාවත 

ප්රදේශෙ එස්.ඩේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනාෙ මාවත , කැේදපටිදපාල මාවත සහ මාර්කට්ට වීදිෙ ෙන වීදි හරහා ිවිසිෙ 
හැක.  

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 

 

වයාපෘති භූමිෙ අවට ප්රදේශෙ තුළ වාණිජ භාවිතෙේ පවතී.   
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වයාපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණ
ෙ 

වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති ේදෂ්ත්රෙ පාරිසරික  ආර්ික  සාමාජයී
ෙ 

 

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

• මහනුවර නගරදේ පාරිදභෝික ජනතාවට හා වර්තමානෙට ගැලදපන පරිදි වඩා පහසුකේ 
සහිතව දපාදු දවදළඳදපාලේ සංවර්ධනෙ කිරීම. 

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

දැනට මධයම දවදළඳදපාල තුළ හා එෙට ඉදිරිපස මාර්ගෙ දදපස අවිධිමත් දලස පවත්වාදගන ෙන 
සිෙලු දවදළඳ වයාපාරික ස්ථානෙන්හ එේ දගාඩනැඟිල්පලේ තුළට අන්හතර්ග්රහනෙ කිරීමට හැකි වන පරිදි 
කඩ කාමර 640කින්හ යුත් අංග සේපූර්ණ දපාදු දවදළඳ සංකීර්ණෙේ ඉදිකිරීම හා වාහන නැවතුම සඳහා 
පා මහලේ ඉදිකිරීම.  

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජය  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ දේතු 
දේවන්හන 

- 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

මහනුවර මහා නගර සභාව 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

KMC/C836A දේ.ඩේ.එේ. විේටර් 
මාිටිගම මහතා 

2017.
01.06 

අේ.02 රූඩ් 02 - 

 

වයාපෘතිමේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි 
කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු 
කාලීන 

(3>අවුරු
දු) 

 මුළු 
ඇස්තදේන්හතු 

ගත විෙදම 

රු.මිලි.3000 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

 

දස්වාදාෙක (Client Basis) 

 

වයාපෘතිදේ 
විස්තර 

 

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

 පානීෙ අවශයතාවෙ :  - 

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ 
සඳහා අවශයතාවෙ 

- 

භූමි අලංකරණ කටයුතු : - 

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ සිදු 
කරන ක්රමෙ  

ඇත  නැත  නැති නේ සුදුසු දෙෝජිත 
ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

- 

කලාපෙ 

වාණිජ කලාපෙ  කලාපීෙ 
අනුකූල
තාවෙ 

ඇත  නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

1956 වර්ෂදේදී ඉදිකරන ලේදකි.  

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

භූමි ප්රමාණෙ අේකර 02 රූඩ් 02කි. වර්තමානෙ වන විට දමම කඩ ඉතාමත් අවිධිමත් දලස හා කාලෙට දනාගැලදපන අයුරින්හ 
පැරණි ආකාරදෙන්හ පවතින නිසා ජනතාවට නිෙමිත ආකාරදේ රවය මිලදී ගැනීදේ හැකිොවේ දනාමැත.  

පවතින ස්වභාවෙ 

 

-  
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වයාපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණ
ෙ 

වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති ේදෂ්ත්රෙ පාරිසරික  ආර්ික  සාමාජයී
ෙ 

 

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

• මහනුවර නගරදේ පාරිදභෝික ජනතාවට හා වර්තමානෙට ගැලදපන පරිදි වඩා පහසුකේ 
සහිතව දපාදු දවදළඳදපාලේ සංවර්ධනෙ කිරීම. 

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

දැනට මධයම දවදළඳදපාල තුළ හා එෙට ඉදිරිපස මාර්ගෙ දදපස අවිධිමත් දලස පවත්වාදගන ෙන 
සිෙලු දවදළඳ වයාපාරික ස්ථානෙන්හ එේ දගාඩනැඟිල්පලේ තුළට අන්හතර්ග්රහනෙ කිරීමට හැකි වන පරිදි 
කඩ කාමර 640කින්හ යුත් අංග සේපූර්ණ දපාදු දවදළඳ සංකීර්ණෙේ ඉදිකිරීම හා වාහන නැවතුම සඳහා 
පා මහලේ ඉදිකිරීම.  

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජය  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ දේතු 
දේවන්හන 

- 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

මහනුවර මහා නගර සභාව 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

KMC/C836A දේ.ඩේ.එේ. විේටර් 
මාිටිගම මහතා 

2017.
01.06 

අේ.02 රූඩ් 02 - 

 

වයාපෘතිමේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි 
කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු 
කාලීන 

(3>අවුරු
දු) 

 මුළු 
ඇස්තදේන්හතු 

ගත විෙදම 

රු.මිලි.3000 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

 

දස්වාදාෙක (Client Basis) 

 

වයාපෘතිදේ 
විස්තර 

 

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

 පානීෙ අවශයතාවෙ :  - 

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ 
සඳහා අවශයතාවෙ 

- 

භූමි අලංකරණ කටයුතු : - 

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ සිදු 
කරන ක්රමෙ  

ඇත  නැත  නැති නේ සුදුසු දෙෝජිත 
ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

- 

කලාපෙ 

වාණිජ කලාපෙ  කලාපීෙ 
අනුකූල
තාවෙ 

ඇත  නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

1956 වර්ෂදේදී ඉදිකරන ලේදකි.  

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

භූමි ප්රමාණෙ අේකර 02 රූඩ් 02කි. වර්තමානෙ වන විට දමම කඩ ඉතාමත් අවිධිමත් දලස හා කාලෙට දනාගැලදපන අයුරින්හ 
පැරණි ආකාරදෙන්හ පවතින නිසා ජනතාවට නිෙමිත ආකාරදේ රවය මිලදී ගැනීදේ හැකිොවේ දනාමැත.  

පවතින ස්වභාවෙ 

 

-  
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විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

- - - - 

- - - - 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

- 

වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

මහනුවර මධයෙ දවදළඳදපාල සංවර්ධනෙ (දේ සඳහා වැෙවන මුදල දවදළඳදපාල 
භාවිතා කරන දවදළඳ ප්රජාවදගන්හ අෙකර ගැනීම මඟින්හ ප්රතිපාදන සලසා ගැනීමට 
අදේක්ෂිතෙ.) 

3000  

මුළු එකතුව 3000 

 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ පළාත් අධයක්ෂ 

පාරිසරික බලපෑම ිළිබඳ ඇගයීම මධයම පරිසර අධිකාරිෙ සභාපති 

මළ අපවහන නල එළීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම  ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙ 

සාමානයාධිකාරී 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ ප්රධාන ඉංජිදන්හරු 

මහනුවර මහා නගර සභාව නාගරික දකාමසාරිස් 

ඉංජිදන්හරු කාර්ෙෙන්හ ිළිබඳ මධයම 
උපදේශන කාර්ොංශෙ 

නිදෙෝජය සාමානයාධිකාරී 

දගාඩනැිලි ඉදිකිරීදේදී අවශය උපදදස් ලබා 
ගැනීම. 

ජාතික දගාඩනැිලි පර්දේෂණ 
ආෙතනෙ 

අධයක්ෂ 

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ 

 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සැලසුේ සහ 
දගාඩනැිලි දරගුලාසි 

මූලික සැලසුේ නිරාකරණෙ ලබා ගත යුතුෙ. දගාඩනැිලි සැලසුම 
අනුමත කර අනුකූලතා සහතිකෙ ලබා ගත යුතුෙ.  

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 
විස්තර) 
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විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

- - - - 

- - - - 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

- 

වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

මහනුවර මධයෙ දවදළඳදපාල සංවර්ධනෙ (දේ සඳහා වැෙවන මුදල දවදළඳදපාල 
භාවිතා කරන දවදළඳ ප්රජාවදගන්හ අෙකර ගැනීම මඟින්හ ප්රතිපාදන සලසා ගැනීමට 
අදේක්ෂිතෙ.) 

3000  

මුළු එකතුව 3000 

 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ පළාත් අධයක්ෂ 

පාරිසරික බලපෑම ිළිබඳ ඇගයීම මධයම පරිසර අධිකාරිෙ සභාපති 

මළ අපවහන නල එළීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම  ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලෙ 

සාමානයාධිකාරී 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙ ප්රධාන ඉංජිදන්හරු 

මහනුවර මහා නගර සභාව නාගරික දකාමසාරිස් 

ඉංජිදන්හරු කාර්ෙෙන්හ ිළිබඳ මධයම 
උපදේශන කාර්ොංශෙ 

නිදෙෝජය සාමානයාධිකාරී 

දගාඩනැිලි ඉදිකිරීදේදී අවශය උපදදස් ලබා 
ගැනීම. 

ජාතික දගාඩනැිලි පර්දේෂණ 
ආෙතනෙ 

අධයක්ෂ 

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ 

 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සැලසුේ සහ 
දගාඩනැිලි දරගුලාසි 

මූලික සැලසුේ නිරාකරණෙ ලබා ගත යුතුෙ. දගාඩනැිලි සැලසුම 
අනුමත කර අනුකූලතා සහතිකෙ ලබා ගත යුතුෙ.  

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 
විස්තර) 
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වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 06 

වයාපෘතිදේ නම මහනුවර නගර මධයෙ - මහජන චතුරස්රෙ 

 

වයාපෘතිෙ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි අනුවර්තක භාවිතෙන්හ තුළින්හ එම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම. 

වයාපෘති දෙෝජනාව මහනුවර නගර මධයෙ තුළ සුවපහසු ආකර්ෂණීෙ වටිටාවේ දගාඩනැගීම.  

 

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ික්ෂකය ප්රාමේශීය මල්කේ 
මකාට්ඨාසය 

පළාත් පාලන ආයතනය 

මධයම  මහනුවර ගඟවටදකෝරළෙ මහනුවර මහා නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැමගනහිර ද්කුණ බටහිර 

කැේදපටිදපාළ 
මාවත 

කැේදපටිදපාළ 
මාවත 

කැේදපටිදපාළ 
මාවත 

එස්.ඩේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනාෙක 
මාවත 

ප්රදේශෙ කැේදපටිදපාළ මාවත හා එස්.ඩේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනාෙක මාවත.  

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ථානීය පිහිටීම



189

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 06 

වයාපෘතිදේ නම මහනුවර නගර මධයෙ - මහජන චතුරස්රෙ 

 

වයාපෘතිෙ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි අනුවර්තක භාවිතෙන්හ තුළින්හ එම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම. 

වයාපෘති දෙෝජනාව මහනුවර නගර මධයෙ තුළ සුවපහසු ආකර්ෂණීෙ වටිටාවේ දගාඩනැගීම.  

 

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ික්ෂකය ප්රාමේශීය මල්කේ 
මකාට්ඨාසය 

පළාත් පාලන ආයතනය 

මධයම  මහනුවර ගඟවටදකෝරළෙ මහනුවර මහා නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැමගනහිර ද්කුණ බටහිර 

කැේදපටිදපාළ 
මාවත 

කැේදපටිදපාළ 
මාවත 

කැේදපටිදපාළ 
මාවත 

එස්.ඩේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනාෙක 
මාවත 

ප්රදේශෙ කැේදපටිදපාළ මාවත හා එස්.ඩේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනාෙක මාවත.  

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ස්ථානීය පිහිටීම

 

 

 

 

 

 

 

අවට භූමි භාවිතෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



190

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

වයාපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණෙ වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති ේදෂ්ත්රෙ පාරිසරික  ආර්ික  සාමාජයීෙ  

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

• ආරක්ෂාකාරී, සුවපහසු හා ප්රසන්හන නගරෙේ බිහි කිරීම.  

• ඌන උපදෙෝජිත ඉඩේ උපදෙෝජනෙ කිරීම. 

• ඇවිදීදේ පහසුකේ සහිත නාගරික උදයානෙේ දගාඩනැගීම.  

• සුවපහසු පදික ගමනාගමන පරිසරෙේ නිර්මාණෙ කිරීම.  

• දලෝක උරුම දගාඩනැිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම.  

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

මහනුවර නගරෙට 2030 වර්ෂෙ වන විට පැමිදණ් ෙැයි අදේක්ෂිත ජනගහනෙ 406,000ේ පමණ දේ.  

ඒ අනුව, නගරෙ තුළ සැරිසරන ජනතාව සඳහා විධිමත් දලස සකස් කරන ලද පදික අවකාශ වල 
අවශයතාවෙේ ඇත.  

ගුඩ්දෂඩ් බස් නැවතුේදපාළ, දුේරිෙ ස්ථානෙ, මහ දරෝහල ෙන මිනිසුන්හ බහුලව ගැවදසන ස්ථාන වලට 
මැදිව ිහිටා ඇති අදාළ වයාපෘති භූමිෙ ජනතාවට විදේකීව ගත කිරීමටත් තර්ජනෙට ලේව ඇති දලෝක 
උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම සඳහාත් දමම වයාපෘති දැඩි අවශයතාවෙේ ඇත.   

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජය  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ දේතු 
දේවන්හන 

- 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

දපාලිස් දදපාර්තදේන්හතුවට ඉඩදේ අයිතිෙ සතුදේ.  

- 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

මිනින්හදදෝරු සැලැස්මේ දනාමැත. 

වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති කාලසීමාව දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

 මුළු ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

දලෝක බැංකු ආධාර  

වයාපෘතිදේ විස්තර  

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ :   

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 
අවශයතාවෙ 

 

භූමි අලංකරණ කටයුතු :  

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ 
සිදු කරන ක්රමෙ  

ඇත  නැත  නැති නේ සුදුසු දෙෝජිත 
ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

 

කලාපෙ උපදෙෝිතා දස්වා කලාපෙ කලාපීෙ 
අනුකූලතාවෙ 

ඇත  නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 නැත - 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

• දපාලිස් දදපාර්තදේන්හතුවට අෙත් නිල නිවාස සංකීර්ණෙේ වශදෙන්හ පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි භාවිතා 
දේ. 

• පවුල්ප ඒකක 38ේ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංකීර්ණ 04ේ තුළ වාසෙ කරයි. 

• නව නිවාස ඒකක 02ේ තුළ පවුල්ප ඒකක 02ේ ජීවත් දේ.  

පවතින ස්වභාවෙ 

අදාළ භූමිදේ නිසි අපජල බැහැර කිරීදේ ක්රමදේදෙේ දනාමැතිකම නිසා නගරෙ භාවිතා කරන්හනන්හ හට සනීපාරක්ෂක ගැටලු 
මතු වී ඇත.  
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වයාපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 
කිරීම 

 දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණෙ වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති ේදෂ්ත්රෙ පාරිසරික  ආර්ික  සාමාජයීෙ  

වයාපෘතිදේ 
අරමුණු 

• ආරක්ෂාකාරී, සුවපහසු හා ප්රසන්හන නගරෙේ බිහි කිරීම.  

• ඌන උපදෙෝජිත ඉඩේ උපදෙෝජනෙ කිරීම. 

• ඇවිදීදේ පහසුකේ සහිත නාගරික උදයානෙේ දගාඩනැගීම.  

• සුවපහසු පදික ගමනාගමන පරිසරෙේ නිර්මාණෙ කිරීම.  

• දලෝක උරුම දගාඩනැිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම.  

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

මහනුවර නගරෙට 2030 වර්ෂෙ වන විට පැමිදණ් ෙැයි අදේක්ෂිත ජනගහනෙ 406,000ේ පමණ දේ.  

ඒ අනුව, නගරෙ තුළ සැරිසරන ජනතාව සඳහා විධිමත් දලස සකස් කරන ලද පදික අවකාශ වල 
අවශයතාවෙේ ඇත.  

ගුඩ්දෂඩ් බස් නැවතුේදපාළ, දුේරිෙ ස්ථානෙ, මහ දරෝහල ෙන මිනිසුන්හ බහුලව ගැවදසන ස්ථාන වලට 
මැදිව ිහිටා ඇති අදාළ වයාපෘති භූමිෙ ජනතාවට විදේකීව ගත කිරීමටත් තර්ජනෙට ලේව ඇති දලෝක 
උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම සඳහාත් දමම වයාපෘති දැඩි අවශයතාවෙේ ඇත.   

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජය  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ දේතු 
දේවන්හන 

- 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

දපාලිස් දදපාර්තදේන්හතුවට ඉඩදේ අයිතිෙ සතුදේ.  

- 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනින්හදදෝරු 
සැලසුේ අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

මිනින්හදදෝරු සැලැස්මේ දනාමැත. 

වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති කාලසීමාව දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

 මුළු ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

දලෝක බැංකු ආධාර  

වයාපෘතිදේ විස්තර  

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ :   

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 
අවශයතාවෙ 

 

භූමි අලංකරණ කටයුතු :  

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ 
සිදු කරන ක්රමෙ  

ඇත  නැත  නැති නේ සුදුසු දෙෝජිත 
ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

 

කලාපෙ උපදෙෝිතා දස්වා කලාපෙ කලාපීෙ 
අනුකූලතාවෙ 

ඇත  නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 නැත - 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

• දපාලිස් දදපාර්තදේන්හතුවට අෙත් නිල නිවාස සංකීර්ණෙේ වශදෙන්හ පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි භාවිතා 
දේ. 

• පවුල්ප ඒකක 38ේ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංකීර්ණ 04ේ තුළ වාසෙ කරයි. 

• නව නිවාස ඒකක 02ේ තුළ පවුල්ප ඒකක 02ේ ජීවත් දේ.  

පවතින ස්වභාවෙ 

අදාළ භූමිදේ නිසි අපජල බැහැර කිරීදේ ක්රමදේදෙේ දනාමැතිකම නිසා නගරෙ භාවිතා කරන්හනන්හ හට සනීපාරක්ෂක ගැටලු 
මතු වී ඇත.  
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විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි 04   

නව නිවාස ඒකක 02   

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

 

 

 

 

 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

01. ඉඩම මිනුේ ගත කිරීම හා අදනකුත් මූලික කටයුතු 05 

02. දපාලිස් නිළ නිවාස ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීම හා පවතින දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම 1,819 

  

මුළු එකතුව  

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

අදාළ ඉඩම අත්කර ගැනීම දපාලිස් දදපාර්තදේන්හතුව  

දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව  

දරගුලාසි සහ 

මාර්දගෝපදේශ 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 
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දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘති ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

01. ඉඩම මිනුේ ගත කිරීම හා අදනකුත් මූලික කටයුතු 05 

02. දපාලිස් නිළ නිවාස ප්රතිස්ථාපනෙ කිරීම හා පවතින දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම 1,819 

  

මුළු එකතුව  

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

අදාළ ඉඩම අත්කර ගැනීම දපාලිස් දදපාර්තදේන්හතුව  

දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව  

දරගුලාසි සහ 

මාර්දගෝපදේශ 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 
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 නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිදේ සැලසුේ සහ 

දගාඩනැඟිලි දරගුලාසි 

දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ සඳහා පුරාවිදයා 

දදපාර්තදේන්හතුදේ උපදදස් 

 

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 

විස්තර) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 07 

වයාපෘතිදේ නම දලෝක උරුම දගාඩනැඟිල්පල සංරේෂණෙ කිරීම හා දෙෝගය භාවිතෙට දොමු කිරීම. 

 

වයාපෘතිෙ පැරණි නිතිඥ කාර්ොල සංකිර්ණෙ නවීකරණෙ කිරීම. 

 

වයාපෘති දෙෝජනාව දලෝක උරුම නගරෙ තුළ වයාේතව පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරේෂණෙ කිරීම. 

 

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ිේකෙ ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාසෙ 

පළාත් පාලන ආෙතනෙ 

මධයම පළාත 

 

මහනුවර කඩවත් සතර සහ 
ගඟවට දකෝරදේ 

මහනුවර මහ නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

ඇහැදල්පදපාළ 
වලේව සහ 
ආපනශාලා  

දේව වීදිෙ දපෞේගලික වාණිජ 
දගාඩනැඟිල්පල 

දපෞේගලික වාණිජ 
දගාඩනැඟිල්පල 

ප්රදේශෙ දේව වීදිෙ 

 

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

පැරණි නීතිඥ  

කොර්යොල  කීර්ණය 

ඇහැගල්ගපොළ 

වලව්ව 
ආපනශොලො 

වොණිජ 

ග ොඩනැගිලි 

� දළඳො මොළි ොව 

ගේවස්ථොනය ඩී .එස්
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වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 07 

වයාපෘතිදේ නම දලෝක උරුම දගාඩනැඟිල්පල සංරේෂණෙ කිරීම හා දෙෝගය භාවිතෙට දොමු කිරීම. 

 

වයාපෘතිෙ පැරණි නිතිඥ කාර්ොල සංකිර්ණෙ නවීකරණෙ කිරීම. 

 

වයාපෘති දෙෝජනාව දලෝක උරුම නගරෙ තුළ වයාේතව පවතින දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරේෂණෙ කිරීම. 

 

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ිේකෙ ප්රාදේශීෙ දල්පකේ 
දකාට්ටඨාසෙ 

පළාත් පාලන ආෙතනෙ 

මධයම පළාත 

 

මහනුවර කඩවත් සතර සහ 
ගඟවට දකෝරදේ 

මහනුවර මහ නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැදගනහිර දකුණ බටහිර 

ඇහැදල්පදපාළ 
වලේව සහ 
ආපනශාලා  

දේව වීදිෙ දපෞේගලික වාණිජ 
දගාඩනැඟිල්පල 

දපෞේගලික වාණිජ 
දගාඩනැඟිල්පල 

ප්රදේශෙ දේව වීදිෙ 

 

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 

 

 

පැරණි නීතිඥ  

කොර්යොල  කීර්ණය 

ඇහැගල්ගපොළ 

වලව්ව 
ආපනශොලො 

වොණිජ 

ග ොඩනැගිලි 

� දළඳො මොළි ොව 

ගේවස්ථොනය ඩී .එස්
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අවට භුමි භාවිතෙ 

 

 

දමම දගාඩනැඟිල්පල ශ්රි දළඳා මාළිගාදේ ප්රධාන ිටවීදේ දදාරටුවට ොබදව ිහිටි දේව වීදිෙට මුහුණුලා 

ිහිටා ඇති අතර මහනුවර   දලෝක උරුම කලාපෙ තළ ිහිටා ඇත. දමම දගාඩනැඟිල්පදල්ප වෙඹ දිශාදේ 

ඇහැදල්පදපාළ වලේව හා අදනකුත් වාණිජ දගාඩනැඟිලි වලින්හ වටවී ඇත.  

 

 

වයපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයපෘතිදේ 

ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු 

කිරීම 

✓  දීර්ඝ 

කිරීම 

 ඉඩේ 

සංවර්ධනෙ 

කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂණෙ වාණිජ භූ දර්ශනෙ  

කිරීම හා 

අලංකරණෙ 

දලෝක 

උරුම 

නිවාස නැවත 

පදිංචි 

කිරීම 

ෙටිතල 

පහසුකේ 

 

   ✓      

වයාපෘති ේදෂ්ත්රෙ පාරිසරික ✓  ආර්ික ✓  සාමාජයීෙ ✓  

වයාපෘතිදේ අරමුණු • දලෝක උරුම දගාඩනැඟිල්පල ආරේෂා කිරීම හා එම දගාඩනැඟිල්පදල්ප ඓතිහාසික වටිනාකම 
සුරේෂිත කිරීම. 

•  දලෝක උරුම දගාඩනැඟිල්පල ජීවමාන කිරීම. 

• දෙෝගය භාවිතෙ තුළින්හ ශ්රි දළඳා මාළිගාවට වන්හදනාකරුවන්හ සඳහා දස්වා ස්ථානෙේ ඇති 
කිරිම. 

• අවට භූමි භාවිතෙට සුසංගත �ොවලට දොමු කිරීම. 

වයාපෘතිදේ 

අවශයතාවෙ 

මාළිගාවට පැමිදණන  වන්හදනාකරුවන්හ සඳහා ශ්රි දළඳා මාළිගාදේ අවට ප්රදේශදේ අවශය දවදහස 

නිවාගැනීම, දතාරතුරු මධයස්ථානෙේ, පාරේපරික පූජා භාණ්ඩ හා අදනකුත් දස්වා පහසුකේ ලබා 

ගැනීදේ ස්ථානෙේ දනාමැතිවීම. 

එම දේතුදවන්හ ඉහත කී පැරණි නීතිඥ කාර්ොලෙ දගාඩනැඟිල්පල ඉතා සුදුසු ස්ථානෙ දලස හඳුනාගත් 

අතර, දමම දගාඩනැඟිල්පදල්ප ිහිටීම හා සංවර්ධනෙ කිරීම තුළින්හ  දමම කලාපෙ සුසංගත දලස 

සංවර්ධනෙ කිරීම අවශය දේ. 

 

 

 

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජය ✓  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ ✓  නැත  නැති නේ 
දේතු 
දේවන්හන 

 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ දවත භුේතිෙ භාරදී ඇත. 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනි
න්හදදෝරු 
සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ නම දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

මහ 
6585 
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වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) ✓  

දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු
) 

 මුළු 
ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

1. සංවර්ධන �ොවලිෙ  -   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

 

වයාපෘතිදේ 
විස්තර  

1. පදිංචිකරුවන්හ සඳහා වන්හදි ලබාදීදේ ක්රමදෙන්හ දගාඩනැඟිල්පදලන්හ නිදහස් කිරීම. 

2. දමම වයාපෘති තුළින්හ පහත සඳහන්හ �ොවලිෙ සිදු දකදර්. 

I. පවතින දගාඩනැඟිල්පල නවීකරණෙ කිරීම 

II. වන්හදනාකරුවන්හ සඳහා විශ්රාමශාලා ඇති කිරීම 

III. එළවලු සහිත ආහාර පමණේ සපෙන ආපනශාලා ඇති කිරීම 

IV. වන්හදනාකරුවන්හ සඳහා දතාරතුරු මධයස්ථානෙේ ඇති කිරීම 

V. සංස්කෘතික හා පාරේපරික කලා නිපැයුේ මධයස්ථානෙේ ඇති කිරීම  

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ :   

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 
අවශයතාවෙ 

 

භූමි අලංකරණ කටයුතු :  
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වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජය ✓  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ ✓  නැත  නැති නේ 
දේතු 
දේවන්හන 

 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ දවත භුේතිෙ භාරදී ඇත. 

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනි
න්හදදෝරු 
සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ නම දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

මහ 
6585 
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වයාපෘතිඡේ විස්තරය : 

වයාපෘති 
කාලසීමාව 

දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) ✓  

දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු
) 

 මුළු 
ඇස්තදේන්හතුගත 
විෙදම 

 

මූලය ප්රතිපාදන 
ක්රමෙ 

1. සංවර්ධන �ොවලිෙ  -   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

 

වයාපෘතිදේ 
විස්තර  

1. පදිංචිකරුවන්හ සඳහා වන්හදි ලබාදීදේ ක්රමදෙන්හ දගාඩනැඟිල්පදලන්හ නිදහස් කිරීම. 

2. දමම වයාපෘති තුළින්හ පහත සඳහන්හ �ොවලිෙ සිදු දකදර්. 

I. පවතින දගාඩනැඟිල්පල නවීකරණෙ කිරීම 

II. වන්හදනාකරුවන්හ සඳහා විශ්රාමශාලා ඇති කිරීම 

III. එළවලු සහිත ආහාර පමණේ සපෙන ආපනශාලා ඇති කිරීම 

IV. වන්හදනාකරුවන්හ සඳහා දතාරතුරු මධයස්ථානෙේ ඇති කිරීම 

V. සංස්කෘතික හා පාරේපරික කලා නිපැයුේ මධයස්ථානෙේ ඇති කිරීම  

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ :   

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ සඳහා 
අවශයතාවෙ 

 

භූමි අලංකරණ කටයුතු :  
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පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ සිදු 
කරන ක්රමෙ  

ඇත 
√ 

නැත  නැති නේ සුදුසු දෙෝජිත 
ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

 

කලාපෙ පූජා භුමි කලාපෙ කලාපීෙ 
අනුකූලතාව
ෙ 

ඇත 
✓  

නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

දමම දගාඩනැඟිල්පල 19 වන ශත වර්ෂදේ බ්රිතානය යුගදේ අේව ගාලේ දලස ඉදිකරන ලද බවට වාර්තා වන අතර ගදඩාල්ප 
සහ ලී සහිත නිර්මාණ වලින්හ යුතු දගාඩනැඟිල්පලේ වන අතර වහලෙ සඳහා උළු භාවිතා කර ඇත.  

දගාඩනැඟිල්පදල්ප මුහුණත දපනුම බ්රිතානය  ගෘහ නිර්මාණ වටිනාකමින්හ හා  මැද මිදුල සහිත දගාඩනැඟිල්පලේ දලස ඉදිකර 
ඇත. දමම දේතුදවන්හ දගාඩනැඟිල්පල 2005 වර්ෂදේ දී දලෝක උරුම කමිටුව විසින්හ ඓතිහාසික හා ගෘහ නිර්මාණාත්මක 
වටිනාකමින්හ යුත් දගාඩනැඟිල්පලේ දලස ගැසට්ට කරන ලදී. 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

 

 

 

 

 

පවතින ස්වභාවෙ 

දමම දගාඩනැඟිල්පදල්ප කාමර 29 ේ පවතින අතර එම කාමරවල නීතිඥ කාර්ෙොල පවත්වාදගන ෙයි. දැනට පැරණි ගරා 
වැටුනු දගාඩනැඟිල්පලේ පවති.  

විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

බිේ මහල වර්ග අඩි 7552     

පළමු මහල වර්ග අඩි 7131     

 

 

 

 

 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

 

වයාපෘති දළ ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

බිේ මහල (වර්ග අඩි 7552) 60.41 

පළමු මහල (වර්ග අඩි 7131) 57.05 

මුළු එකතුව 117.46 

 

අනුමැතිෙ ලබා ගත යුතු ආෙතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

නැවත පදිංචි කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර සභාව 

නි. අධයේෂ (ඉඩේ) 

දගාඩනැිලි සංවර්ධනෙ කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව 

අධයේෂ(වයාපෘති 
කළමණාකරණ)-උතුරු කලාපෙ 
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පවතින ධාරිතාවෙ පවතින ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ සිදු 
කරන ක්රමෙ  

ඇත 
√ 

නැත  නැති නේ සුදුසු දෙෝජිත 
ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

 

කලාපෙ පූජා භුමි කලාපෙ කලාපීෙ 
අනුකූලතාව
ෙ 

ඇත 
✓  

නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

දමම දගාඩනැඟිල්පල 19 වන ශත වර්ෂදේ බ්රිතානය යුගදේ අේව ගාලේ දලස ඉදිකරන ලද බවට වාර්තා වන අතර ගදඩාල්ප 
සහ ලී සහිත නිර්මාණ වලින්හ යුතු දගාඩනැඟිල්පලේ වන අතර වහලෙ සඳහා උළු භාවිතා කර ඇත.  

දගාඩනැඟිල්පදල්ප මුහුණත දපනුම බ්රිතානය  ගෘහ නිර්මාණ වටිනාකමින්හ හා  මැද මිදුල සහිත දගාඩනැඟිල්පලේ දලස ඉදිකර 
ඇත. දමම දේතුදවන්හ දගාඩනැඟිල්පල 2005 වර්ෂදේ දී දලෝක උරුම කමිටුව විසින්හ ඓතිහාසික හා ගෘහ නිර්මාණාත්මක 
වටිනාකමින්හ යුත් දගාඩනැඟිල්පලේ දලස ගැසට්ට කරන ලදී. 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

 

 

 

 

 

පවතින ස්වභාවෙ 

දමම දගාඩනැඟිල්පදල්ප කාමර 29 ේ පවතින අතර එම කාමරවල නීතිඥ කාර්ෙොල පවත්වාදගන ෙයි. දැනට පැරණි ගරා 
වැටුනු දගාඩනැඟිල්පලේ පවති.  

විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

බිේ මහල වර්ග අඩි 7552     

පළමු මහල වර්ග අඩි 7131     

 

 

 

 

 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

 

වයාපෘති දළ ිරිවැෙ 

කාර්ෙෙ ිරිවැෙ (රු. මිලි.) 

බිේ මහල (වර්ග අඩි 7552) 60.41 

පළමු මහල (වර්ග අඩි 7131) 57.05 

මුළු එකතුව 117.46 

 

අනුමැතිෙ ලබා ගත යුතු ආෙතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

නැවත පදිංචි කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

මහනුවර මහනගර සභාව 

නි. අධයේෂ (ඉඩේ) 

දගාඩනැිලි සංවර්ධනෙ කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ 

පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව 

අධයේෂ(වයාපෘති 
කළමණාකරණ)-උතුරු කලාපෙ 
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මහනුවර මහානගර සභාව 

මධයම සංස්කෘතික අරමුදල 

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිදේ සැලසුේ 
සහ දගාඩනැඟිලි 
දරගුලාසි 

 

මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්දේ සඳහන්හ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි දරගුලාසිෙට 
අනුව නවීකරණෙ කළ යුතුෙ. 

�තානය යුගෙට අෙත් ගෘහ නිර්මාණ වැදගත්කම ආරේෂා කළ යුතුෙ. 

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 
විස්තර) 

1. ිඹූරුපත 

2. දගාඩනැඟිලි සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 08 

වයාපෘතිදේ නම පැරණි තැපැල්ප කාර්ොල දගාඩනැඟිල්පල සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

වයාපෘතිෙ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි නවීකරණෙ මඟින්හ එම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම හා ආර්ික, 

සමාජයීෙ වටිනාකමේ ඇති කිරීම. 

වයාපෘති දෙෝජනාව පවතින පැරණි දගාඩනැඟිල්පල සංරක්ෂණෙ කිරීම හා නවීකරණෙ කිරීම.  

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ික්ෂකය ප්රාමේශීය මල්කේ 
මකාට්ඨාසය 

පළාත් පාලන ආයතනය 

මධයම  මහනුවර කඩවත් සතර සහ 
ගඟවටදකෝරළෙ 

මහනුවර මහ නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැමගනහිර ද්කුණ බටහිර 

මැද ඇළ හා 
ඉංජිදන්හරු දස්වා 
ආෙතනෙ 

දටලිදකාේ පළාත් 
කාර්ොලෙ 

දුේරිෙදපාළ පාර නව තැපැල්ප කාර්ොල 
දගාඩනැඟිල්පල 

ප්රදේශෙ දුේරිෙදපාළ පාර  

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 
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වයාපෘතිය හඳුනාෙැනීම  (ප්රමුඛ්තාවය අනුව වයාපෘති අංකය) : 08 

වයාපෘතිදේ නම පැරණි තැපැල්ප කාර්ොල දගාඩනැඟිල්පල සංවර්ධන වයාපෘතිෙ 

වයාපෘතිෙ දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි නවීකරණෙ මඟින්හ එම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ කිරීම හා ආර්ික, 

සමාජයීෙ වටිනාකමේ ඇති කිරීම. 

වයාපෘති දෙෝජනාව පවතින පැරණි දගාඩනැඟිල්පල සංරක්ෂණෙ කිරීම හා නවීකරණෙ කිරීම.  

 

වයාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය : 

ස්ථානෙ පළාත දිස්ික්ෂකය ප්රාමේශීය මල්කේ 
මකාට්ඨාසය 

පළාත් පාලන ආයතනය 

මධයම  මහනුවර කඩවත් සතර සහ 
ගඟවටදකෝරළෙ 

මහනුවර මහ නගර සභාව 

මායිේ උතුර නැමගනහිර ද්කුණ බටහිර 

මැද ඇළ හා 
ඉංජිදන්හරු දස්වා 
ආෙතනෙ 

දටලිදකාේ පළාත් 
කාර්ොලෙ 

දුේරිෙදපාළ පාර නව තැපැල්ප කාර්ොල 
දගාඩනැඟිල්පල 

ප්රදේශෙ දුේරිෙදපාළ පාර  

 

 

 

 

 

ස්ථානීෙ ිහිටීම 
දැේදවන සිතිෙම 
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අවට භූමි භාවිතෙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘතිඡේ අවශයතාවය : 

වයාපෘතිදේ 
ස්වභාවෙ 

නව  වැඩි දියුණු කිරීම  දීර්ඝ 
කිරීම 

 

 

ඉඩේ 
සංවර්ධනෙ 
කිරීම පමණි 

 

වයාපෘති වර්ගෙ සංරක්ෂ
ණෙ 

වාණිජ භූ දර්ශනෙ  
කිරීම හා 
අලංකරණෙ 

දලෝක 
උරුම 

නිවාස නැවත 
පදිංචි 
කිරීම 

ෙටිතල පහසුකේ 

       

වයාපෘති ේදෂ්ත්රෙ පාරිසරික  ආර්ි
ක 

 සාමාජ
යීෙ 

 

වයාපෘතිදේ අරමුණු • නගර සංවර්ධනෙට ගැලදපන අයුරින්හ නවීකරණෙ කර සංරක්ෂණෙ කිරීම. 

• ඌන භාවිතෙ මඟහරවා උපරිම ඵලදායී දලස භාවිතා කිරීමට අවශය පරිදි දගාඩනැඟිලි 
සංවර්ධනෙ කිරීම.  

වයාපෘතිදේ 
අවශයතාවෙ 

ඌන භාවිතෙකින්හ යුත් පැරණි තැපැල්ප කාර්ොල දගාඩනැඟිල්පල නගරදේ අවශයතාවෙට හා උපරිම 
ඵලදායී දලස භාවිතා කිරීමට හැකි පරිදි නවීකරණෙ කිරීම.   

 

 

වයාපෘති භූමිඡේ ඡතාරතුරු : 

ඉඩදේ වර්තමාන 
අයිතිෙ 

පුේගලික  රාජය  දවනත්  

ඉඩදේ භුේතිෙ 
නිරවුල්පද ෙන වග 

ඔේ  නැත  නැති නේ දේතු දේවන්හන - 

අයිති ෙ ිළිබඳ 
විස්තර 

තැපැල්ප දදපාර්තදේන්හතුව සතු ඉඩමකි.  

මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනි
න්හදදෝරු 
සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

- - - - - - 

 

ව්යාපෘතියේ විස්තරය : 

වයාපෘති කාලසීමාව දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

 මුළු 
ඇස්තදේ
න්හතු 

ගත විෙදම 

රු.මිලි. 200 

මූලය ප්රතිපාදන ක්රමෙ මහා භාණ්ඩාගාරෙ 

වයාපෘතිදේ විස්තර  

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ 

 

 

සැපයුේකර 
නැත 

අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය 
ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ : සැපයුේකර නැත - 

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ 
සඳහා අවශයතාවෙ 

- 

භූමි අලංකරණ කටයුතු : - 

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින 
ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ 
සිදු කරන ක්රමෙ  

ඇත  නැත  නැති නේ සුදුසු දෙෝජිත 
ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

- 

කලාපෙ උපදෙෝගීතා දස්වා කලාපෙ  කලාපීෙ 
අනුකූලතාවෙ 

ඇත  නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

ලබාදගන නැත. 

පවතින ස්වභාවෙ 

ප්රධාන දගාඩනැඟිලි දදකේ සහිතව කුඩා දගාඩනැඟිලි කිහිපෙේ පවතින අතර, එේ දගාඩනැඟිල්පලේ මහල්ප 05ේ දලස 
සංවර්ධනෙ කර ඇත. වයාපෘතිෙ සහිත දෙෝජිත දගාඩනැඟිල්පල ඉතා පැරණි එකකි.  
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මිනින්හදදෝරු 
සැලැස්දේ විස්තර 

මිනි
න්හදදෝරු 
සැලසුේ 
අංකෙ 

මිනින්හදදෝරු තැනදේ 
නම 

දිනෙ ඉඩදේ ප්රමාණෙ 

- - - - - - 

 

ව්යාපෘතියේ විස්තරය : 

වයාපෘති කාලසීමාව දකටි කාලීන 
(1>අවුරුදු) 

 මධය කාලීන 

(1-3 අවුරුදු) 

 දිගු කාලීන 

(3>අවුරුදු) 

 මුළු 
ඇස්තදේ
න්හතු 

ගත විෙදම 

රු.මිලි. 200 

මූලය ප්රතිපාදන ක්රමෙ මහා භාණ්ඩාගාරෙ 

වයාපෘතිදේ විස්තර  

පවතින ෙටිතල 
පහසුකේ 

ජලෙ 

 

 

සැපයුේකර 
නැත 

අවශය ධාරිතාවෙ විදුලිෙ අවශය 
ධාරිතාවෙ 

පානීෙ අවශයතාවෙ : සැපයුේකර නැත - 

ස්නානෙ ඇතුළු දසෞඛ්ය පහසුකේ 
සඳහා අවශයතාවෙ 

- 

භූමි අලංකරණ කටයුතු : - 

පවතින ධාරිතාවෙ පවතින 
ධාරිතාවෙ : 

ඝන අපරවය කළමනාකරණෙ 
සිදු කරන ක්රමෙ  

ඇත  නැත  නැති නේ සුදුසු දෙෝජිත 
ඝන අපරවය 
කළමනාකරණ ක්රමෙ 

- 

කලාපෙ උපදෙෝගීතා දස්වා කලාපෙ  කලාපීෙ 
අනුකූලතාවෙ 

ඇත  නැත  

ඉතිහාසෙ (අදාළ නේ) 

 

වර්තමාන තත්වෙ (මිනුේ සහිතව විස්තරෙ) 

ලබාදගන නැත. 

පවතින ස්වභාවෙ 

ප්රධාන දගාඩනැඟිලි දදකේ සහිතව කුඩා දගාඩනැඟිලි කිහිපෙේ පවතින අතර, එේ දගාඩනැඟිල්පලේ මහල්ප 05ේ දලස 
සංවර්ධනෙ කර ඇත. වයාපෘතිෙ සහිත දෙෝජිත දගාඩනැඟිල්පල ඉතා පැරණි එකකි.  
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විස්තරෙ ඒකක ගණන දිග පළල 

- - - - 

- - - - 

පවතින ස්වභාවදේ ඡාොරූප 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දෙෝජිත සැලැස්ම සහ නිර්මාණාත්මක අවශයතා 

                                                                             වයාපෘති ිරිවැෙ 

                කාර්ෙෙ ිරිවැෙ  

(රු. මිලි.) 

01. දගාඩනැඟිලි නවීකරණෙ 185.00 

02. වාහන නැවතුේ ඉඩකඩ සහිත භූමි අලංකරණෙ  15.00 

මුළු එකතුව 200.00 

 

 

අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

දගාඩනැඟිලි සැලසුේ කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ පළාත් අධයක්ෂ 

පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව අධයක්ෂ ජනරාල්ප 

ජාතික දගාඩනැඟිලි පර්දේෂණ 
ආෙතනෙ 

අධයක්ෂ 

මහනුවර මහ නගර සභාව නාගරික දකාමසාරිස් 

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ 

 

 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ 
සැලසුේ සහ දගාඩනැඟිලි 
දරගුලාසි 

• දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ සඳහා 
පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුදේ උපදදස්. 

• ජාතික දගාඩනැඟිලි පර්දේෂණ ආෙතනෙ මඟින්හ 
වූහාත්මක ස්ථායිභාවෙ. 

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 
විස්තර) 
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අනුමැතිය ලබා ෙත යුතු ආයතන : 

කාර්ෙෙ අදාළ ආෙතනෙ බලෙලත් නිලධාරිො 

දගාඩනැඟිලි සැලසුේ කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙ පළාත් අධයක්ෂ 

පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුව අධයක්ෂ ජනරාල්ප 

ජාතික දගාඩනැඟිලි පර්දේෂණ 
ආෙතනෙ 

අධයක්ෂ 

මහනුවර මහ නගර සභාව නාගරික දකාමසාරිස් 

දරගුලාසි සහ 
මාර්දගෝපදේශ 

 

 

දරගුලාසි මාර්දගෝපදේශ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිදේ 
සැලසුේ සහ දගාඩනැඟිලි 
දරගුලාසි 

• දලෝක උරුම දගාඩනැඟිලි සංරක්ෂණෙ සඳහා 
පුරාවිදයා දදපාර්තදේන්හතුදේ උපදදස්. 

• ජාතික දගාඩනැඟිලි පර්දේෂණ ආෙතනෙ මඟින්හ 
වූහාත්මක ස්ථායිභාවෙ. 

ඇමුණුේ වල විස්තර (මිනින්හදදෝරු සැලසුේ, වාස්තු විදයාත්මක සැලසුේ දහෝ දවනත් සැලසුේ වල ිටපත් ඇත්නේ ඒවාදේ 
විස්තර) 
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07 වන පරිච්ඡේදය 

සංවර්ධන කලාප හා කලාපිකරණ නියමතා 
 

7.1  හැඳින්වීම 

මහනුවර මහා නගර සභා සංවර්ධන සැලැස්මේ කලාපිකරණ සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳහා 
සංවර්ධන ඝනත්වය, භූ විෂමතාව, පාරිසරික භූ දර්ශනයන් හා ජල ප්රමේශ ආදිය සලකා මන්වාසික, 
සංචාරක හා වාණිජ ආදී භාවිතයන්මගන් යුත් කලාප හඳුනා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව කලාපිකරණය 
කිරීමේදී ඒ ඒ ප්රමේශයන්මේ ලාක්ෂණික ගුණාංගයන්, ස්වභාවික ආපදාවන් හා අමේනික පාරිසරික 
සැකැස්ම හා අමේක්ිත සංවර්ධන ඝනත්වය සැලකිල්ලට ගන්න ලදී. තවද හන්තාන හා 
ේරිේමරෝස් කඳුවැටියන් දර්ශනීය මලස දිස්වන ස්ථානයන් පදනේ මකාට ගනිමින් දෘශයතාවයන් 
ආරක්ෂා අර ගැනීම සදහා මගාඩනැගිලි වල උස පාලනය කිරීමද සිදු කරන ලදී. ඉහත කරුණු 
සියල්ල පදනේ කර ගනිමින් සාමේක්ෂ මලස ඉහල ඝනත්වයකින් යුතුව සංවර්ධන කටයුතු සිදු කල 
හැකි ප්රමේශ, සංවර්ධන කටයුතු පාලනය කල යුතු ප්රමේශ හා සංවර්ධන නියමු සැල�ේ �යාත්මක 
කල යුතු ප්රමේශ ආදී ප්රමේශයන් හඳුනා ගන්නා ලදී.  

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රමේශ සංවර්ධන සැලැස්ම යටමත් මහනුවර මහා නගර සභා බල 
ප්රමේශය කලාප එමකාළහකට (11) කලාපිකරණය කරන ලදී. එම කලාප මගින් මලෝක උරුමයන් 
සංරක්ෂණය, සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය , වාණිජ හා මස්වා කටයුතු ප්රවර්ධනය, පාරිසරික 
ආරක්ෂණය හා මන්වාසික කටයුතු ප්රවර්ධනය අමේක්ිත මේ. මමමලස විවිධ සංවර්ධන 
ඝනත්වයන්මගන් යුතුව විවිධ භාවිතයන් ප්රමුඛ කලාපිකරණය කිරීමට මේතු වූමේ අදාළ කලාප වල 
පාරිසරික හා මානව �යාකාරකේ තුලනය කර ලාක්ෂණික ගුණාංගයන් ඉස්මතු කර ගනිමින් 
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා හිතකර ප්රමේශ වලට සවර්ධන කටයුතු දිශාගත කිරිමත්ය.   

07 jk mßÉfþoh

ixj¾Ok l,dm yd 
l,dmSlrK kshu;d

ye¢kaùu
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7.2 සංවර්ධන කලාප 

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රමේශ සංවර්ධන සැලැස්ම යටමත් මයෝජිත සංවර්ධන කලාපයන් 
පහත පරිදි මේ. 

1. පූජා භූමි කලාපය 

2. මලෝක උරුම කලාපය 

3. උපමයෝගිතා මස්වා කලාපය 

4. වැව රවුම කලාපය 

5. මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 

6. මන්වාසික කලාපය 

7. වාණිජ කලාපය I 

8. වාණිජ කලාපය II 

9. වාණිජ කලාපය III 

10. පාරිසරික කලාපය I 

11. පාරිසරික කලාපය II 

මයෝජිත කලාපිකරණ සැලැස්ම සිතියේ අංක 19න් ඉදිරිපත් කර ඇත.   

07 jk mßÉfþoh

ixj¾Ok l,dm yd 
l,dmSlrK kshu;d

ixj¾Ok l,dm
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7.2 සංවර්ධන කලාප 

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රමේශ සංවර්ධන සැලැස්ම යටමත් මයෝජිත සංවර්ධන කලාපයන් 
පහත පරිදි මේ. 

1. පූජා භූමි කලාපය 

2. මලෝක උරුම කලාපය 

3. උපමයෝගිතා මස්වා කලාපය 

4. වැව රවුම කලාපය 

5. මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 

6. මන්වාසික කලාපය 

7. වාණිජ කලාපය I 

8. වාණිජ කලාපය II 

9. වාණිජ කලාපය III 

10. පාරිසරික කලාපය I 

11. පාරිසරික කලාපය II 

මයෝජිත කලාපිකරණ සැලැස්ම සිතියේ අංක 19න් ඉදිරිපත් කර ඇත.   

7.2.1 ඡයෝජිත කලාපිකරණ සැලැස්ම 

සිතියේ අංක  19 : මයෝජිත කලාපිකරණ සැලැස්ම 
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7.3 කලාප සංගුණකය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මපර සිදු කරන ලද සැලසුේ හා  මගාඩනැගිලි මරගුලාසි සකස් 
කිරීමේ කටයුතු වලදී මගබිේ අනුපාත සංකල්පය මයාදා ගන්නා ලද අතර, කලාප සංගුණක 
සංකල්පය අලුමතන් හඳුන්වා දී ඇත. මමමඟින් සංවර්ධනකරුට සංවර්ධනය කල හැකි උපරීම 
මගබිේ ප්රමාණයක් ලබාදීමට නියමිතය. මහනුවර මහ නගර සභා සංවර්ධන සැලැස්ම (2020 - 
2030) මගින් 2030 වර්ෂය වන විට ඝනත්වය පදනේ කරගත් සංවර්ධනයක් එම සැලසුේ ප්රමේශය 
තුළ අමේක්ෂා මකාට ඇත. 2030 වර්ෂය වන විට මහනුවර නගරමේ  අමේක්ිත නාගරික සැකැස්ම 
පදනේ කරගනිමින් වාණිජ කලාප තුළ සාමේක්ෂව ඉහල සංවර්ධන ඝනත්වයක්ද මන්වාසික 
කලාපය තුල සාමේක්ෂව මධයම සංවර්ධන ඝනත්වයක්ද පාරිසරික කලාප තුළ සාමේක්ෂව අඩු 
සංවර්ධන ඝනත්වයක්ද මමම සැලසුේ මඟින් සැලසුේ මකාට ඇත. කලාප සංගුණකය මඟින් 
නිරූපනය වන්මන් මහනුවර නගරමේ අමේක්ිත නාගරික සැකැස්ම මවනුමවන් නගරමේ යේ 
කිසි ඉඩේ මකාටසක නිර්මාණය කල හැකි උපරිම මගබිේ ප්රමාණය මේ. 

සැලසුේ ප්රමේශය තුළ ඉදිකල හැකි උපරිම මගබිේ ප්රමාණය තීරණය කිරීමට මපර සංවර්ධනය 
සඳහා සුදුසු ප්රමේශ හඳුනාගැනීම මුලින්ම සිදු කරනු ලැමේ. සැලසුේ ප්රමේශය සඳහා සිදු කරන ලද 
විශ්මල්ෂණයන් නිරීක්ෂණයන් හා �යාකාරකේ රටාවන් මඟින් සාමේක්ෂව ඉහල ඝනත්ව 
සංවර්ධන ප්රමේශ, මධයම ඝනත්ව සංවර්ධන ප්රමේශ හා අඩු ඝනත්ව  සංවර්ධන ප්රමේශයන් හඳුනා 
ගන්නා ලදි. සියළුම සංවර්ධන කාර්යයන් , මභෞතික, සමාජීය, පාරිසරික හා ආර්ික අංශයන්  සමඟ 
සමතුලිත වන පරිදි සිදු විය යුතු බැවින්, සැලසුේ ප්රමේශමේ වර්තමාන තත්වය සවිස්තරාත්මකව 
විශ්මල්ෂණය මකාට නිගමනයන් හා උපකල්පනයන් සිදු කරන ලදි. 

කලාපීකරණය සිදු කිරීමේදී පාරිසරික සංමේදීතාව , අමේක්ිත සංවර්ධන තීව්රතාව, ප්රමේශමේ 
යටිතල පහසුකේ වයාේතිය, පවත්නා �යාකාරකේ, භූමගෝලීය සාධක හා ජන ඝනත්වය යන සාධක  
පදනේ කරගන්නා ලදි. ඒ අනුව යේ කලාපයක සාමේක්ෂව ඉහල කලාප සංගුණකයක් නීර්ණය මේ 
නේ එම කලාපමේ ඉහල යටිතල පහසුකේ සහිතව, වාණිජ කාර්යයන් සඳහා ප්රමුඛස්ථානයක් 
ලබාමදන ඉහළ ඝනත්වයකින් යුත් මිනිසුන්මේ ඉහළ ආකර්ශනයකින් යුත් කලාපයක් මලස 
හඳුනාගත හැකිය. එමමන්ම පාරිසරික සංමේදී ප්රමේශ, අඩු යටිතල පහසුකේ සහිත ප්රමේශ, සහ අඩු 
ඝනත්වයකින් යුත් සංවර්ධනයක් අමේක්ිත ප්රමේශවල, සාමේක්ෂව අඩු කලාප සංගුණකයක් 
නිරීක්ෂණය කළ හැක. 

ඒ අනුව විවිධ කලාප සංගුණකයන් මමම සංවර්ධන සැලැස්මට අදාළ සැලසුේ ප්ර මේශමේ විවිධ 
කලාපයන් සඳහා සකස් කරන ලදි. 

 

 

7.3.1 කලාප සංගුණකයන්ව නීර්ණය කළ ආකාරය 

සංවර්ධන සැලැස්මේ අරමුණු හා පරමාර්ථ මමන්ම අනාගතමේ අමේක්ිත නාගරික සැකැස්ම, 
පාරිසරික සංමේදීතාවය යන කාරණාවන් සලකා වාණිජ, මන්වාසික �යාකාරකේ සඳහා 
අනාගතමේ පහසුකේ සපයන සේපූර්ණ මගබිේ ප්රමාණය සැලසුේ ප්රමේශමේ  වර්තමානමේ  
පවතින සංවර්ධනය කල හැකි   මගබිේ ප්රමාණය අතර අනුපාතය මඟින් කලාප සංගුණකය ගණනය 
කල හැකිය. 
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7.3 කලාප සංගුණකය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මපර සිදු කරන ලද සැලසුේ හා  මගාඩනැගිලි මරගුලාසි සකස් 
කිරීමේ කටයුතු වලදී මගබිේ අනුපාත සංකල්පය මයාදා ගන්නා ලද අතර, කලාප සංගුණක 
සංකල්පය අලුමතන් හඳුන්වා දී ඇත. මමමඟින් සංවර්ධනකරුට සංවර්ධනය කල හැකි උපරීම 
මගබිේ ප්රමාණයක් ලබාදීමට නියමිතය. මහනුවර මහ නගර සභා සංවර්ධන සැලැස්ම (2020 - 
2030) මගින් 2030 වර්ෂය වන විට ඝනත්වය පදනේ කරගත් සංවර්ධනයක් එම සැලසුේ ප්රමේශය 
තුළ අමේක්ෂා මකාට ඇත. 2030 වර්ෂය වන විට මහනුවර නගරමේ  අමේක්ිත නාගරික සැකැස්ම 
පදනේ කරගනිමින් වාණිජ කලාප තුළ සාමේක්ෂව ඉහල සංවර්ධන ඝනත්වයක්ද මන්වාසික 
කලාපය තුල සාමේක්ෂව මධයම සංවර්ධන ඝනත්වයක්ද පාරිසරික කලාප තුළ සාමේක්ෂව අඩු 
සංවර්ධන ඝනත්වයක්ද මමම සැලසුේ මඟින් සැලසුේ මකාට ඇත. කලාප සංගුණකය මඟින් 
නිරූපනය වන්මන් මහනුවර නගරමේ අමේක්ිත නාගරික සැකැස්ම මවනුමවන් නගරමේ යේ 
කිසි ඉඩේ මකාටසක නිර්මාණය කල හැකි උපරිම මගබිේ ප්රමාණය මේ. 

සැලසුේ ප්රමේශය තුළ ඉදිකල හැකි උපරිම මගබිේ ප්රමාණය තීරණය කිරීමට මපර සංවර්ධනය 
සඳහා සුදුසු ප්රමේශ හඳුනාගැනීම මුලින්ම සිදු කරනු ලැමේ. සැලසුේ ප්රමේශය සඳහා සිදු කරන ලද 
විශ්මල්ෂණයන් නිරීක්ෂණයන් හා �යාකාරකේ රටාවන් මඟින් සාමේක්ෂව ඉහල ඝනත්ව 
සංවර්ධන ප්රමේශ, මධයම ඝනත්ව සංවර්ධන ප්රමේශ හා අඩු ඝනත්ව  සංවර්ධන ප්රමේශයන් හඳුනා 
ගන්නා ලදි. සියළුම සංවර්ධන කාර්යයන් , මභෞතික, සමාජීය, පාරිසරික හා ආර්ික අංශයන්  සමඟ 
සමතුලිත වන පරිදි සිදු විය යුතු බැවින්, සැලසුේ ප්රමේශමේ වර්තමාන තත්වය සවිස්තරාත්මකව 
විශ්මල්ෂණය මකාට නිගමනයන් හා උපකල්පනයන් සිදු කරන ලදි. 

කලාපීකරණය සිදු කිරීමේදී පාරිසරික සංමේදීතාව , අමේක්ිත සංවර්ධන තීව්රතාව, ප්රමේශමේ 
යටිතල පහසුකේ වයාේතිය, පවත්නා �යාකාරකේ, භූමගෝලීය සාධක හා ජන ඝනත්වය යන සාධක  
පදනේ කරගන්නා ලදි. ඒ අනුව යේ කලාපයක සාමේක්ෂව ඉහල කලාප සංගුණකයක් නීර්ණය මේ 
නේ එම කලාපමේ ඉහල යටිතල පහසුකේ සහිතව, වාණිජ කාර්යයන් සඳහා ප්රමුඛස්ථානයක් 
ලබාමදන ඉහළ ඝනත්වයකින් යුත් මිනිසුන්මේ ඉහළ ආකර්ශනයකින් යුත් කලාපයක් මලස 
හඳුනාගත හැකිය. එමමන්ම පාරිසරික සංමේදී ප්රමේශ, අඩු යටිතල පහසුකේ සහිත ප්රමේශ, සහ අඩු 
ඝනත්වයකින් යුත් සංවර්ධනයක් අමේක්ිත ප්රමේශවල, සාමේක්ෂව අඩු කලාප සංගුණකයක් 
නිරීක්ෂණය කළ හැක. 

ඒ අනුව විවිධ කලාප සංගුණකයන් මමම සංවර්ධන සැලැස්මට අදාළ සැලසුේ ප්ර මේශමේ විවිධ 
කලාපයන් සඳහා සකස් කරන ලදි. 

 

 

7.3.1 කලාප සංගුණකයන්ව නීර්ණය කළ ආකාරය 

සංවර්ධන සැලැස්මේ අරමුණු හා පරමාර්ථ මමන්ම අනාගතමේ අමේක්ිත නාගරික සැකැස්ම, 
පාරිසරික සංමේදීතාවය යන කාරණාවන් සලකා වාණිජ, මන්වාසික �යාකාරකේ සඳහා 
අනාගතමේ පහසුකේ සපයන සේපූර්ණ මගබිේ ප්රමාණය සැලසුේ ප්රමේශමේ  වර්තමානමේ  
පවතින සංවර්ධනය කල හැකි   මගබිේ ප්රමාණය අතර අනුපාතය මඟින් කලාප සංගුණකය ගණනය 
කල හැකිය. 

 

ඒ අනුව, එක් එක් කලාපයන්හි අමේක්ිත සංවර්ධන ඝනත්වයන් ළඟා  කර ගැනීම පිණිස කලාප 
සංගුණකයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. මමම කලාප සංගුණකය 2.75 ක උපරිමයක සිට 0 දක්වා අවමයක් 
අතර තීරණය කර ඇත. ඉහළ ඝනත්වයකින් යුතුව සංවර්ධන කටයුතු අමේක්ෂා  කරනු ලබන ප්රමේශ 
වල කලාප සංගුණකය 2.0 මහෝ ඊට වැඩි වන අතර කලාප සංගුකය 1.0 ට අඩු මේ නේ අඩු 
සංවර්ධන ඝනත්වයක් අමේක්ෂා මකමර්. 1.0 ත් 2.0 ත් අතර කලාප සංගුනක සහිත ප්රමේශවල 
මධයම මට්ටමකින් සංවර්ධන කටයුතු අමේක්ිත මේ. 

මහනුවර මහ නගර සභා බල ප්රමේශ සංවර්ධන සැලැස්මේ මයෝජිත කලාපීකරණ සැලැස්ම මඟින් 
එහි සෑම කලාපයකටම කලාප සංගුණකයකය හඳුන්වා දී ඇත. (සිතියේ අංක 20) ඒ අනුව සැලසුේ 
ප්රමේශමේ උපරිම කලාප සංගුණකය 2.75උපමයෝගිතා මස්වා කලාපයට අත් වන අතර උපරිම ජන 
ගහනයක් හා මස්වාවන් සඳහා මිනිසුන්මේ ඉහල ආකර්ශනයක් මමම කලාපය තුළ අමේක්ිතය. 
වාණිජ කලාප III  සඳහා අගය 2.0 ක කලාප සංගුණකයක්ද වාණිජ කලාප I හා II සඳහා අගය 1.75 
ක කලාප සංගුණකයක්ද සැලැස්ම මඟින් නීර්ණය මකාට ඇත.මන්වාසික කලාපය, මලෝක උරුම 
කලාපය හා පුජා භූමී  කලාපමේ කලාප සංගුණකය 1.5කි. මිශ්ර   සංවර්ධන කලාපමේ කලාප 
සංගුණකය 1.2ක් හා වැව රවුම කලාපමේ කලාප සංගුණකය 1.0 ක්ද මේ. පාරිසරික කලාප  II  හා 
කලාප සංගුණකය 0.5 ක් වන අතර අඩුම කලාප සංගුණකය වන 0 පාරිසරික කලාප I සඳහාද මේ. 

මහනුවර මහ නගර සභා සැලසුේ ප්රමේශමේ අමේක්ිත නාගරික සැකැස්මේ හරස්කඩ නීරීක්ෂණය 
කරන විට අඩු උත්තනාංශයකින් යුතු මේරාමදණිය, මහනුවර, කටුගස්මතාට සංවර්ධන බිේ තීරමේ 
සාමේක්ෂව ඉහළ සංවර්ධන ඝනත්වයක් අමේක්ෂා මකාට ඇත. එමමන්ම උත්තනාංශය ක්රමිකව 
වැඩිවන විට සංවර්ධන ඝනත්වයද ක්රමිකව අඩු වන පරිදි මමම සැලැස්ම සකස් කර ඇත. ඒ අනුව 
කලාප සංගුණකය හා අමනකුත් පරාමිතීන්ද ඇතුලත්ව යේ ඉඩේ මකාටසක් සඳහා නිර්මේශිත 
මගබිේ අනුපාතය දැක්මවන වගුව, වගු අංක 18 මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 
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7.3.2  එක් එක් කලාපඡේ කලාප සංගුණකය 2021-2030 

සිතියේ අංක  20: එක් එක් කලාපමේ කලාප සංගුණකය  
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7.4  සැලසුේ ප්රඡේශය සඳහා වූ ඡපාදු කලාපීකරණ නියමතා 

මමම පරිච්මච්දය මගින් සැලසුේ ප්රමේශමේ මපාදු නියමතාවන් කරුණු වශමයන් විස්තර මකමර්. 
විමශ්ෂමයන් කලාපය සඳහන් කර ඇති අවස්ථාවන් හැර මමම නියමතාවන් සෑම කලාපයකටම 
මපාදු නියමතාවන් මේ. එක් එක් කලාපමේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් සහ කලාපිකරණ 
සැලැස්මට අනූව කලාපයට අමේණික නියමතාවන් පරිච්මච්ද අංක 08න් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

7.4.1    වර්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනමත් 3 වන වගන්තිය යටමත් 
අංක 26/8 හා 1979.03.07 දිනැති අතිවිමශ්ෂ ගැසට් පත්රමේ නාගරික සංවර්ධන 
ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රමේශමේ 
පරිපාලන සීමාවන් තුල පිහිටි සියලුම ප්රමේශයන් සදහා  මමම මරගුලාසි බල පැවැත්මේ. 

7.4.2  කිසියේ සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කිරීමේදී ඊට අදාලවන සැලසුේ හා සංවර්ධන නියමතා 
සදහා මමම කලාපිකරන සැලැස්මේ නියමතාවන්ට අමතරව 2021 ජූලි මස 8 වන දිනැති 
හා අංක 2235/54 දරණ ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති සැලසුේ හා සංවර්ධන 
මරගුලාසි මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රමේශය සදහා බලාත්මක මේ. 

7.4.3 මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්මමහි කලාපීකරණ සැලැස්ම මඟින් යේ ස්ථානයක් මහෝ 
මේපලක් යේ විමශ්ිත භාවිතයක් සඳහා පමණක් නේ කර ඇති විටකදී එම ස්ථානය මහෝ 
මේපල එම නේ කරන ලද කාර්යය සඳහා පමණක් මයාදාගත යුතුය. 

7.4.4  මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි කලාපීකරණ මරගුලාසි මඟින් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 
වන ඔිනෑම  සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 150 ක් විය යුතුය. 
නමුත් යේ ප්රමේශයක් නල ජල පහසුකේ මනාමැති නේ සංවර්ධනය සඳහා වන භූමීමයහි 
අවම භූමී ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250ක් විය යුතුය. 

7.4.5  ගැසට් පත්රයක් මඟින් මහෝ චක්රමල්ඛනයක් මඟින් යේ ප්රමේශයක් “විමශ්ෂ සංවර්ධන 
ප්රමේශයක් මලස” ප්රකාශයට පත් කිරීමේ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ. 

7.4.6  වර්ග අඩි 4000 ඉක්මවන, යේ ජල මුලාශ්රයකට මුහුණලා පිහිටි සංවර්ධනයක් සඳහා අප 
ජල කළමණාකරනය ක්රම මේදයක් ඉදිරිපත් කල යුතු අතර මගාඩනැගිලි සැලසුේ සමඟ භූ 
දර්ශන සැලැස්මක් ලබා ගැනීමේ බලයද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ. 

7.4.7  නව ආගමික මගාඩනැගිල්ලක් සැදිමේදී මහෝ යේ ස්ථානයක් නව ආගමික ස්ථානයක් 
සඳහා මවන් කිරීමේදී එම ආගමික ස්ථානය නිමයෝජනය වන ජනතාව තීරණයක් ගනු 
ලබනුමේ අදාළ ප්රමේශමයහි දිස්ික් මල්කේ මඟිනි. 

7.4.8  ස්ිර සංඥා පුවරු හා දැන්ීමේ පුවරු ස්ථාපනය කිරීමේදී එය යේ ීථීයකට ලේභකව 
සකස් මනාකල යුතු අතර, මගාඩනැගිල්මලහි බාහිර  මපනුමද අවහිර මනාකල යුතුය. තවද 
මාර්ගමයහි රථවාහන තදබදය, වාහන අනතුරු සහ  දර්ශනීය ස්ථාන අවහිර වන පරිදි 
දැනට පවත්නා මායිේ තාේප මත දැන්ීේ පුවරු මහෝ සංඥා  පුවරු සවිකිරීම සඳහාද 
අවසර ලබා මනාමේ. 
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7.4  සැලසුේ ප්රඡේශය සඳහා වූ ඡපාදු කලාපීකරණ නියමතා 

මමම පරිච්මච්දය මගින් සැලසුේ ප්රමේශමේ මපාදු නියමතාවන් කරුණු වශමයන් විස්තර මකමර්. 
විමශ්ෂමයන් කලාපය සඳහන් කර ඇති අවස්ථාවන් හැර මමම නියමතාවන් සෑම කලාපයකටම 
මපාදු නියමතාවන් මේ. එක් එක් කලාපමේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් සහ කලාපිකරණ 
සැලැස්මට අනූව කලාපයට අමේණික නියමතාවන් පරිච්මච්ද අංක 08න් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

7.4.1    වර්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනමත් 3 වන වගන්තිය යටමත් 
අංක 26/8 හා 1979.03.07 දිනැති අතිවිමශ්ෂ ගැසට් පත්රමේ නාගරික සංවර්ධන 
ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රමේශමේ 
පරිපාලන සීමාවන් තුල පිහිටි සියලුම ප්රමේශයන් සදහා  මමම මරගුලාසි බල පැවැත්මේ. 

7.4.2  කිසියේ සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කිරීමේදී ඊට අදාලවන සැලසුේ හා සංවර්ධන නියමතා 
සදහා මමම කලාපිකරන සැලැස්මේ නියමතාවන්ට අමතරව 2021 ජූලි මස 8 වන දිනැති 
හා අංක 2235/54 දරණ ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති සැලසුේ හා සංවර්ධන 
මරගුලාසි මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රමේශය සදහා බලාත්මක මේ. 

7.4.3 මහනුවර නගර සංවර්ධන සැලැස්මමහි කලාපීකරණ සැලැස්ම මඟින් යේ ස්ථානයක් මහෝ 
මේපලක් යේ විමශ්ිත භාවිතයක් සඳහා පමණක් නේ කර ඇති විටකදී එම ස්ථානය මහෝ 
මේපල එම නේ කරන ලද කාර්යය සඳහා පමණක් මයාදාගත යුතුය. 

7.4.4  මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි කලාපීකරණ මරගුලාසි මඟින් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 
වන ඔිනෑම  සංවර්ධන කාර්යයක් සඳහා අවම භූමි ප්රමාණය වර්ග මීටර් 150 ක් විය යුතුය. 
නමුත් යේ ප්රමේශයක් නල ජල පහසුකේ මනාමැති නේ සංවර්ධනය සඳහා වන භූමීමයහි 
අවම භූමී ප්රමාණය වර්ග මීටර් 250ක් විය යුතුය. 

7.4.5  ගැසට් පත්රයක් මඟින් මහෝ චක්රමල්ඛනයක් මඟින් යේ ප්රමේශයක් “විමශ්ෂ සංවර්ධන 
ප්රමේශයක් මලස” ප්රකාශයට පත් කිරීමේ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ. 

7.4.6  වර්ග අඩි 4000 ඉක්මවන, යේ ජල මුලාශ්රයකට මුහුණලා පිහිටි සංවර්ධනයක් සඳහා අප 
ජල කළමණාකරනය ක්රම මේදයක් ඉදිරිපත් කල යුතු අතර මගාඩනැගිලි සැලසුේ සමඟ භූ 
දර්ශන සැලැස්මක් ලබා ගැනීමේ බලයද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ. 

7.4.7  නව ආගමික මගාඩනැගිල්ලක් සැදිමේදී මහෝ යේ ස්ථානයක් නව ආගමික ස්ථානයක් 
සඳහා මවන් කිරීමේදී එම ආගමික ස්ථානය නිමයෝජනය වන ජනතාව තීරණයක් ගනු 
ලබනුමේ අදාළ ප්රමේශමයහි දිස්ික් මල්කේ මඟිනි. 

7.4.8  ස්ිර සංඥා පුවරු හා දැන්ීමේ පුවරු ස්ථාපනය කිරීමේදී එය යේ ීථීයකට ලේභකව 
සකස් මනාකල යුතු අතර, මගාඩනැගිල්මලහි බාහිර  මපනුමද අවහිර මනාකල යුතුය. තවද 
මාර්ගමයහි රථවාහන තදබදය, වාහන අනතුරු සහ  දර්ශනීය ස්ථාන අවහිර වන පරිදි 
දැනට පවත්නා මායිේ තාේප මත දැන්ීේ පුවරු මහෝ සංඥා  පුවරු සවිකිරීම සඳහාද 
අවසර ලබා මනාමේ. 

7.4.9  සැලැස්මේ මරගුලාසි බල පවත්වනු ලබන දිනය වන විට කිසියේ නීතයාණූකූලව 
�යාත්මක කරනු ලබන භාවිතයක් එම කලාපයට මනාගැලමේ නේ එකී භාවිතමයහි 
කාලය දීර්ඝ කිරීම සහ අළුතින් මකාටසක් එකතු කිරීම සලකා බැලීමේ බලය නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය සතු  වන්මන්ය. 

7.4.10  ඕනෑම කලාපයක් තුළ පවත්නා භාවිතයන් වැඩිදියුණු කිරීම , මකාටස් එකතු කිරීමක් මහෝ 
යේ සංවර්ධනයක් කරන්මන් නේ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් මූලික සැලසුේ 
නිරාකරණයක් ලබාගත යුතු අතර ඒ අනුව පවත්නා භාවිතය ඉදිරියට �යාත්මක කිරීම 
සේබන්ධමයන් සලකා බලනු ලැමේ. මමවැනි අවස්ථාවන්හිදී  අපර වූහ පහසුකේ සහ 
කාර්යය මණ්ඩල ස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා 10% ක උපරීම මගබිේ  අනුපාතය පමණක් 
සලකා බලනු ලැමේ. 

7.4.11  සංවර්ධන සැලසුමේ මරගුලාසි වලින් ආවරණය මනාවන්නා වූ යේ සංවර්ධන කටයුත්තක්        
පිළිබඳව තීරණය ගැනීමේ පූර්ණ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ. 

7.4.12 සංවර්ධන සැලැස්මේ ප්රතිපාදන මනාමැති අවස්ථාවක, එකි සැලැස්මේ අරමුණ සාක්ෂාත් 
කර ගැනීම උමදසා සිදු කරනු ලබන යේ ඉඩේ මකාටසක් භාවිතා කිරීමට  මහෝ තහනේ 
කිරීම මහෝ පාලනය කිරීම මහෝ යේ මරගුලාසියක් නිදහස් කිරීම මහෝ නව මරගුලාසි මහෝ 
මාර්මගෝපමේශ හදුන්වා දීම නීතයානුකූල වන්මන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ප්රධාන 
සැලසුේ කමිටුව විසින් ගන්නා තීරණ මත පමණි. 

7.4.13 යේ ඉඩේ මකාටසක්, පළාත් පාලන ආයතන මදකක් මහෝ ඊට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් අතර 
පිහිටන්මන් නේ එය අයත්වන පළාත් පාලන ආයතනය මලස සලකනු ලබනුමේ එහි 
ප්රධාන පිවිසුේ මාර්ගය අයත් පළාත් පාලන ආයතනයයි. එමස් පිවිසුේ මාර්ග මදකක් 
ඇත්නේ, වැඩි පළලකින් යුතු මාර්ගය අයත් පළාත් පාලන ආයතනයද මාර්ග මදක එකම 
ප්රමාණමයන් සමන්විත මේ නේ එම ඉඩමේ වැඩි ප්රමාණයක් අයිති පළාත් පාලන 
ආයතනයද සැලකිල්ලට ගනු ලැමේ.  

7.4.14 පුේගලමයකු විසින් යේ ඉඩමක් මහෝ මගාඩනැගිල්ලක්, අනුමත කළ සංවර්ධන බලපත්රමේ 
සදහන් භාවිතය හැර මවනත් භාවිතයන් සදහා මයාදා ගැනීම මනාකළ යුතු මේ.  

7.4.15 ඉහත 08 වන නියමයට අනුව අධිකාරිය විසින් නේ කරන ලද විමශ්ෂ වයාපෘති ප්රමේශ 
වලට අයත් යේ ඉදිකිරීමක් සඳහා භාවිතයන්, සීමාවන් සහ තහනේ කිරීේද මවනත් 
මරගුලාසි මහෝ මමම සැලසුමමන් නියම කරන ලද සීමාවන් පැවරීම, නිදහස් කිරීම මහෝ 
ප්රමේශය සඳහා පනවා ඇති කාර්යයන් �යාත්මක කිරීමද අධිකාරිය මඟින් සිදු මකමර්.  

7.4.16 සියලුම කලාපයන් තුළ පවත්නා, කලාපීකරණ සැලැස්ම මගින් හඳුනාමගන ඇති පහත් 
බිේ මහෝ කුඹුරු ඉඩේ මගාඩ කිරීම සඳහා අවසර ලබා මදනු මනාලැමේ. 

7.4.17 සංවර්ධන සැලසුේ බලාත්මක දිනය වන විට යේ මේපලක දැනටමත් පවත්නා භාවිතයන් 
සංවර්ධන සැලැස්මේ මයෝජිත භා විතයන් සමඟ අනුරූප මනාවන්මන් නේ එහි අනුමත 
මගාඩනැගිලි සැලසුේ කාලය දීර්ඝ කිරීම, මකාටසක් එකතු කිරීම, මවනස් කිරීම මහෝ 
උපකරණ යන්ත්ර සූත්ර භාවිතය වලකාලිය හැක. ඊට අමතරව මමකී පවත්නා භාවිතයන් 
සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහා හානිදායක මහෝ පීඩාකාරී වන අවස්ථාවක එම �යාවන් 
නැවැත්ීමේ බලයද අධිකාරිය සතු මේ.  
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7.4.18 යේ මේපලක් මහෝ මගාඩනැගිල්ලක් කලාප මදකක් තුළ පිහිටන අවස්ථාවන්හිදී අදාළ 
කලාපය මලස සලකනුමේ ප්රධාන ප්රමේශ මාර්ගය අයත් කලාපය මේ. 

7.4.19 යේ මේපලක් කලාප මදකක් මහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් තුළ පිහිටන අවස්ථාවන්හිදී 
සංවර්ධන සැලසුමමහි අරමුණු ලඟා කර ගැනීම සඳහා වඩාත් උචිත කලාපය සැලකිල්ලට 
ගැනීම සිදු කරනු ලැමේ. 

7.4.20 කලාප සැලැස්මේ සපයා දී ඇති X (මේශාංශ) Y (අක්ෂාංශ) මායිේ ඛණ්ඩාංක ප්රධාන 
�න්විච් මධයාහන මර්ඛාව (Greenwich meridian line) යටමත් විස්තර කර ඇත. යේ 
පරස්පරතාවයකදී Google earth වල දශමස්ථාන වලින් මපන්වන මමම X හා  Y 
ඛණ්ඩාංක අවසාන මායිම මේ.  

7.4.21 කලාපීකරණමයහි යේ ගැටලුවක් පැන නඟින අවස්ථාවන්හිදී අවසන් තීරණය ගැනීමේ 
බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ.  

7.4.22 කලාපීකරණ මායිේ, මපන්වා ඇති මභෞතික මායිේ හා භූමගෝලීය ඛණ්ඩාංක මායිේ අතර 
මවනසක් ඇති වන අවස්ථාවන්හිදී මභෞතික මායිේ, අදාළ කලාපමේ මායිම මලස 
සැලකිය යුතු වන්ම න්ය.  

7.4.23 ඇමුණුේ අංක 05හි සඳහන් කර ඇති ඕනෑම  මගාඩනැගිල්ලක් අළුත්වැඩියාවක් මහෝ 
අවහිර කිරීමක් මහෝ බාහිර මපනුම මවනස් කිරීමක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 
අනුමැතියකින් යුතුව සිදු කළ යුතු මේ.  

7.4.24 මපාදු එළිමහන් හා විමනෝද කටයුතු සැලසුම මඟින් හඳුනාමගන ඇති මපාදු එලිමහන් 
ප්රමේශ ක්රිඩා හා විමනෝද කටයුතු සඳහා වන ප්රමේශ එකී කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් 
සඳහා පමණක් මයාදා ගත යුතුමේ. 

7.4.25 සංවර්ධන කටයුත්තක් ආරේභ කිරීමට මපර පරිසර නිර්මේශ ය ලබාගත යුතු අවස්ථා හා 
අදාළ ආයතන 

7.4.25.1  ජාතික පරිසර පනමත් iv වන මේදමේ ‘අ’ මකාටස හා ‘ඇ’ මකාටස යටමත් 
මපන්වා දී ඇති වයාපෘතීන් හා කර්මාන්ත. 

 
7.4.25.2 පරිසර සංමේදී ප්රමේශ වල වාණිජ මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා මධයම පරිසර 

අධිකාරිමේ නිර්මේශ ලබාගත යුතුය. 
 
7.4.25.3 වර්ග මීටර් 1000ට වැඩි වාණිජමය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මධයම පරිසර 

අධිකාරිමේ පරිසර විමශ්ෂණ කමිටුමවන් පූර්ව නිර්මේශය ලබාගත යුතු මේ. 
 
7.4.25.4 වර්ග මීටර් 1000ට අඩු මගාඩනැගිලි වල අපජල කළමනාකරණය සඳහා 

අපජල ප්රතිචක්රිකරණ පේධති මයෝජනා කිරීමේදී මධයම පරිසර අධිකාරිමේ 
පූර්ව නිර්මේශය ලබා ගත යුතු මේ. 

 
7.4.25.5 පරිසර ආරක්ෂණ කලාප ගැසට් පත්රමේ සඳහන් �යාකාරකේ සඳහා මධයම 

පරිසර අධිකාරිමේ පූර්ව නිර්මේශය ලබා ගත යුතු මේ. 
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7.4.18 යේ මේපලක් මහෝ මගාඩනැගිල්ලක් කලාප මදකක් තුළ පිහිටන අවස්ථාවන්හිදී අදාළ 
කලාපය මලස සලකනුමේ ප්රධාන ප්රමේශ මාර්ගය අයත් කලාපය මේ. 

7.4.19 යේ මේපලක් කලාප මදකක් මහෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් තුළ පිහිටන අවස්ථාවන්හිදී 
සංවර්ධන සැලසුමමහි අරමුණු ලඟා කර ගැනීම සඳහා වඩාත් උචිත කලාපය සැලකිල්ලට 
ගැනීම සිදු කරනු ලැමේ. 

7.4.20 කලාප සැලැස්මේ සපයා දී ඇති X (මේශාංශ) Y (අක්ෂාංශ) මායිේ ඛණ්ඩාංක ප්රධාන 
�න්විච් මධයාහන මර්ඛාව (Greenwich meridian line) යටමත් විස්තර කර ඇත. යේ 
පරස්පරතාවයකදී Google earth වල දශමස්ථාන වලින් මපන්වන මමම X හා  Y 
ඛණ්ඩාංක අවසාන මායිම මේ.  

7.4.21 කලාපීකරණමයහි යේ ගැටලුවක් පැන නඟින අවස්ථාවන්හිදී අවසන් තීරණය ගැනීමේ 
බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ.  

7.4.22 කලාපීකරණ මායිේ, මපන්වා ඇති මභෞතික මායිේ හා භූමගෝලීය ඛණ්ඩාංක මායිේ අතර 
මවනසක් ඇති වන අවස්ථාවන්හිදී මභෞතික මායිේ, අදාළ කලාපමේ මායිම මලස 
සැලකිය යුතු වන්ම න්ය.  

7.4.23 ඇමුණුේ අංක 05හි සඳහන් කර ඇති ඕනෑම  මගාඩනැගිල්ලක් අළුත්වැඩියාවක් මහෝ 
අවහිර කිරීමක් මහෝ බාහිර මපනුම මවනස් කිරීමක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 
අනුමැතියකින් යුතුව සිදු කළ යුතු මේ.  

7.4.24 මපාදු එළිමහන් හා විමනෝද කටයුතු සැලසුම මඟින් හඳුනාමගන ඇති මපාදු එලිමහන් 
ප්රමේශ ක්රිඩා හා විමනෝද කටයුතු සඳහා වන ප්රමේශ එකී කලාපයන්හි අනුමත භාවිතයන් 
සඳහා පමණක් මයාදා ගත යුතුමේ. 

7.4.25 සංවර්ධන කටයුත්තක් ආරේභ කිරීමට මපර පරිසර නිර්මේශ ය ලබාගත යුතු අවස්ථා හා 
අදාළ ආයතන 

7.4.25.1  ජාතික පරිසර පනමත් iv වන මේදමේ ‘අ’ මකාටස හා ‘ඇ’ මකාටස යටමත් 
මපන්වා දී ඇති වයාපෘතීන් හා කර්මාන්ත. 

 
7.4.25.2 පරිසර සංමේදී ප්රමේශ වල වාණිජ මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා මධයම පරිසර 

අධිකාරිමේ නිර්මේශ ලබාගත යුතුය. 
 
7.4.25.3 වර්ග මීටර් 1000ට වැඩි වාණිජමය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මධයම පරිසර 

අධිකාරිමේ පරිසර විමශ්ෂණ කමිටුමවන් පූර්ව නිර්මේශය ලබාගත යුතු මේ. 
 
7.4.25.4 වර්ග මීටර් 1000ට අඩු මගාඩනැගිලි වල අපජල කළමනාකරණය සඳහා 

අපජල ප්රතිචක්රිකරණ පේධති මයෝජනා කිරීමේදී මධයම පරිසර අධිකාරිමේ 
පූර්ව නිර්මේශය ලබා ගත යුතු මේ. 

 
7.4.25.5 පරිසර ආරක්ෂණ කලාප ගැසට් පත්රමේ සඳහන් �යාකාරකේ සඳහා මධයම 

පරිසර අධිකාරිමේ පූර්ව නිර්මේශය ලබා ගත යුතු මේ. 
 

7.4.26 සංවර්ධන කටයුත්තක් ආරේභ කිරීමට මපර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මූලික 
සැලසුේ නිරාකරණය ලබාගත යුතු අවස්ථා,  

මමම සංවර්ධන සැලැස්මේ කලාපීකරණ මරගුලාසි යටමත් සඳහන් කර ඇති 
අවස්ථඝාවන් වලදී, පළාත් පාලන ආ යතනය මහෝ සංවර්ධනකරු, ඉඩමේ අයිතිකරු මහෝ 
මවනත් පාර්ශවයක් විසින් මූලික සැලසුේ නිරාකරණය ඉල්ලුේ කරන අවස්ථාවන්වලදී 
යන අවස්ථාවන්ට අමතරව පහත සඳහන් සංවර්ධන කටයුතු වලදී අධිකාරිමයන් මූලික 
සැලසුේ නිරාකරණය ලබා ගත යුතුමේ. 

7.4.26.1 ජාතික පරිසර පනත 2008.01.25 දිනැති අංක 1533/16 දරණ විමශ්ෂ ගැසට් 
පත්රය යටමත් ගැසට් කරන ලද ජාතික පරිසර පනමත් අ,ආ,ඇ මලස 
වර්ීකරණය කර ඇති සංවර්ධන කටයුතු. 

 
7.4.26.2  සහාධිපතය මේපල (Condominium) සංවර්ධන ක ටයුතු සඳහා.  

7.4.26.3 විදුලි සංමේශ කුළුණු ඉදිකිරීම. 

7.4.26.4  ගල් කැ�ේ, වැලි කැ�ේ සහ මවනත් පතල් �යාකාරකේ සඳහා. 

7.4.26.5 ව.මි 400 ට වැඩි වාණිජ මගාඩනැගිලි සහ ව.මි 500ට වැඩි මන්වාසික 
මගාඩනැගිලි   ඉදිකිරීේ සඳහා. 

 
7.4.26.6 දෘශය නියාමන කලාපයන්හි සිදු කරනු ලබන සියලු  ඉදිකිරීේ සඳහා. 

7.4.26.7 අධයාපන හා මසෞඛය යන මස්වාවන් ආශ්රිත සංවර්ධන කටයුතු සඳහා.   
 
7.4.26.8 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ‘A’ මේණිමේ හා ‘B’ මේණිමේ මාර්ග 

මදපස දැන්ීේ පුවරු සවි කිරීම.  

7.4.26.9 බිේ කැබලි 05 කට වැඩි ඉඩේ අනුමබදුමකදී මහෝ අක්කරයකට වඩා විශාල 
ඉඩේ අනුමබදුේ කිරීමේදී.  

 
7.4.26.10 ඉහත සඳහන් අවස්ථාවන්ට අමතරව අධිකාරිය විසින් මහෝ මවනත් රජමේ 

ආයතනයක් විසින් මූලික සැලසුේ නිරාකරණය ලබාගත යුතු යැයි ඉල්ලා 
සිටින අවස්ථාවන් වලදී.  

7.4.27  සුසාන භූමි මහෝ මසාමහාන් පිටි ඇතුලත කුමන මහෝ සංවර්ධන කටයුත්තක් කිරීමේදී 
සුසාන භූමි ආඥාපනමත් මාර්මගෝපමේශ හා මරගුලාසි අනුගමනය කල යුතුය.  

7.4.28  අනුමත සුසාන භූමි වලින් පිටත ස්මාරක හා මසාමහාන් මකාත් ඉදිකිරීේ සඳහා අනුමැතිය 
ලබා මදනු මනාලැමේ.  

7.4.29  ඉඩමක් මහෝ ඉඩේ මකාටසක් සුසාන භූමියක් මලස මවන් කිරීමට මපර අධිකාරිමේ 
අවසරය ලබාගත යුතු මේ. 

7.4.30  සුසාන භූමියක් ප්රතිස්ථාපනය කිරීමේදී මහෝ නව ඉදිකිරීමකදී මහෝ අදාහනාගාරයක් 
ඉදිකිරීමකදී අධිකාරිමයන් අනුමැතියක් ලබාගත යුතු වන්මන් ය. 
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7.4.31  හඳුනාගන්නා ලද පාරිසරික සංමේදී විමශ්ෂ ප්රමේශ සඳහා මේරක කලාප මහෝ රක්ිතයන් 
යේ නීතියක්, මරගුලාසියක් යටමත් මවන්කර මනාමැති අවස්ථාවක එහි මේරක කලාප 
නේ කිරීම, එහි සංවර්ධන කටයුතු සීමා කිරීම මහෝ තහනේ කිරීමේ බලය නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වන්මන් ය. 

7.4.32  යේ භූමි භාගයක් මහෝ මේපලක් කුමන මහෝ භාවිතයක් සඳහා සංවර්ධන සැලසුේ තුළ 
සඳහන් කර මනාමැති අවස්ථාවන්හිදී, එය යේ භාවිතයක් සඳහා මයෝජනා කරන විට 
පවතින භූමි භාවිතය හා පරස්පර මනාවිය යුතුය.  

7.4.35  විමශ්ෂ වයාපෘති ප්රමේශ සඳහා පනවනු ලබන විමශ්ෂ මරගුලාසි මමම සැලසුමේ දක්වා 
ඇති මරගුලාසි අභිනිමයෝජනය කරනු ඇත. 

7.4.36  අනාගතමේදී ඇතිවිය හැකි විමශ්ෂ තත්ත්වයන් හා සංවර්ධනයන් මේතුමවන් කලාප 
සාධකය අඩු කිරීමට හා ඉහල නැංීමේ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුමේ. 

7.4.37  දෘශය මාර්මගෝපමේශ සිතියේ යටමත් සලකා බලන විමශ්ිත කලාප වල මායිේ ගූගල් 
අර්ත් (Google Earth) දශමාංශක වල X හා Y ඛණ්ඩාංක මත පදනේ මේ. 

7.4.38  ජල ප්රභවයකට යාබදව පිහිටි ඉඩමක් නේ එහි රක්ිතය සහ මාර්මගෝපමේශයන් පිළිබඳ 
අදාළ ආයතන මඟින් නිර්මේශ ලබාගත යුතුය. 

7.4.39  අනුමැතිය සඳහා මගාඩනැගිලි සැලසුේ හා වුහාත්මක සැලසුේ සුදුසුකේ ලත් 
පුේගලයින්මේ සහතික සහතිව මවන් මවන්ව ඉදිරිපත් කල යුතු මේ. 

7.4.40  අංශක 10o ක් මහෝ ඊට වැඩි බෑවුමක් සහිත භූමි භාගයක A මහෝ B මේණියට අයත් 
මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමක් සහිත සංවර්ධන කටයුත්තකදී සමමෝච්ඡ මර්ඛා සැලැස්මක් 
සමඟ ඉඩමේ බැවුම මපන්වන හරස්කඩ සටහනක්  බලයලත් මිනින්මදෝරු වරමයකුමේ 
සහතිකය සමඟ ඉදිරිපත් කල යුතු මේ. 

7.4.41  A මහෝ B මේණිමේ මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී එහි ඉදිකිරීේ සීමා සලකුණු කිරීම, 
අත්තිවාරම දැමීම, බාල්ක හා කුළුණු දැමීම, මකාන්ක්රිට් තට්ටු හා වහල, විදුලිය හා ජල 
සැපයුම, අපජල බැහැර කිරීමේ පේධති සහ වැඩ නිමා කිරීේ අවධිවලදී  නිරන්තර ක්මේත්ර 
වාර්ථා සටහන් මපාතක් වැඩ බිේ තුළ නඩත්තු කල යුතු වන අතර, එම ඉදිකිරීම සදහා 
සැලසුේ අළුත් කිරීමක් සංමශෝධනය කිරීමක් සහ අනුකූලතා සහතික ලබා ගැනීම යන 
අවස්ථා වලදී එම සටහන් මපාත සුදුසුකේලත් තැනැත්මතකුමේ සහතිකය සහිතව 
අධිකාරිය මවත ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

7.4.42  නුකූලතා සහතිකය නිකුත් කරන අවස්ථාමේදීවන්හිදී මකාන්ත්රාත්කරු/සංවර්ධනකරු 
විසින් අනුමත සැලසුේ හා විමශ්ිතයන්ට අනුකූලව ඉදිකිරීම කරමගන ගිය බවට 
ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

7.4.43 A මහෝ B මේණිය ගණයට අයත් සංවර්ධන කටයුතු වලදී වෘත්තීයමේදීන්මේ නේ/ 
සංවර්ධනකරු අනුමත විස්තර, බලපත්ර අංකය, දිනය හා අනුමත ආයතනය දැක්මවන 
ප්රසිේධ නාම පුවරුවක් අදාල ඉඩමමහි පිටතට මපමනන මලස ප්රදර්ශනය කල යුතු වන 
අතර එය මේපල අයිතිකරුමේ වගකීම මේ. 

7.4.44  වාහන අමතර මකාටස් මවළඳසැල් මූහුණත 30%ක ප්රමාණයක් විවෘතව තැබීමට අවසර 
ලැමබන අතර අමනක් මකාටස නිසියාකාරව ආවරණය කළ යුතුය.  

7.4.45  අදාල අධිකාරිය මහෝ පළාත් පාලන ආයතනය සමඟ ගිවිසුේ ගතීම මත සියලුම මායිේ 
තාේප මාර්ගමේ මායිමේ සිට මීටර් 01ක දුරකින් සැලසුේ කල යුතුය. 

7.4.46  ඉදිකිරීේ වර්ීකරණය, 

7.4.46.1  මයෝජිත ඉදිකිරීේ වල උස හා ඉඩමේ ප්රමාණය පහත පරිදි මේ. 

වගු අංක 19 : මගාඩනැගිලි වර්ීකරණය 

 

7.4.46.2. ඉදිකිරීමේ උස සහ මහල් ගණන විනිශ්චය කිරීමේදී සැලකිය යුත්මත් එක 
මපළට පිහිටා ඇති මගාඩනැගිලි වල පහතම මහමල් සිට උසම ස්ථානය දක්වා 
මේ. එයට බිේ මහල, බිේ මහලට පහලින් ඇති පහල බිේ මහල්, හා ඉහළ මහල් 
අයත් මේ. ජල ටැංකියක් මහෝ විදුලි මසෝපාන කාමර මයෝජනා කරන්මන් නේ 
මීටර් 3.3 උස සහ මගබිේ ආවරණමයන් 10%ක උපරිමයක් දක්වා ආවරණය 
වන පරිදි අවසර ලබා දිම සිදු කරනු ලැමේ. 

7.5.46.3. “ඇ” වර්ගමේ ඉදිකිරීමක් මුදුමන් පිහිණුේ තට ාකයක් මයෝජනා කරන 
අවස්ථාවන්හිදී, එම ඉදිකිරීම “ආ”  වර්ගමේ මලස සලකණු ලබන අතර යේ 
ඉදිකිරීමක් මුදු මන් පිහිණුේ තටාකයක් මයෝජනා කරන විට මරගුලාසි අංක 45.1 
අනුව නිශ්චය කරන ලද මගාඩනැගිල්මල් උසට වඩා මීටරයක් පමණක් අවසර 
ලබා මදනු ලැමේ. 

මගාඩනැගිල්මල් උස අනුව 

වර්ග කිරීම 

මහල් ගණන සහ උස 

(මීටර්) 

අවම ඉඩම 

ප්රමාණය 

අඩු උස මගාඩනැගිලි 
 
 
මධය උස මගාඩනැගිලි 
 
 
අධි උස මගාඩනැගිලි 
 

තට්ටු 04 මහෝ ඊට අඩු 
මහෝ මීටර් 15ට අඩු 
 
තට්ටු 06 මහෝ ඊට අඩු 
මහෝ මීටර් 22.5ට අඩු 
 
තට්ටු 07 මහෝ ඊට වැඩි 
මහෝ මීටර් 22.5ට අඩු 
මනාවන 

පර්චස් 06 
 
 
පර්චස් 25 
 
 
පර්චස් 40 

7.4.34  අවසර  ලබා  දිය  හැකි  උපරීම  ගෙබිම්  ප්රමාණය  තීරණය  කරනු  ලබන්ගන් 

පරිච්ගේද 07 කළාප සංගුණකයන් නිර්ණය කල ආකාරය යටගේ වගු අංක 18 

මඟින්  ගපන්වා  ඇති  ගෙබිම්  අනුපාත  ගරගුලාසි  හා  ඒ  සමඟ  කියවිය  යුතු 

ගරගුලාසි අංක 7.4.46.6 හි වගු අංක 19.1 හා ඉඩම් අනුගබදුම් කිරීගම්දී ගරගුලාසි 

අංක 7.4.46.7 හි වගු අංක 19.2 ට අනුකුලවය. (ඒගේ වුව ද මුළු ගෙබිම් ප්රමාණය 

පිලිබඳ ෙැටළු පැන නගින අවේථාවක සංවර්ධන නැඹුරුතාවය හා රථ වාහන ෙලනය 

පිලිබඳව  සලකා,  අවසන්  තිරණය  ෙැනීගම්  බලය  නාෙරික  සංවර්ධන  අධිකාරිය  සතු 

වන්ගන්ය.) 

7.4.33  අධිකාරිමේ අවසරයකින් මතාරව සංරක්ිත මගාඩනැගිලිහි අළුත්වැඩියා කටයුතු මහෝ 
මවනස් කිරීේ කල මනාහැකිය.  
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7.4.31  හඳුනාගන්නා ලද පාරිසරික සංමේදී විමශ්ෂ ප්රමේශ සඳහා මේරක කලාප මහෝ රක්ිතයන් 
යේ නීතියක්, මරගුලාසියක් යටමත් මවන්කර මනාමැති අවස්ථාවක එහි මේරක කලාප 
නේ කිරීම, එහි සංවර්ධන කටයුතු සීමා කිරීම මහෝ තහනේ කිරීමේ බලය නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වන්මන් ය. 

7.4.32  යේ භූමි භාගයක් මහෝ මේපලක් කුමන මහෝ භාවිතයක් සඳහා සංවර්ධන සැලසුේ තුළ 
සඳහන් කර මනාමැති අවස්ථාවන්හිදී, එය යේ භාවිතයක් සඳහා මයෝජනා කරන විට 
පවතින භූමි භාවිතය හා පරස්පර මනාවිය යුතුය.  

7.4.33  අධිකාරිමේ අවසරයකින් මතාරව සංරක්ිත මගාඩනැගිලිහි අළුත්වැඩියා කටයුතු මහෝ 
මවනස් කිරීේ කල මනාහැකිය.  

7.4.34  අවසර ලබා දිය හැකි උපරිම මගබිේ ප්රමාණය තීරණය කරනු ලබන්මන් පරිච්මේද 07 
කලාප සංගුණකයන් නීර්ණය කළ ආකාරය යටමත් වගු අංක 18 මඟින් මපන්වා ඇති 
මගබිේ අනුපාත මරගුලාසි අනුව මේ. එමස් වුවද මුළු මගබිේ ප්රමාණය පිළිබඳ ගැටලු පැන 
නගින අවස්ථාවකදී සංවර්ධන නැඹුරුතාවය හා රථ වාහන ගලනය පිළිබඳව සලකා 
අවසන් තීරණය ගැනීමේ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වන්මන්ය. 

7.4.35  විමශ්ෂ වයාපෘති ප්රමේශ සඳහා පනවනු ලබන විමශ්ෂ මරගුලාසි මමම සැලසුමේ දක්වා 
ඇති මරගුලාසි අභිනිමයෝජනය කරනු ඇත. 

7.4.36  අනාගතමේදී ඇතිවිය හැකි විමශ්ෂ තත්ත්වයන් හා සංවර්ධනයන් මේතුමවන් කලාප 
සාධකය අඩු කිරීමට හා ඉහල නැංීමේ බලය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුමේ. 

7.4.37  දෘශය මාර්මගෝපමේශ සිතියේ යටමත් සලකා බලන විමශ්ිත කලාප වල මායිේ ගූගල් 
අර්ත් (Google Earth) දශමාංශක වල X හා Y ඛණ්ඩාංක මත පදනේ මේ. 

7.4.38  ජල ප්රභවයකට යාබදව පිහිටි ඉඩමක් නේ එහි රක්ිතය සහ මාර්මගෝපමේශයන් පිළිබඳ 
අදාළ ආයතන මඟින් නිර්මේශ ලබාගත යුතුය. 

7.4.39  අනුමැතිය සඳහා මගාඩනැගිලි සැලසුේ හා වුහාත්මක සැලසුේ සුදුසුකේ ලත් 
පුේගලයින්මේ සහතික සහතිව මවන් මවන්ව ඉදිරිපත් කල යුතු මේ. 

7.4.40  අංශක 10o ක් මහෝ ඊට වැඩි බෑවුමක් සහිත භූමි භාගයක A මහෝ B මේණියට අයත් 
මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමක් සහිත සංවර්ධන කටයුත්තකදී සමමෝච්ඡ මර්ඛා සැලැස්මක් 
සමඟ ඉඩමේ බැවුම මපන්වන හරස්කඩ සටහනක්  බලයලත් මිනින්මදෝරු වරමයකුමේ 
සහතිකය සමඟ ඉදිරිපත් කල යුතු මේ. 

7.4.41  A මහෝ B මේණිමේ මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී එහි ඉදිකිරීේ සීමා සලකුණු කිරීම, 
අත්තිවාරම දැමීම, බාල්ක හා කුළුණු දැමීම, මකාන්ක්රිට් තට්ටු හා වහල, විදුලිය හා ජල 
සැපයුම, අපජල බැහැර කිරීමේ පේධති සහ වැඩ නිමා කිරීේ අවධිවලදී  නිරන්තර ක්මේත්ර 
වාර්ථා සටහන් මපාතක් වැඩ බිේ තුළ නඩත්තු කල යුතු වන අතර, එම ඉදිකිරීම සදහා 
සැලසුේ අළුත් කිරීමක් සංමශෝධනය කිරීමක් සහ අනුකූලතා සහතික ලබා ගැනීම යන 
අවස්ථා වලදී එම සටහන් මපාත සුදුසුකේලත් තැනැත්මතකුමේ සහතිකය සහිතව 
අධිකාරිය මවත ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

7.4.42  නුකූලතා සහතිකය නිකුත් කරන අවස්ථාමේදීවන්හිදී මකාන්ත්රාත්කරු/සංවර්ධනකරු 
විසින් අනුමත සැලසුේ හා විමශ්ිතයන්ට අනුකූලව ඉදිකිරීම කරමගන ගිය බවට 
ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

7.4.43 A මහෝ B මේණිය ගණයට අයත් සංවර්ධන කටයුතු වලදී වෘත්තීයමේදීන්මේ නේ/ 
සංවර්ධනකරු අනුමත විස්තර, බලපත්ර අංකය, දිනය හා අනුමත ආයතනය දැක්මවන 
ප්රසිේධ නාම පුවරුවක් අදාල ඉඩමමහි පිටතට මපමනන මලස ප්රදර්ශනය කල යුතු වන 
අතර එය මේපල අයිතිකරුමේ වගකීම මේ. 

7.4.44  වාහන අමතර මකාටස් මවළඳසැල් මූහුණත 30%ක ප්රමාණයක් විවෘතව තැබීමට අවසර 
ලැමබන අතර අමනක් මකාටස නිසියාකාරව ආවරණය කළ යුතුය.  

7.4.45  අදාල අධිකාරිය මහෝ පළාත් පාලන ආයතනය සමඟ ගිවිසුේ ගතීම මත සියලුම මායිේ 
තාේප මාර්ගමේ මායිමේ සිට මීටර් 01ක දුරකින් සැලසුේ කල යුතුය. 

7.4.46  ඉදිකිරීේ වර්ීකරණය, 

7.4.46.1  මයෝජිත ඉදිකිරීේ වල උස හා ඉඩමේ ප්රමාණය පහත පරිදි මේ. 

වගු අංක 19 : මගාඩනැගිලි වර්ීකරණය 

 

7.4.46.2. ඉදිකිරීමේ උස සහ මහල් ගණන විනිශ්චය කිරීමේදී සැලකිය යුත්මත් එක 
මපළට පිහිටා ඇති මගාඩනැගිලි වල පහතම මහමල් සිට උසම ස්ථානය දක්වා 
මේ. එයට බිේ මහල, බිේ මහලට පහලින් ඇති පහල බිේ මහල්, හා ඉහළ මහල් 
අයත් මේ. ජල ටැංකියක් මහෝ විදුලි මසෝපාන කාමර මයෝජනා කරන්මන් නේ 
මීටර් 3.3 උස සහ මගබිේ ආවරණමයන් 10%ක උපරිමයක් දක්වා ආවරණය 
වන පරිදි අවසර ලබා දිම සිදු කරනු ලැමේ. 

7.5.46.3. “ඇ” වර්ගමේ ඉදිකිරීමක් මුදුමන් පිහිණුේ තට ාකයක් මයෝජනා කරන 
අවස්ථාවන්හිදී, එම ඉදිකිරීම “ආ”  වර්ගමේ මලස සලකණු ලබන අතර යේ 
ඉදිකිරීමක් මුදු මන් පිහිණුේ තටාකයක් මයෝජනා කරන විට මරගුලාසි අංක 45.1 
අනුව නිශ්චය කරන ලද මගාඩනැගිල්මල් උසට වඩා මීටරයක් පමණක් අවසර 
ලබා මදනු ලැමේ. 

මගාඩනැගිල්මල් උස අනුව 

වර්ග කිරීම 

මහල් ගණන සහ උස 

(මීටර්) 

අවම ඉඩම 

ප්රමාණය 

අඩු උස මගාඩනැගිලි 
 
 
මධය උස මගාඩනැගිලි 
 
 
අධි උස මගාඩනැගිලි 
 

තට්ටු 04 මහෝ ඊට අඩු 
මහෝ මීටර් 15ට අඩු 
 
තට්ටු 06 මහෝ ඊට අඩු 
මහෝ මීටර් 22.5ට අඩු 
 
තට්ටු 07 මහෝ ඊට වැඩි 
මහෝ මීටර් 22.5ට අඩු 
මනාවන 

පර්චස් 06 
 
 
පර්චස් 25 
 
 
පර්චස් 40 
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7.4.46.4. මලෝක උරුම කලාප ඇතුලත ඇමුණුේ අංක 05 හි සඳහන් මගාඩනැගිල්ලක් අලුත්වැඩියාවකදී මහෝ පවතින

 කරනු ලබන යේ මගාඩනැගිල්ලක් රථවාහන අවශයතාවය සැපයීමකින් මතාරව අනුමත කිරීම සඳහා බලය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුමේ.  

 මගාඩනැගිල්ල අනුමත  කිරීම මහෝ මමම සැලැස්මේ III වන මේදමේ සඳහන් මරගුලාසි හා මාර්මගෝපමේශ 
අනුගමනය කරමින් මහනුවර නගරමේ මලෝක උරුම ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ ආවරණය වන පරිදි සංවර්ධනය

7.4.46.5  මලෝක උරුම කලාපය ඇතුලත අමුණුේ අංක 05 හි සඳහන් සංරක්ිත මගාඩනැගිල්ලකට නව එකතු 
කිරීමක් මහෝ මවනස් කිරීමක් මයෝජනා ක රන්ම න් නේ සහ මමම සංවර්ධන සැලැස්මේ III වන මේදමේ සඳහන් 
වාස්තු විදයාත්මක ලක්ෂණයන් මරගුලාසි හා මාර්මගෝපමේශ අනුව එම නව මගාඩනැගිලි සංවර්ධනය 
කරන්මන් නේ සහ ලැයිස්තු ගත එම මගාඩනැගිල්ල අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන මට්ටමින්  සංරක්ෂණය 
හා නඩත්තු කටයුතු කරන්මන් නේ ඇමුණුේ අංක 05 හි සඳහන් ලැයිස්තුගත මගාඩනැගිල්මල් වර්ග ප්රමාණයන් 
හා සමඟ ප්රමාණයක් නව ඉදිකිරීේ කරන මගාඩනැගිල්මල් රථවාහන ගාල් සැපයීමේ අවශයතාවය නිදහස් 
කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව බලය ඇත්මත්ය. 

ගොඩනැගිලි  ඉදිකිරිගම්දී,  18  වගුගේ  දක්වා  ඇති  කලාප  සංගුණකයට  අදාල  අවසරලේ  ගෙබිම්  ප්රමාණය 

තීරණය කීරගම්දී ගයෝජිත භුමිගයහි ආනතිය සලකා බලා වගු අංක 19.1 හි දක්වා ඇති පිරිවිතරයන්ට 

අනුකුලව උපරීම ගෙබිම් අනුපාතය තීරණය කල යුතුය. 

 

වගු අංක 19.1 

ඉඩමේ 

ආනතිය 

(අංශක) 

අවසර දිය හැකි උපරීම භුමි 

ආවරණය 

අවසර දිය හැකි උපරීම මෙබිේ 

අනුපාතිකමයහි ප්රතිශතය 

 

0 ०  - 10 ० කළාපීකරණ ගරගුලාසි වලට අනුකුල 

විය යුතුය. 

100% 

11०   - 20 ० කළාපීකරණ ගරගුලාසි වලට අනුකුල 

විය යුතුය. 

75% 

21०   -  30 ० 50 % (පාරිසරික කළාප II හි  25 % කි) 50 %  

31 ०  - 45 ० 40 % 35 % 

45 ० ට වැඩි 25 % 25%  

නාෙරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණය, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්ගේෂණ 

සංවිධානගේ නිර්ගේශය සහ වරලේ වුහාේමක 

ඉංජිගන්රුවරගයකුගේ නිර්ගේශය යන  නිර්ගේශයන් 

ලබා ගදන්ගන් නම් පමණක් සලකා බලනු ලැගේ. 

7.4.46.6

 

7.4.46.7
 

ආනතිය සහිත ඉඩමක් අනුගබදුම් කීරීගම්දී වගු අංක 19.2 හි දක්වා ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව 

අවම බිම් ප්රමාණය පවේවා ෙත යුතුය. 

 

වගු අංක 19.2 

 
ඉඩමේ ආනතිය 

(අංශක) 

අවසර දිය හැකි අවම 

භුමි ප්රමාණය (ව. මී) 

අවසර දිය හැකි ඉඩමේ අවම පළල සහ ෙැඹුර 

 

0 ०  - 10 ० 150  

 

සැලසුම් සහ සංවර්ධන ගරගුලාසි වලට 

අනුකුල විය යුතුය. 

11०   - 20 ० 250 

21०   -  30 ० 500 

31 ०  - 45 ० 750 

45 ० ට වැඩි 1000 නාෙරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ මූලික සැලසුම් 

නිරාකරණය, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්ගේෂණ 

සංවිධානගේ නිර්ගේශය සහ වරලේ වුහාේමක 

ඉංජිගන්රුවරගයකුගේ නිර්ගේශය යන  නිර්ගේශයන් 

ලබා ගදන්ගන් නම් පමණක් සලකා බලනු ලැගේ. 



7.4.46.4. මලෝක උරුම කලාප ඇතුලත ඇමුණුේ අංක 05 හි සඳහන් මගාඩනැගිල්ලක් 
අලුත්වැඩියාවකදී මහෝ පවතින මගාඩනැගිල්ල අනුමත කිරීම මහෝ මමම 
සැලැස්මේ III වන මේදමේ සඳහන් මරගුලාසි හා මාර්මගෝපමේශ අනුගමනය 
කරමින් මහනුවර නගරමේ මලෝක උරුම ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ ආවරණය 
වන පරිදි සංවර්ධනය කරනු ලබන යේ මගාඩනැගිල්ලක් රථවාහන 
අවශයතාවය සැපයීමකින් මතාරව අනුමත කිරීම සඳහා බලය නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය සතුමේ.  

7.4.46.5  මලෝක උරුම කලාපය ඇතුලත අමුණුේ අංක 05 හි සඳහන් සංරක්ිත 
මගාඩනැගිල්ලකට නව එකතු කිරීමක් මහෝ මවනස් කිරීමක් මයෝජනා 
කරන්ම න් නේ සහ මමම සංවර්ධන සැලැස්මේ III වන මේදමේ සඳහන් වාස්තු 
විදයාත්මක ලක්ෂණයන් මරගුලාසි හා මාර්මගෝපමේශ අනුව එම නව 
මගාඩනැගිලි සංවර්ධනය කරන්මන් නේ සහ ලැයිස්තු ගත එම මගාඩනැගිල්ල 
අධිකාරිය සෑහීමකට පත්වන මට්ටමින්  සංරක්ෂණය හා නඩත්තු කටයුතු 
කරන්මන් නේ ඇමුණුේ අංක 05 හි සඳහන් ලැයිස්තුගත මගාඩනැගිල්මල් වර්ග 
ප්රමාණයන් හා සමඟ ප්රමාණයක් නව ඉදිකිරීේ කරන මගාඩනැගිල්මල් 
රථවාහන ගාල් සැපයීමේ අවශයතාවය නිදහස් කිරීමට නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය සතුව බලය ඇත්මත්ය. 
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08  වන පරිච්ඡේදය 
 

ඡයෝජිත කලාපිකරණ නියමතා 
 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් සැලසුම් ප්රදේශය කලාප 11 කට 
කලාපීයකරණය කරන ලද අතර එක් එක් කලාපයට අදාළ සංවර්ධන දරගුලාසි පහත පරිදි දේ. 

8.1  පුජාභූමි කලාපය 

දමම කලාපය තුළ සංරක්ෂණය කළ යුතු ප්රධාන සංස්කෘතික හා  ආගමික ස්ථාන පිහිටා ඇත.  

 

8.1.1 පුජාභූමි කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් පුජාභූමි කලාපයට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 23 හා 24 මගින් 
දැක්දේ.  

 
වගු අංක 20: පුජාභූමි කලාපයට අදාළ දපාදු නියමතා 

කලාප මායිම              
(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 28 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.5 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උස දපාළව මට්ටදම් සිට වහදල් මුදුනත දක්වා මීටර 12 
කට දනාවැඩි විය යුතුය. 

අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණය 

0.80  

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

දමම කලාපය 1984 ජුනි මස 08 වන දින අංක 301 දරණ අති විදේෂ ගැසට් 
පත්රදයහි දළඳා මාළිගාව සහ එහි පරිවාර පහසුකම් මල්වත්ත පාර්ශවයට 
ඇතුළත් උදපෝෂිත හා පුෂ්පාරාම පන්සල් සහ අස්ගිරි පාර්ශවයට අයත් 
භායාගිරි හා විදේසුන්දරාරාම යන පංසල් සහ එහි පරිවාර ප්රදේශය, ගැටදේ 
රජමහා විහාරය සහ � දසල්ව විනයාගර් දකෝවිල අයත් ප්රදේශයයි. 

දමම ප්රදේශය පහත දැක්දවන පරිදි විවිධ ගැසට් නිදේදන යටදත් ගැසට් 
කරන ලදි. 

1. 1984 ජුනි මස 08 වන දින සහ අංක 301 දරණ අති විදේෂ ගැසට් 
නිදේදනය මඟින් පුජනීය ප්රදේශයක් දලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති 
දළඳා මාළිගය සහ ඒ අවට ප්රදේශය. 

08 jk mßÉfþoh

fhdað; l,dmSlrK 
kshu;d

mQcdN+ñ l,dmh
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2. මල්වත්ත පාර්ශවයට ඇතුළත් උදපෝෂිත හා පුෂ්පාරාම පන්සල් සහ 
අස්ගිරිය පාර්ශවයට අයත් භයාගිරි හා විදේසුන්දරාරාමට සහ 
පන්සල් හා එහි පරිවාර ප්රදේශය. 

3. 200 දපදබරවාරි මස 23 වන දින අංක. 1120/15 දරණ අති විදේෂ 
ගැසට් නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති ගැටදේ රජමහා 
විහාරය සහ එහි පරිවාර ප්රදේශය 

4. 2002 ඔක්දතෝබර් මස 14 වන දින සහ අංක 1258/2 දරණ 
අතිවිදේෂ ගැසට් නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති ශ්රි 
දසල්ව විනයාගර් දකෝවිල සහ එහි පරිවාර ප්රදේශය. 

5. 2001 දනාවැම්බර් මස 08 වන දින අංක 1209/19 දරණ 
අතිවිදේෂ ගැසට් නිදේදනය මඟින් පුජාභූමී ප්රදේශදේ දකාටසක් 
වශදයන් ප්රකාශයට පත්කර ඇති ප්රදේශය තුළ ඉහත සඳහන් 
අනුමත භාවිතයන් සඳහා අවසර දදනු ලබන අතර දමම සංවර්ධන 
සැලැස්දම් “සංවර්ධන මාර්දගෝපදේශ සැලසුම් සහ 
මාර්දගෝපදේශ සැලසුම් නියාමනය” යටදත් 3 වන දකාටසට 
අනුගත විය යුතුය. 

6. 1984 ජුනී මස 08 වන දින අංක.301 දරණ අතිවිදේෂ ගැසට් 
නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති දළඳා මාළීගය සහ ඒ 
අවට ප්රදේශය අයත් නියමයන් හා දකාන්දේසි දමම කලාපයට 
අදාළ දේ. 

7. මල්වතු පාර්ශවයට අයත් උදපෝෂිත හා පුෂ්පාරාම පන්සල්වල සහ 
අස්ගිරිය පාර්ශවයට අයත් භයාගිරි හා විදේසුන්දරාරාම පන්සල් 
වල නීතයාණූකූල මායිම් මඟින් නියම කර ඇති ප්රදේශ තුළ ආගමික 
හා සම්ප්රදායික �යාකාරකම් සඳහා අවසර දදනු ලැදේ.  

8. 2000 දපබරවාරි මස 23 වන දින අංක.1120/15 දරණ ගැසට් පත්රය 
මඟින් දක්වා ඇති ආගමික කාර්යයන් සඳහා අනුශාංෂික 
�යාකරකම් දමම කලාපය තුළ අවසර දදනු ලැදේ. 

9. 2000 දපබරවාරි මස 23 වන දින සහ අංක.1120/15 දරණ 
අතිවිදේෂ ගැසට් නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති 
ගැටදේ රජමහා විහාරය සහ එහි පරිවාර ප්රදේශයට අයත් 
නියමයන් හා දකාන්දේසි අදාළ දේ. 

10. 2002 ඔද ත්ෝබර් මස 14 වන දින සහ අංක.1258/2 දරණ 
අතිවිදේෂ ගැසට් නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති ශ්රි 
දසල්ව විනයාගර් දකෝවිල සහ එහි පරිවාර ප්රදේශයට අයත් 
නියමයන් හා දකාන්දේසි අදාළ දේ. 
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2. මල්වත්ත පාර්ශවයට ඇතුළත් උදපෝෂිත හා පුෂ්පාරාම පන්සල් සහ 
අස්ගිරිය පාර්ශවයට අයත් භයාගිරි හා විදේසුන්දරාරාමට සහ 
පන්සල් හා එහි පරිවාර ප්රදේශය. 

3. 200 දපදබරවාරි මස 23 වන දින අංක. 1120/15 දරණ අති විදේෂ 
ගැසට් නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති ගැටදේ රජමහා 
විහාරය සහ එහි පරිවාර ප්රදේශය 

4. 2002 ඔක්දතෝබර් මස 14 වන දින සහ අංක 1258/2 දරණ 
අතිවිදේෂ ගැසට් නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති ශ්රි 
දසල්ව විනයාගර් දකෝවිල සහ එහි පරිවාර ප්රදේශය. 

5. 2001 දනාවැම්බර් මස 08 වන දින අංක 1209/19 දරණ 
අතිවිදේෂ ගැසට් නිදේදනය මඟින් පුජාභූමී ප්රදේශදේ දකාටසක් 
වශදයන් ප්රකාශයට පත්කර ඇති ප්රදේශය තුළ ඉහත සඳහන් 
අනුමත භාවිතයන් සඳහා අවසර දදනු ලබන අතර දමම සංවර්ධන 
සැලැස්දම් “සංවර්ධන මාර්දගෝපදේශ සැලසුම් සහ 
මාර්දගෝපදේශ සැලසුම් නියාමනය” යටදත් 3 වන දකාටසට 
අනුගත විය යුතුය. 

6. 1984 ජුනී මස 08 වන දින අංක.301 දරණ අතිවිදේෂ ගැසට් 
නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති දළඳා මාළීගය සහ ඒ 
අවට ප්රදේශය අයත් නියමයන් හා දකාන්දේසි දමම කලාපයට 
අදාළ දේ. 

7. මල්වතු පාර්ශවයට අයත් උදපෝෂිත හා පුෂ්පාරාම පන්සල්වල සහ 
අස්ගිරිය පාර්ශවයට අයත් භයාගිරි හා විදේසුන්දරාරාම පන්සල් 
වල නීතයාණූකූල මායිම් මඟින් නියම කර ඇති ප්රදේශ තුළ ආගමික 
හා සම්ප්රදායික �යාකාරකම් සඳහා අවසර දදනු ලැදේ.  

8. 2000 දපබරවාරි මස 23 වන දින අංක.1120/15 දරණ ගැසට් පත්රය 
මඟින් දක්වා ඇති ආගමික කාර්යයන් සඳහා අනුශාංෂික 
�යාකරකම් දමම කලාපය තුළ අවසර දදනු ලැදේ. 

9. 2000 දපබරවාරි මස 23 වන දින සහ අංක.1120/15 දරණ 
අතිවිදේෂ ගැසට් නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති 
ගැටදේ රජමහා විහාරය සහ එහි පරිවාර ප්රදේශයට අයත් 
නියමයන් හා දකාන්දේසි අදාළ දේ. 

10. 2002 ඔද ත්ෝබර් මස 14 වන දින සහ අංක.1258/2 දරණ 
අතිවිදේෂ ගැසට් නිදේදනය මඟින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති ශ්රි 
දසල්ව විනයාගර් දකෝවිල සහ එහි පරිවාර ප්රදේශයට අයත් 
නියමයන් හා දකාන්දේසි අදාළ දේ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 වගු අංක 21: පුජාභූමි කලාපය තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම ඡෙබිම් ප්රමාණය 

(වර්ෙ මීටර) 

(අ.)වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ්ඩ අඡලවිසැල් 25m2 

ii. ජායාරූපාොර 50m2 

iii. අපනශාලා 50m2 

iv. සන් නිඡේදන මධ්යස්ථාන 50m2 

v. ඡකාණ්ඩා  කැපීම /රූපලාවනය ආයතන  

(ආ.) ඡන්වාසික 

i. තනි පුද්ෙල නිවාස  

(ඇ.) ආයතන 

i රජඡේ කාර්යාල 25m2 

ii. වෘත්ීය කාර්යාල 25m2 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

iv. ATM මධ්යස්ථාන  

(ඈ.) සමාජ ඡස්වා 

i. පුස්තකාල  

ii. සංස්කෘතික මධ්යස්ථාන  

(ඉ.) සංචාරක කටයුතු 

i. නිවාඩු නිඡේතන  

ii. නාෙරික ඡහෝටල්  

iii. ආෙන්තුක නිවාස  

(ඊ.) කර්මාන්ත 

i. 
අත්කම් භාණ්ඩ  නිෂ්පාදනය / පරිසරයට 

හානිදායක ඡනාවන ෙෘහස්ථ කර්මාන්ත 

කම්කරුවන් 10 ේ ඡහෝ අශ්වබල 05 ේ 

ඡනාඉේමවන කර්මාන්ත 

(උ.) ඡපාදු හා විඡේක කටයුතු 

i. උදයාන  

ii. විවෘත ප්රඡද්ශ  

iii. භූ දර්ශන ප්රඡද්ශ  
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8.2  ඡලෝක උරුම කලාපය 

දමම කලාපය තුල ඓතිහාසික දගා්නැගිලි සංරක්ෂණය කිරීමත් මහනුවර දළඳා දපරහැර සඳහා 
පහසුකම් සැලසීම හා සංචාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කිරීමත් සිදු කිරීම සඳහා දලෝක උරුම 
සංරක්ෂිත කලාපයක් දලස සංවර්ධනය කරනු ලැදේ. 

 

8.2.1 ඡලෝක උරුම කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් දලෝක උරුම කලාපයට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 25 හා 26 මගින් 
දැක්දේ.  

 

වගු අංක 22: ලලෝක උරුම කලාපයට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම  

(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 29 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.5 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උස දපාළව මට්ටදම් සිට වහදල් මුදුනත දක්වා මීටර 12 
කට දනාවැඩි විය යුතුය. 

අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණය 

0.80  

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

 

දමම කලාපය තුළ  ඓතිහාසිකව විකාශනය වු මාර්ග ජාලයක් සහ 
මහනුවර නගරදේ දලෝක උරුම විනාකම නිරූපනය කරන ඓතිහාසි 
දගා්නැගිලි 488ක් පවතී. 

1. දගා්නැගිල්දල් උපරීම උස බිම් මට්ටදම් සිට මීටර් 12ක් විය යුතු 
අතර  වහලදේ අවම ආනතිය අංශක 22.5 විය යුතුය. 

2. දමම ප්රදේශදේ දදනු ලබන සංවර්ධන කාර්යයන් සිදුකිරීම දමම 
සැලසුදම් 8.13 දකාටස  යටදත් දැක්දවන උපදේශන සැලසුමට 
අනුකූල විය යුතුය.  
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8.2  ඡලෝක උරුම කලාපය 

දමම කලාපය තුල ඓතිහාසික දගා්නැගිලි සංරක්ෂණය කිරීමත් මහනුවර දළඳා දපරහැර සඳහා 
පහසුකම් සැලසීම හා සංචාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය කිරීමත් සිදු කිරීම සඳහා දලෝක උරුම 
සංරක්ෂිත කලාපයක් දලස සංවර්ධනය කරනු ලැදේ. 

 

8.2.1 ඡලෝක උරුම කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් දලෝක උරුම කලාපයට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 25 හා 26 මගින් 
දැක්දේ.  

 

වගු අංක 22: ලලෝක උරුම කලාපයට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම  

(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 29 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.5 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උස දපාළව මට්ටදම් සිට වහදල් මුදුනත දක්වා මීටර 12 
කට දනාවැඩි විය යුතුය. 

අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණය 

0.80  

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

 

දමම කලාපය තුළ  ඓතිහාසිකව විකාශනය වු මාර්ග ජාලයක් සහ 
මහනුවර නගරදේ දලෝක උරුම විනාකම නිරූපනය කරන ඓතිහාසි 
දගා්නැගිලි 488ක් පවතී. 

1. දගා්නැගිල්දල් උපරීම උස බිම් මට්ටදම් සිට මීටර් 12ක් විය යුතු 
අතර  වහලදේ අවම ආනතිය අංශක 22.5 විය යුතුය. 

2. දමම ප්රදේශදේ දදනු ලබන සංවර්ධන කාර්යයන් සිදුකිරීම දමම 
සැලසුදම් 8.13 දකාටස  යටදත් දැක්දවන උපදේශන සැලසුමට 
අනුකූල විය යුතුය.  

 

 

 

 

 

 

වගු අංක 23: ලලෝක උරුම කලාපය තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම දගබිම් ප්රමාණය 
(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ් අදලවිසැල්  

ii. ආංශික දවළඳසැල් )දවළඳසැල් සුපිරි  (  100m2 

iii.  ප්රදර්ශනාගාර  

(ආ.) දන්වාසික 

i. පදිංචිය සඳහා වන නිවාස  

ii. තට්ු නිවාස   

iii. මහල් නිවාස  

iv. නිවාස ඒකක  

v.  දන්වාසිකාගාර  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 25m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 50m2 

iii. අයුර්දේද වවදය මධයස්ථාන 50m2 

iv. සම්භාහන මධයස්ථාන  

(ඈ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල   

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල  

iii. සම්මන්ත්රණ ශාලා ආසන  200ට අඩු 

iv. බැංකු හා මුලය ආයතන  

v. ATM මධයස්ථාන  

(ඉ.) සමාජ දස්වා 

i. ප්රජා ශාලා /සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

ii. පුස්තකාල  
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iii. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන   

iv. දකාණ්ා කැපීම/ රූපලාවනය ආයතන  

(ඊ.) සංචාරක කටයුතු 

i. ආපනශාලා  

ii. උත්සව ශාලා ආසන  200ට අඩු 

iii. නාගරික දහාදටල්  

iv.  ආගන්තුක නිවාස  

v.  නිවාඩු නිදක්තන   

(උ.) කර්මාන්ත 

i. 
අත්කම් භාණ්  නිෂ්පාදනය / පරිසරයට 
හානිදායක දනාවන ගෘහස්ථ කර්මාන්ත. 

 

(ඌ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv.  භූ දර්ශන ප්රදේශ   
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iii. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන   

iv. දකාණ්ා කැපීම/ රූපලාවනය ආයතන  

(ඊ.) සංචාරක කටයුතු 

i. ආපනශාලා  

ii. උත්සව ශාලා ආසන  200ට අඩු 

iii. නාගරික දහාදටල්  

iv.  ආගන්තුක නිවාස  

v.  නිවාඩු නිදක්තන   

(උ.) කර්මාන්ත 

i. 
අත්කම් භාණ්  නිෂ්පාදනය / පරිසරයට 
හානිදායක දනාවන ගෘහස්ථ කර්මාන්ත. 

 

(ඌ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv.  භූ දර්ශන ප්රදේශ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3  උපඡයෝගීතා ඡස්වා කලාපය 

මහනුවර නගරය දවත පැමිදණන ජනතාවට අවශය උපදයෝගීතා දස්වාවන් වන 
ප්රවාහන,දසෞඛය, දවළඳ කාර්යයන් හා විවෘත හා විදනෝද කටයුතු සඳහා පහසුකම් සපයන 
කලාපයක් දලස සංවර්ධනය කරනු ලැදේ. 

 

8.3.1 උපඡයෝගීතා ඡස්වා කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් උපදයෝගීතා දස්වා කලාපයට අදාල 
දපාදු නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 27 හා 28 
මගින් දැක්දේ.  

 

වගු අංක 24: උපලයෝගීතා ලේවා කලාපයට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම                       
(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 30 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 2.75 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උපරිම උස, අදාළ ඉ්ම පවතින මුහුදු මට්ටදම් සිට 
වහල මුදුනත දක්වා මීටර 528.55 ක උපරිම මුහුදු මට්ටමකට යටත්ව හා 
වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.80 

දන්වාසික සංවර්ධනයන් – 0.65 

අධි උස –0.65 දපෝඩියම් සහ 0.50 කුළුණූ 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

දමම කලාපයට අයත්වන මහනුවර මහ දරෝහදලහි කාර්යයන් 
ප්රවර්ධනය වන නව නව සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා  අවසර ලබා 
දනාදදන අතර දරෝහල තුළ දරෝගීන්ට හා කාර්යය මණ්ලයට පවතින 
අපහසුතාවයන් කළමණාකරණය කිරීදම් සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා 
අවසර දදනු ලැදේ. 
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වගු අංක 25: උපලයෝගීතා ලේවා කලාපය තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම දගබිම් ප්රමාණය 

(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ්  අදලවිසැල්   

ii. ආංශීක දවළඳසැල් (සුපිරි දවළඳසැල්)  

iii. මත්පැන් අදලවිසැල්  

iv. ඉන්ධන පිරවුම්හල්   

v.  
ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා 
පිරවුම්හල්) 

 

vi. සාප්පපු සංකීර්ණ   

vii. දේකරි  

viii. දකාණ්ා කැපීම/ රූපලාවනය ආයතන  

ix. විදුලි උපාංග අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන  

x. උත්සව ශාලා සහිත අවමංගය ශාලා  

xi. 
දරදි දස්දුම් හා දරදි පිරිසිදු කිරීදම් 
මධයස්ථාන 

 

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනිපුේගල නිවාස  

ii. මහල් නිවාස  

iii. දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල්  

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන  

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන  

iv. රසායනාගාර  

(ඈ.) අධයාපන 

i. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති  
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වගු අංක 25: උපලයෝගීතා ලේවා කලාපය තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම දගබිම් ප්රමාණය 

(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ්  අදලවිසැල්   

ii. ආංශීක දවළඳසැල් (සුපිරි දවළඳසැල්)  

iii. මත්පැන් අදලවිසැල්  

iv. ඉන්ධන පිරවුම්හල්   

v.  
ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා 
පිරවුම්හල්) 

 

vi. සාප්පපු සංකීර්ණ   

vii. දේකරි  

viii. දකාණ්ා කැපීම/ රූපලාවනය ආයතන  

ix. විදුලි උපාංග අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන  

x. උත්සව ශාලා සහිත අවමංගය ශාලා  

xi. 
දරදි දස්දුම් හා දරදි පිරිසිදු කිරීදම් 
මධයස්ථාන 

 

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනිපුේගල නිවාස  

ii. මහල් නිවාස  

iii. දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල්  

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන  

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන  

iv. රසායනාගාර  

(ඈ.) අධයාපන 

i. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති  

ii. ළදරු පාසල් හා දපර පාසල්  

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල   

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල  

iii. සම්මන්ත්රණ ශාලා ආසන 200ට අඩු 

iv. බැංකු හා මූලය ආයතන  

v. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන  

ii. පුස්තකාල  

iii. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන   

iv. දකාණ්ා කැපීම්/ රූපලාවනය ආයතන  

v.  දපාදු රථගාල්   

(උ.) සංචාරක 

i. ආපනශාලා  

ii. උත්සව ශාලා  

iii. නාගරික දහෝටල්  

iv.  ආගන්තුක නිවාස  

v.  නිවාඩු නිදක්තන   

(ඌ.) කර්මාන්ත 

i. 
අත්කම් භාණ්/ ගෘහස්ථ කර්මාන්ත 
(පරිසරයට හානිදායක දනාවන) 

 

(ඒ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv.  භූ දර්ශන ප්රදේශ   

v.  සිනමා ශාලා / විවෘත රංග ශාලා  
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8.4 වැව රවුම කලාපය 

මහනුවර වැදවහි දපෝෂක ප්රදේශය වටා දමම කලාපය වයාප්පත වී ඇති අතර පරිසර හිතකාමී 
දලස,පරිසර ආරක්ෂා කරමින් සමබරතාවයකින් යුතුව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කල යුතුය. එදමන්ම 
සංචාරක කාර්යයන් සඳහා අවශය පහසුකම්ද  දමම කලාපය තුළ සලසා දදනු ලැදේ. 

   

8.4.1 වැව රවුම කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් වැව රවුම කලාපයට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 29 හා 30 මගින් 
දැක්දේ. 

 
වගු අංක 26: වැව රවුම කලාපයට අදාළ පපාදු නියමතා 

කලාප මායිම්                   
(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 31 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.0 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උපරිම උස, සිතියම් අංක 22 හි සඳහන් උපරිමයට 
යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණ 

0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

1. දමම කලාපය තුළ තවදුරටත් ඉ්ම් අනුදබදුම් සඳහා අවසර 
ලබා දනාදේ. 

2. දගා්නැගිලි සඳහා දීප්පතීමත් වර්ණ කිසිවක් දයදීම සඳහා 
අවසර දනාමැති අතර පහත පරිදි කළු, දකාළ, දුඹුරු ආදී 
සිසිල් වර්ණයන්දගන් යුක්ත වර්ණ භාවිතා කිරීම නිර්දේශ 
දකදර්. 

08 jk mßÉfþoh
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8.4 වැව රවුම කලාපය 

මහනුවර වැදවහි දපෝෂක ප්රදේශය වටා දමම කලාපය වයාප්පත වී ඇති අතර පරිසර හිතකාමී 
දලස,පරිසර ආරක්ෂා කරමින් සමබරතාවයකින් යුතුව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කල යුතුය. එදමන්ම 
සංචාරක කාර්යයන් සඳහා අවශය පහසුකම්ද  දමම කලාපය තුළ සලසා දදනු ලැදේ. 

   

8.4.1 වැව රවුම කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් වැව රවුම කලාපයට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 29 හා 30 මගින් 
දැක්දේ. 

 
වගු අංක 26: වැව රවුම කලාපයට අදාළ පපාදු නියමතා 

කලාප මායිම්                   
(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 31 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.0 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උපරිම උස, සිතියම් අංක 22 හි සඳහන් උපරිමයට 
යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි 
ආවරණ 

0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

1. දමම කලාපය තුළ තවදුරටත් ඉ්ම් අනුදබදුම් සඳහා අවසර 
ලබා දනාදේ. 

2. දගා්නැගිලි සඳහා දීප්පතීමත් වර්ණ කිසිවක් දයදීම සඳහා 
අවසර දනාමැති අතර පහත පරිදි කළු, දකාළ, දුඹුරු ආදී 
සිසිල් වර්ණයන්දගන් යුක්ත වර්ණ භාවිතා කිරීම නිර්දේශ 
දකදර්. 

 

3. දමම කලාපය තුළ ඇති සෑම දගා්නැගිල්ලක්ම දමම 
කලාපදේ පවත්නා භූ දර්ශන සඳහා අනුකූල වහලයකින් නිම 
කල යුතුය. 

4. දන්වාසික සංවර්ධනය හැරුණු දකාට දගා්නැඟිලිවල 
වහලවල් සහ වහල පුවරු වලින් 80% ස්වභාවික 
වෘක්ෂලතාදිදයන් ආවරණය විය යුතුය. 

5. කිසිදු සංවර්ධනයක් සඳහා විශාල දලස පස් කන්ඩි කැපීම්, 
පිරවීම් සිදු දනාකල යුතුය. 

6. භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර් 02ක 
ඉදිරිපස අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර, එය දේශීය ශාක සමඟ 
භූ දර්ශනය කල යුතුය. 

7. සියළු රැඳවුම් වුහයන් ස්ථානීය වාස්තු විදයාත්මක ස්වභාවය 
හා ස්වභාවික පරිසරය සමඟ සංදයෝග කල යුතුය. 

8. සංචාරක දගා්නැගිලි ආශ්රිතව ඉදිරිපස දකාටදසන් 60% 
කට ව්ා වැඩි ප්රමාණයක් අවට පරිසරය හා භූ දර්ශනය සමඟ 
ඒකාබේධ දකාට ස්වභාවික ශාක දයාදා ආවරණය කල යුතුය. 



240

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

9. ස්වභාවික දරෝපණ සහ රැඳවුම් බිත්ති සහිත වැටවල් සජීවි 
වැටවල් සහ දම්වැලි සම්බන්ධක වැටවල් හැර මායිම් බිත්ති 
වලට ඉ් දනාදිය යුතුය. 

10. රැඳවුම් බිත්ති, වැට  පිරි සැලසුම් සහ සැලසුම් හැකි සෑම 
තැනකම ස්වභාවික භූමිදේ මට්ටමට අනුකූල විය යුතුය. 

11. රැඳවුම් බැමි ස්ථානීය වාස්තු විදයාත්මක ස්වභාවය සහ 
ස්වාභාවික පරිසරය සමඟ දහාඳින් ඒකාබේධ වන දස් 
සැලසුම් කල යුතුය. 

 

වගු අංක 27: වැව රවුම කලාපය තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම 

දගබිම් ප්රමාණය 
(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ් අදලවිසැල් 25m2 

ii.  දකාණ්ා කැපීම්/ රූපලාවනය ආයතන  

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි මහල් නිවාස  

ii. නිවාස ඒකක  

iii.  දන්වාසිකාගාර  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 25m2 

ii. ඔසුසැල් 25m2 

iii. අයුර්දේද මධයස්ථාන 25m2 

(ඈ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල 25m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 50m2 

iii. සම්මන්ත්රණ ශාලා ආසන 50 ට අඩු 

iv. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

v. ATM මධයස්ථාන  
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9. ස්වභාවික දරෝපණ සහ රැඳවුම් බිත්ති සහිත වැටවල් සජීවි 
වැටවල් සහ දම්වැලි සම්බන්ධක වැටවල් හැර මායිම් බිත්ති 
වලට ඉ් දනාදිය යුතුය. 

10. රැඳවුම් බිත්ති, වැට  පිරි සැලසුම් සහ සැලසුම් හැකි සෑම 
තැනකම ස්වභාවික භූමිදේ මට්ටමට අනුකූල විය යුතුය. 

11. රැඳවුම් බැමි ස්ථානීය වාස්තු විදයාත්මක ස්වභාවය සහ 
ස්වාභාවික පරිසරය සමඟ දහාඳින් ඒකාබේධ වන දස් 
සැලසුම් කල යුතුය. 

 

වගු අංක 27: වැව රවුම කලාපය තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම 

දගබිම් ප්රමාණය 
(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ් අදලවිසැල් 25m2 

ii.  දකාණ්ා කැපීම්/ රූපලාවනය ආයතන  

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි මහල් නිවාස  

ii. නිවාස ඒකක  

iii.  දන්වාසිකාගාර  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 25m2 

ii. ඔසුසැල් 25m2 

iii. අයුර්දේද මධයස්ථාන 25m2 

(ඈ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල 25m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 50m2 

iii. සම්මන්ත්රණ ශාලා ආසන 50 ට අඩු 

iv. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

v. ATM මධයස්ථාන  

(ඉ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

v. වැඩිහිි නිවාස  

vi. ළමා නිවාස  

vii. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන 50m2 

(ඊ.) සංචාරක 

i. අපනශාලා  

ii. උත්සව ශාලා  

iii. නාගරික දහෝටල්  

iv.  ආගන්තුක නිවාස  

v.  නිවාඩු නිදක්තන  

(උ.) කර්මාන්ත 

i. 
අත්කම් භාණ් නිෂ්පාදනය / ගෘහස්ථ කර්මාන්ත (පරිසරයට 
හානිදායක දනාවන) 

 

(ඌ) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv.  භූ දර්ශන ප්රදේශ   

v. දර්ඛීය උදයාන  

vi. කු්ා උදයාන  

vii. ඉතා කු්ා උදයාන   
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8.5  මිශ්ර සංවර්ධ්න කලාපය   

8.5.1 මිශ්ර සංවර්ධ්න කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් මිශ්ර සංවර්ධන කලාපයට අදාල 
දපාදු නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 31 හා 32 
මගින් දැක්දේ.  

 
වගු අංක 28: මිශ්ර සංවර්ධන කලාපයට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම්                     
(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 32 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.2 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උපරීම උස බිම් මට්ටදම් සිට වහලය දක්වා මීටර් 
15ක් (G+3) දක්වා සීමා කල යුතුය. කිසියම් භූමියක් දෘශයතා 
පාලන කලාපයට අයත් දේ නම් එහි උපරීම උස සිතියම් අංක 24, 
25 හි සඳහන් උපරිමයට යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.65  

දන්වාසික සංවර්ධනයන් - 0.65 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

1. දගා්නැගිලි සඳහා දීප්පතීමත් වර්ණ කිසිවක් දයදීම සඳහා 
අවසර දනාමැති අතර පහත පරිදි කළු, දකාළ,දුඹුරු ආදී 

08 jk mßÉfþoh

fhdað; l,dmSlrK 
kshu;d

ñY% ixj¾Ok l,dmh
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8.5  මිශ්ර සංවර්ධ්න කලාපය   

8.5.1 මිශ්ර සංවර්ධ්න කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් මිශ්ර සංවර්ධන කලාපයට අදාල 
දපාදු නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 31 හා 32 
මගින් දැක්දේ.  

 
වගු අංක 28: මිශ්ර සංවර්ධන කලාපයට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම්                     
(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 32 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.2 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උපරීම උස බිම් මට්ටදම් සිට වහලය දක්වා මීටර් 
15ක් (G+3) දක්වා සීමා කල යුතුය. කිසියම් භූමියක් දෘශයතා 
පාලන කලාපයට අයත් දේ නම් එහි උපරීම උස සිතියම් අංක 24, 
25 හි සඳහන් උපරිමයට යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.65  

දන්වාසික සංවර්ධනයන් - 0.65 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

1. දගා්නැගිලි සඳහා දීප්පතීමත් වර්ණ කිසිවක් දයදීම සඳහා 
අවසර දනාමැති අතර පහත පරිදි කළු, දකාළ,දුඹුරු ආදී 

සිසිල් වර්ණයන්දගන් යුක්ත වර්ණ භාවිතා කිරීම නිර්දේශ 
දකදර්. 

2. සියළු රැඳවුම් වුහයන් ස්ථානීය වාස්තු විදයාත්මක 
ස්වභාවය හා ස්වභාවික පරිසරය සමඟ සංදයෝග කල යුතුය. 

 
3. සංචාරක දගා්නැගිලි ආශ්රිතව ඉදිරිපස දකාටදසන් 60% 

කට ව්ා වැඩි ප්රමාණයක් අවට පරිසරය හා භූ දර්ශනය 
සමඟ ඒකාබේධ දකාට ස්වභාවික ශාක දයාදා ආවරණය 
කල යුතුය. 

 

 

වගු අංක 29: මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම 

දගබිම් ප්රමාණය 
(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ්  අදලවිසැල්   

ii. ආංශීක දවළඳසැල් (සුපිරි දවළඳසැල්)  

iii. මත්පැන් අදලවිසැල්  

iv. ඉන්ධන පිරවුම්හල්   

v.  ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා පිරවුම්හල්)  

vi. සාප්පපු සංකීර්ණ   

vii. දේකරි  

viii. දකාණ්ා කැපීම්/ රූපලාවනය ආයතන  

ix. විදුලි උපාංග අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන  

x. උත්සව ශාලා සහිත අවමංගය ශාලා  

xi. දරදි දස්දුම් හා දරදි පිරිසිදු කිරීදම් මධයස්ථාන  

xii. ඇඹරුම් හල්  

xiii. වෑල්ඩින් බිම් හා සම්භාණ් වැ් බිම්  

xiv. ගරාජ  

xv. දමෝටර් රථ දස්වා මධයස්ථාන  
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(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි පුේගල නිවාස  

ii. මහල් නිවාස  

iii.. දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 50m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 25m2 

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 25m2 

iv සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

v. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 25m2 

vi. පශූ වවදය මධයස්ථාන  

(ඈ.) අධයාපන 

i. ළදරු පාසල් හා දපර පාසල් ළමුන් 50ට අඩු 

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 25m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල  50m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 50m2 

iii. සම්මන්ත්රණ ශාලා ආසන 50ට අඩු 

iv. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

v. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  50m2 

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 
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(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි පුේගල නිවාස  

ii. මහල් නිවාස  

iii.. දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 50m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 25m2 

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 25m2 

iv සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

v. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 25m2 

vi. පශූ වවදය මධයස්ථාන  

(ඈ.) අධයාපන 

i. ළදරු පාසල් හා දපර පාසල් ළමුන් 50ට අඩු 

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 25m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල  50m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 50m2 

iii. සම්මන්ත්රණ ශාලා ආසන 50ට අඩු 

iv. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

v. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  50m2 

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස   

vii. ළමා නිවාස   

(උ.) සංචාරක 

i. ආපනශාලා  

ii. උත්සව ශාලා  

iii. නාගරික දහෝටල්  

iv.  ආගන්තුක නිවාස  

v.  නිවාඩු නිදක්තන   

vi. සංචාරක දහෝටල්  

(ඌ.) කර්මාන්ත 

i. ගෘහස්ථ කර්මාන්ත (පරිසරයට හානිදායක දනාවන)  

(ඒ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. දර්ඛිය උදයාන, ඉතා කු්ා උදයාන, කු්ා උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv.  භූ දර්ශන ප්රදේශ   

v.  සිනමා ශාලා / විවෘත රංග ශාලා  
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8.6 ඡන්වාසික කලාපය   

දමම කලාපය ප්රධාන වශදයන් දවන් කර ඇත්දත් මධයම ඝනත්වයකින් යුතුව දන්වාසික 
කාර්යයන් ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහාය. දමම කලාපය තුළ සුව පහසු ජීවන රටාවක් ලබාගැනීම සඳහා 
අවශය යිතල පහසුකම් සපයන අතර මධයම ඝනත්වයකින් සංවර්ධන කාර්යයන් පවත්වාදගන 
යාම අදප්පක්ෂා දකදර්.  

 

8.6.1 ඡන්වාසික කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් දන්වාසික කලාපදේ කලාපයට 
අදාල දපාදු නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 33 හා 
34 මගින් දැක්දේ. 

 
වගු අංක 30: ලන්වාසික කලාපයට අදාළ ලපාදු නියමතා  

කලාප මායිම්  

(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 33 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.5 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උපරිම උස, සිතියම් අංක 24 සහ 25 හි සඳහන් 
උපරිමයට යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.65  

දන්වාසික සංවර්ධනයන් - 0.65 

අධි උස  - 0.65 දපෝඩියම් සහ කුළුණු  0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

දමම කලාපය තුළ මහවැලි ග ඟ හි මායිම් ඉවුදර් සිට මීටර 100ක දුරක් 
අයත්වන කලාපය තුළ සංචාරක දහෝටල් සහ ලැඟුම්හල් සඳහා අවසර 
ලබාදදන අතර එවැනි සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා පැවතිය යුතු අවම 
බිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර 500ක් විය යුතු අතර කලාපයට අදාළ අදනකුත් 
දරගුලාසි දමම ප්රදේශය සඳහා අදාළ දේ. 
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8.6 ඡන්වාසික කලාපය   

දමම කලාපය ප්රධාන වශදයන් දවන් කර ඇත්දත් මධයම ඝනත්වයකින් යුතුව දන්වාසික 
කාර්යයන් ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහාය. දමම කලාපය තුළ සුව පහසු ජීවන රටාවක් ලබාගැනීම සඳහා 
අවශය යිතල පහසුකම් සපයන අතර මධයම ඝනත්වයකින් සංවර්ධන කාර්යයන් පවත්වාදගන 
යාම අදප්පක්ෂා දකදර්.  

 

8.6.1 ඡන්වාසික කලාපඡේ කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් දන්වාසික කලාපදේ කලාපයට 
අදාල දපාදු නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 33 හා 
34 මගින් දැක්දේ. 

 
වගු අංක 30: ලන්වාසික කලාපයට අදාළ ලපාදු නියමතා  

කලාප මායිම්  

(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 33 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.5 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිල්දල් උපරිම උස, සිතියම් අංක 24 සහ 25 හි සඳහන් 
උපරිමයට යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.65  

දන්වාසික සංවර්ධනයන් - 0.65 

අධි උස  - 0.65 දපෝඩියම් සහ කුළුණු  0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

දමම කලාපය තුළ මහවැලි ග ඟ හි මායිම් ඉවුදර් සිට මීටර 100ක දුරක් 
අයත්වන කලාපය තුළ සංචාරක දහෝටල් සහ ලැඟුම්හල් සඳහා අවසර 
ලබාදදන අතර එවැනි සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා පැවතිය යුතු අවම 
බිම් ප්රමාණය වර්ග මීටර 500ක් විය යුතු අතර කලාපයට අදාළ අදනකුත් 
දරගුලාසි දමම ප්රදේශය සඳහා අදාළ දේ. 

 

 

 

 

 

වගු අංක 31: ලන්වාසික කලාපය තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම 

දගබිම් ප්රමාණය 
(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ්  අදලවිසැල්   

ii. ආංශීක දවළඳසැල් (සුපිරි දවළඳසැල්)  

iii. මත්පැන් අදලවිසැල්  

iv. ඉන්ධන පිරවුම්හල්   

v.  ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා පිරවුම්හල්)  

vi. සාප්පපු සංකීර්ණ   

vii. දේකරි  

viii. දකාණ්ා කැපීම   / රූපලාවනය ආයතන  

ix. ප්රදර්ශනාගාර  

x. වාහන අමතර දකාටස් විකිණීම  

xi.. දගා්නැගිලි දුවය අදලවිසැල්  

xii. විදුලි උපාංග අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන  

xiii. උත්සව ශාලා සහිත අවමංගය ශාලා  

xiv. දරදි දස්දුම් හා දරදි පිරිසිදු කිරීදම් මධයස්ථාන  

xv. ඇඹරුම් හල්  

xvi. වෑල්ඩින් සහ ලියවන පට්ටල වැ් බිම්  

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි පුේගල නිවාස  

ii. මහල් නිවාස  

iii දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 50m2 
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ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 25m2 

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 25m2 

iv. සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

v. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 25m2 

vi. පශූ වවදය මධයස්ථාන  

(ඈ.) අධයාපන 

i ළදරු පාසල් හා දපර පාසල් ළමුන් 50ට අඩු 

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 25m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල  25m2 

ii. සම්මන්ත්රණ ශාලා ආසන 50ට අඩු 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

iv. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  50m2 

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස   

vii. ළමා නිවාස   

(උ.) සංචාරක 

i. ආපනශාලා 100m2 

ii. උත්සව ශාලා 50m2 

iii. නාගරික දහෝටල්  

iv.  ආගන්තුක නිවාස කාමර 10ට අඩු 

v.  නිවාඩු නිදක්තන  කාමර 10ට අඩු 
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ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 25m2 

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 25m2 

iv. සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

v. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 25m2 

vi. පශූ වවදය මධයස්ථාන  

(ඈ.) අධයාපන 

i ළදරු පාසල් හා දපර පාසල් ළමුන් 50ට අඩු 

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 25m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල  25m2 

ii. සම්මන්ත්රණ ශාලා ආසන 50ට අඩු 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

iv. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  50m2 

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස   

vii. ළමා නිවාස   

(උ.) සංචාරක 

i. ආපනශාලා 100m2 

ii. උත්සව ශාලා 50m2 

iii. නාගරික දහෝටල්  

iv.  ආගන්තුක නිවාස කාමර 10ට අඩු 

v.  නිවාඩු නිදක්තන  කාමර 10ට අඩු 

vi. සංචාරක දහෝටල් කාමර 10ට අඩු 

(ඌ.) කර්මාන්ත 

i. ගෘහස්ථ කර්මාන්ත (පරිසරයට හානිදායක දනාවන)  

(ඒ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. දර්ඛිය උදයාන, ඉතා කු්ා උදයාන, කු්ා උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv.  භූ දර්ශන ප්රදේශ   

v.  සිනමා ශාලා / විවෘත රංග ශාලා  
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8.7  වාණිජ කලාපය I 

නගර මධයදේ සිට විලියම් දගාපල්ලව මාවත හරහා දප්පරාදදණිය - ගලහ හංදිය දක්වා ප්රදේශය 
ආවරණය කරන දමම කලාපදේ, මහනුවර නගරදේ පාරිසරික භූ දර්ශනය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් 
සංදේදීතාව රැක ගැනීමත් සිදු කරන අතරම දමම ප්රධාන වීථි හරහා සංවර්ධනය සිදු කිරීමට 
අදප්පක්ෂා දකදර්. එදමන්ම දමම කලාපදේ ප්රධාන මාර්ග (විලියම් දගාපල්ලව මාර්ගය සහ 
දප්පරාදදණිය මාර්ගය)  හරහා දර්ඛීය වාණිජ කලාපයක් දලස දියුණු කිරීම අරමුණු දේ. 

 

8.7.1  වාණිජ කලාප I හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් වාණිජ කලාප I ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 35 හා 36 මගින් 
දැක්දේ.  

 
වගු අංක  32: වාණිජ කලාප I ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 34 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.75 

අනුමත උස සීමාව යම් දගා්නැගිල්ලක් දෘශයතා පාලන ප්රදේශදේ ඉදිකිරීමට දයෝජිත දේ 
නම් එවැනි දගා්නැගිල්ලක උපරිම උස, සිතියම් අංක 23 හි සඳහන් 
උපරිමයට යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.80  

දන්වාසික සංවර්ධනයන් - 0.65 

අධි උස  - 0.65 දපෝඩියම් සහ කුළුණු  0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර දදකක අවම 
අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර එය දේශීය ශාක සමඟ  භූ දර්ශනය කළ 
යුතුය. 
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8.7  වාණිජ කලාපය I 

නගර මධයදේ සිට විලියම් දගාපල්ලව මාවත හරහා දප්පරාදදණිය - ගලහ හංදිය දක්වා ප්රදේශය 
ආවරණය කරන දමම කලාපදේ, මහනුවර නගරදේ පාරිසරික භූ දර්ශනය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් 
සංදේදීතාව රැක ගැනීමත් සිදු කරන අතරම දමම ප්රධාන වීථි හරහා සංවර්ධනය සිදු කිරීමට 
අදප්පක්ෂා දකදර්. එදමන්ම දමම කලාපදේ ප්රධාන මාර්ග (විලියම් දගාපල්ලව මාර්ගය සහ 
දප්පරාදදණිය මාර්ගය)  හරහා දර්ඛීය වාණිජ කලාපයක් දලස දියුණු කිරීම අරමුණු දේ. 

 

8.7.1  වාණිජ කලාප I හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් වාණිජ කලාප I ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 35 හා 36 මගින් 
දැක්දේ.  

 
වගු අංක  32: වාණිජ කලාප I ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම් 

 (භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 34 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.75 

අනුමත උස සීමාව යම් දගා්නැගිල්ලක් දෘශයතා පාලන ප්රදේශදේ ඉදිකිරීමට දයෝජිත දේ 
නම් එවැනි දගා්නැගිල්ලක උපරිම උස, සිතියම් අංක 23 හි සඳහන් 
උපරිමයට යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.80  

දන්වාසික සංවර්ධනයන් - 0.65 

අධි උස  - 0.65 දපෝඩියම් සහ කුළුණු  0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර දදකක අවම 
අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර එය දේශීය ශාක සමඟ  භූ දර්ශනය කළ 
යුතුය. 

 
 

 
 
 
 

වගු අංක 33: වාණිජ කලාපය I තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම 

දගබිම් ප්රමාණය 
(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ්  අදලවිසැල්   

ii. ආංශීක දවළඳසැල් (සුපිරි දවළඳසැල්)  

iii. මත්පැන් අදලවිසැල්  

iv. ඉන්ධන පිරවුම්හල්   

v. ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා පිරවුම්හල්)  

vi. සාප්පපු සංකීර්ණ   

vii. දේකරි  

viii. දකාණ්ා කැපීම/රූපලාවනය ආයතන  

ix. ප්රදර්ශනාගාර / දැව භාණ් අදලවිසැල් 100m2 

x. වාහන අමතර දකාටස් විකිණීම  

xi. දගා්නැගිලි දුවය අදලවිසැල්  

xii. දතාග භාණ් අදලවිසැල්  

xiii. ජායාරූපගාර  

xiv. සන් නිදේදන මධයස්ථාන  

xv. පැල තවාන්  

xvi. වාහන අළුත්වැඩියා  කිරීදම් මධයස්ථාන  

xvii. ගරාේ  

xviii. විදුලි උපාංග අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන  

xix. උත්සව ශාලා සහිත අවමංගය ශාලා  

xx. දරදි දස්දුම් හා දරදි පිරිසිදු කිරීදම් මධයස්ථාන  

xxi. ඇඹරුම් හල්  

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි පුේගල නිවාස  
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ii. මහල් නිවාස  

iii. දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 25m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 50m2 

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 50m2 

iv සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

v. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. පශූ වවදය මධයස්ථාන 25m2 

(ඈ.) අධයාපන 

i. ළදරු පාසල් හා දපර පාසල්  

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 25m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල 50m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 25m2 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

iv. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස  

vii. ළමා නිවාස  
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ii. මහල් නිවාස  

iii. දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 25m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 50m2 

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 50m2 

iv සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

v. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. පශූ වවදය මධයස්ථාන 25m2 

(ඈ.) අධයාපන 

i. ළදරු පාසල් හා දපර පාසල්  

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 25m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල 50m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 25m2 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන 50m2 

iv. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස  

vii. ළමා නිවාස  

(උ.) සංචාරක 

i. ආපනශාලා 100m2 

ii. උත්සව ශාලා 50m2 

iii. නිවාඩු නිදක්තන  

(ඌ.) කර්මාන්ත 

i. ගෘහස්ථ කර්මාන්ත (පරිසරයට හානිදායක දනාවන)  

(ඒ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. දර්ඛිය උදයාන, ඉතා කු්ා උදයාන, කු්ා උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv. භූ දර්ශන ප්රදේශ  

v. සිනමා ශාලා / විවෘත රංග ශාලා  
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8.8 වාණිජ කලාපය II 

දමම කලාපය මහනුවර සිට කුගස්දතාට දක්වා සංවර්ධනය වු කලාපය දේ. දමම කලාපය තුළ 
ඉහළ ඝනත්වදයන් යුතු මිශ්ර සංවර්ධනය සැලසීමට අදප්පක්ෂා දකදර්. මහනුවර සිට කුගස්දතාට 
දක්වා වු මාර්ගය දදපස තීරයන් සංවර්ධන කාර්යයන් කිරීමට අදප්පක්ෂා කරන අතර මාර්ගයන් 
දදපස පවතින කඳු පන්තීන් දර්ශනය (හන්තාන) ආරක්ෂා කිරීම අරමුණ දේ. 

 

8.8.1 වාණිජ කලාප II හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් වාණිජ කලාප II ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 37 හා 38 මගින් 
දැක්දේ.  

 
වගු අංක  34: වාණිජ කලාප II ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම් (භූ 
ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 35 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.75 

අනුමත උස සීමාව යම් දගා්නැගිල්ලක් දෘශයතා පාලන ප්රදේශදේ ඉදිකිරීමට දයෝජිත දේ 
නම් එවැනි දගා්නැගිල්ලක උපරිම උස, සිතියම් අංක 25 හි සඳහන් 
උපරිමයට යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ ඡන්වාසික ඡනාවන සංවර්ධ්නයන් - 0.80  
ඡන්වාසික සංවර්ධ්නයන් - 0.65 
අධි උස  - 0.65 ඡපෝඩියම් සහ කුළුණු  0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර දදකක අවම 
අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර එය දේශීය ශාක සමඟ  භූ දර්ශනය කළ 
යුතුය. 
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8.8 වාණිජ කලාපය II 

දමම කලාපය මහනුවර සිට කුගස්දතාට දක්වා සංවර්ධනය වු කලාපය දේ. දමම කලාපය තුළ 
ඉහළ ඝනත්වදයන් යුතු මිශ්ර සංවර්ධනය සැලසීමට අදප්පක්ෂා දකදර්. මහනුවර සිට කුගස්දතාට 
දක්වා වු මාර්ගය දදපස තීරයන් සංවර්ධන කාර්යයන් කිරීමට අදප්පක්ෂා කරන අතර මාර්ගයන් 
දදපස පවතින කඳු පන්තීන් දර්ශනය (හන්තාන) ආරක්ෂා කිරීම අරමුණ දේ. 

 

8.8.1 වාණිජ කලාප II හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් වාණිජ කලාප II ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 37 හා 38 මගින් 
දැක්දේ.  

 
වගු අංක  34: වාණිජ කලාප II ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම් (භූ 
ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 35 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 1.75 

අනුමත උස සීමාව යම් දගා්නැගිල්ලක් දෘශයතා පාලන ප්රදේශදේ ඉදිකිරීමට දයෝජිත දේ 
නම් එවැනි දගා්නැගිල්ලක උපරිම උස, සිතියම් අංක 25 හි සඳහන් 
උපරිමයට යටත්ව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ ඡන්වාසික ඡනාවන සංවර්ධ්නයන් - 0.80  
ඡන්වාසික සංවර්ධ්නයන් - 0.65 
අධි උස  - 0.65 ඡපෝඩියම් සහ කුළුණු  0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර දදකක අවම 
අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර එය දේශීය ශාක සමඟ  භූ දර්ශනය කළ 
යුතුය. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

වගු අංක 35: වාණිජ කලාපය II තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම 

දගබිම් ප්රමාණය 
(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ්  අදලවිසැල්   

ii. ආංශීක දවළඳසැල් (සුපිරි දවළඳසැල්)  

iii. මත්පැන් අදලවිසැල්  

iv. ඉන්ධන පිරවුම්හල්   

v. ගෑස් සහ විදුලි බල (වාහන සඳහා පිරවුම්හල්)  

vi. සාප්පපු සංකීර්ණ   

vii. දේකරි  

viii. දකාණ්ා කැපීම්/ රූපලාවනය ආයතන  

ix. දැව භාණ් ප්රදර්ශනාගාර 100m2 

x. වාහන අමතර දකාටස් විකිණීම  

xi. දගා්නැගිලි දුවය අදලවිසැල්  

xii. දතාඟ භාණ් අදලවිසැල්  

xiii. ජායාරූපගාර  

xiv. සන් නිදේදන මධයස්ථාන  

xv. පැල තවාන්  

xvi. වාහන අළුත්වැඩියා  කිරීදම් මධයස්ථාන  

xvii. ගරාේ  

xviii. විදුලි උපාංග අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන  

xix. උත්සව ශාලා සහිත අවමංගය ශාලා  

xx. දරදි දස්දුම් හා දරදි පිරිසිදු කිරීදම් මධයස්ථාන  

xxi. ඇඹරුම් හල්  

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි පුේගල නිවාස  
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ii. මහල් නිවාස  

iii. දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 25m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 50m2 

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 50m2 

iv. සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

v. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 50m2 

vi පශූ වවදය මධයස්ථාන 25m2 

(ඈ.) අධයාපන 

i ළදරු පාසල් හා දපර පාසල්  

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 50m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල 50m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 25m2 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන  

iv. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස  

vii. ළමා නිවාස  

   

   



257

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

ii. මහල් නිවාස  

iii. දන්ව ාසිකාගාර  

iv. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 25m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 50m2 

iii. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 50m2 

iv. සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

v. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 50m2 

vi පශූ වවදය මධයස්ථාන 25m2 

(ඈ.) අධයාපන 

i ළදරු පාසල් හා දපර පාසල්  

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 50m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල 50m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 25m2 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන  

iv. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස  

vii. ළමා නිවාස  

   

   

 

(උ.) සංචාරක 

i. ආපනශාලා  

ii. උත්සව ශාලා  

iii. නිවාඩු නිදක්තන  

iv. නාගරික දහෝටල්  

v. සංචාරක දහෝටල්  

vi. ආගන්තුක නිවාස  

(ඌ.) කර්මාන්ත 

i. ගෘහස්ථ කර්මාන්ත (පරිසරයට හානිදායක දනාවන)  

(ඒ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. දර්ඛිය උදයාන, ඉතා කු්ා උදයාන, කු්ා උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv. භූ දර්ශන ප්රදේශ  

v. සිනමා ශාලා / විවෘත රංග ශාලා  
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8.9 වාණිජ කලාපය III 

දමම කලාපය කුගස්දතාට නගරය හරහා A9  මාර්ගය, A10 මාර්ගය , ම්වල මාර්ගය යන ප්රදේශ 
ආවරණය කරයි.දමම කලාපය තුළ ඉහළ ඝනත්වදයන් යුතු මිශ්ර සංවර්ධන කාර්යයන් සැලසීමට 
අදප්පක්ෂා කරන අතර කඳු පන්තීන් දර්ශනය (හන්තාන) ආරක්ෂා කිරීම අරමුණ දේ. 

එදමන්ම කුගස්දතාට නගරය දවත මධයම මහා මාර්ග සම්බන්ධතාවය සංවර්ධනය කිරීම තුළින් 
දමම කලාපය වාණිජ කලාපයක් දලස දියුණු කිරීම අදප්පක්ෂා දකදර්. 

 

8.9.1 වාණිජ කලාප III හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් වාණිජ කලාප III ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 39 හා 40 මගින් 
දැක්දේ.  

 

වගු අංක 36: වාණිජ කලාප III ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම්  
(භූ ඛණ්ාාංක) 

ඇමුණුම් අංක 36 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 2.0 

අනුමත උස සීමාව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.80  

දන්වාසික සංවර්ධනයන් - 0.65 

අධි උස  - 0.65 දපෝඩියම් සහ කුළුණු  0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු නියමතා  

 

භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර දදකක අවම 
අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර එය දේශීය ශාක සමඟ  භූ දර්ශනය කළ 
යුතුය. 
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8.9 වාණිජ කලාපය III 

දමම කලාපය කුගස්දතාට නගරය හරහා A9  මාර්ගය, A10 මාර්ගය , ම්වල මාර්ගය යන ප්රදේශ 
ආවරණය කරයි.දමම කලාපය තුළ ඉහළ ඝනත්වදයන් යුතු මිශ්ර සංවර්ධන කාර්යයන් සැලසීමට 
අදප්පක්ෂා කරන අතර කඳු පන්තීන් දර්ශනය (හන්තාන) ආරක්ෂා කිරීම අරමුණ දේ. 

එදමන්ම කුගස්දතාට නගරය දවත මධයම මහා මාර්ග සම්බන්ධතාවය සංවර්ධනය කිරීම තුළින් 
දමම කලාපය වාණිජ කලාපයක් දලස දියුණු කිරීම අදප්පක්ෂා දකදර්. 

 

8.9.1 වාණිජ කලාප III හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් වාණිජ කලාප III ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 39 හා 40 මගින් 
දැක්දේ.  

 

වගු අංක 36: වාණිජ කලාප III ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම්  
(භූ ඛණ්ාාංක) 

ඇමුණුම් අංක 36 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 2.0 

අනුමත උස සීමාව වගු අංක 18 පරිදි විය යුතුයි. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ දන්වාසික දනාවන සංවර්ධනයන් - 0.80  

දන්වාසික සංවර්ධනයන් - 0.65 

අධි උස  - 0.65 දපෝඩියම් සහ කුළුණු  0.50 

කලාපයට අදාළ දපාදු නියමතා  

 

භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර දදකක අවම 
අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර එය දේශීය ශාක සමඟ  භූ දර්ශනය කළ 
යුතුය. 

 

 

 

 

වගු අංක 37: වාණිජ කලාපය III තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම 

දගබිම් ප්රමාණය 
(වර්ග මීටර) 

(අ.) වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ්  අදලවිසැල්   

ii. ආංශීක දවළඳසැල් )සුපිරි දවළඳසැල්(   

iii මත්පැන් අදලවිසැල්  

iv. ඉන්ධන පිරවුම්හල්   

v. ගෑස් සහ විදුලි බල )වාහන සඳහා පිරවුම්හල්(   

vi. සාප්පපු සංකීර්ණ   

vii. දේකරි  

viii. දකාණ්ා කැපීම්/ රූපලාවනය ආයතන  

ix. දැව භාණ් ප්රදර්ශනාගාර 100m2 

x. වාහන අමතර දකාටස් විකිණීම  

xi. දගා්නැගිලි ද්රවය/ දගා්නැගිලි අමුද්රවය අදලවිසැල්  

xii. දතාඟ භාණ් අදලවිසැල්  

xiii. ජායාරූපගාර  

xiv. සන් නිදේදන මධයස්ථාන  

xv. පැල තවාන්  

xvi. වාහන අළුත්වැඩියා  කිරීදම් මධයස්ථාන  

xvii. විදුලි උපාංග අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන  

xviii. උත්සව ශාලා සහිත අවමංගය ශාලා  

xix. වෑල්ඩින් හා ලියවන පට්ටල් වැ්දපාළ  

xx. ඇඹරුම් හල්  

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි පුේගල නිවාස  

ii. තට්ු නිවාස  
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iii. මහල් නිවාස  

iv. දන්ව ාසිකාගාර  

v. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 25m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 50m2 

iii. මාතෘ හා පවුල් දසෞඛය දස්වා මධයස්ථාන  

iv. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 50m2 

v. පශූ වවදය මධයස්ථාන 50m2 

vi. සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

vii. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 50m2 

(ඈ.) අධයාපන 

i. ළදරු පාසල් හා දපර පාසල්  

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 50m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල 50m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 25m2 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන  

iv. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස  

vii. ළමා නිවාස  



261

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

iii. මහල් නිවාස  

iv. දන්ව ාසිකාගාර  

v. නිවාස ඒකක  

(ඇ.) දසෞඛය 

i. ඔසුසැල් 25m2 

ii. වවදය උපදේශන දස්වා මධයස්ථාන 50m2 

iii. මාතෘ හා පවුල් දසෞඛය දස්වා මධයස්ථාන  

iv. ආයුර්දේද මධයස්ථාන 50m2 

v. පශූ වවදය මධයස්ථාන 50m2 

vi. සම්භාහන මධයස්ථාන 25m2 

vii. රසයනාගාර  සහ නියැදි එකතු කිරීදම් මධයස්ථාන 50m2 

(ඈ.) අධයාපන 

i. ළදරු පාසල් හා දපර පාසල්  

ii. දපෞේගලික උපකාරක පන්ති 50m2 

(ඉ.) ආයතන 

i. රජදේ කාර්යාල 50m2 

ii. වෘත්තීමය කාර්යාල 25m2 

iii. බැංකු හා මූලය ආයතන  

iv. ATM මධයස්ථාන  

(ඊ.) සමාජ දස්වා 

i. �්ා මධයස්ථාන ගෘහස්ථ/ එළිමහන් 100m2 

ii. ප්රජා ශාලා/ සංස්කෘතික මධයස්ථාන 50m2 

iii. පුස්තකාල  

iv. ශරීර සුවතා මධයස්ථාන  

v. දිවා සුරැකුම් මධයස්ථාන 50m2 

vi. වැඩිහිි නිවාස  

vii. ළමා නිවාස  

(උ.) සංචාරක 

i. ආපනශාලා  

ii. උත්සව ශාලා  

iii. නිවාඩු නිදක්තන  

iv. නාගරික දහෝටල්  

v. සංචාරක දහෝටල්  

vi. ආගන්තුක නිවාස  

(ඌ.) කර්මාන්ත 

i. ගෘහස්ථ කර්මාන්ත (පරිසරයට හානිදායක දනාවන)  

(එ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. ළමා උදයාන  

ii. දර්ඛිය උදයාන, ඉතා කු්ා උදයාන, කු්ා උදයාන  

iii. විවෘත ප්රදේශ  

iv. භූ දර්ශන ප්රදේශ  

v. සිනමා ශාලා / විවෘත රංග ශාලා  

(ඒ.) රථවාහන 

i. රථවාහන අදලවිසැල්  

ii. රථවාහන අළුත්වැඩියා මධයස්ථාන )ගරාේ(   

iii. දමාටර්රථ දස්වා මධයස්ථාන  

iv. වාහන දස්දුම් ස්ථාන  

v. දපාදුරථගාල්  

vi කුලී රථ දස්වා මධයස්ථාන  
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8.10 පාරිසරික කලාප I 

8.10.1 පාරිසරික කලාප I හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් පාරිසරික කලාප I ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 41 මගින් දැක්දේ.  

 
වගු අංක 38: පාරිසරික කලාප I ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම් (භූ ඛණ්ාංක) ඇමුණුම් අංක 37 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 0.0 

අනුමත උස සීමාව 0 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ 0 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

1. දමම කලාපය තුළ උචිත වෘක්ෂලතා සහ වගාවන් හැර අන් කවර 
දහෝ භාවිතයකට අවසර දදනු දනාලැදේ. 

2. දමම කලාපය තුළ දැනට පවතින දගා්නැගිලි අළුත්වැඩියා 
කිරීම / තීන්ත ආදල්පනය සඳහා පමණක් අවසර දදනු ලැදේ. 

3. දගා්නැගිලි සඳහා දීප්පතීමත් වර්ණ කිසිවක් දයදීම සඳහා අවසර 
දනාමැති අතර පහත පරිදි කළු, දකාළ,දුඹුරු ආදී සිසිල් 
වර්ණයන්දගන් යුක්ත වර්ණ භාවිතා කිරීම නිර්දේශ දකදර්.  
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8.10 පාරිසරික කලාප I 

8.10.1 පාරිසරික කලාප I හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් පාරිසරික කලාප I ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 41 මගින් දැක්දේ.  

 
වගු අංක 38: පාරිසරික කලාප I ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම් (භූ ඛණ්ාංක) ඇමුණුම් අංක 37 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 0.0 

අනුමත උස සීමාව 0 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ 0 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

1. දමම කලාපය තුළ උචිත වෘක්ෂලතා සහ වගාවන් හැර අන් කවර 
දහෝ භාවිතයකට අවසර දදනු දනාලැදේ. 

2. දමම කලාපය තුළ දැනට පවතින දගා්නැගිලි අළුත්වැඩියා 
කිරීම / තීන්ත ආදල්පනය සඳහා පමණක් අවසර දදනු ලැදේ. 

3. දගා්නැගිලි සඳහා දීප්පතීමත් වර්ණ කිසිවක් දයදීම සඳහා අවසර 
දනාමැති අතර පහත පරිදි කළු, දකාළ,දුඹුරු ආදී සිසිල් 
වර්ණයන්දගන් යුක්ත වර්ණ භාවිතා කිරීම නිර්දේශ දකදර්.  

8.11 පාරිසරික කලාප II 

8.11.1 පාරිසරික කලාප II හි කලාප නියමතාවන් හා අනුමත භාවිතයන් 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශ කලාපිකරණ සැලැස්දම් පාරිසරික කලාප II ට අදාල දපාදු 
නියමතාවන් හා එම කලාපදේ අනුමත කරනු ලබන භාවිතයන් පහත වගු අංක 42 හා 43 මගින් 
දැක්දේ.  
 

වගු අංක 39: පාරිසරික කලාප II ට අදාළ ලපාදු නියමතා 

කලාප මායිම්  
(භූ ඛණ්ාංක) 

ඇමුණුම් අංක 38 මගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

කලාප සංගුණකය 0.5 

අනුමත උස සීමාව දගා්නැගිලිවල උපරිම උස බිම් මට්ටදම් සිට මීටර 06කට දනාවැඩි 
විය යුතුය. 

අනුමත බිම් කට්ි ආවරණ 0.25 

කලාපයට අදාළ දපාදු 
නියමතා  

 

1. දගා්නැගිලි සඳහා දීප්පතීමත් වර්ණ කිසිවක් දයදීම සඳහා අවසර 
දනාමැති අතර පහත පරිදි කළු, දකාළ,දුඹුරු ආදී සිසිල් 
වර්ණයන්දගන් යුක්ත වර්ණ භාවිතා කිරීම නිර්දේශ දකදර්. 

2. සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉල්ුම් කිරීදම්දී පැවතිය යුතු අවම බිම් 
ප්රමාණය වර්ග මීටර 500කි. 

3. වර්ග මීටර 500 අඩු පවත්නා ඉ්ම් කට්ි තුළ අවසර ලබා 
දදනුදේ දන්වාසික කාර්යයන් සඳහා පමණි. 
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4. සංචාරක දගා්නැගිලි ආශ්රිතව ඉදිරිපස දකාටදසන් 60% කට 
ව්ා වැඩි ප්රමාණයක් අවට පරිසරය හා භූ දර්ශනය සමඟ 
ඒකාබේධ දකාට ස්වභාවික ශාක දයාදා ආවරණය කල යුතුය. 

5. ස්වභාවික දරෝපණ සහ රැඳවුම් බිත්ති සහිත වැටවල් සජීවි 
වැටවල් සහ දම්වැලි සම්බන්ධක වැටවල් හැර මායිම් බිත්ති වලට 
ඉ් දනාදිය යුතුය. 

6. ස්වභාවික දරෝපණ සහ රැඳවුම් බිත්ති සහිත වැටවල් සජීවි 
වැටවල් සහ දම්වැලි සම්බන්ධක වැටවල් හැර මායිම් බිත්ති වලට 
ඉ් දනාදිය යුතුය. 

7. සියළු රැඳවුම් වුහයන් ස්ථානීය වාස්තු විදයාත්මක ස්වභාවය හා 
ස්වභාවික පරිසරය සමඟ සංදයෝග කල යුතුය. 

8. භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර් 02ක ඉදිරිපස 
අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර, එය දේශීය ශාක සමඟ භූ දර්ශනය 
කල යුතුය. 

 

 

9. දයෝජිත ඉදිකිරීම් ස්වභාවික භූමි ප්රදේශයට අනුකූල විය යුතු 
අතර පඩි ආදිය දයාදා දවන් කල යුතුය. 
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4. සංචාරක දගා්නැගිලි ආශ්රිතව ඉදිරිපස දකාටදසන් 60% කට 
ව්ා වැඩි ප්රමාණයක් අවට පරිසරය හා භූ දර්ශනය සමඟ 
ඒකාබේධ දකාට ස්වභාවික ශාක දයාදා ආවරණය කල යුතුය. 

5. ස්වභාවික දරෝපණ සහ රැඳවුම් බිත්ති සහිත වැටවල් සජීවි 
වැටවල් සහ දම්වැලි සම්බන්ධක වැටවල් හැර මායිම් බිත්ති වලට 
ඉ් දනාදිය යුතුය. 

6. ස්වභාවික දරෝපණ සහ රැඳවුම් බිත්ති සහිත වැටවල් සජීවි 
වැටවල් සහ දම්වැලි සම්බන්ධක වැටවල් හැර මායිම් බිත්ති වලට 
ඉ් දනාදිය යුතුය. 

7. සියළු රැඳවුම් වුහයන් ස්ථානීය වාස්තු විදයාත්මක ස්වභාවය හා 
ස්වභාවික පරිසරය සමඟ සංදයෝග කල යුතුය. 

8. භූමිදේ මායිම් දර්ඛාදේ සිට අවම වශදයන් මීටර් 02ක ඉදිරිපස 
අවකාශයක් තැබිය යුතු අතර, එය දේශීය ශාක සමඟ භූ දර්ශනය 
කල යුතුය. 

 

 

9. දයෝජිත ඉදිකිරීම් ස්වභාවික භූමි ප්රදේශයට අනුකූල විය යුතු 
අතර පඩි ආදිය දයාදා දවන් කල යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

වගු අංක 40: පාරිසරික කලාප II තුළ අවසරලත් භාවිතයන් 

අංක අවසරලත් භාවිතයන් 
ඉදි කල හැකි උපරිම 

දගබිම් ප්රමාණය (වර්ග 
මීටර) 

(අ.)වාණිජ 

i. සිල්ලර භාණ් අදලවිසැල්  25m2 

ii.  දකාණ්ා කැපීම්/ රූපලාවනය ආයතන 50 m2 

(ආ.) දන්වාසික 

i. තනි පුේගල නිවාස  

(ඇ.) සමාජ දස්වා 

i. දිවා සුරුකුම් මධයස්ථාන 50m2 

ii ප්රජා ශාලා 50m2 

iii වැඩිහිි නිවාස/ ළමා නිවාස  

(ඈ.) සංචාරක කටයුතු 

i. සංචාරක බංගලා  

ii. ආගන්තුක නිවාස  

(ඉ.) දපාදු හා විදනෝද කටයුතු 

i. උදයාන  

ii. විවෘත ප්රදේශ  

iii. භූ දර්ශන ප්රදේශ   
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8.12 දෘශයතා නියාමන විශ්ඡල්ෂණයට අනුව අනුමත ඡොඩනැඟිලි උස 
සීමාවන් 
 

8.12.1 දෘශයතා සංරේෂණය කිරීඡම් අරමුණු  

මුහුදු මට්මදම් සිට මීටර් 500 ට ව්ා උසකින් පිහිටා ඇති මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශය 
භූදගෝලීය වශදයන් දර්ශනීය කඳු පන්ති වලින් වට වී ඇත. නගරදේ මිනිසුන් ඒකරාශි වන ස්ථාන 
වල සිට එම කඳු පන්ති හරිත පැහැදයන් දර්ශනීය දලස දිස්දේ.  

මහනුවර නගරදේ අනනයතාවය සුරැකීම දවනුදවන් එම හරිත භූ දර්ශනයන් ආරක්ෂා කිරීම 
අතයාවශය දේ. දමම සංවර්ධන සැලැස්දම් දදවන අරමුණ වන “ ස්වභාවික හා නිර්මිත 
පරිසරයන්හි සුසංදයෝගය තුළින් නීල හරිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම” යන්න ළඟා කර ගැනීම 
දවනුදවන් එහි දතවන පරමාර්ථය යටදත් ප්රකාශ වන “නගර දර්ශනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
කඳු පන්ති වල උ්ත් මායිදම් සිට 1/3ක ප්රමාණයක් සංරක්ෂණය කිරීම” වර්ෂ 2030 වන විට 
අදප්පක්ෂා දකාට ඇත. ඒ යටදත් ඉදිකිරීමට දයෝජිත දගා්නැඟිලි සඳහා අනුමත උපරිම උස 
සීමාවන් හඳුන්වා දී ඇත.  
 

රූප අංක  50: නැරඹුම් ේථාන හරහා දිේවන සුන්දර භූ දර්ශන 

මුලාශ්රය   :  ක්දෂ්ත්ර පරීක්ෂණය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්යාලය, මහනුවර, 2020 
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8.12 දෘශයතා නියාමන විශ්ඡල්ෂණයට අනුව අනුමත ඡොඩනැඟිලි උස 
සීමාවන් 
 

8.12.1 දෘශයතා සංරේෂණය කිරීඡම් අරමුණු  

මුහුදු මට්මදම් සිට මීටර් 500 ට ව්ා උසකින් පිහිටා ඇති මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රදේශය 
භූදගෝලීය වශදයන් දර්ශනීය කඳු පන්ති වලින් වට වී ඇත. නගරදේ මිනිසුන් ඒකරාශි වන ස්ථාන 
වල සිට එම කඳු පන්ති හරිත පැහැදයන් දර්ශනීය දලස දිස්දේ.  

මහනුවර නගරදේ අනනයතාවය සුරැකීම දවනුදවන් එම හරිත භූ දර්ශනයන් ආරක්ෂා කිරීම 
අතයාවශය දේ. දමම සංවර්ධන සැලැස්දම් දදවන අරමුණ වන “ ස්වභාවික හා නිර්මිත 
පරිසරයන්හි සුසංදයෝගය තුළින් නීල හරිත පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම” යන්න ළඟා කර ගැනීම 
දවනුදවන් එහි දතවන පරමාර්ථය යටදත් ප්රකාශ වන “නගර දර්ශනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා 
කඳු පන්ති වල උ්ත් මායිදම් සිට 1/3ක ප්රමාණයක් සංරක්ෂණය කිරීම” වර්ෂ 2030 වන විට 
අදප්පක්ෂා දකාට ඇත. ඒ යටදත් ඉදිකිරීමට දයෝජිත දගා්නැඟිලි සඳහා අනුමත උපරිම උස 
සීමාවන් හඳුන්වා දී ඇත.  
 

රූප අංක  50: නැරඹුම් ේථාන හරහා දිේවන සුන්දර භූ දර්ශන 

මුලාශ්රය   :  ක්දෂ්ත්ර පරීක්ෂණය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මධයම පළාත් කාර්යාලය, මහනුවර, 2020 

 

8.12.2 දෘශයතාවන් ආරේෂා කිරීම සදහා අදාල කලාප තුල අනුමත ඡොඩනැගිලි උස 
සීමාවන් 
 

සිතියම් අංක  21: දෘශයතාවන් ආරක්ෂා කිරීම සදහා දගා්නැගිලි උස සීමාවන් පනවනු ලබන ප්රදේශ 
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සිතියම් අංක  22: දගා්නැගිලි උස පාලන ප්රදේශය 01  වැව රවුම කලාපය 
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සිතියම් අංක  23: දගා්නැගිලි උස පාලන ප්රදේශය 02 - වාණිජ කලාපය I 
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සිතියම් අංක  24: දගා්නැගිලි උස පාලන ප්රදේශය 03 - දන්වාසික කලාපය සහ මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 
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සිතියම් අංක  25: දගා්නැගිලි උස පාලන ප්රදේශය 04 - වාණිජ කලාපය II, දන්වාසික කලාපය සහ මිශ්ර 
සංවර්ධන කලාපය  
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8.13 ඡලෝක උරුම ප්රඡද්ශය සදහා සංවර්ධ්න නියාමන සැලසුම 

8.13.1 සවිස්තරාත්මක සැලසුම් ප්රඡද්ශය 

දමම සවිස්තරාත්මක මාර්දගෝපදේශ සැලැස්ම දමම සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් හඳුනාගන්නා ලද 
දලෝක උරුම කලාපයට සහ 2001 දනාවැම්බර් 08 දිනැති අංක 1209/19 දරන අතිවිදේෂ ගැසට් 
නිදේදනය මගින් පූජා ප්රදේශයක් දලස ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රදේශ සඳහා අදාළ දේ. 
සවිස්තරාත්මක සැලසුමට අදාළ මූලික සැලසුම් සංකල්පය වන්දන් දලෝක උරුම කලාපය තුල 
පවතින දපෞරාණික දගා්නැගිලි සංරක්ෂණය කිරීම හා අවට ස්වාභාවික පරිසරය සමඟ උරුම 
ප්රදේශදේ ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික වත්කම් සංරක්ෂණය කිරීමයි. එදමන්ම දලෝක උරුම 
කලාපය සහ මහනුවර වැව දර්ශනය දකදරහි අවධානය දයාමු කරමින් මානව පරිමාණදයන් 
ඓතිහාසික වීදි සංරක්ෂණය කිරීමද ඊට ඇතුලත්ය. ඊට අමතරව තවත් ප්රධාන පරමාර්ථයක් වන්දන් 
නාගරික �යාකාරකම්, දලෝක උරුම ප්රදේශය සමඟ ඒකාබේධ කිරීම සඳහා පදික හිතකාමී මාර්ග 
ජාල සහ විවෘත අවකාශ ජාලයක් නිර්මාණය කිරීමයි. 

8.13.2 ඡලෝක උරුම ඡොඩනැගිලි සංරේෂණය සඳහා මාර්ඡෙෝපඡද්ශ 

දමම සංවර්ධන සැලසුදම් ඇමුණුම් අංක 5 න් දැක්දවන දලෝක උරුම දගා්නැගිලි වල සංවර්ධන 
කාර්යයන් වලදී පහත උපදදස් අනුගමනය කල යුතුය. 
 

8.13.2.1  A ඡේණිඡේ ඡොඩනැගිලි සංරේෂණ උපඡදස් 

දමවැනි දගා්නැගිල්ලක් දවනස් කිරිම දහෝ ක්ා දැමිම කල දනාහැකි අතරම එවන් 
දගා්නැගිල්ලක  යම් දවනසක් සිදු කරන්දන් නම් එකී සැලසුම අනිවාර්යදයන්ම දලෝක උරුම 
දගා්නැගිලි සංරක්ෂණ හා තාක්ෂණ අනුකමිුදේ සහ සැලසුම් කමිුදේ අනුමැතිය ලබාගත 
යුතුය. ඒ අනුව, 

1. සැලසුම දලෝක උරුම දගා්නැගිලි සංරක්ෂන හා තාක්ෂණ අනුකමිුව මගින් අධික්ෂණය 
කල යුතුය.  

2. අමුද්රවය නුසුදුසු දලස භාවිතයට අවකාශ දනාමැත. 

3. සංරක්ෂණය විනා නවිකරණය සදහා අවකාශ දනාමැත.  

4. වහල, බිත්ති, ඉදිරිපස දපනුම ඒ ආකාරදයන්ම පැවතිය යුතුය.  

5. දලෝක උරුම සීමාදේ මීටර් 12 ට ව්ා උස මට්ටම ඉක්මවිය දනාහැක. 

6. දගා්නැගිල්දල් අළුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භදේ සිට අවසානය දක්වා දලෝක උරුම 
දගා්නැගිල්දල් සංරක්ෂණ හා තාක්ෂණ කමිුදේ නිල අධික්ෂණයට එකඟ විය යුතුය. 

7. වරලත් වාස්තු විදයාඥදයකු විසින් සැලසුම ඉදිරිපත් කිරිම සහ අධික්ෂණය කිරිම සිදු කල 
යුතුය.  

8. දලෝක උරුම දගා්නැගිලි අනු කමිු නිර්දේශ සියල්ල දලෝක උරුම කමිුදේ දැන ගැනිම 
පිණිස දයාමු කල යුතුය. 
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8.13 ඡලෝක උරුම ප්රඡද්ශය සදහා සංවර්ධ්න නියාමන සැලසුම 

8.13.1 සවිස්තරාත්මක සැලසුම් ප්රඡද්ශය 

දමම සවිස්තරාත්මක මාර්දගෝපදේශ සැලැස්ම දමම සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් හඳුනාගන්නා ලද 
දලෝක උරුම කලාපයට සහ 2001 දනාවැම්බර් 08 දිනැති අංක 1209/19 දරන අතිවිදේෂ ගැසට් 
නිදේදනය මගින් පූජා ප්රදේශයක් දලස ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රදේශ සඳහා අදාළ දේ. 
සවිස්තරාත්මක සැලසුමට අදාළ මූලික සැලසුම් සංකල්පය වන්දන් දලෝක උරුම කලාපය තුල 
පවතින දපෞරාණික දගා්නැගිලි සංරක්ෂණය කිරීම හා අවට ස්වාභාවික පරිසරය සමඟ උරුම 
ප්රදේශදේ ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික වත්කම් සංරක්ෂණය කිරීමයි. එදමන්ම දලෝක උරුම 
කලාපය සහ මහනුවර වැව දර්ශනය දකදරහි අවධානය දයාමු කරමින් මානව පරිමාණදයන් 
ඓතිහාසික වීදි සංරක්ෂණය කිරීමද ඊට ඇතුලත්ය. ඊට අමතරව තවත් ප්රධාන පරමාර්ථයක් වන්දන් 
නාගරික �යාකාරකම්, දලෝක උරුම ප්රදේශය සමඟ ඒකාබේධ කිරීම සඳහා පදික හිතකාමී මාර්ග 
ජාල සහ විවෘත අවකාශ ජාලයක් නිර්මාණය කිරීමයි. 

8.13.2 ඡලෝක උරුම ඡොඩනැගිලි සංරේෂණය සඳහා මාර්ඡෙෝපඡද්ශ 

දමම සංවර්ධන සැලසුදම් ඇමුණුම් අංක 5 න් දැක්දවන දලෝක උරුම දගා්නැගිලි වල සංවර්ධන 
කාර්යයන් වලදී පහත උපදදස් අනුගමනය කල යුතුය. 
 

8.13.2.1  A ඡේණිඡේ ඡොඩනැගිලි සංරේෂණ උපඡදස් 

දමවැනි දගා්නැගිල්ලක් දවනස් කිරිම දහෝ ක්ා දැමිම කල දනාහැකි අතරම එවන් 
දගා්නැගිල්ලක  යම් දවනසක් සිදු කරන්දන් නම් එකී සැලසුම අනිවාර්යදයන්ම දලෝක උරුම 
දගා්නැගිලි සංරක්ෂණ හා තාක්ෂණ අනුකමිුදේ සහ සැලසුම් කමිුදේ අනුමැතිය ලබාගත 
යුතුය. ඒ අනුව, 

1. සැලසුම දලෝක උරුම දගා්නැගිලි සංරක්ෂන හා තාක්ෂණ අනුකමිුව මගින් අධික්ෂණය 
කල යුතුය.  

2. අමුද්රවය නුසුදුසු දලස භාවිතයට අවකාශ දනාමැත. 

3. සංරක්ෂණය විනා නවිකරණය සදහා අවකාශ දනාමැත.  

4. වහල, බිත්ති, ඉදිරිපස දපනුම ඒ ආකාරදයන්ම පැවතිය යුතුය.  

5. දලෝක උරුම සීමාදේ මීටර් 12 ට ව්ා උස මට්ටම ඉක්මවිය දනාහැක. 

6. දගා්නැගිල්දල් අළුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භදේ සිට අවසානය දක්වා දලෝක උරුම 
දගා්නැගිල්දල් සංරක්ෂණ හා තාක්ෂණ කමිුදේ නිල අධික්ෂණයට එකඟ විය යුතුය. 

7. වරලත් වාස්තු විදයාඥදයකු විසින් සැලසුම ඉදිරිපත් කිරිම සහ අධික්ෂණය කිරිම සිදු කල 
යුතුය.  

8. දලෝක උරුම දගා්නැගිලි අනු කමිු නිර්දේශ සියල්ල දලෝක උරුම කමිුදේ දැන ගැනිම 
පිණිස දයාමු කල යුතුය. 

8.13.2.2  B ඡේණිඡේ ඡොඩනැගිලි සංරේෂණ උපඡදස් 

1.  අභයන්තර දවනස් කිරිදම් හැකියාව ඇත. 

2.  ඉදිරිපස දපනුම එදලසම පවත්වා ගත යුතුය.  

3.  අමුද්රවය භාවිතදේදී 100% සැලකිලිමත් විය යුතු නැත. 

4.  දලෝක උරුම සීමාදේ මීටර් 12 ට ව්ා උස මට්ටම ඉක්මවිය දනාහැක. 

5. ඓතිහාසික දහෝ සංස්කෘතික සන්දර්භයට හානි කිරිම දහෝ විකෘති කිරිම දනාකල යුතුය.  

6.  සැලසුම් කමිුදේ පුර්ණ අධික්ෂණයට ලක්විය යුතුය. 

7.  දලෝක උරුම කමිුදේ අනුමැතිය ලබාගත යුතුය. 

8.  සංස්කෘතික උරුමයට ගැලදපන තීන්ත ආදල්ප කල යුතුය.  

9.  දගබිම සහ වහලදේ හැ්ය දවනස් දනාකල යුතුය. 

10.  දසවිල්ල සුදුසු පරිදි දවනස් කිරිදම් හැකියාව ඇත. 

11.  දගබිම සුදුසු පරිදි දවනස් කිරිදම් හැකියාව ඇත. 

 

8.13.2.3  C ඡේණිඡේ ඡොඩනැගිලි සංරේෂණ උපඡදස්  

1. ඉදිරිපස දපනුදම් දපෞරාණික ලක්ෂණ ඇත්නම් එය ආරක්ෂා කල යුතුය. 

2. ප්රතිසංස්කරණය සදහා හැකියාව ඇත.  

 

8.13.3 ෙෘහ නිර්මාණ ශිල්පිය පාලනය හා දැන්විම් පුවරු පාලනය   

8.13.3.1 මූලධ්ර්ම  
 

I. නව දගා්නැගිල්ල දලෝක උරුම කලාපය තුල පවත්නා ඓතිහාසික දගා්නැගිලි වල 
ස්වරුපයට අනුකුල විය යුතුය. 

II. නව දගා්නැගිල්දලහි දපනුම, දගා්නැගිලි ද්රවය, හා වර්ණයන් ඓතිහාසික 
දගා්නැගිල්ලකට සමාන දනාවිය යුතු අතර එම දගා්නැගිල්දලන් දවනස්ව දර්ශනය 
විය යුතුය.  

III. නව දගා්නැගිල්ලක්, පුරාවිදයා දගා්නැගිල්ලක ආකෘතියක් දලස නිර්මාණය දනාවිය 
යුතුය.  

IV. දළඳා දපරහැරට පහසුකම් සැපයිය හැකිවන පරිදි දගා්නැගිල්ල නිර්මාණය වියයුතුය. 
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8.13.3.2 ඡොඩනැගිලි සීමාව  

I. ඉදිකරනු ලබන නව දගා්නැගිල්ලක්, අදාල මාර්ගදේ දගා්නැගිලි ඉදිවී ඇති මායිමට 
සිමාවිය යුතුය.  

II. දගා්නැගිල්දලහි කිසිදු දකාටසක් එම සීමාදවන් ඉදිරියට මාර්ගයට දනරා යන දලස 
ඉදිකිරිම් සිදු දනාකල යුතුය.   

III. දයෝජිත දගා්නැගිල්ල වාණිජ දනාවන (දන්වාසික, ආගමික දහෝ ආයතනික) වන 
අවස්ථාවල දගා්නැගිල්දල් ඉදිරිපස කිසියම් ඉ් ප්රමාණයක් ප්රදේශයක් දලස දවන් කිරිම 

සදහා අවකාශය ලබා දදන අතර, එම ඉ් ප්රමාණය තුල ඉදිකිරිම් මායිම පවත්වාදගන යාම 

සදහා දර්ශනයට බාධාවක් දනාවන ඉදිකිරිමක් සිදු කල හැක. (උදා: යක් වැටක්, ලී වැටක්, 
පහත් තාප්පපයක්) 

 රූප අංක   51: නව ලගාඩනැගිල්ලක් සහ මාර්ගය අතර පවතින සම්බන්ධතාවය 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 

 

8.13.3.3  ඡොඩනැගිලි වල ඉදිරි ඡපනුම 

(අ) දගා්නැගිලි වල ඉදිරිපස දපනුම ඛණ්නය කර දැක්විම  

I. පවත්නා ඉ්ම් කට්ි කිපයක් එකතුකර එක් දගා්නැගිල්ලක් ඉදිකිරිමට අදප්පක්ෂා කරනවිට 
එම දගා්නැගිල්දලහි ඉදිරි දපනුම පැතලි දපනුමක් දනාවිය යුතු අතර කලාපදේ පවත්නා 
ස්වරුපයට ගැලදපන දලස සංවර්ධනය යුතුය.  

II.  අතර එවැනි අවස්ථාවල දගා්නැගිලි වුහාත්මකව දකාටස් වලට දවන් කිරිම අවශය 
දනාවන අතර ඉදිරිපස දපනුම පමණක් ගැලදපන ආකාරයට සැකසිය යුතුය. 

III. යාබද දගා්නැගිලිද සලකා බලා දගා්නැගිලි ඒකකයන් ප්රමාණය තිරණය කල යුතු අතර 
පැතලි දපනුමක් දනාවන ආකාරයට දගා්නැගිල්දලහි සැලසුම සකස් කරගත යුතුය. 

වීදි මායිදම් බිත්තියක් නිර්මාණය කිරීම 

වීදි මායිම 
දගා්නැගිලි සීමාව 
දලස සැලදක් 

බිම් මට්ටම 

දගා්නැගිල්දල් හරස්ක් 

ඉ්දම් මායිමට වන්නට 
බිත්තිය දහෝ තාප්පප වැට  

තාප්පපය හා බිත්තිය අතර කු්ා  
ශාක දහෝ පඳුරු වැවිය හැක  

වීදි මායිම 
දගා්නැගිලි සීමාව 
දලස සැලදක් 
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8.13.3.2 ඡොඩනැගිලි සීමාව  

I. ඉදිකරනු ලබන නව දගා්නැගිල්ලක්, අදාල මාර්ගදේ දගා්නැගිලි ඉදිවී ඇති මායිමට 
සිමාවිය යුතුය.  

II. දගා්නැගිල්දලහි කිසිදු දකාටසක් එම සීමාදවන් ඉදිරියට මාර්ගයට දනරා යන දලස 
ඉදිකිරිම් සිදු දනාකල යුතුය.   

III. දයෝජිත දගා්නැගිල්ල වාණිජ දනාවන (දන්වාසික, ආගමික දහෝ ආයතනික) වන 
අවස්ථාවල දගා්නැගිල්දල් ඉදිරිපස කිසියම් ඉ් ප්රමාණයක් ප්රදේශයක් දලස දවන් කිරිම 

සදහා අවකාශය ලබා දදන අතර, එම ඉ් ප්රමාණය තුල ඉදිකිරිම් මායිම පවත්වාදගන යාම 

සදහා දර්ශනයට බාධාවක් දනාවන ඉදිකිරිමක් සිදු කල හැක. (උදා: යක් වැටක්, ලී වැටක්, 
පහත් තාප්පපයක්) 

 රූප අංක   51: නව ලගාඩනැගිල්ලක් සහ මාර්ගය අතර පවතින සම්බන්ධතාවය 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 

 

8.13.3.3  ඡොඩනැගිලි වල ඉදිරි ඡපනුම 

(අ) දගා්නැගිලි වල ඉදිරිපස දපනුම ඛණ්නය කර දැක්විම  

I. පවත්නා ඉ්ම් කට්ි කිපයක් එකතුකර එක් දගා්නැගිල්ලක් ඉදිකිරිමට අදප්පක්ෂා කරනවිට 
එම දගා්නැගිල්දලහි ඉදිරි දපනුම පැතලි දපනුමක් දනාවිය යුතු අතර කලාපදේ පවත්නා 
ස්වරුපයට ගැලදපන දලස සංවර්ධනය යුතුය.  

II.  අතර එවැනි අවස්ථාවල දගා්නැගිලි වුහාත්මකව දකාටස් වලට දවන් කිරිම අවශය 
දනාවන අතර ඉදිරිපස දපනුම පමණක් ගැලදපන ආකාරයට සැකසිය යුතුය. 

III. යාබද දගා්නැගිලිද සලකා බලා දගා්නැගිලි ඒකකයන් ප්රමාණය තිරණය කල යුතු අතර 
පැතලි දපනුමක් දනාවන ආකාරයට දගා්නැගිල්දලහි සැලසුම සකස් කරගත යුතුය. 

වීදි මායිදම් බිත්තියක් නිර්මාණය කිරීම 

වීදි මායිම 
දගා්නැගිලි සීමාව 
දලස සැලදක් 

බිම් මට්ටම 

දගා්නැගිල්දල් හරස්ක් 

ඉ්දම් මායිමට වන්නට 
බිත්තිය දහෝ තාප්පප වැට  

තාප්පපය හා බිත්තිය අතර කු්ා  
ශාක දහෝ පඳුරු වැවිය හැක  

වීදි මායිම 
දගා්නැගිලි සීමාව 
දලස සැලදක් 

IV. එදස් වුවද යාබද පුරාවිදයා දගා්නැගිල්ලක ස්වරුපය ඒ ආකාරදයන්ම පිටපත් කර 
ඉදිදනාකල යුතුය.  

V. දගා්නැගිලි අයදුම්පත්රය සමග යාබද දගා්නැගිලි වල ඡායාරුප හා දගා්නැගිල්ල 
පවත්නා මාර්ගදේ ලක්ෂණ ආරක්ෂා කිරිම සදහා දයාදා ගන්නා සැලසුම් සංකල්පය ඉදිරිපත් 
කල යුතුය. 

රූප අංක   52: දයාදාගත යුතු සහ දනාගත යුතු ඉදිරිපස දපනුම 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018  

 

(ආ) දගා්නැගිල්දලහි ඉදිරිපස විවෘත දකාටස් තැබිම 

I. දලෝක උරුම කළාපය තුල පවත්නා ඓතිහාසික දගා්නැගිලි දමන්ම අළුතින් ඉදිකරන 
ලද දගා්නැගිලි වලද දැකිය හැකි ලක්ෂණය වන්දන් ඉදිරිපස, විවෘත කල හැකි ජදන්ල, 
ආලින්ද පැවතිමයි. දළදා දපරහැර නැරඹිම සදහා දමවැනි විවෘත උපාංග දයාදා තිදේ. 
විදුරු සහිත පැතැලි විවෘත ඉ්ක් දවනුවට නව දගා්නැගිලි සදහාද ඉහළ මහලයන් වල  
දමවැනි විවෘත දකාටස් දයදිම සිදුකල යුතුය. (රූප අංක 53) දපරහැර කාලයන් වලදී 
දමවැනි ඉ්ක් සංචාරයකයන්ට කුලියට දිම මගින් ආදායමක් උපයාගත හැක. 

 

 

දදගගාා්්නනැැගිගිලිලි  සසමූමූහහයයකක  ඉඉදිදිරිරි  දදපපනුනුමම   

මමාාර්ර්ගගයය  දදදදසසටට  දදපපනුනුමම    

මාර්ගය දදසට පළල් දපනුමැති මුහුණත් දනාවිය යුතුය 

දකාටස් වශදයන් දපනුමැති මුහුණතක් විය යුතුයි  
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රූප අංක   53.: දපරහැර කාලදේ මාර්ගයක හරස්ක් සටහනක් 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018  

 

II. ඉහත නිර්දේශයන්ට අමතරව දපරහැර කාලදේදි දපරහැර නැරඹිමට හැකි වන පරිදි 
දලෝක උරුම කලාපදේ දගා්නැගිලි වල පළමු මහල විවෘත ජදන්ල, ආලින්ද සහිතව 
ඉදිකිරිම මගින් දගා්නැගිලි සහ දපරහැර අතර සම්බන්ධතාවයක් දගා්නැගිය හැක.  

III.  දගා්නැගිලි වල පළමු සහ ඉහළ මහල්වල විවෘත ආලින්ද ඉතා ඝණත්ව සංකීර්ණ උපාංග 
වලින් නිම දනාකල යුතු අතර ඒවා මාර්ගය දදසට දනරායන ආකාරයට ඉදි දනාකල 
යුතුය. යක් වැටවල් දමම ආලින්ද ප්රදේශ සදහා දයදිම ව්ා දයෝගයදේ.  

 

රූප අංක   54: ආලින්දයන් සදහා යකඩ වැටක් සදහා උදාහරණයක් 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය, 2018  
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රූප අංක   53.: දපරහැර කාලදේ මාර්ගයක හරස්ක් සටහනක් 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018  

 

II. ඉහත නිර්දේශයන්ට අමතරව දපරහැර කාලදේදි දපරහැර නැරඹිමට හැකි වන පරිදි 
දලෝක උරුම කලාපදේ දගා්නැගිලි වල පළමු මහල විවෘත ජදන්ල, ආලින්ද සහිතව 
ඉදිකිරිම මගින් දගා්නැගිලි සහ දපරහැර අතර සම්බන්ධතාවයක් දගා්නැගිය හැක.  

III.  දගා්නැගිලි වල පළමු සහ ඉහළ මහල්වල විවෘත ආලින්ද ඉතා ඝණත්ව සංකීර්ණ උපාංග 
වලින් නිම දනාකල යුතු අතර ඒවා මාර්ගය දදසට දනරායන ආකාරයට ඉදි දනාකල 
යුතුය. යක් වැටවල් දමම ආලින්ද ප්රදේශ සදහා දයදිම ව්ා දයෝගයදේ.  

 

රූප අංක   54: ආලින්දයන් සදහා යකඩ වැටක් සදහා උදාහරණයක් 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය, 2018  

 

 

(ඇ) දගා්නැගිලි වල ඒකාකාරි උසක් ඇති කිරිම  

දමම කළාපය තුල පවතින දගා්නැගිලි වල ඒකාකාරි උසක් දක්නට දනාලැදේ. නමුත් 
ඉතිහාසදේ පැවති දගා්නැගිලි ඒකාකාරි උසකින් පැවති ඇත. කිසියම් මාර්ගයක පවතින 
ඓතිහාසික දගා්නැගිලි වල උස ඉදිකරනු ලබන නව දගා්නැගිල්ලකට යාබද පවතින 
දපෞරාණික දගා්නැගිලි වල උස සැලකිල්ලට ගනිමින් නව දගා්නැගිලි වල උස නිර්මාණය විය 
යුතුය. (රූප අංක 55) 

 

රූප අංක   55: නව දගා්නැගිලි වල හා ඓතිහාසික දගා්නැගිලි වල උස ඒකාකාරිව පවත්වාදගන යාම  

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 

 

8.13.3.4 ඡොඩනැගිලි වල උස පාලනය කිරිම  

දමම සංවර්ධන සැලසුදම් කළාපිකරණ දරගුලාසි යටදත් දැක්දවන කළාපිකරණ සංගුණකයන් 
අනුව දමම කාළාපයන්හි බිම් දකාටසක ඉදිකිරිමට ඉ් දිය හැකි දගබිම් ප්රමාණය තිරණයදේ. 
එදස් වුවද,  

I. දගා්නැගිල්දල් බිම් මහල සිට දගා්නැගිල්දල් වහලදේ මුදුන් ලක්ෂය දැද්වන 
ස්ථානය දගා්නැගිල්දල් උස දලස සැලකිය යුතුයි. 

II. දලෝක උරුම කළාපය තුල හා පුජා භුමි කළාපය තුල අළුතින් ඉදිකරනු ලබන 
දගා්නැගිල්ලක උස මිටර් 12 ක් විය යුතු අතර දගා්නැගිල්දල් වහලදේ මුදුන් ලක්ෂය 
අවම උස දලස සැලකිය යුතුය.  මිටර් 12 උස බිම් මහල සහ තවත් මහල් 02කට සීමා විය 
යුතුය.  

III. දයෝජිත දගා්නැගිලි දකාටස දලෝක උරුම සංරක්ෂණ ලැයිස්තුදේ ඇතුලත් දනාවන 
එදහත් දපෞරාණික දගා්නැගිල්ලක් වන අවස්ථාවක එම පැරණී දගා්නැගිල්දල් උස 
පවත්නා වහලය උසම හා පවත්නා වහලය පවත්වා ගත යුතුය.   

IV. දයෝජිත දගා්නැගිලි දකාටස සංරක්ෂණ ලැයිස්තුදේ ඇතුලත් දගා්නැගිල්ලක 
දකාටසක් වන අවස්ථාවක සංරක්ෂිත දගා්නැගිල්දල් උසම පවත්වාගත යුතුය 

සංරක්ෂිත  
දගා්නැගි

ලි  

සංරක්ෂිත 
දගා්නැගි

ලි 

අතරමැද 
සාංවර්ධනය  

දගා්නැගිලි වල උස් මට්ටම්  
හා මහල් සංඛයාව සමාන විය යුතුයි 

වීථි දර්ශනදේ අඛණ්තාව සඳහා දගා්නැගිල්දල් උස 
යාබද සංරක්ෂිත දගා්නැගිලි උස සමඟ ගැලපිය යුතු දේ  
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8.13.3.4.1 ලැයිස්තුෙත සංරේිත ඡොඩනැගිලි වලට පිටුපස ඡකාටසේ එකතු කිරිම (සංරේිත 
ඡොඩනැගිලි වලට අදාල ඡරගුලාසි අදාලඡේ) 

දමම කලාපය තුල පවතින දබාදහෝමයක් දගා්නැගිලි වල මුහුණත පළල ඉතා කු්ා වන අතර 
ගැඹුර ඉතා විශාලදේ. එවැනි දගා්නැගිලි වල ඉතා වැදගත් දකාටස ආරක්ෂා කිරිම සදහා  
දගා්නැගිලි ඉදිරිපස දකාටස එදස්ම පැවතියදී පිුපස දකාටස ක්ා ඉවත් කර සංවර්ධනය කිරිම 
සදහා අවස්ථාව ලබාදිය හැක. 

රූප අංක   56: පවත්නා ක් කාමර වල  ඉදිරිපස හා පැති දපනුම 

 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018  

ඒ අනුව එවැනි දගා්නැගිලි වල ඉදිරිපස මිටර් 10ක් දුරට පැරණි දගා්නැගිල්ල එදස්ම පැවතියදි 
පිුපස දකාටස මිටර් 12 ක් දක්වා උසට දගා්නැගිම සිදු කල හැක.ප්රදේශ මාර්ගය දදසින් 
දෘෂ්ියට බාධාවක් දනාදේ නම් ඉහත පරිදි ඉදිකිරිම සදහා අවසර දිය හැක. සංරක්ෂිත 
දගා්නැගිල්ල පවතින ඒකක වල මුහුණත පු දලස විවෘත බැවින් එක් දගා්නැගිල්ලක් දලස 
දපදනන ආකාරයට ඒකක වල එකතුකිරිම් ඊට ඔබින ආකාරයට කල යුතුය. 

රූප අංක   57: ලැයිස්තුගත සංරක්ෂිත දගා්නැගිලි වලට පිුපස දකාටසක් එකතු කිරිම 

 

 

විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 

ඉහත විසදුම් මගින් දගා්නැගිලි හිමිකරුවන්ට සහන සැලදසන අතර ඒ තුලින් සම්පුර්ණ 
අවහිරතා මහහැරි කල දනාහැකි අතර අමතර මහල් එකතු කල දනාහැක. 
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8.13.3.4.1 ලැයිස්තුෙත සංරේිත ඡොඩනැගිලි වලට පිටුපස ඡකාටසේ එකතු කිරිම (සංරේිත 
ඡොඩනැගිලි වලට අදාල ඡරගුලාසි අදාලඡේ) 

දමම කලාපය තුල පවතින දබාදහෝමයක් දගා්නැගිලි වල මුහුණත පළල ඉතා කු්ා වන අතර 
ගැඹුර ඉතා විශාලදේ. එවැනි දගා්නැගිලි වල ඉතා වැදගත් දකාටස ආරක්ෂා කිරිම සදහා  
දගා්නැගිලි ඉදිරිපස දකාටස එදස්ම පැවතියදී පිුපස දකාටස ක්ා ඉවත් කර සංවර්ධනය කිරිම 
සදහා අවස්ථාව ලබාදිය හැක. 

රූප අංක   56: පවත්නා ක් කාමර වල  ඉදිරිපස හා පැති දපනුම 

 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018  

ඒ අනුව එවැනි දගා්නැගිලි වල ඉදිරිපස මිටර් 10ක් දුරට පැරණි දගා්නැගිල්ල එදස්ම පැවතියදි 
පිුපස දකාටස මිටර් 12 ක් දක්වා උසට දගා්නැගිම සිදු කල හැක.ප්රදේශ මාර්ගය දදසින් 
දෘෂ්ියට බාධාවක් දනාදේ නම් ඉහත පරිදි ඉදිකිරිම සදහා අවසර දිය හැක. සංරක්ෂිත 
දගා්නැගිල්ල පවතින ඒකක වල මුහුණත පු දලස විවෘත බැවින් එක් දගා්නැගිල්ලක් දලස 
දපදනන ආකාරයට ඒකක වල එකතුකිරිම් ඊට ඔබින ආකාරයට කල යුතුය. 

රූප අංක   57: ලැයිස්තුගත සංරක්ෂිත දගා්නැගිලි වලට පිුපස දකාටසක් එකතු කිරිම 

 

 

විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 

ඉහත විසදුම් මගින් දගා්නැගිලි හිමිකරුවන්ට සහන සැලදසන අතර ඒ තුලින් සම්පුර්ණ 
අවහිරතා මහහැරි කල දනාහැකි අතර අමතර මහල් එකතු කල දනාහැක. 

 

 

8.13.3.5  වර්ණ ඡයදිම 

දගා්නැගිල්ලක බාහිර බිත්ති සහ වහලය සදහා දයාදා ගන්නා වර්ණ මගින් සම්පුර්ණ 
දගා්නැගිල්දලහිම දපනුම තිරණය වන බැවින් ඓතිහාසික දගා්නැගිලි පවතින කළාපය තුල 
දගා්නැගිලි සදහා වර්ණ දතෝරාගැනිම ඉතා වැදගත්දේ. ඓතිහාසික දගා්නැගිලි සදහා සුදු සහ 
අදුරු වර්ණ දයාදා තිබිමක් දක්නට ලැදේ. විශාල පරිමාණ ඓතිහාසික දගා්නැගිලි සදහා සුදු 
වර්ණය දයාදා ගැනිම බහුලව දක්නට ලැදේ. එම තත්වයන් සැලකිල්ලට දගන සුදු සහ උණුසුම් 
වර්ණ අතර වර්ණ පරාසයක් දයාදාගැනිම නිර්දේශ දකදර්.  

ඉ්දිය හැකි වර්ණයන් මුන්දසල් (Munsell) වර්ණ නයායට අනුව තිරණය දේ. එම නියායට අනුව 
සාධකයන් 03ක් (පැහැය, තිවුරතාවය, අගය) පදනම් කරදගන වර්ණය තිරණය කරයි. අළුතින් 
ඉදිකරනු ලබන දගා්නැගිලි සහ සංරක්ෂණය සදහා ලැයිස්තුගත කර නැති දගා්නැගිලි සදහා 
දමන්ම ඓතිහාසික දගා්නැගිලි සදහාද දමම වර්ණ නයාය අදාලදේ.  

8.13.3.5.1 වර්ණ ෙැන්විම පිළිබද නියමයන්  

I. අළුතින් ඉදිකරනු ලබන දගා්නැගිලි වල පිටත බිත්ති දදාරවල්, ජදන්ල  සහ වහල සදහා 
දමම වර්ණ දයාදා ගැනිම කල යුතුය.    

II. දබාදහාමයක් ලැයිස්තුගත සංරක්ෂණ දගා්නැගිලි වල පවතින වර්ණය සුදු දහෝ උණුසුම් 
වර්ණයක්දේ. එවැනි දගා්නැගිල්ලක් පවත්නා කලාපය තුල ඉදිකරනු ලබන අළුත් 
දගා්නැගිලි සදහාද එම වර්ණ භාවිතා කිරිම මගින් ඒකාකාර සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගත 
හැකිය.   

III. ඓතිහාසික දගා්නැගිලි වල වහලයන්හි පවතින උළු  සදහා රතු දහෝ තැඹිලි වර්ණයන් 
දයාදාදගන ඇති අතර නව දගා්නැගිලි සදහාද එම වර්ණ දයාදා ගැනිම තුලින් පවත්නා 
තත්වයට අන්තර්ගතවිමක් සිදුදේ.   

IV. භාහිර බිත්ති සහ දදාර ජදන්ල සදහා දයාදාගත හැකි වර්ණදේ පැහැය රූප අංක 58 
ආකාරයට විය යුතුය.  

පැහැය -  10R 5yr, 10yr 5y 10y  

රූප අංක   58: භාහිර බිත්ති සදහා හා වහලය සදහා භාවිතා කල හැකි වර්ණ 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 
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V.  භාහිර බිත්ති සදහා වර්ණ තිවුරතාවය හා අගය රූප අංක 59 ආකාරයට විය යුතුය.  

• වර්ණ තිවුරතාවය (Chroma) 1 - 4 

• අගය (Value) 6 සිට ඉහළ ට 

රූප අංක   59: භාහිර බිත්ති සදහා වර්ණ තිවුරතාවය හා අගයන් 

  

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 

VI. වහලය සදහා දයාදාගනු ලබන අමුද්රවය සදහා අදාල වර්ණ  

• පැහැය - 5YR 

• වර්ණ තිවුරතාවය 8 - 12 

• අගය 5 සහ 6 

රූප අංක   60: වහල සදහා දයාදාගත හැකි වර්ණ තිවුරතාවය හා අගයන් 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 
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V.  භාහිර බිත්ති සදහා වර්ණ තිවුරතාවය හා අගය රූප අංක 59 ආකාරයට විය යුතුය.  

• වර්ණ තිවුරතාවය (Chroma) 1 - 4 

• අගය (Value) 6 සිට ඉහළ ට 

රූප අංක   59: භාහිර බිත්ති සදහා වර්ණ තිවුරතාවය හා අගයන් 

  

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 

VI. වහලය සදහා දයාදාගනු ලබන අමුද්රවය සදහා අදාල වර්ණ  

• පැහැය - 5YR 

• වර්ණ තිවුරතාවය 8 - 12 

• අගය 5 සහ 6 

රූප අංක   60: වහල සදහා දයාදාගත හැකි වර්ණ තිවුරතාවය හා අගයන් 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 

8.13.3.6 නාම පුවරු සදහා මාර්ඡෙෝපඡද්ශ 

පූජාභුමි කළාපය සහ දලෝක උරුම කළාපදේ දගා්නැගිලි සදහා දමම නාමපුවරු සදහා 
මාර්දගෝපදේශ අනිවාර්ය වන අතර අනිකුත් කලාපයන් සදහාද දමම මාර්දගෝපදේශයන් භාවිතා 
කල හැක. 

8.13.3.6.1 අර්ථ දැේවිම 

I. ස්වයං ප්රචාරණය (Self advertising); දපෞේගලික වයාපාරය සදහා ප්රචාර ණය 

II. සාමානය නාම පුවරු (Generic sign board); දවළදසැල් හිමියා විසින් භාවිතා කලද 
අනුග්රාහකයකු විසින් ස්ථාපිත කර ඇති නාම පුවරු  

III. නාමාවලි නාම පුවරු (Directory sign); බදුකරුවන් කිහිපදදදනක් සදහා නාම පුවරු 
පේධති  

IV. බිත්ති නාම පුවරු (Wall sign); බිත්තියට සම්බන්ධ කර අදින නාම පුවරු   

V. දනරා සිින නාම පුවරු (projecting sign); දගා්නැගිල්දල් ඉදිරි බිත්තිදයන් ඉදිරිපසට 
දනරා සිින දස් සවිකරන නාම පුවරු   

VI. ජදන්ල නාමපුවරු (Windows sign); ප්රදර්ශණ විදුරුවට ඇතුලින් එල්ලා ඇති නාම පුවරු  

VII.  උඩු වියන දලස පවතින නාම පුවරු (Awning sign); වියනක් දලස ලියා ඇති නාම පුවරු 

 

8.13.3.6.2 නාම පුවරු සදහා ඡරගුලාසි 

නාම පුවරු සදහා දරගුලාසි පහත ආකාරයට එකිදනකට දවනස් වර්ග 03කින් දැක්විය හැක.  

(1) කු්ා ප්රමාණදේ ඓතිහාසික දගා්නැගිලි සදහා නාම පුවරු  

දගා්නැගිල්ලක විථියට මුහුණලා ඇති දකාටදසහි පළල මිටර් 3 - 6 ප්රමාණදේ නම් දමම 
දගා්නැගිලි කු්ා ප්රමාණදේ දගා්නැගිලි දලස සැලදක්. 
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වගු අංක 41: කු්ා ප්රමාණදේ ඓතිහාසික දගා්නැගිලි වල නාම පුවරු සඳහා බලපාන දරගුලාසි 

බිත්ති නාම පුවරු 
(Wall sign) 

 

I. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් පමණක් දගා්නැගිලි ඉදිරිපස 
දයදිම සදහා අවසර දදනු ලැදේ. 

II. දමම නාම පුවරුව නිර්මාණ සැලසුම් පිළිදයල කිරිදම්දි 
දගා්නැගිලි නිර්මාණ සැලසුම් හා විථි දර්ශනය 
සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  

III. දයෝජිත නාම පුවරුව දගා්නැගිල්දල් ඉදිරිපස මධයදේ 
පිහිිය යුතු අතර පළමු  මහල ජදන්ල වලට පහළීන් දයදිම 
කල යුතුය. නාම පුවරු මගින් දගා්නැගිලි වල ඓතිහාසික 
ලක්ෂණයන් ආවරණය  දනාවිය යුතුය. 

IV. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් වර්ග මිටර් 5ක් දනාඉක්මවිය 
යුතුය.  

V. මිටර් 1ට ව්ා උස  දනාවිය යුතුය.  

VI. බිත්ති නාමපුවරු වල සම්පුර්ණ ප්රමාණය දගා්නැගිල්දල් 
මුහුණත ප්රමාණදයන් 25% ව්ා අඩු විය යුතුය.  

VII. නිේපාදන නාම ප්රදර්ශණය කරන නාම පුවරු සදහා අවසර 
දදනු දනාලැදේ. 

VIII. අවශය අවස්ථාවකදී බිත්ති නාම පුවරු සදහා බාහිර 
ආදලෝකකරණය දයාදා ගත හැකි අතර චතුරඝ්රාකාර විදුලි 
ආදලෝකකරණ ක්රම සදහා අවසර දදනු දනාලැදේ. තනි 
තනිව භාවිත කරන ආදලෝක කරණ අකුරු මගින් දැන්විම් 
සදහා අවසර දදනු ලැදේ.  

වහලය මත  නාම පුවරු  

 

දගා්නැගිල්දල් වහල මත නාම පුවරු දහෝ බිත්ති නාම පුවරු 
දදවන මහල දහෝ ඊට ඉහළ මහල් වල දැන්විම් සදහා අවසර දදනු 
දනාලැදේ. 

දනරා සිින නාම 
පුවරු  

 

I. එක් වයාපාරික ස්ථානයක් සදහා පිටතට දනරාගිය එක් 
නාමපුවරුවක් දයදිමට අවසර දදනු ලැදේ.    

II. පිටතට දනරා ගිය නාම පුවරු දසන්ිමිටර් 90ව්ා පළල 
දනාවිය යුතු අතර උස දසන්ිමිටර් 60 සහ ඝණකම 
දසන්ිමිටර් 10ක් විය යුතුය.  

III. පිටතට දනරාගිය නාම පුවරු පදික දේදිකාදේ සිට මිටර් 2.5 
ඉහළින් ශක්තිමත්ව සවිකල යුතුය.  

IV. නිර්මාණාත්මක නාම පුවරු  සහ ඉහළ නිර්මාණ ශිල්පි ක්රම 
දයාදා ගැනිම වැදගත්දේ. 
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වගු අංක 41: කු්ා ප්රමාණදේ ඓතිහාසික දගා්නැගිලි වල නාම පුවරු සඳහා බලපාන දරගුලාසි 

බිත්ති නාම පුවරු 
(Wall sign) 

 

I. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් පමණක් දගා්නැගිලි ඉදිරිපස 
දයදිම සදහා අවසර දදනු ලැදේ. 

II. දමම නාම පුවරුව නිර්මාණ සැලසුම් පිළිදයල කිරිදම්දි 
දගා්නැගිලි නිර්මාණ සැලසුම් හා විථි දර්ශනය 
සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  

III. දයෝජිත නාම පුවරුව දගා්නැගිල්දල් ඉදිරිපස මධයදේ 
පිහිිය යුතු අතර පළමු  මහල ජදන්ල වලට පහළීන් දයදිම 
කල යුතුය. නාම පුවරු මගින් දගා්නැගිලි වල ඓතිහාසික 
ලක්ෂණයන් ආවරණය  දනාවිය යුතුය. 

IV. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් වර්ග මිටර් 5ක් දනාඉක්මවිය 
යුතුය.  

V. මිටර් 1ට ව්ා උස  දනාවිය යුතුය.  

VI. බිත්ති නාමපුවරු වල සම්පුර්ණ ප්රමාණය දගා්නැගිල්දල් 
මුහුණත ප්රමාණදයන් 25% ව්ා අඩු විය යුතුය.  

VII. නිේපාදන නාම ප්රදර්ශණය කරන නාම පුවරු සදහා අවසර 
දදනු දනාලැදේ. 

VIII. අවශය අවස්ථාවකදී බිත්ති නාම පුවරු සදහා බාහිර 
ආදලෝකකරණය දයාදා ගත හැකි අතර චතුරඝ්රාකාර විදුලි 
ආදලෝකකරණ ක්රම සදහා අවසර දදනු දනාලැදේ. තනි 
තනිව භාවිත කරන ආදලෝක කරණ අකුරු මගින් දැන්විම් 
සදහා අවසර දදනු ලැදේ.  

වහලය මත  නාම පුවරු  

 

දගා්නැගිල්දල් වහල මත නාම පුවරු දහෝ බිත්ති නාම පුවරු 
දදවන මහල දහෝ ඊට ඉහළ මහල් වල දැන්විම් සදහා අවසර දදනු 
දනාලැදේ. 

දනරා සිින නාම 
පුවරු  

 

I. එක් වයාපාරික ස්ථානයක් සදහා පිටතට දනරාගිය එක් 
නාමපුවරුවක් දයදිමට අවසර දදනු ලැදේ.    

II. පිටතට දනරා ගිය නාම පුවරු දසන්ිමිටර් 90ව්ා පළල 
දනාවිය යුතු අතර උස දසන්ිමිටර් 60 සහ ඝණකම 
දසන්ිමිටර් 10ක් විය යුතුය.  

III. පිටතට දනරාගිය නාම පුවරු පදික දේදිකාදේ සිට මිටර් 2.5 
ඉහළින් ශක්තිමත්ව සවිකල යුතුය.  

IV. නිර්මාණාත්මක නාම පුවරු  සහ ඉහළ නිර්මාණ ශිල්පි ක්රම 
දයාදා ගැනිම වැදගත්දේ. 

උඩුවියනක් දලස 
පවතින නාමපුවරු  

I. එක් ස්ථානයක් සදහා වියනක් ආකාරදේ නාම පුවරු එකක් 
සදහා අවසර දදනු ලැදේ. 

II. බිත්ති නාම පුවරු වලට අදාල දකාන්දේසි  හා නිති දම් 
සදහාද අදාලදේ. 

 

රූප අංක   61: කු්ා ප්රමාණදේ දලෝක උරුම දගා්නැගිලි සදහා විස්තරාත්මක 
මාර්දගෝපදේශයන් 

 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 
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3. විශාල ප්රමාණදේ දලෝක උරුම දගා්නැගිලි වල නාම පුවරු සදහා දරගුලාසි 

විශාල ප්රමාණදේ දලෝක උරුම දගා්නැගිලි සදහා අදාල වන අතර දගා්නැගිල්දල්   පළල සහ 
උස සැලකිල්ලට ගනු ලැදේ. උදාහරණ රජවිදිය, දරායල් බාර් සහ දහෝටලය දළදා විදිය කාගිල්ස් 
දගා්නැගිල්ල සහ ලංකා බැංකු දගා්නැගිල්ල. 

 

වගු අංක 42: විශාල ප්රමාණලේ ලලෝක උරුම ලගාඩනැගිලි වල නාම පුවරු සඳහා බලපාන 
ලරගුලාසි 

බිත්ති නාම පුවරු I. එක් දගා්නැගිලි මුහුණතක් සදහා දහෝ එක් සාප්පපු මුහුණතක් 
සදහා එක් නාම පුවරුවක් සදහා පමණක් අවසර දදනු ලැදේ. 

II. විථි දර්ශණය සහ දගා්නැගිල්දල් මුහුණත සම්පුර්ණ 
නිර්මාණ සැලසුම සැලකිල්ලට දගන බිත්ති නාමපුවරු 
නිර්මාණය කල යුතුය.  

III. දයෝජිත නාම පුවරුව සාප්පපුව මධයදේ ඉහළ සහ පළමු මහල 
ජදන්ල වලට පහළීන් දයදිම කල යුතුය. නාම පුවරු මගින් 
දගා්නැගිලි වල ඓතිහාසික ලක්ෂණයන් 
ආවරණය  දනාවිය යුතුය.  

IV. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් වර්ග මිටර් 5ක් දනාඉක්මවිය යුතුය. 
මිටර් 1ට ව්ා උස දනාවිය යුතුය.  

V. නාම පුවරුවල සම්පුර්ණ ප්රමාණය දගා්නැගිල්දල් මුහුණත 
ප්රමාණදයන් 10% ව්ා අඩු විය යුතුය.  

VI. නිේපාදන නාම ප්රදර්ශණය කරන නාම පුවරු සදහා අවසර 
දදනු දනාලැදේ. 

VII. අවශය අවස්ථාවකදී බිත්ති නාම පුවරු සදහා බාහිර 
ආදලෝකකරණය දයාදා ගත හැකි අතර චතුරඝ්රාකාර විදුලි 
ආදලෝකකරණ ක්රම සදහා අවසර දදනු දනාලැදේ. තනි 
තනිව භාවිත කරන ආදලෝක කරණ අකුරු මගින් දැන්විම් 
සදහා අවසර දදනු ලැදේ.  

දනරා සිින නාම 
පුවරු  

 

I. එක් වයාපාරික ස්ථානයක් සදහා පිටතට දනරාගිය 
නාමපුවරුවක් දයදිමට අවසර දදනු ලැදේ.    

II. පිටතට දනරා ගිය නාම පුවරු දසන්ිමිටර් 90ව්ා පළල 
දනාවිය යුතු අතර උස දසන්ිමිටර් 60 සහ ඝණකම 
දසන්ිමිටර් 10ක් විය යුතුය.  
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3. විශාල ප්රමාණදේ දලෝක උරුම දගා්නැගිලි වල නාම පුවරු සදහා දරගුලාසි 

විශාල ප්රමාණදේ දලෝක උරුම දගා්නැගිලි සදහා අදාල වන අතර දගා්නැගිල්දල්   පළල සහ 
උස සැලකිල්ලට ගනු ලැදේ. උදාහරණ රජවිදිය, දරායල් බාර් සහ දහෝටලය දළදා විදිය කාගිල්ස් 
දගා්නැගිල්ල සහ ලංකා බැංකු දගා්නැගිල්ල. 

 

වගු අංක 42: විශාල ප්රමාණලේ ලලෝක උරුම ලගාඩනැගිලි වල නාම පුවරු සඳහා බලපාන 
ලරගුලාසි 

බිත්ති නාම පුවරු I. එක් දගා්නැගිලි මුහුණතක් සදහා දහෝ එක් සාප්පපු මුහුණතක් 
සදහා එක් නාම පුවරුවක් සදහා පමණක් අවසර දදනු ලැදේ. 

II. විථි දර්ශණය සහ දගා්නැගිල්දල් මුහුණත සම්පුර්ණ 
නිර්මාණ සැලසුම සැලකිල්ලට දගන බිත්ති නාමපුවරු 
නිර්මාණය කල යුතුය.  

III. දයෝජිත නාම පුවරුව සාප්පපුව මධයදේ ඉහළ සහ පළමු මහල 
ජදන්ල වලට පහළීන් දයදිම කල යුතුය. නාම පුවරු මගින් 
දගා්නැගිලි වල ඓතිහාසික ලක්ෂණයන් 
ආවරණය  දනාවිය යුතුය.  

IV. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් වර්ග මිටර් 5ක් දනාඉක්මවිය යුතුය. 
මිටර් 1ට ව්ා උස දනාවිය යුතුය.  

V. නාම පුවරුවල සම්පුර්ණ ප්රමාණය දගා්නැගිල්දල් මුහුණත 
ප්රමාණදයන් 10% ව්ා අඩු විය යුතුය.  

VI. නිේපාදන නාම ප්රදර්ශණය කරන නාම පුවරු සදහා අවසර 
දදනු දනාලැදේ. 

VII. අවශය අවස්ථාවකදී බිත්ති නාම පුවරු සදහා බාහිර 
ආදලෝකකරණය දයාදා ගත හැකි අතර චතුරඝ්රාකාර විදුලි 
ආදලෝකකරණ ක්රම සදහා අවසර දදනු දනාලැදේ. තනි 
තනිව භාවිත කරන ආදලෝක කරණ අකුරු මගින් දැන්විම් 
සදහා අවසර දදනු ලැදේ.  

දනරා සිින නාම 
පුවරු  

 

I. එක් වයාපාරික ස්ථානයක් සදහා පිටතට දනරාගිය 
නාමපුවරුවක් දයදිමට අවසර දදනු ලැදේ.    

II. පිටතට දනරා ගිය නාම පුවරු දසන්ිමිටර් 90ව්ා පළල 
දනාවිය යුතු අතර උස දසන්ිමිටර් 60 සහ ඝණකම 
දසන්ිමිටර් 10ක් විය යුතුය.  

III. පිටතට දනරාගිය නාම පුවරු සිට මිටර් 2.5 ඉහළින් 
ශක්තිමත්ව සවිකල යුතුය.  

IV. නිර්මාණාත්මක නාම පුවරු වලට ඉහළ නිර්මාණ ශිල්පි ක්රම 
දයාදා ගැනිම තුලින් දවළද වයාපාර කටයුතු ඉහළයාම සිදුදේ. 

වහලය මත 
නාමපුවරු  

දගා්නැගිල්දල් දදවන මහල දහෝ ඊට ඉහළ මහල් වල දහෝ වහලය 
මත දැන්විම් සදහා අවසර දදනු දනාලැදේ. 

 

දගා්නැගිල්ක බදු කරුවන් කිපදදදනකු සිින අවස්ථාවක විවෘත ආරුක්කුවක නාමාවලි 
නාමපුවරුවක් අවසරදිය හැකි අතර ආරුක්කුදේ සම්පුර්ණ පළල දැන්විම මගින් ආවරණය 
දනාවිය යුතුය. පළමු මහදල් දහෝ ඉහළ මහදල් දැන්විම සදහා අවසර දදනු දනාලැදේ. බිත්ති 
නාම පුවරු , වහල මත නාමපුවරු , දනරාගිය නාම පුවරු සදහා දරගුලාසි එදලසම අදාලදේ. 

රූප අංක  62: බදුකරුවන් කිපලදලනකු සිටින අවේථාවක නාම පුවරු 

 

මූලාශ්රය: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 
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3.  ඡලෝක උරුම ඡොඩනැගිලි ඡනාවන ඡොඩනැගිලි සදහා නාම පුවරු 

වගු අංක 43: විශාල ප්රමාණලේ ලලෝක උරුම ලගාඩනැගිලි වල නාම පුවරු සඳහා බලපාන 
ලරගුලාසි 

බිත්ති නාම පුවරු I. බිම් මහදල් සහ පළමු මහදල් බිත්ති නාම පුවරු දයදිය හැක.  

II. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් පමණක් දගා්නැගිලි දහෝ සාප්පපුව ඉදිරිපස 
දයදිම සදහා අවසර දදනු ලැදේ. 

III. දමම නාම පුවරුව නිර්මාණ සැලසුම් පිළිදයල කිරිදම්දි දගා්නැගිලි 
නිර්මාණ සැලසුම් හා විථි දර්ශනය සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  

IV. දයෝජිත නාම පුවරුව සාප්පපුව මධයදේ ඉහළ සහ පළමු මහල ජදන්ල 
වලට පහළීන් දයදිම කල යුතුය. නාම පුවරු මගින් දගා්නැගිල්දල් 
ලක්ෂණයන් ආවරණය  දනාවිය යුතුය.  

V. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් වර්ග මිටර් 5ක් දනාඉක්මවිය යුතුය. මිටර් 1ට 
ව්ා උස  දනාවිය යුතුය 

VI. සම්පුර්ණ දැන්විම් වල ප්රමාණය දගා්නැගිල්දල් මුහුණත 
ප්රමාණදයන් 10% ව්ා අඩු විය යුතුය.  

VII. නිේපාදන නාම ප්රදර්ශණය කරන නාම පුවරු සදහා අවසර දදනු 
දනාලැදේ. 

VIII. අවශය අවස්ථාවකදී බිත්ති නාම පුවරු සදහා බාහිර ආදලෝකකරණය 
දයාදා ගත හැකි අතර චතුරඝ්රාකාර විදුලි ආදලෝකකරණ ක්රම සදහා 
අවසර දදනු දනාලැදේ. තනි තනිව භාවිත කරන ආදලෝක කරණ 
අකුරු මගින් දැන්විම් සදහා අවසර දදනු ලැදේ.  

වහලය මත නාම පුවරු  දදවන දහෝ ඉහළ මහල් වල දහෝ වහලය මත දැන්විම් සදහා අවසර දදනු 

දනාලැදේ. 

දනරාගිය නාම පුවරු  

 

I. එක් වයාපාරික ස්ථානයක් සදහා පිටතට දනරාගිය නාමපුවරුවක් 
දයදිමට අවසර දදනු ලැදේ.    

II. පිටතට දනරා ගිය නාම පුවරු දසන්ිමිටර් 90ව්ා පළල දනාවිය යුතු 
අතර උස දසන්ිමිටර් 60 සහ ඝණකම දසන්ිමිටර් 10ක් විය යුතුය.  

III. පිටතට දනරාගිය නාම පුවරු පදික දේදිකාදේ සිට මිටර් 2.5 ඉහළින් 
ශක්තිමත්ව සවිකල යුතුය.  

IV. නිර්මාණාත්මක නාම පුවරු වලට ඉහළ නිර්මාණ ශිල්පි ක්රම දයාදා 
ගැනිම ව්ා  දයෝගය දේ. 
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3.  ඡලෝක උරුම ඡොඩනැගිලි ඡනාවන ඡොඩනැගිලි සදහා නාම පුවරු 

වගු අංක 43: විශාල ප්රමාණලේ ලලෝක උරුම ලගාඩනැගිලි වල නාම පුවරු සඳහා බලපාන 
ලරගුලාසි 

බිත්ති නාම පුවරු I. බිම් මහදල් සහ පළමු මහදල් බිත්ති නාම පුවරු දයදිය හැක.  

II. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් පමණක් දගා්නැගිලි දහෝ සාප්පපුව ඉදිරිපස 
දයදිම සදහා අවසර දදනු ලැදේ. 

III. දමම නාම පුවරුව නිර්මාණ සැලසුම් පිළිදයල කිරිදම්දි දගා්නැගිලි 
නිර්මාණ සැලසුම් හා විථි දර්ශනය සැලකිල්ලට ගත යුතුය.  

IV. දයෝජිත නාම පුවරුව සාප්පපුව මධයදේ ඉහළ සහ පළමු මහල ජදන්ල 
වලට පහළීන් දයදිම කල යුතුය. නාම පුවරු මගින් දගා්නැගිල්දල් 
ලක්ෂණයන් ආවරණය  දනාවිය යුතුය.  

V. එක් බිත්ති නාම පුවරුවක් වර්ග මිටර් 5ක් දනාඉක්මවිය යුතුය. මිටර් 1ට 
ව්ා උස  දනාවිය යුතුය 

VI. සම්පුර්ණ දැන්විම් වල ප්රමාණය දගා්නැගිල්දල් මුහුණත 
ප්රමාණදයන් 10% ව්ා අඩු විය යුතුය.  

VII. නිේපාදන නාම ප්රදර්ශණය කරන නාම පුවරු සදහා අවසර දදනු 
දනාලැදේ. 

VIII. අවශය අවස්ථාවකදී බිත්ති නාම පුවරු සදහා බාහිර ආදලෝකකරණය 
දයාදා ගත හැකි අතර චතුරඝ්රාකාර විදුලි ආදලෝකකරණ ක්රම සදහා 
අවසර දදනු දනාලැදේ. තනි තනිව භාවිත කරන ආදලෝක කරණ 
අකුරු මගින් දැන්විම් සදහා අවසර දදනු ලැදේ.  

වහලය මත නාම පුවරු  දදවන දහෝ ඉහළ මහල් වල දහෝ වහලය මත දැන්විම් සදහා අවසර දදනු 

දනාලැදේ. 

දනරාගිය නාම පුවරු  

 

I. එක් වයාපාරික ස්ථානයක් සදහා පිටතට දනරාගිය නාමපුවරුවක් 
දයදිමට අවසර දදනු ලැදේ.    

II. පිටතට දනරා ගිය නාම පුවරු දසන්ිමිටර් 90ව්ා පළල දනාවිය යුතු 
අතර උස දසන්ිමිටර් 60 සහ ඝණකම දසන්ිමිටර් 10ක් විය යුතුය.  

III. පිටතට දනරාගිය නාම පුවරු පදික දේදිකාදේ සිට මිටර් 2.5 ඉහළින් 
ශක්තිමත්ව සවිකල යුතුය.  

IV. නිර්මාණාත්මක නාම පුවරු වලට ඉහළ නිර්මාණ ශිල්පි ක්රම දයාදා 
ගැනිම ව්ා  දයෝගය දේ. 

ප්රදර්ශණ කවුළුවට 

ඇතුලතින් දපන්වා 

ඇති නාම පුවරු 

එක් එක් ප්රදර්ශණ කවුළුවක් සදහා එක් නාමපුවරුවක් දයදිම ප්රදර්ශණ 
කවුළුදේ ප්රමාණදයන් 25% අඩු ප්රමාණයක් නාමපුවරු සදහා ආවරණය කල 
යුතුය.  

උඩු වියන් දලස 

පවතින නාම පුවරු 

 

I. එක් නාම පුවරුවක් සදහා අවසර දදනු ලැදේ.  

II. දගා්නැගිල්දල් මුහුණ හා පවත්නා විථි දර්ශණය සැලකිල්ලට දගන 
දමම නාම පුවරුව නිර්මාණය කල යුතුය.  

III. දවළද නාම ඇතුලත් සාමානය නාම පුවරු සදහා අවසර දදනු 
දනාලැදේ.  

 

රූප අංක   63: ලලෝක උරුම ලගාඩනැගිලි ලනාවන ලගාඩනැගිලි සදහා නාම පුවරු 

 

විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා ජයිකා ආයතනය,2018 
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8.13.3.6.3  නාම පුවරු අකුරු සහ වර්ණයන් 

I. නාම පුවරු සැලසුම් කලාත්මක විය යුතුය. පින්තුර හා ප්රස්ථාර දයාදාගැනිදමන් දවළදාම් හා 
දස්වාවන් ඉහළ නැංවිම සිදු කල හැක.  

II. නාමපුවරු වල අකුරු මුද්රණය දකි හා සරල විය යුතු අතර එමගින් මහජනයාට පහසුදවන් 
කියවිමට හැකිදේ.  

III. වචන ප්රමාණය අවම විය යුතු අතර සංදේත භාවිතා කිරිම තුලින් මහජනයා පැහැදිලි අදහසක් 
ලබාදිය හැක.   

IV. වර්ණ විශාල ප්රමාණයක් භාවිතා කිරිම දර්ශණයට සුදුසු දනාදේ. නාමපුවරු සදහා 
දයාදාගන්නා වර්ණයන් යාබද දගා්නැගිල්ල සහ දයෝජිත / පවත්නා දගා්නැගිල්දල් 
වර්ණ සමග ඝණත්ව ගැලදපන පරිදි දතෝරාගත යුතු අතර නාම පුවරුදේ වර්ණයන් සරල විය 
යුතුය.  

V. නාම පුවරු තුල පවතින අකුරු සහ විවෘත ඉ්කද්හි අසමානතාව නාම පුවරු පහසුදවන් 
කියවිමට හැකිදේ. 

 



8.13.3.6.3  නාම පුවරු අකුරු සහ වර්ණයන් 

I. නාම පුවරු සැලසුම් කලාත්මක විය යුතුය. පින්තුර හා ප්රස්ථාර දයාදාගැනිදමන් දවළදාම් හා 
දස්වාවන් ඉහළ නැංවිම සිදු කල හැක.  

II. නාමපුවරු වල අකුරු මුද්රණය දකි හා සරල විය යුතු අතර එමගින් මහජනයාට පහසුදවන් 
කියවිමට හැකිදේ.  

III. වචන ප්රමාණය අවම විය යුතු අතර සංදේත භාවිතා කිරිම තුලින් මහජනයා පැහැදිලි අදහසක් 
ලබාදිය හැක.   

IV. වර්ණ විශාල ප්රමාණයක් භාවිතා කිරිම දර්ශණයට සුදුසු දනාදේ. නාමපුවරු සදහා 
දයාදාගන්නා වර්ණයන් යාබද දගා්නැගිල්ල සහ දයෝජිත / පවත්නා දගා්නැගිල්දල් 
වර්ණ සමග ඝණත්ව ගැලදපන පරිදි දතෝරාගත යුතු අතර නාම පුවරුදේ වර්ණයන් සරල විය 
යුතුය.  

V. නාම පුවරු තුල පවතින අකුරු සහ විවෘත ඉ්කද්හි අසමානතාව නාම පුවරු පහසුදවන් 
කියවිමට හැකිදේ. 
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 09 පරිච්ඡේදය 

ඡයෝජිත මාර්ග පළල, ඡගාඩනැගිලි ඡර්ඛාවන් හා 
රක්ෂිතයන් 

9.1 ඡයෝජිත මාර්ග පළල 
මහනුවර මහා නගර සභා සැලසුම් ප්රදේශදේ ප්රමුඛතාව අනූව හඳුනාගත් මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා දයෝජනා කරනු ලබන මාර්ග පළල දමමගින් ඉදිරිපත් කර ඇත. සෑම ඉදිකිරිමක්ම පහත 
සඳහන් දගාඩනැගිලි සීමාවන්ට අනුකූල වන පරිදි ඉදිකිරීම් සිදු කල යුතු දේ. ශ්රි ලංකා ඉඩම් 
සංවර්ධනය කිරීදම් සංස්ථාව මගින් 2010/07/14 දිනැතිව හා අංක 1662/17 යටදත් ඉදිරිපත් කර 
ඇති ගැසට් පත්රදේ සඳහන් පරිදි ඇල රක්ිත, දිය පහරවල්, ගංගා හා වැේ සඳහා අදාළ රක්ෂිතයන් 
පවත්වා ගත යුතුයි. 

වගු අංක 44: දයෝජිත මාර්ග පළල 

අනු 
අංකය 

මාර්ගයේ නම 

යයෝජිත 
මාර්ග පළල 

(මීටර) 

යගාඩනැගිලි 
යර්ඛාව (මාර්ග 

මධ්යයේ සිට) 
(මීටර) 

1 විලියම් දගාපල්ලව මාවත 30 16 

2 කටුගස්දතාට පාර 30 16 

3 අනගාරික ධර්මපාල මාවත 30 16 

4 දේවාහැට පාර (මහනුවර - මහියංගණය-පදියතලාව 
මාර්ගය) 

30 16 

5 කටුගස්දතාට -මාතදල් පාර 30 16 

6 කටුගස්දතාට -කුරුණෑගල පාර 30 16 

7 සිරිමාදවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත 30 16 

8 තලාතුඔය පාර 30 16 

9 මැදවල පාර 30 16 

10 මඩවල පාර 30 16 

11 අස්ගිරිය අතුරු මාර්ගය 30 16 

12 මුස්ලිම් පල්ලිය පාර 30 16 

13 ධර්මාදශෝක මාවත 30 16 

14 ආදාහනාගාරය පාර 30 16 

09 jk mßÉfþoh

fhdað; ud¾. m<," 
f.dvke.s,s f¾Ldjka 

yd rCIs;hka

fhdað; ud¾. m<,
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15 මැණික්කුඹුර පාර 30 16 

16 දකාළඹ විදිය 24 13 

17 කන්දේ වීදිය 24 13 

18 වඩුදගාඩපිටිය විදිය  24 13 

19 ලුවී පීරිස් මාවත 24 13 

20 දකාළඹ විදිය පටුමග 24 13 

21 කුඩා රත්වත්ත  පාර 24 13 

22 දදවන රාජසිංහාරාම මාවත 24 13 

23 යටිනුවර වීදිය 24 13 

24 දල්වැල්ල පාර 24 13 

25 මාවිල්මඩ පාර 24 13 

26 එස්.ඩබ්ලලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මාවත 24 13 

27 ළමාගාර මාවත 22 12 

28 කුමාර වීදිය   20 11 

29 හරස් වීදිය  20 11 

30 රජ විදිය 20 11 

31 පන්සල විදිය 20 11 

32 දේව විදිය 20 11 

33 ඊ.එල් දස්නානායක විදිය (දකාටුදගාඩැල්ල වීදිය) 20 11 

34 ඇහැ දල්දපාල කුමාරිහාමි මාවත 20 11 

35 � වික්රම රාජසිංහ මාවත 20 11 

36 තදපෝවන පාර 20 11 

37 ධර්මරාජ මාවත 20 11 

38 විදයාර්ථ පාර  20 11 

39 පන්සල පාර (සුමංගල මාවත) 20 11 

40 පුෂ්පදාන මාවත  20 11 

41 දජෝර්් ඊ ද සිල්වා මාවත  20 11 
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15 මැණික්කුඹුර පාර 30 16 

16 දකාළඹ විදිය 24 13 

17 කන්දේ වීදිය 24 13 

18 වඩුදගාඩපිටිය විදිය  24 13 

19 ලුවී පීරිස් මාවත 24 13 

20 දකාළඹ විදිය පටුමග 24 13 

21 කුඩා රත්වත්ත  පාර 24 13 

22 දදවන රාජසිංහාරාම මාවත 24 13 

23 යටිනුවර වීදිය 24 13 

24 දල්වැල්ල පාර 24 13 

25 මාවිල්මඩ පාර 24 13 

26 එස්.ඩබ්ලලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මාවත 24 13 

27 ළමාගාර මාවත 22 12 

28 කුමාර වීදිය   20 11 

29 හරස් වීදිය  20 11 

30 රජ විදිය 20 11 

31 පන්සල විදිය 20 11 

32 දේව විදිය 20 11 

33 ඊ.එල් දස්නානායක විදිය (දකාටුදගාඩැල්ල වීදිය) 20 11 

34 ඇහැ දල්දපාල කුමාරිහාමි මාවත 20 11 

35 � වික්රම රාජසිංහ මාවත 20 11 

36 තදපෝවන පාර 20 11 

37 ධර්මරාජ මාවත 20 11 

38 විදයාර්ථ පාර  20 11 

39 පන්සල පාර (සුමංගල මාවත) 20 11 

40 පුෂ්පදාන මාවත  20 11 

41 දජෝර්් ඊ ද සිල්වා මාවත  20 11 

42 අමරවංශ මාවත 20 11 

43 අනිවත්ත පාර 20 11 

44 නිත්තදවල පාර 20 11 

45 අරුප්පල වත්ත පාර 20 11 

46 දුටුගැමුණු මාවත 20 11 

47 සංඝරාජ මාවත 20 11 

48 ඩී.එස්. දස්නානායක වීදිය 20 11 

49 දංදගාල්ල පාර 20 11 

50 නාගහඇල්ල පාර 20 11 

51 ඒ. ඒ. ධර්මදස්න මාවත 20 11 

52 වීර මේදුම බණ්ඩාර මාවත 20 11 

53 අළුත්ගංදතාට පාර 20 11 

54 මාවිල්මඩ පරණ ගංදතාට පාර (දේවි පාර) 20 11 

55 සිේි දලබ්ලදබ්ල මාවත 20 11 

56 දජෝර්් ඊ ද සිල්වා මාවත 20 11 

57 දදයියන්දනදවල පාර 16 9 

58 ගල්කන්ද රිවර්දේල් පාර 16 9 

59 දබෝවල පාර  16 9 

60 මහාමායා මාවත  16 9 

61 රජපිහිල්ල මාවත  16 9 

62 දල්ඩි දගෝේන් පාර 16 9 

63 කිර්ති � රාජසිංහ මාවත 16 9 

64 සරණංකර මාවත  16 9 

65 හිල්ුේ පාර 16 9 

66 අස්ගිරිය මහා විහාර පාර 16 9 

67 ජය මාවත 16 9 

68 මැද දබෝවල පාර 16 9 



294

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

69 දබෝියංගන   පාර 16 9 

70 සියඔලාගස්තැන්න පාර 16 9 

71 හීරැස්සගල පාර 16 9 

72 උසාවිය පාර 16 9 

73 රජපිහිල්ල දටරසය 16 9 

74 කළුගල පාර 16 9 

75 රිවර්දේල් පාර 16 9 

76 විදයාල මාවත (මාවිල්මඩ) 16 9 

77 චන්රා මහ උල්දපාත මාවත 16 9 

78 පරණ දටාපෑස් පාර 16 9 

79 පිටකන්ද පාර 16 9 

80 සුදුහුම්දපාල පාර 16 9 

81 ලයිට් හුස් පියාද ෝ පාර  16 9 

82 මුල්ගම්පල පාර 16 9 

83 දබෝියංගන මාවත 16 9 

84 ඉනිගල පාර 16 9 

85 අරුප්පල මාවත 5 16 9 

86 බහිරවකන්ද පාර 15 8.5 

87 වට්ටාරන්තැන්න පාර 15 8.5 

88 අළුවිහාර මාවත පාර 12 7 

89 දවල කන්ද පාර 12 7 

90 සංඝමිත්තා මාවත 12 7 

91 අප්ලන්ේ පාර  12 7 

92 ගල්කන්ද පාර 12 7 

93 දබෝමළුව පාර 12 7 

94 පියාද ෝ ගාර්ේන් (වටරුම) පාර 12 7 

95 බානබස් පාර 12 7 
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69 දබෝියංගන   පාර 16 9 

70 සියඔලාගස්තැන්න පාර 16 9 

71 හීරැස්සගල පාර 16 9 

72 උසාවිය පාර 16 9 

73 රජපිහිල්ල දටරසය 16 9 

74 කළුගල පාර 16 9 

75 රිවර්දේල් පාර 16 9 

76 විදයාල මාවත (මාවිල්මඩ) 16 9 

77 චන්රා මහ උල්දපාත මාවත 16 9 

78 පරණ දටාපෑස් පාර 16 9 

79 පිටකන්ද පාර 16 9 

80 සුදුහුම්දපාල පාර 16 9 

81 ලයිට් හුස් පියාද ෝ පාර  16 9 

82 මුල්ගම්පල පාර 16 9 

83 දබෝියංගන මාවත 16 9 

84 ඉනිගල පාර 16 9 

85 අරුප්පල මාවත 5 16 9 

86 බහිරවකන්ද පාර 15 8.5 

87 වට්ටාරන්තැන්න පාර 15 8.5 

88 අළුවිහාර මාවත පාර 12 7 

89 දවල කන්ද පාර 12 7 

90 සංඝමිත්තා මාවත 12 7 

91 අප්ලන්ේ පාර  12 7 

92 ගල්කන්ද පාර 12 7 

93 දබෝමළුව පාර 12 7 

94 පියාද ෝ ගාර්ේන් (වටරුම) පාර 12 7 

95 බානබස් පාර 12 7 

96 අරුප්පල මාවත 1 12 7 

97 අරුප්පල මාවත 2 12 7 

98 අරුප්පල මාවත 3 12 7 

99 අරුප්පල මාවත 4 12 7 

100 දම්මධස්සි මාවත 12 7 

101 දබෝියංගන  අතුරු පාර 12 7 

102 සංඝරාජ වටරුම් පාර 12 7 

103 පුල්දලයාර් දකෝවිල් පාර  12 7 

104 නුවරදවල පාර  12 7 

105 හීල්පැන් කදුර පාර 12 7 

106 ෆාම්හිල් පාර 12 7 

107 සමගි මාවත  12 7 

108 කටුකැදල් වැව පාර 12 7 

109 නුවරදවල හරස් පාර 12 7 

110 වාකරවත්ත පාර 12 7 

111 ඕඩියන් පාර  12 7 

112 දදාන් දබාස්දකෝ පාර 12 7 

113 නිවාස පාර 12 7 

114 ගාමිණි දිසානායක මාවත  12 7 

115 ධම්මසිේි මාවත 12 7 

116 රාමනායක මාවත 12 7 

117 මාපනාවතුර වටරුම් පාර  12 7 

118 � සුමංගල මාවත 12 7 

119 දබෝිරුක්කාරාම පාර  12 7 

120 ගල්කන්ද පටුමග 12 7 

121 දදාඩංවල පැදස්් 12 7 

122 මහයියාව පටුමග VI 12 7 
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123 අදශෝකාරාම පාර  12 7 

124 ධර්මපාල මාවත පටුමග  12 7 

125 දමුණුදපාල පාර 12 7 

126 අනිවත්ත වටරුම් පාර  12 7 

127 දමුණුදපාල පාර දපදදස 12 7 

128 අනිවත්ත වටරුම් පාර  12 7 

129 අනිවත්ත වටරුම් පාර 1 12 7 

130 විද්නායක වත්ත පාර  12 7 

131 බහිරවකන්ද කිරිහල පාර 12 7 

132 බහිරවකන්ද පල්ලිය පාර  12 7 

133 අනිවත්ත වටරන්තැන්න පාර 12 7 

134 ශාන්ත මරියා පාර  12 7 

135 මාපනාවතුර පාර 12 7 

136 පුර්ණවත්ත වට රුම් පාර  12 7 

137 දකෝදකාවත්ත පාර 12 7 

138 එම්.බි දදාඩන්වල පාර 12 7 

139 එම්.බි දදාඩන්වල පටුමග I 12 7 

140 එම්.බි දදාඩන්වල පටුමග II 12 7 

141 දදාඩංවල දපර පාසල් පාර   12 7 

142 පුර්ණවත්ත ගාමන්ට් පාර 12 7 

143 පුර්ණවත්ත ගාමන්ට් අතුරු පාර 12 7 

144 සමගි මාවත 12 7 

145 දඩන්සිල් දකාබ්ලබැකඩුව පටුමග 12 7 

146 දඩන්සිල් දකාබ්ලබැකඩුව පටුමග I 12 7 

147 දඩන්සිල් දකාබ්ලබැකඩුව පටුමග II 12 7 

148 නිත්තදවල පටුමග පාර  12 7 

149 නිත්තදවල පටුමග පාර II 12 7 
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123 අදශෝකාරාම පාර  12 7 

124 ධර්මපාල මාවත පටුමග  12 7 

125 දමුණුදපාල පාර 12 7 

126 අනිවත්ත වටරුම් පාර  12 7 

127 දමුණුදපාල පාර දපදදස 12 7 

128 අනිවත්ත වටරුම් පාර  12 7 

129 අනිවත්ත වටරුම් පාර 1 12 7 

130 විද්නායක වත්ත පාර  12 7 

131 බහිරවකන්ද කිරිහල පාර 12 7 

132 බහිරවකන්ද පල්ලිය පාර  12 7 

133 අනිවත්ත වටරන්තැන්න පාර 12 7 

134 ශාන්ත මරියා පාර  12 7 

135 මාපනාවතුර පාර 12 7 

136 පුර්ණවත්ත වට රුම් පාර  12 7 

137 දකෝදකාවත්ත පාර 12 7 

138 එම්.බි දදාඩන්වල පාර 12 7 

139 එම්.බි දදාඩන්වල පටුමග I 12 7 

140 එම්.බි දදාඩන්වල පටුමග II 12 7 

141 දදාඩංවල දපර පාසල් පාර   12 7 

142 පුර්ණවත්ත ගාමන්ට් පාර 12 7 

143 පුර්ණවත්ත ගාමන්ට් අතුරු පාර 12 7 

144 සමගි මාවත 12 7 

145 දඩන්සිල් දකාබ්ලබැකඩුව පටුමග 12 7 

146 දඩන්සිල් දකාබ්ලබැකඩුව පටුමග I 12 7 

147 දඩන්සිල් දකාබ්ලබැකඩුව පටුමග II 12 7 

148 නිත්තදවල පටුමග පාර  12 7 

149 නිත්තදවල පටුමග පාර II 12 7 

150 නිත්තදවල පටුමග පාර III 12 7 

151 දගෝස්මි ගාර්ඩන් පාර  12 7 

152 සමාි මාවත  12 7 

153 අරලිය මාවත අතුරු පාර 12 7 

154 � සුගතවිමල මාවත 12 7 

155 � සුගතවිමල මාවත අතුරු පාර 12 7 

156 විමලධර්ම මාවත 12 7 

157 ජුම්මා මස්ීේ පාර 12 7 

158 රුක්මල් මාවත 12 7 

159 සුසාන භුමි 12 7 

160 සම්දබෝි මාවත 12 7 

161 මුල්ගම්පල වටරුම් පාර 12 7 

162 මුල්ගම්පල පහලවත්ත පාර 12 7 

163 සුමිත්රදයෝ අතුරු පාර 12 7 

164 �ම්දරෝස් පාර 12 7 

165 සීබල් වටරුම් පාර දල්න් 1 12 7 

166 සීබල් වටරුම් පාර දල්න් 2 12 7 

167 සීබල් වටරුම් පාර දල්න් 3 12 7 

168 අමායා ගාේන් පාර 12 7 

169 පාක් දරෝේ 12 7 

170 ජුම්මා මස්ීේ පල්ලිය පාර 12 7 

171 විමලදස්න මාවත 12 7 

172 විලියම් දගාපල්ලව අතුරු පාර 12 7 

173 මැද දබෝවල හරස් පාර 12 7 

174 කඩිගමුව පාර 12 7 

175 කඩිගමුව අඩි පාර 12 7 

176 මිල්ලමඩිත්ත පාර 12 7 
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177 සිරිවැල්දගාඩ වත්ත පාර 12 7 

178 කින්දරෝස් පාර 12 7 

179 කටුගස්දතාට දුම්රියපල පාර 12 7 

180 දවල්ලමුල්ල අතුරු පාර 2 12 7 

181 කුඩාරත්වත්දත් අඩි පාර 12 7 

182 කුඩාරත්වත්දත් අඩි පාර 1 12 7 

183 වලවත්ත පාර  12 7 

184 වලවත්ත පටු මග 12 7 

185 සාම මාවත 12 7 

186 � සුමන විදේකාරාම පාර 12 7 

187 � සුමන විදේකාරාම පටු මග 12 7 

188 පල්ලිය පාර 12 7 

189 පුන්ි දබෝමළු පාර 12 7 

190 ජය මාවත (අරුප්දපාල) 12 7 

191 අරුප්දපාල වතු පාර 12 7 

192 අල්විස් මාවත 12 7 

193 දම්ජර් සමන් කුමාර රණවීර මාවත 12 7 

194 විමල් රත්නසිරි බණ්ඩාර මාවත 12 7 

195 දේවාල වත්ත පාර  12 7 

196 දේවාල වත්ත පාර පටුමඟ 12 7 

197 දබෝි විහාර පාර 12 7 

198 ී ඩී බී ඊ සිල්වා මාවත 12 7 

199 දවල කන්ද පටුමග  12 7 

200 රිවර් වැලි ගාේන් පාර 12 7 

201 රිවර් වැලි ගාේන් පාර පටුමඟ 2 12 7 

202 දකාස්ගහමුල පාර 12 7 

203 ධර්මපාල මාවත 10 6 
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177 සිරිවැල්දගාඩ වත්ත පාර 12 7 

178 කින්දරෝස් පාර 12 7 

179 කටුගස්දතාට දුම්රියපල පාර 12 7 

180 දවල්ලමුල්ල අතුරු පාර 2 12 7 

181 කුඩාරත්වත්දත් අඩි පාර 12 7 

182 කුඩාරත්වත්දත් අඩි පාර 1 12 7 

183 වලවත්ත පාර  12 7 

184 වලවත්ත පටු මග 12 7 

185 සාම මාවත 12 7 

186 � සුමන විදේකාරාම පාර 12 7 

187 � සුමන විදේකාරාම පටු මග 12 7 

188 පල්ලිය පාර 12 7 

189 පුන්ි දබෝමළු පාර 12 7 

190 ජය මාවත (අරුප්දපාල) 12 7 

191 අරුප්දපාල වතු පාර 12 7 

192 අල්විස් මාවත 12 7 

193 දම්ජර් සමන් කුමාර රණවීර මාවත 12 7 

194 විමල් රත්නසිරි බණ්ඩාර මාවත 12 7 

195 දේවාල වත්ත පාර  12 7 

196 දේවාල වත්ත පාර පටුමඟ 12 7 

197 දබෝි විහාර පාර 12 7 

198 ී ඩී බී ඊ සිල්වා මාවත 12 7 

199 දවල කන්ද පටුමග  12 7 

200 රිවර් වැලි ගාේන් පාර 12 7 

201 රිවර් වැලි ගාේන් පාර පටුමඟ 2 12 7 

202 දකාස්ගහමුල පාර 12 7 

203 ධර්මපාල මාවත 10 6 

204 මහයියාව දේවාල පාර 10 6 

205 මහයියාව දකෝවිල පාර පටුමග I 10 6 

206 මහයියාව දකෝවිල පාර පටුමග II 10 6 

207 මහයියාව පටුමග III 10 6 

208 මහයියාව පටුමග IV 10 6 

209 මහයියාව පටුමග V 10 6 

210 කන්නියන් කන්ද පාර 10 6 

211 මහයියාව පටුමග VII 10 6 

212 උයන්වත්ත පාර පඩිදපල 9 5.5 

213 ශාන්ත මරියා පාර 9 5.5 

214 බහිරවකන්ද අඩි පාර 8 5 

215 මපනාවතුර අඩි පාර 8 5 

216 දවලමඩ පාර 8 5 

217 දසායිසා පටුමග 7 4.5 

218 සිරිල් ජයසුන්දර පාර 7 4.5 

219 ගනිහිරියා පාර 7 4.5 

220 දෆේ ඊ ද සිල්වා මාවත 7 4.5 

221 කැදල් පාර 7 4.5 

222 සුභරාරාම පාර 7 4.5 

223 බහිරවකන්ද ප්රතිමා පාර 7 4.5 

224 කප්රුක පාර 7 4.5 

225 මදේස්ත්රාත් නිල නිවාස පාර 7 4.5 

226 දමුණුදපාල දටාපෑස් අතුරු පාර 7 4.5 

227 වි දිදේ බණ්ඩාර පටුමග පාර 7 4.5 

228 දරාස්මන්ේ පාර 7 4.5 

229 පිටකන්ද පාර 7 4.5 

230 පිටකන්ද පාර පටුමග III 7 4.5 
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231 දරාස්මන්ේ අතුරු පාර 7 4.5 

232 කුඩාරත්වත්ත පටු මාවත 7 4.5 

233 නිත්තදවල පන්සල පාර 7 4.5 

234 දනලුම් දපාකුන අඩි පාර 7 4.5 

235 කඩුදසවන මාවත 7 4.5 

236 � සුදර්ශනාරාම මාවත 7 4.5 

237 නාලන්ද දපදදස අඩි පාර 7 4.5 

238 මුල්ගම්පල පන්සල පාර 7 4.5 

239 රිවිස් ගාේන් පාර 7 4.5 

240 ගල් දකාටුව පන්සල පාර 7 4.5 

241 එලදගාල්ල පාර 7 4.5 

242 දරෝසවත්ත පාර 7 4.5 

243 හීරැස්සගල පටුමග 1 7 4.5 

244 හීරැස්සගල පටුමග 2 7 4.5 

245 හීරැස්සගල පටුමග 3 7 4.5 

246 සියඹලාපිටිය පාර 7 4.5 

247 තලඋයන්වත්ත පාර 7 4.5 

248 �ම්දරෝස් පඩිදපල සිට අඩි පාර දක්වා 7 4.5 

249 දබෝදගාඩවත්ත පාර  7 4.5 

250 දබෝදගාඩවත්ත පාර 2 7 4.5 

251 පැදනෝරාමා මාවත 7 4.5 

252 බතලවත්ත පාර 7 4.5 

253 දතාටුපළ පාර 7 4.5 

254 දබෝියංගන අතුරු පාර 7 4.5 

255 උඩැල්දක් පාර 7 4.5 

256 කුමුදු මාවත (දන්දගාල්ල) 7 4.5 

257 උපුල් මාවත 7 4.5 
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231 දරාස්මන්ේ අතුරු පාර 7 4.5 

232 කුඩාරත්වත්ත පටු මාවත 7 4.5 

233 නිත්තදවල පන්සල පාර 7 4.5 

234 දනලුම් දපාකුන අඩි පාර 7 4.5 

235 කඩුදසවන මාවත 7 4.5 

236 � සුදර්ශනාරාම මාවත 7 4.5 

237 නාලන්ද දපදදස අඩි පාර 7 4.5 

238 මුල්ගම්පල පන්සල පාර 7 4.5 

239 රිවිස් ගාේන් පාර 7 4.5 

240 ගල් දකාටුව පන්සල පාර 7 4.5 

241 එලදගාල්ල පාර 7 4.5 

242 දරෝසවත්ත පාර 7 4.5 

243 හීරැස්සගල පටුමග 1 7 4.5 

244 හීරැස්සගල පටුමග 2 7 4.5 

245 හීරැස්සගල පටුමග 3 7 4.5 

246 සියඹලාපිටිය පාර 7 4.5 

247 තලඋයන්වත්ත පාර 7 4.5 

248 �ම්දරෝස් පඩිදපල සිට අඩි පාර දක්වා 7 4.5 

249 දබෝදගාඩවත්ත පාර  7 4.5 

250 දබෝදගාඩවත්ත පාර 2 7 4.5 

251 පැදනෝරාමා මාවත 7 4.5 

252 බතලවත්ත පාර 7 4.5 

253 දතාටුපළ පාර 7 4.5 

254 දබෝියංගන අතුරු පාර 7 4.5 

255 උඩැල්දක් පාර 7 4.5 

256 කුමුදු මාවත (දන්දගාල්ල) 7 4.5 

257 උපුල් මාවත 7 4.5 

258 උපුල් මාවත අතුරු පාර 7 4.5 

259 සමන් මාවත 7 4.5 

260 නාලන්දා දපදදස 7 4.5 

261 උදයාන පාර 7 4.5 

262 තක්ිලා මාවත 7 4.5 

263 රාජසිංහාරාම පාර පටුමග 1 7 4.5 

264 රාජසිංහාරාම පාර 7 4.5 

265 දපාල්වත්ත පාර 7 4.5 

266 සියඹලාගස්තැන්න පටුමඟ 1 7 4.5 

267 සියඹලාගස්තැන්න පටුමඟ 2 7 4.5 

268 කහල්ල කටුගස්දතාට පාර 7 4.5 

269 කළුගල පාර 7 4.5 

270 වාසනා මාවත (කටුගස්දතාට දපාලිසිය පාර) 7 4.5 

271 යමුනා මාවත 7 4.5 

272 ද්තවනාරාම පාර 7 4.5 

273 ගාලවත්ත පාර 7 4.5 

274 ගාලවත්ත වටරුම් පාර 7 4.5 

275 කහල්ල ගාලවත්ත පාර 7 4.5 

276 දර්ශන මාවත (දප්රාදදණිය පාර) 7 4.5 

277 දම්බල් කුදර් මාවත 7 4.5 

278 පිටකන්ද පටුමඟ 1 7 4.5 

279 පිටකන්ද පටුමඟ 3 7 4.5 

280 දඩන්සිල් දකාබ්ලබෑකඩුව පටුමඟ 7 4.5 

281 සී ඩී එල් ප්රනාන්දු මාවත 7 4.5 

282 සී ඩී එල් ප්රනාන්දු මාවත පටුමඟ 7 4.5 

283 අරුප්පල දල්න් 2 7 4.5 

284 අරුප්පල දල්න් 2 අඩි පාර 7 4.5 
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285 උයන්වත්ත පාර 7 4.5 

286 අරුප්පල දල්න් 1 7 4.5 

287 ගැමුණු මාවත 7 4.5 

288 විජය මාවත 7 4.5 

289 අරුප්පල මාවත 3 පටු මාවත 7 4.5 

290 ශ්රමදාන මාවත 7 4.5 

291 ශ්රමදාන මාවත පටු මාවත 7 4.5 

292 දල්ඩි දටාරින්ටන් පාර 7 4.5 

293 අප්ලන්ේ  අතුරු පාර (වතුර ටැංකිය පාර) 7 4.5 

294 අප්ලන්ේස් පටුමඟ 7 4.5 

295 පිටිදේදගදර පාර 7 4.5 

296 පිටිදේදගදර පාර (අඩි පාර) 7 4.5 

297 රණවිරු සමරසිරි රාජපක්  මාවත 7 4.5 

298 දුනුදක්දවල ආනන්ද තිස්ස මාවත 7 4.5 

299 බදුවත්ත අතුරු පාර 7 4.5 

300 ගල්ලිඳ වත්ත පාර 7 4.5 

301 අරුප්පල දල්න් 3 7 4.5 

302 අරුප්පල මාවත 3 අතුරු පාර 7 4.5 

303 අරුප්පල මාවත 5 අතුරු පාර 7 4.5 

304 අරුප්පල නිවාස සංකීර්ණය පාර 7 4.5 

305 අරුප්පල වටදගාඩ පන්සල පාර 7 4.5 

306 සංඝමිත්තා වීදිය පාර 7 4.5 

307 කුළුපන මාවත 7 4.5 

308 කුමුදු පාර (වටපුළුව) 7 4.5 

309 වාදගාල්ල පාර 7 4.5 

310 මමත්රි මාවත (වටපුළුව) 7 4.5 

311 මංගල මාවත 7 4.5 
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285 උයන්වත්ත පාර 7 4.5 

286 අරුප්පල දල්න් 1 7 4.5 

287 ගැමුණු මාවත 7 4.5 

288 විජය මාවත 7 4.5 

289 අරුප්පල මාවත 3 පටු මාවත 7 4.5 

290 ශ්රමදාන මාවත 7 4.5 

291 ශ්රමදාන මාවත පටු මාවත 7 4.5 

292 දල්ඩි දටාරින්ටන් පාර 7 4.5 

293 අප්ලන්ේ  අතුරු පාර (වතුර ටැංකිය පාර) 7 4.5 

294 අප්ලන්ේස් පටුමඟ 7 4.5 

295 පිටිදේදගදර පාර 7 4.5 

296 පිටිදේදගදර පාර (අඩි පාර) 7 4.5 

297 රණවිරු සමරසිරි රාජපක්  මාවත 7 4.5 

298 දුනුදක්දවල ආනන්ද තිස්ස මාවත 7 4.5 

299 බදුවත්ත අතුරු පාර 7 4.5 

300 ගල්ලිඳ වත්ත පාර 7 4.5 

301 අරුප්පල දල්න් 3 7 4.5 

302 අරුප්පල මාවත 3 අතුරු පාර 7 4.5 

303 අරුප්පල මාවත 5 අතුරු පාර 7 4.5 

304 අරුප්පල නිවාස සංකීර්ණය පාර 7 4.5 

305 අරුප්පල වටදගාඩ පන්සල පාර 7 4.5 

306 සංඝමිත්තා වීදිය පාර 7 4.5 

307 කුළුපන මාවත 7 4.5 

308 කුමුදු පාර (වටපුළුව) 7 4.5 

309 වාදගාල්ල පාර 7 4.5 

310 මමත්රි මාවත (වටපුළුව) 7 4.5 

311 මංගල මාවත 7 4.5 

312 �ති මාවත 7 4.5 

313 ප්රසන්න මාවත 7 4.5 

314 දුමිදු මාවත 7 4.5 

315 මහවැලි උයන පාර 7 4.5 

316 ගංදතර මාවත 7 4.5 

317 දීප්ති මාවත 7 4.5 

318 සමනල මාවත 7 4.5 

319 වටදගාඩ කමදත් වත්ත පාර 7 4.5 

320 දගාඩමඩිත්ත පාර 7 4.5 

321 දගාඩමඩිත්ත අතුරු පාර 7 4.5 

322 තිලක් ජයසුන්දර පාර 7 4.5 

323 පී.එල්.ඒ අල්විස් මාවත 7 4.5 

324 දක්.ඩී. දහට්ටිආරච්චි පාර 7 4.5 

325 සීතා හාල් දමෝල වටරුම පාර 7 4.5 

326 රණවිරු චන්දන කුමාර ගමදේ මාවත (දක් අයි අයි පාර) 7 4.5 

327 කැප්. විපුල දසනවිරත්න මාවත 7 4.5 

328 දබෝිරාජ මාවත 7 4.5 

329 ද්. කුළුපන මාවත 7 4.5 

330 ඇඹල රජමහා විහාර පාර 7 4.5 

331 ඇඹල රජමහා විහාර පාර 1 7 4.5 

332 ඇඹල රජමහා විහාර පාර 2 7 4.5 

333 බංගලාවත්ත පාර 7 4.5 

334 බංගලාවත්ත අතුරු පාර 7 4.5 

335 බංගලාවත්ත අතුරු පාර 1 7 4.5 

336 බංගලාවත්ත විකල්ප අතුරු පාර 7 4.5 

337 නිදහස් මාවත 7 4.5 

338 නිදහස් මාවත දල්න් 1 7 4.5 
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339 නිදහස් මාවත දල්න් 2 7 4.5 

340 නිදහස් මාවත දල්න් 3 7 4.5 

341 අතුබස්නාදහල පඩිදපළ පාර 7 4.5 

342 අතුබස්නාදහල අතුරු පාර 7 4.5 

343 ගංගාරාම පන්සල පාර 7 4.5 

344 අප්පලදගාඩ පාර 7 4.5 

345 ගලදගදර පටුමග 1 7 4.5 

346 ගලදගදර පටුමග 2 7 4.5 

347 ගලදගදර පටුමග 2 අතුරු පාර 7 4.5 

348 ගලදගදර පටුමග 2 අතුරු පාර 3 7 4.5 

349 ගලදගදර අතුරු පාර 7 4.5 

350 ධර්මාදශෝක මාවත පටුමග 1 7 4.5 

351 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 2 7 4.5 

352 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 3 7 4.5 

353 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 4 7 4.5 

354 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 5 7 4.5 

355 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 3 අඩි පාර 7 4.5 

356 වාදගාල්ල අඩි පාර 7 4.5 

357 ලුම්බිනි මාවත 7 4.5 

358 සුදුහුම්දපාළ විහාර මාවත 7 4.5 

359 බතලවත්ත අඩි පාර 7 4.5 

360 ගල්දකාටුව අතුරු පාර 7 4.5 

361 අඩි පාර 7 4.5 

362 අඩි පාර 1 7 4.5 

363 අඩි පාර 2 7 4.5 

364 ලුම්බිනි දපදදස 7 4.5 

365 බදුවත්ත පාර 7 4.5 
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339 නිදහස් මාවත දල්න් 2 7 4.5 

340 නිදහස් මාවත දල්න් 3 7 4.5 

341 අතුබස්නාදහල පඩිදපළ පාර 7 4.5 

342 අතුබස්නාදහල අතුරු පාර 7 4.5 

343 ගංගාරාම පන්සල පාර 7 4.5 

344 අප්පලදගාඩ පාර 7 4.5 

345 ගලදගදර පටුමග 1 7 4.5 

346 ගලදගදර පටුමග 2 7 4.5 

347 ගලදගදර පටුමග 2 අතුරු පාර 7 4.5 

348 ගලදගදර පටුමග 2 අතුරු පාර 3 7 4.5 

349 ගලදගදර අතුරු පාර 7 4.5 

350 ධර්මාදශෝක මාවත පටුමග 1 7 4.5 

351 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 2 7 4.5 

352 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 3 7 4.5 

353 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 4 7 4.5 

354 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 5 7 4.5 

355 ධර්මාදශෝක මාවත දල්න් 3 අඩි පාර 7 4.5 

356 වාදගාල්ල අඩි පාර 7 4.5 

357 ලුම්බිනි මාවත 7 4.5 

358 සුදුහුම්දපාළ විහාර මාවත 7 4.5 

359 බතලවත්ත අඩි පාර 7 4.5 

360 ගල්දකාටුව අතුරු පාර 7 4.5 

361 අඩි පාර 7 4.5 

362 අඩි පාර 1 7 4.5 

363 අඩි පාර 2 7 4.5 

364 ලුම්බිනි දපදදස 7 4.5 

365 බදුවත්ත පාර 7 4.5 

366 වාදගාල්ල වත්ත පාර 7 4.5 

367 තල්වත්ත පටුමග අඩි පාර 7 4.5 

368 දරෝසවත්ත පටුමග 1 7 4.5 

369 කිත්සිරි මාවත 7 4.5 

370 රජ විදිය හරස් පාර 7 4.5 

371 අල්විස් වත්ත පාර 7 4.5 

372 දවල කන්ද වුචර් වත්ත අඩි පාර I 7 4.5 

373 දවල කන්ද වුචර් වත්ත අඩි පාර II 7 4.5 

374 දවල කන්ද වුචර් වත්ත අඩි පාර III 7 4.5 

375 දවල කන්ද වුචර් වත්ත අඩි පාර IV 7 4.5 

376 බලතලවත්ත අතුරු පාර 7 4.5 

377 දගාඩියන්දවල පාර 7 4.5 

378 එලදගාල්ල අතුරු පාර 7 4.5 

379 රාහුල විදයාල අඩිපාර 7 4.5 
 

(අ.) දයෝජිත වීදි සීමාදේ සිට මීටර් 01 ක් දුරින් හරිත තීරයක් පවත්වා ගත යුතුය.  
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9.2  දුම්රරිය රක්ෂිත 

දම් වන විටත් දුම්රිය දදපාර්තදම්න්තුව මඟින් නියම දකා ට ඇති දුම්රිය මාර්ග  රක්ෂිත හා දමම 
සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් දයෝජිත දුම්රිය මාර්ග සඳහා දුම්රිය දදපාර්තදම්න්තුව මඟින් නියම 
කරනු ලබන දුම්රිය මාර්ග රක්ෂිතයන්ට යටත්ව දගාඩනැඟිලි සීමාවන් තීරණය කල යුතුය. 

 

9.3  ජල ප්රඡේශ හා ජල මාර්ග සඳහා රක්ෂිත 

9.3.1 ඇළ මාර්ග / ඇළ ඡදාළ, වැව්, ගංගා සහ ජලාශ සඳහා රක්ෂිත/ ඡගාඩනැගිලි 
ඡර්ඛා 
 

සැලසුම් ප්රදේශදේ ජලය බැස යාම සඳහා ඇති ජල මාර්ග වල පළල සලකා බලා එම සියලුම ජල 
මාර්ග, ජල ප්රදේශ සඳහා ඇල රක්ෂිත/දගාඩනැඟිලි සීමා පහත වගු අංක 44 හා 45 හි සඳහන් පරිදි 
නියම කර ඇත. එම ඇල රක්ෂිත/ දගාඩනැඟිලි සීමා තුළ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීම සඳහා අවසර දදනු 
දනාලැදබ්ල.   

වගු අංක 45: ජල ප්රයේශ හා ජල මාර්ග සඳහා රක්ෂිත 

 
ජල මාර්ගයේ නම 

1 වන ඝනය 

ජල මාර්ගයේ වඩදිය මධ්ය  යර්ඛායේ  
සිට පැවැත්විය යුතු රක්ෂිතය මීටර් 

වලින් 

01. මැද ඇළ - ආරම්භක ලක් දේ සිට   හීරැස්සගල 
මංසන්ිය දතක්  

හීරැස්සගල  මංසන්ිදේ  සිට අවසානය දතක් 

3.0 

6.0 

02. දුණුමඩලාව ඇළ 3.0 

03. දදණිය ඇළ 3.5 

04.  හාලි ඇළ 5.0 

05. හල් ඔය 5.5 

06. දංදේ ඇළ 4.0 

07. සියඹලන්දේ කුඹුරු ඇළ 4.0 

08. අල්ලාවල දදාළ 4.0 

09. දසසු සියළු ජල මාර්ග 3.0 
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වගු අංක 46: ජල ප්රයේශ හා ජල මාර්ග සඳහා රක්ෂිත 

 

I.      වාරිමාර්ග දදපාර්තදම්න්තුව, මධයම පරිසර අිකාරිය, මහවැලි අිකාරිය, දගාවිජන දස්වා 
දදපාර්තදම්න්තුව සහ පළාත් පාලන ආයතන මගින් ඉහත රක්ිත සඳහා එහි සඳහන් 
ප්රමාණයට වඩා වැඩි අගයන්දගන් යුතුව නියම කරන්දන් නම් එම වැඩි අගයන් බලාත්මක 
දේ. 

II.       ඉහත රක්ිතවලට අමතරව මීටර 1 ට වඩා අඩු ජල මාර්ග සඳහා එම ජල මාර්ග මායිදම් මීටර් 
0.5 ක රක්ිතයක් /දගාඩනැගිලි සීමාවක් කිසිදු ඉදිකිරීමකින් දතාරව තැබිය යුතුය. 

 

9.3.2 ඇල රක්ෂිත සඳහා නියමයන් සහ ඡ ාන්ඡේසි 
 

I.    � ලංකා ඉඩම් දගාඩකිරීදම් හා සංවර්ධනය කිරීදම් සංස්ථාදේ ප්රධාන විධායක 
නිලධාරියාදේ ලිඛිත අවසරයකින් දතාරව ඇළ රක්ිතයක් දලස ප්රකාශයට පත් කරන ලද 
රක්ිත ප්රදේශයක කිසිදු දගාඩනැගිල්ලක් දහෝ වුහයක් ඉදි දනාකළ යුතු අතර රක්ිත 
ප්රදේශය දගාඩ කිරීමද සිදු දනාකළ යුතුය. 

II.       ඉඩම් දගාඩකිරීදම් හා සංවර්ධනය කිරීදම් සංස්ථාදේ අනුමැතියකින් දතාරව කිසිදු ජල 
ප්රවාහයක් දවත කිසිදු අපරවයක්/ කාර්මික අපරවය දහෝ කිසිදු දූ ක රවයයක් බැහැර 
දනාකළ යුතුය. 

III.       දවනත් කිසිදු විකල්ප මාර්ගයක් දනාමැති විට පමණක්, ඇල රක්ිතය ප්රදේශ මාර්ගයක් 
දලස භාවිතා කළ හැකි නමුත් එහි දකාන්ීට් කිරීම දහෝ දවනත් ගල් ඇතිරීමක් සිදු 
දනාකළ යුතුය. 

IV.   කිසිදු පුේගලදයකු, සංගමයක්, ආයතනයක් දහෝ පළාත් පාලන ආයතනයක් විසින් ඇළ 
රක්ිතයක් කිසිදු කටයුත්තක් සඳහා බදු දීම සිදු දනාකළ යුතුය. 

V.       ඇල රක්ිත දලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති ප්රදේශවල වාහන නැවැත්වීම, ගරාජ දලස 
භාවිතා කිරීම සිදු දනාකළ යුතුය. 

 

 ජල මාර්ගදේ නම 

2 වන ඝනය 

දයෝජිත සංවර්ධනයට  ආසන්නම ජල මාර්ගදේ  
දගාඩබිම් මායිදම් සිට  පැවැත්විය යුතු රක්ිතය  

මීටර් වලින් 

01. මහවැලි ගඟ 20 

02. පුසිල ඔය 20 

03. පිඟා ඔය 20 
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සිතියම් අංක  6 මසෞඛ්ය මස්වා පහසුකම් සැලසුම ………………………………………………………………… 110 

සිතියම් අංක  7 අධයාපන මස්වා පහසුකම් සැලසුම ……………………………………………………………… 112 
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සිතියම් අංක  9 ප්රවාහන සැලැස්ම ……………………………………………………………………………………….. 117 
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සිතියම් අංක  17 මපාදු එලිමහන් විමනෝද පහසුකම් සැලැස්ම ……………………………………………… 144 
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ඇමුණුම් අංක   6: "වරාතැන්න-හක්ිඳ" පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්රභේශ ගැසට් පත්රය 
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ඇමුණුම් අංක   7: කලාපීකරණ සැලැස්ම 2002-2016 
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ඇමුණුම් අංක   8: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම 2008-2020 
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ඇමුණුම් අංක   8: විසල් මහනුවර සංවර්ධන සැලැස්ම 2008-2020 

  

ඇමුණුම් අංක   9: උපායමාර්ගගික නගර සංවර්ගධන සැලැස්ම - 2030 
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ඇමුණුම් අංක   10: විසල් මහනුවර නාගරික සැලැස්ම 
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ඇමුණුම් අංක   11: අධයයන ප්රභේශභේ මාර්ගග ජාලය 
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ඇමුණුම් අංක   12: අධයයන ප්රභේශභේ ජනගහන වයාප්තතිය -2012 
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ඇමුණුම් අංක   13: අධයයන ප්රභේශය තුල ජන ඝනත්වය වයාප්තතිය -2012 
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ඇමුණුම් අංක   14: මහනුවර මහා නගර ස ා ප්රභේශය තුල අඩු ආදායම් නිවාස වයාප්තතිය 
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ඇමුණුම් අංක   15: අධයයන ප්රභේශය තුල ඉදිිරීම් ඝනත්වය 
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ඇමුණුම් අංක   16: මහනුවර මහ නගර සභා ප්රදේශදේ දැනට පවතින ජලාපවහන ජාලය 
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ඇමුණුම් අංක   17: ඉදිකරමින් පවතින අපජල කළමනාකරණ වයාපෘතිය 
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ඇමුණුම් අංක   18: මහනුවර මහ නගර සභා ප්රදේශය තුළ නායයෑම් සිදුවිය හැකි ප්රදේශ 
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ඇමුණුම් අංක   19: මහනුවර මහ නගර සභා ප්රදේශදේ ඉඩම් පරිහරණය 
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ඇමුණුම් අංක   20: අධයයන ප්රදේශය තුළ ජල පහසුකම් වයාප්තතිය 
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ඇමුණුම් අංක   21: අධයයන ප්රදේශය තුළ සංවර්ධන පීඩනය 
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ඇමුණුම් අංක   22: මහනුවර මහ නගර සභා ප්රදේශය තුළ පාරිසරික සංදේදීතාව 
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ඇමුණුම් අංක   23: පාර්ශවකරුවන්දේ රැස්ීදම් සාරාංශය 

Problems Arises through Stakeholder’s Meetings 

A. Gradually depreciation of archaeological and architectural values available 
in the city. 

B. Expansion of urbanization along main roads which link with the city and 
environmental sensitive areas  

C. Bus stands spared over the city. 
D. Lack of parking spaces and vehicle parking both sides of the roads. 
E. Lack of pedestrian oriented environment in the city centre. 

F. Insufficient lands for recreational activities. 
G. Unbearable Traffic Congestion 
H. Ad hoc expansion of development activities. 
I. Adverse effects on environmental sensitive areas and water network  
J. Air Pollution 

The above problems were identified at the meeting and analyzed & prioritized by 
using Delphi method. 

 

Expert 

Problems identified at the stakeholders’ 
meeting 

A B C D E F G H I J 

Director (Central Province) UDA  10 1 3 2 4 5 9 6 8 7 

Dy. Director (Planning) UDA  7 2 1 5 3 4 8 6 9 10 

Asst. Director (Planning) UDA 8 2 1 3 4 5 7 9 10 6 

Dy. Director (Lands) UDA  10 7 4 3 5 6 8 2 9 1 

Environmental Planner 9 5 6 1 2 3 10 4 8 7 

Town Planner 9 4 2 1 3 8 7 5 10 6 

Planning Officer I UDA 10 2 1 7 6 3 5 4 8 9 

Planning Officer II UDA 10 1 4 2 5 3 8 6 7 9 

Planning Officer III UDA 9 3 5 1 2 4 7 8 10 6 

Planning Officer IV UDA 10 2 6 3 1 4 9 5 7 8 

Total 92 29 33 28 35 45 78 55 86 69 

Grade 1 10 8 9 7 6 3 5 2 4 
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ඇමුණුම් අංක   24: දයෝජිත ඉඩම් පරිහරණ සැලැස්දම් හරස්කඩ 

  

A2 

A1 
B2 

B1 

E2 

E1 
C1 

C2 D

1 D

2 
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ඇමුණුම් අංක   25: පවත්නා ප්රමිතිගත දසෞඛ්ය දස්වා සැපයුම් ප්රදේශය 
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ඇමුණුම් අංක   26: පවත්නා ප්රමිතිගත අධයාපන දස්වා සැපයුම් ප්රදේශය 
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ඇමුණුම් අංක   26: පවත්නා ප්රමිතිගත අධයාපන දස්වා සැපයුම් ප්රදේශය 

  

ඇමුණුම් අංක   27: පවත්නා ප්රමිතිගත විවෘත අවකාශය සැපයුම් ප්රදේශය 

  



356

uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

ඇමුණුම් අංක   28:  පූජා භුමි කලාප කලාප මායිම 
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ඇමුණුම් අංක   28:  පූජා භුමි කලාප කලාප මායිම 

  

පූජා භූමි කලාප මායිම 

මමම කලාපය 1984 ජුනි මස 08 වන දින අංක 301 දරණ අති විමේෂ ගැසට් පත්රමයහි දළඳා 
මාළිගාව සහ එහි පරිවාර පහසුකම් මල්වත්ත පාර්ශවයට ඇතුළත් උමපෝිත හා පුෂ්පාරාම පන්සල් 
සහ අස්ගිරි පාර්ශවයට අයත් භායාගිරි හා විමේසුන්දරාරාම යන පංසල් සහ එහි පරිවාර ප්රමේශය, 
ගැටම� රජමහා විහාරය සහ � මසල්ව විනයාගර් මකෝවිල අයත් ප්රමේශය සහ සහ අංක 58 භූ 
ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 80 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට ඩී. එස්. මස්නානායක වීදිය ඔස්මස් 
අංක 85 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට රජ වීදිය ඔස්මස් අංක 87 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් 
එතැන් සිට අංක 142 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් නැවත අංක 58 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක 
වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය යන ප්රමේශයන්මගන් සමන්විත කලාපය මේ. 

 

භූ 
ඛ්ණඩාංකය  

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.636203 7.299433 
2 80.636214 7.299402 
3 80.636603 7.299494 
4 80.636633 7.299409 
5 80.636234 7.299323 
6 80.636238 7.299157 
7 80.636104 7.29917 
8 80.636103 7.299193 
9 80.636002 7.299217 

10 80.635978 7.299101 
11 80.63565 7.299036 
12 80.635302 7.298967 
13 80.635254 7.299401 
14 80.635278 7.299642 
15 80.63528 7.299642 
16 80.636017 7.299635 
17 80.636021 7.299574 
18 80.636017 7.299439 
19 80.633062 7.299584 
20 80.633119 7.299479 
21 80.633143 7.299292 
22 80.633279 7.299018 
23 80.633871 7.299 
24 80.633816 7.298831 
25 80.634082 7.29877 
26 80.634028 7.298605 
27 80.634421 7.298424 
28 80.634271 7.298153 
29 80.634102 7.298245 
30 80.633995 7.29799 

31 80.633868 7.298026 
32 80.633113 7.29799 
33 80.632222 7.298519 
34 80.632216 7.298523 
35 80.632498 7.29861 
36 80.632463 7.298733 
37 80.632257 7.298676 
38 80.632232 7.298769 
39 80.63206 7.298723 
40 80.632091 7.298594 
41 80.631967 7.298678 
42 80.631882 7.298759 
43 80.632069 7.299042 
44 80.631915 7.299155 
45 80.631853 7.299075 
46 80.631579 7.29932 
47 80.631567 7.299326 
48 80.631413 7.299357 
49 80.631414 7.299375 
50 80.631427 7.299549 
51 80.631643 7.299546 
52 80.631711 7.299747 
53 80.631919 7.299686 
54 80.632064 7.300022 
55 80.632459 7.299868 
56 80.632615 7.299673 
57 80.632687 7.299636 
58 80.64373 7.292796 
59 80.643735 7.292658 
60 80.643711 7.292572 
61 80.643645 7.29253 
62 80.643531 7.292596 
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63 80.643414 7.292605 
64 80.643072 7.292698 
65 80.642556 7.292897 
66 80.642512 7.292947 
67 80.642456 7.293128 
68 80.642418 7.293176 
69 80.642372 7.293178 
70 80.642286 7.293136 
71 80.641958 7.293033 
72 80.641724 7.293019 
73 80.641589 7.29285 
74 80.641275 7.292956 
75 80.641261 7.29285 
76 80.640978 7.292831 
77 80.640959 7.293018 
78 80.640901 7.293051 
79 80.639496 7.29298 
80 80.638388 7.293023 
81 80.638474 7.293058 
82 80.638493 7.29317 
83 80.638024 7.294905 
84 80.638022 7.295033 
85 80.638062 7.295045 
86 80.63928 7.294934 
87 80.639286 7.294943 
88 80.639225 7.295195 
89 80.63888 7.295299 
90 80.638804 7.295388 
91 80.638624 7.295988 
92 80.639023 7.295762 
93 80.639135 7.295844 
94 80.639339 7.296298 
95 80.639529 7.296238 
96 80.639611 7.296238 
97 80.639765 7.296184 
98 80.639862 7.296263 
99 80.639817 7.296423 

100 80.639848 7.296521 
101 80.640082 7.296776 
102 80.640146 7.296722 
103 80.640258 7.296708 
104 80.640365 7.296766 
105 80.640548 7.296742 
106 80.640576 7.296669 

107 80.640578 7.296664 
108 80.640594 7.296644 
109 80.640643 7.29655 
110 80.640587 7.295821 
111 80.64071 7.295742 
112 80.640742 7.295629 
113 80.640886 7.295618 
114 80.641015 7.295566 
115 80.641275 7.295363 
116 80.641294 7.295316 
117 80.64134 7.29542 
118 80.641552 7.295278 
119 80.641472 7.295094 
120 80.641784 7.295005 
121 80.642005 7.294796 
122 80.642218 7.294495 
123 80.642194 7.294392 
124 80.642258 7.294386 
125 80.642274 7.293985 
126 80.642358 7.293277 
127 80.642448 7.293212 
128 80.642566 7.293223 
129 80.642649 7.29332 
130 80.642638 7.293431 
131 80.642703 7.293449 
132 80.642843 7.293281 
133 80.643285 7.293367 
134 80.64335 7.293256 
135 80.643271 7.293209 
136 80.643213 7.293094 
137 80.643231 7.29294 
138 80.643321 7.292915 
139 80.643429 7.292951 
140 80.643508 7.292922 
141 80.643598 7.29285 
142 80.64373 7.292796 
143 80.600278 7.267554 
144 80.60031 7.26784 
145 80.600713 7.267762 
146 80.601012 7.267868 
147 80.601062 7.267671 
148 80.601149 7.267469 
149 80.600546 7.267523 
150 80.600278 7.267554 
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151 80.632189 7.292633 
152 80.632082 7.292734 
153 80.631869 7.293132 
154 80.631775 7.293309 
155 80.63185 7.293392 
156 80.632224 7.293577 
157 80.63248 7.293538 
158 80.632485 7.293538 
159 80.632712 7.293509 
160 80.632841 7.293437 
161 80.633097 7.293237 
162 80.633106 7.293179 
163 80.6328 7.293026 
164 80.63265 7.292949 
165 80.642039 7.290396 
166 80.641926 7.289883 
167 80.641832 7.289704 
168 80.641804 7.289542 
169 80.641781 7.289315 

170 80.641683 7.289449 
171 80.64133 7.289613 
172 80.641285 7.289368 
173 80.640784 7.289535 
174 80.640441 7.289777 
175 80.64032 7.289861 
176 80.63997 7.290014 
177 80.640018 7.290485 
178 80.640594 7.290848 
179 80.640784 7.290927 
180 80.640901 7.29094 
181 80.640979 7.290927 
182 80.641387 7.290719 
183 80.641477 7.290688 
184 80.641724 7.290607 
185 80.641949 7.290491 
186 80.642039 7.290396 
187 80.642039 7.290396 
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ඇමුණුම් අංක   29: දලෝක උරුම ප්රදේශ කලාප මායිම 
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ඇමුණුම් අංක   29: දලෝක උරුම ප්රදේශ කලාප මායිම 

  

දලෝක උරුම ප්රදේශ කලාප මායිම  

අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 45 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට දුම්රිය මාර්ගයට මායිම්ව 
අංක 46 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 47 සිට අංක 51 දරණ භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් 
එතැන් සිට දුම්රිය මාර්ගයට මායිම්ව අංක 52 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 53 ඔස්මස් 
නැවත අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ කලාපය මේ. 

භූ 
ඛ්ණඩාංකය 

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.638302 7.300839 
2 80.638431 7.300689 
3 80.638395 7.299946 
4 80.638083 7.300136 
5 80.637975 7.300125 
6 80.637849 7.299561 
7 80.638201 7.298462 
8 80.638705 7.298521 
9 80.639027 7.297776 
10 80.639029 7.29749 
11 80.639227 7.29722 
12 80.639155 7.297152 
13 80.639231 7.297016 
14 80.639195 7.296969 
15 80.639263 7.296836 
16 80.639277 7.29679 
17 80.639296 7.296327 
18 80.639339 7.296298 
19 80.639023 7.295762 
20 80.638624 7.295988 
21 80.63888 7.295299 
22 80.639225 7.295195 
23 80.639304 7.295091 
24 80.639286 7.294943 
25 80.63928 7.294934 
26 80.639197 7.294936 
27 80.638022 7.295033 
28 80.638011 7.295003 
29 80.638493 7.293102 
30 80.638474 7.293058 

31 80.637879 7.293041 
32 80.637783 7.293028 
33 80.63775 7.292992 
34 80.637373 7.291394 
35 80.637371 7.291391 
36 80.637325 7.291346 
37 80.636806 7.291366 
38 80.636302 7.291316 
39 80.63611 7.291317 
40 80.635028 7.291763 
41 80.635002 7.291933 
42 80.634939 7.29321 
43 80.634272 7.293364 
44 80.634212 7.293417 
45 80.634205 7.293423 
46 80.636104 7.29917 
47 80.636238 7.299157 
48 80.636234 7.299323 
49 80.636633 7.299409 
50 80.636603 7.299494 
51 80.636214 7.299402 
52 80.634842 7.302526 
53 80.635698 7.302662 
54 80.635393 7.303253 
55 80.635406 7.303265 
56 80.635652 7.303418 
57 80.636529 7.301947 
58 80.636361 7.301827 
59 80.63649 7.30146 
60 80.636889 7.301628 
61 80.637259 7.300642 
62 80.637813 7.300649 
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ඇමුණුම් අංක   30: උපදයෝගිතා දස්වා කලාප මායිම 
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උපදයෝගිතා දස්වා කලාප මායිම  

අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 11 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 547.5 සමමෝච්ච 
මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 12 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන්  සිට විලියම් මගාපල්ලව මාවමත් පිහිටි අංක 
32 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් අනතුරුව විලියම් මගාපල්ලව මාවත ඔස්මස් පැමිණ අංක 33 භූ 
ඛ්ණඩාංකමයන් හැරී සම්මභෝධි මාවත ඔස්මස් මප්රාමදණිය පාර මත පිහිටි අංක 36 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් එහි සිට මප්රාමදණිය පාර ඔස්මස් මහනුවර ඔරමලෝසු කණුව අසල අංක 37 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 38 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් නැවත අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ 
ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ කලාපය මේ. 

භූ 
ඛ්ණඩාංකය 

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.637136 7.291336 
2 80.637165 7.291252 
3 80.636848 7.291207 
4 80.63677 7.291139 
5 80.636525 7.290377 
6 80.636592 7.289895 
7 80.636682 7.289791 
8 80.637222 7.289613 
9 80.637324 7.289618 
10 80.637513 7.289641 
11 80.637618 7.289576 
12 80.631984 7.284891 
13 80.631903 7.284948 
14 80.631785 7.284959 
15 80.631546 7.285093 
16 80.63117 7.28505 
17 80.630998 7.284766 
18 80.63053 7.284945 
19 80.62993 7.28483 
20 80.629865 7.284751 
21 80.629564 7.28489 

22 80.629562 7.284895 
23 80.629536 7.285118 
24 80.629537 7.285118 
25 80.629562 7.285117 
26 80.630051 7.285631 
27 80.629975 7.285824 
28 80.630468 7.286047 
29 80.630693 7.285986 
30 80.63098 7.286123 
31 80.631199 7.2866 
32 80.63056 7.287286 
33 80.629063 7.286354 
34 80.628816 7.286637 
35 80.628773 7.286647 
36 80.627353 7.286871 
37 80.634939 7.29321 
38 80.634989 7.293114 
39 80.635028 7.291763 
40 80.635151 7.291639 
41 80.63611 7.291317 
42 80.636715 7.291353 
43 80.636806 7.291366 
44 80.637136 7.291336 
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ඇමුණුම් අංක   31: වැව රවුම කලාප මායිම 
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uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
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ඇමුණුම් අංක   31: වැව රවුම කලාප මායිම 

  

වැව රවුම කලාප මායිම 

අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 30 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 547.5 සමමෝච්ච 
මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 31 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 58 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් නැවත 
අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ කලාපය මේ. 

භූ 
ඛ්ණඩාංකය 

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.64373 7.292796 
2 80.643807 7.29266 
3 80.643911 7.292689 
4 80.644037 7.292621 
5 80.644112 7.292244 
6 80.644206 7.292229 
7 80.644202 7.292043 
8 80.644116 7.291917 
9 80.644174 7.291831 
10 80.644396 7.291885 
11 80.644741 7.29172 
12 80.644846 7.291444 
13 80.644928 7.291444 
14 80.645101 7.291508 
15 80.645263 7.291347 
16 80.645349 7.291397 
17 80.645337 7.291484 
18 80.645405 7.291426 
19 80.645417 7.291413 
20 80.645498 7.291131 
21 80.64551 7.291101 
22 80.646269 7.290698 
23 80.646325 7.290679 
24 80.64635 7.290668 
25 80.64639 7.290652 
26 80.646419 7.290646 
27 80.646445 7.290649 
28 80.647748 7.291351 

29 80.647778 7.291347 
30 80.647957 7.29128 
31 80.637618 7.289576 
32 80.637571 7.289614 
33 80.637513 7.289641 
34 80.636592 7.289895 
35 80.636525 7.290377 
36 80.636542 7.290592 
37 80.63677 7.291139 
38 80.636848 7.291207 
39 80.637477 7.291282 
40 80.640002 7.290476 
41 80.63997 7.290014 
42 80.641285 7.289368 
43 80.64133 7.289613 
44 80.641683 7.289449 
45 80.641773 7.289422 
46 80.642039 7.290396 
47 80.641589 7.29285 
48 80.641724 7.293019 
49 80.641958 7.293033 
50 80.642372 7.293178 
51 80.642418 7.293176 
52 80.642512 7.292947 
53 80.642556 7.292897 
54 80.643414 7.292605 
55 80.643645 7.29253 
56 80.643711 7.292572 
57 80.643735 7.292658 
58 80.64373 7.292796 
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uykqjr uy k.r iNd n, m%foaY ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh
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ඇමුණුම් අංක   32: මිශ්ර සංවර්ධන කලාප මායිම 

 

 

 

 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාප මායිම  

අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 08 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 500 සමමෝච්ච 
මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 09 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන්  සිට  නැවත අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය සහ අංක 10 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 24 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 547.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 25 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් එතැන්  සිට අංක 41 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 547.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව 
ඔස්මස් අංක 42 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 49 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට 
මීටර 500 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 50 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට නැවත අංක 10 
භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය සහ අංක 53 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට 
අංක 55 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 547.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 56 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන්  සිට අංක 72 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 547.5 සමමෝච්ච 
මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 73 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන්  සිට අංක 120 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් 
එතැන් සිට මීටර 547.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 121 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන්  සිට 
අංක 128 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 487.5  සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 129 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට නැවත අංක 53 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් 
මායිම් වූ ප්රමේශය සහ අංක 130 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට මීටර 487.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 
144 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන්  සිට අංක 168 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 547.5  
සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 169 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට නැවත අංක 130 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය සහ අංක 211 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට 
අංක 294 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 547.5  සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 295 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 356 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 510  සමමෝච්ච 
මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 357 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 358 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් 
එතැන් සිට මීටර 500  සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 359 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 
361 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 487.5  සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 362 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 412 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 487.5 
සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් නැවත අංක 211 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ 
ප්රමේශය සහ අංක 415 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 430 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් නැවත අංක 415 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය යන ප්රමේශයන්මගන් පාරිසරික කලාප 
I, පාරිසරික කලාප II, පූජා භූමි කලාපය හා රක්ෂිත වනාන්තර හැර ඉතිරි ප්රමේශයන්මගන් 
සමන්විත කලාපය මේ. 
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භූ 
ඛ්ණඩාංකය  

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.621209 7.276981 
2 80.621161 7.276904 
3 80.621042 7.275636 
4 80.62111 7.274862 
5 80.620779 7.273997 
6 80.619557 7.2731 
7 80.618904 7.27307 
8 80.618904 7.27307 
9 80.621209 7.276981 
10 80.629549 7.284953 
11 80.629562 7.284895 
12 80.629564 7.28489 
13 80.629865 7.284751 
14 80.62993 7.28483 
15 80.630304 7.28492 
16 80.63053 7.284945 
17 80.630998 7.284766 
18 80.631069 7.284942 
19 80.63117 7.28505 
20 80.631457 7.285104 
21 80.631656 7.285065 
22 80.631785 7.284959 
23 80.631903 7.284948 
24 80.631984 7.284891 
25 80.631015 7.279614 
26 80.631007 7.27975 
27 80.630689 7.280242 
28 80.630573 7.280484 
29 80.630191 7.280959 
30 80.629993 7.281084 
31 80.629771 7.2812 
32 80.629523 7.281257 
33 80.629244 7.281217 
34 80.628856 7.281297 
35 80.628766 7.281366 
36 80.628487 7.281416 
37 80.628248 7.281187 
38 80.628248 7.281028 
39 80.628288 7.28068 

40 80.628379 7.280472 
41 80.628359 7.280394 
42 80.624993 7.279848 
43 80.624874 7.279992 
44 80.624371 7.280399 
45 80.623485 7.279585 
46 80.62279 7.278125 
47 80.621472 7.277407 
48 80.621396 7.277284 
49 80.621396 7.277284 
50 80.629344 7.285763 
51 80.629461 7.28552 
52 80.629503 7.285378 
53 80.656166 7.290113 
54 80.655421 7.289053 
55 80.655421 7.289053 
56 80.647963 7.291285 
57 80.647957 7.29128 
58 80.647748 7.291351 
59 80.647565 7.291211 
60 80.646445 7.290649 
61 80.646325 7.290679 
62 80.646545 7.290971 
63 80.646668 7.291054 
64 80.647054 7.291283 
65 80.647171 7.291448 
66 80.64722 7.291923 
67 80.647077 7.292221 
68 80.647044 7.292335 
69 80.647044 7.292336 
70 80.647098 7.292475 
71 80.64729 7.292761 
72 80.647309 7.292987 
73 80.645343 7.294369 
74 80.645343 7.294369 
75 80.645355 7.294372 
76 80.645381 7.294412 
77 80.64538 7.294462 
78 80.64535 7.294474 
79 80.645351 7.294474 
80 80.645499 7.294982 
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භූ 
ඛ්ණඩාංකය  

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.621209 7.276981 
2 80.621161 7.276904 
3 80.621042 7.275636 
4 80.62111 7.274862 
5 80.620779 7.273997 
6 80.619557 7.2731 
7 80.618904 7.27307 
8 80.618904 7.27307 
9 80.621209 7.276981 
10 80.629549 7.284953 
11 80.629562 7.284895 
12 80.629564 7.28489 
13 80.629865 7.284751 
14 80.62993 7.28483 
15 80.630304 7.28492 
16 80.63053 7.284945 
17 80.630998 7.284766 
18 80.631069 7.284942 
19 80.63117 7.28505 
20 80.631457 7.285104 
21 80.631656 7.285065 
22 80.631785 7.284959 
23 80.631903 7.284948 
24 80.631984 7.284891 
25 80.631015 7.279614 
26 80.631007 7.27975 
27 80.630689 7.280242 
28 80.630573 7.280484 
29 80.630191 7.280959 
30 80.629993 7.281084 
31 80.629771 7.2812 
32 80.629523 7.281257 
33 80.629244 7.281217 
34 80.628856 7.281297 
35 80.628766 7.281366 
36 80.628487 7.281416 
37 80.628248 7.281187 
38 80.628248 7.281028 
39 80.628288 7.28068 

40 80.628379 7.280472 
41 80.628359 7.280394 
42 80.624993 7.279848 
43 80.624874 7.279992 
44 80.624371 7.280399 
45 80.623485 7.279585 
46 80.62279 7.278125 
47 80.621472 7.277407 
48 80.621396 7.277284 
49 80.621396 7.277284 
50 80.629344 7.285763 
51 80.629461 7.28552 
52 80.629503 7.285378 
53 80.656166 7.290113 
54 80.655421 7.289053 
55 80.655421 7.289053 
56 80.647963 7.291285 
57 80.647957 7.29128 
58 80.647748 7.291351 
59 80.647565 7.291211 
60 80.646445 7.290649 
61 80.646325 7.290679 
62 80.646545 7.290971 
63 80.646668 7.291054 
64 80.647054 7.291283 
65 80.647171 7.291448 
66 80.64722 7.291923 
67 80.647077 7.292221 
68 80.647044 7.292335 
69 80.647044 7.292336 
70 80.647098 7.292475 
71 80.64729 7.292761 
72 80.647309 7.292987 
73 80.645343 7.294369 
74 80.645343 7.294369 
75 80.645355 7.294372 
76 80.645381 7.294412 
77 80.64538 7.294462 
78 80.64535 7.294474 
79 80.645351 7.294474 
80 80.645499 7.294982 

81 80.645524 7.294871 
82 80.645819 7.29467 
83 80.645923 7.294713 
84 80.645981 7.294649 
85 80.645959 7.294469 
86 80.646121 7.294365 
87 80.646204 7.294466 
88 80.646329 7.294426 
89 80.646592 7.294297 
90 80.646696 7.294366 
91 80.646982 7.294351 
92 80.6473 7.294111 
93 80.647662 7.294088 
94 80.648126 7.293788 
95 80.648417 7.293472 
96 80.648573 7.293469 
97 80.648609 7.293534 
98 80.648708 7.293693 
99 80.648735 7.29378 
100 80.648824 7.29391 
101 80.648842 7.29407 
102 80.648921 7.29419 
103 80.649091 7.294363 
104 80.649134 7.295183 
105 80.649159 7.295269 
106 80.649232 7.295332 
107 80.649499 7.295438 
108 80.649521 7.295744 
109 80.649313 7.295822 
110 80.649271 7.295727 
111 80.649004 7.295599 
112 80.648936 7.295745 
113 80.649025 7.29579 
114 80.648956 7.295951 
115 80.648848 7.295929 
116 80.648812 7.296046 
117 80.648972 7.296397 
118 80.648972 7.296398 
119 80.649058 7.296439 
120 80.64894 7.296623 
121 80.647407 7.2988 

122 80.647407 7.298802 
123 80.647943 7.299419 
124 80.648179 7.299592 
125 80.648327 7.299753 
126 80.648604 7.300017 
127 80.648694 7.299969 
128 80.648745 7.30003 
129 80.656166 7.290113 
130 80.64669 7.301351 
131 80.646691 7.30135 
132 80.646918 7.301159 
133 80.647152 7.301122 
134 80.647353 7.301042 
135 80.647502 7.300935 
136 80.647595 7.300684 
137 80.647587 7.300625 
138 80.647579 7.300522 
139 80.647579 7.300517 
140 80.647641 7.300477 
141 80.647965 7.30058 
142 80.648023 7.300568 
143 80.648102 7.300523 
144 80.648139 7.300418 
145 80.648098 7.300432 
146 80.64805 7.300414 
147 80.647981 7.300346 
148 80.647885 7.300319 
149 80.647844 7.300226 
150 80.647856 7.300139 
151 80.647814 7.300124 
152 80.647808 7.300059 
153 80.647625 7.299915 
154 80.647424 7.300085 
155 80.64734 7.299981 
156 80.647164 7.299858 
157 80.647035 7.299813 
158 80.647008 7.299726 
159 80.646882 7.299699 
160 80.646855 7.29966 
161 80.646852 7.299556 
162 80.646795 7.299451 
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163 80.646756 7.299433 
164 80.646697 7.299445 
165 80.646604 7.299367 
166 80.646652 7.299254 
167 80.646511 7.299257 
168 80.646452 7.299171 
169 80.646006 7.300426 
170 80.646005 7.300426 
171 80.64598 7.300461 
172 80.645886 7.300524 
173 80.645766 7.300542 
174 80.645725 7.300601 
175 80.645786 7.30067 
176 80.64583 7.300674 
177 80.645931 7.300634 
178 80.646027 7.300658 
179 80.646065 7.300787 
180 80.646182 7.300881 
181 80.646141 7.300962 
182 80.646059 7.300985 
183 80.646022 7.30101 
184 80.645971 7.301144 
185 80.646102 7.301213 
186 80.646141 7.301164 
187 80.646138 7.301004 
188 80.646212 7.300898 
189 80.646298 7.300864 
190 80.646378 7.300862 
191 80.646433 7.300848 
192 80.646501 7.300796 
193 80.646516 7.300761 
194 80.646521 7.300756 
195 80.646603 7.300792 
196 80.646526 7.300986 
197 80.646456 7.301055 
198 80.64646 7.301122 
199 80.646388 7.301213 
200 80.646343 7.301299 
201 80.646237 7.301303 
202 80.646188 7.301515 
203 80.646276 7.301543 

204 80.646317 7.3015 
205 80.646381 7.301307 
206 80.64649 7.30115 
207 80.646594 7.301103 
208 80.64669 7.301124 
209 80.646714 7.301255 
210 80.64669 7.301351 
211 80.642541 7.30744 
212 80.641471 7.306846 
213 80.640551 7.307818 
214 80.640544 7.307818 
215 80.640537 7.307817 
216 80.640531 7.307814 
217 80.640526 7.30781 
218 80.640524 7.307802 
219 80.640523 7.307796 
220 80.640652 7.307259 
221 80.640934 7.306472 
222 80.640688 7.306568 
223 80.640353 7.307115 
224 80.640201 7.30704 
225 80.640114 7.307103 
226 80.639925 7.307046 
227 80.63967 7.307408 
228 80.639595 7.307465 
229 80.639544 7.307351 
230 80.639461 7.307309 
231 80.63935 7.307366 
232 80.639248 7.307294 
233 80.639194 7.307049 
234 80.639284 7.306824 
235 80.639455 7.306869 
236 80.63965 7.306238 
237 80.639825 7.306041 
238 80.639898 7.305886 
239 80.639785 7.30579 
240 80.639787 7.305773 
241 80.639875 7.30556 
242 80.640015 7.305518 
243 80.640231 7.305428 
244 80.640222 7.305338 
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163 80.646756 7.299433 
164 80.646697 7.299445 
165 80.646604 7.299367 
166 80.646652 7.299254 
167 80.646511 7.299257 
168 80.646452 7.299171 
169 80.646006 7.300426 
170 80.646005 7.300426 
171 80.64598 7.300461 
172 80.645886 7.300524 
173 80.645766 7.300542 
174 80.645725 7.300601 
175 80.645786 7.30067 
176 80.64583 7.300674 
177 80.645931 7.300634 
178 80.646027 7.300658 
179 80.646065 7.300787 
180 80.646182 7.300881 
181 80.646141 7.300962 
182 80.646059 7.300985 
183 80.646022 7.30101 
184 80.645971 7.301144 
185 80.646102 7.301213 
186 80.646141 7.301164 
187 80.646138 7.301004 
188 80.646212 7.300898 
189 80.646298 7.300864 
190 80.646378 7.300862 
191 80.646433 7.300848 
192 80.646501 7.300796 
193 80.646516 7.300761 
194 80.646521 7.300756 
195 80.646603 7.300792 
196 80.646526 7.300986 
197 80.646456 7.301055 
198 80.64646 7.301122 
199 80.646388 7.301213 
200 80.646343 7.301299 
201 80.646237 7.301303 
202 80.646188 7.301515 
203 80.646276 7.301543 

204 80.646317 7.3015 
205 80.646381 7.301307 
206 80.64649 7.30115 
207 80.646594 7.301103 
208 80.64669 7.301124 
209 80.646714 7.301255 
210 80.64669 7.301351 
211 80.642541 7.30744 
212 80.641471 7.306846 
213 80.640551 7.307818 
214 80.640544 7.307818 
215 80.640537 7.307817 
216 80.640531 7.307814 
217 80.640526 7.30781 
218 80.640524 7.307802 
219 80.640523 7.307796 
220 80.640652 7.307259 
221 80.640934 7.306472 
222 80.640688 7.306568 
223 80.640353 7.307115 
224 80.640201 7.30704 
225 80.640114 7.307103 
226 80.639925 7.307046 
227 80.63967 7.307408 
228 80.639595 7.307465 
229 80.639544 7.307351 
230 80.639461 7.307309 
231 80.63935 7.307366 
232 80.639248 7.307294 
233 80.639194 7.307049 
234 80.639284 7.306824 
235 80.639455 7.306869 
236 80.63965 7.306238 
237 80.639825 7.306041 
238 80.639898 7.305886 
239 80.639785 7.30579 
240 80.639787 7.305773 
241 80.639875 7.30556 
242 80.640015 7.305518 
243 80.640231 7.305428 
244 80.640222 7.305338 

245 80.640249 7.305273 
246 80.640726 7.304741 
247 80.640685 7.304686 
248 80.640534 7.304698 
249 80.639657 7.30552 
250 80.639439 7.305647 
251 80.63921 7.305431 
252 80.63903 7.30509 
253 80.638601 7.304595 
254 80.63859 7.304411 
255 80.638591 7.304396 
256 80.63867 7.304202 
257 80.638498 7.303998 
258 80.638649 7.303972 
259 80.63856 7.303788 
260 80.638572 7.30368 
261 80.638661 7.303565 
262 80.638685 7.303348 
263 80.638565 7.303218 
264 80.638618 7.303082 
265 80.638913 7.30302 
266 80.638939 7.302874 
267 80.638714 7.302721 
268 80.638709 7.302582 
269 80.63891 7.302379 
270 80.638908 7.302304 
271 80.639062 7.302113 
272 80.639121 7.302135 
273 80.63916 7.302211 
274 80.639227 7.302199 
275 80.639351 7.302235 
276 80.639411 7.302221 
277 80.639572 7.301979 
278 80.639646 7.301927 
279 80.640056 7.301747 
280 80.640109 7.301659 
281 80.640158 7.301455 
282 80.640157 7.301287 
283 80.640074 7.301144 
284 80.639999 7.301129 
285 80.639942 7.300988 

286 80.639969 7.30094 
287 80.640035 7.300892 
288 80.640125 7.300872 
289 80.64014 7.300806 
290 80.639999 7.300716 
291 80.639978 7.300641 
292 80.639934 7.300608 
293 80.639934 7.300608 
294 80.639929 7.300608 
295 80.638191 7.300824 
296 80.638191 7.300824 
297 80.638065 7.300778 
298 80.637813 7.300649 
299 80.637259 7.300642 
300 80.636889 7.301628 
301 80.63649 7.30146 
302 80.636361 7.301827 
303 80.636529 7.301947 
304 80.636397 7.302148 
305 80.636335 7.302131 
306 80.63627 7.302294 
307 80.636212 7.30228 
308 80.635652 7.303418 
309 80.635406 7.303265 
310 80.635393 7.303253 
311 80.6352 7.303554 
312 80.635201 7.303821 
313 80.635395 7.3041 
314 80.635411 7.304202 
315 80.635216 7.304402 
316 80.635145 7.304637 
317 80.635321 7.305448 
318 80.635581 7.305705 
319 80.636019 7.306136 
320 80.636558 7.307262 
321 80.636546 7.307451 
322 80.636532 7.307464 
323 80.63592 7.307316 
324 80.634812 7.307177 
325 80.634591 7.30693 
326 80.634526 7.306879 
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327 80.63419 7.3067 
328 80.634074 7.306604 
329 80.634002 7.306509 
330 80.633821 7.305976 
331 80.633916 7.303849 
332 80.633998 7.30361 
333 80.634348 7.30321 
334 80.634489 7.30301 
335 80.634542 7.302896 
336 80.634637 7.302452 
337 80.634794 7.302156 
338 80.634977 7.301988 
339 80.635522 7.300877 
340 80.6355 7.300852 
341 80.635397 7.300565 
342 80.635254 7.299401 
343 80.635097 7.29902 
344 80.634732 7.298226 
345 80.634386 7.297867 
346 80.634312 7.297808 
347 80.634257 7.297589 
348 80.634256 7.297053 
349 80.634421 7.296661 
350 80.634443 7.296465 
351 80.634287 7.295577 
352 80.633875 7.295107 
353 80.633862 7.294745 
354 80.633861 7.294729 
355 80.633854 7.294593 
356 80.633458 7.293683 
357 80.626437 7.287819 
358 80.626349 7.287623 
359 80.608617 7.274562 
360 80.607889 7.274139 
361 80.607968 7.274478 
362 80.630544 7.313215 
363 80.630549 7.313215 
364 80.630541 7.313631 
365 80.630443 7.313899 
366 80.630254 7.314209 
367 80.630296 7.31423 

368 80.630486 7.314102 
369 80.630559 7.3141 
370 80.630832 7.314263 
371 80.631013 7.314274 
372 80.631184 7.31422 
373 80.631285 7.314112 
374 80.631971 7.313429 
375 80.632037 7.31304 
376 80.632088 7.313023 
377 80.632216 7.313073 
378 80.632259 7.313028 
379 80.632262 7.312931 
380 80.632488 7.312663 
381 80.632629 7.312385 
382 80.632831 7.312236 
383 80.633239 7.312042 
384 80.633632 7.311841 
385 80.634265 7.311587 
386 80.63449 7.311537 
387 80.634799 7.311293 
388 80.635221 7.310765 
389 80.635315 7.310478 
390 80.635701 7.310131 
391 80.636306 7.309295 
392 80.636654 7.30907 
393 80.636833 7.309158 
394 80.636986 7.309558 
395 80.636903 7.309942 
396 80.636547 7.310635 
397 80.636212 7.31101 
398 80.634706 7.312709 
399 80.634372 7.312945 
400 80.633655 7.313277 
401 80.633473 7.313401 
402 80.632074 7.314883 
403 80.631168 7.315543 
404 80.630756 7.315994 
405 80.630481 7.316388 
406 80.630315 7.316758 
407 80.630257 7.317086 
408 80.631351 7.317451 
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327 80.63419 7.3067 
328 80.634074 7.306604 
329 80.634002 7.306509 
330 80.633821 7.305976 
331 80.633916 7.303849 
332 80.633998 7.30361 
333 80.634348 7.30321 
334 80.634489 7.30301 
335 80.634542 7.302896 
336 80.634637 7.302452 
337 80.634794 7.302156 
338 80.634977 7.301988 
339 80.635522 7.300877 
340 80.6355 7.300852 
341 80.635397 7.300565 
342 80.635254 7.299401 
343 80.635097 7.29902 
344 80.634732 7.298226 
345 80.634386 7.297867 
346 80.634312 7.297808 
347 80.634257 7.297589 
348 80.634256 7.297053 
349 80.634421 7.296661 
350 80.634443 7.296465 
351 80.634287 7.295577 
352 80.633875 7.295107 
353 80.633862 7.294745 
354 80.633861 7.294729 
355 80.633854 7.294593 
356 80.633458 7.293683 
357 80.626437 7.287819 
358 80.626349 7.287623 
359 80.608617 7.274562 
360 80.607889 7.274139 
361 80.607968 7.274478 
362 80.630544 7.313215 
363 80.630549 7.313215 
364 80.630541 7.313631 
365 80.630443 7.313899 
366 80.630254 7.314209 
367 80.630296 7.31423 

368 80.630486 7.314102 
369 80.630559 7.3141 
370 80.630832 7.314263 
371 80.631013 7.314274 
372 80.631184 7.31422 
373 80.631285 7.314112 
374 80.631971 7.313429 
375 80.632037 7.31304 
376 80.632088 7.313023 
377 80.632216 7.313073 
378 80.632259 7.313028 
379 80.632262 7.312931 
380 80.632488 7.312663 
381 80.632629 7.312385 
382 80.632831 7.312236 
383 80.633239 7.312042 
384 80.633632 7.311841 
385 80.634265 7.311587 
386 80.63449 7.311537 
387 80.634799 7.311293 
388 80.635221 7.310765 
389 80.635315 7.310478 
390 80.635701 7.310131 
391 80.636306 7.309295 
392 80.636654 7.30907 
393 80.636833 7.309158 
394 80.636986 7.309558 
395 80.636903 7.309942 
396 80.636547 7.310635 
397 80.636212 7.31101 
398 80.634706 7.312709 
399 80.634372 7.312945 
400 80.633655 7.313277 
401 80.633473 7.313401 
402 80.632074 7.314883 
403 80.631168 7.315543 
404 80.630756 7.315994 
405 80.630481 7.316388 
406 80.630315 7.316758 
407 80.630257 7.317086 
408 80.631351 7.317451 

409 80.631811 7.317328 
410 80.632207 7.317146 
411 80.632704 7.316822 
412 80.632704 7.316825 
413 80.642541 7.30744 
414 80.642541 7.30744 
415 80.639026 7.300311 
416 80.639046 7.300249 
417 80.639255 7.299892 
418 80.639244 7.299717 
419 80.639247 7.299642 
420 80.639315 7.299528 
421 80.639316 7.299525 
422 80.639604 7.299439 
423 80.639892 7.299457 
424 80.639699 7.299001 
425 80.639707 7.298971 
426 80.63975 7.298712 
427 80.639759 7.29868 
428 80.639712 7.298588 

429 80.639029 7.297809 
430 80.639027 7.297776 
431 80.638705 7.298521 
432 80.638201 7.298462 
433 80.638169 7.298548 
434 80.638117 7.298544 
435 80.638083 7.298607 
436 80.638054 7.298959 
437 80.637849 7.299561 
438 80.637975 7.300125 
439 80.638083 7.300136 
440 80.638158 7.300068 
441 80.638155 7.299985 
442 80.638395 7.299946 
443 80.638453 7.300014 
444 80.638557 7.300384 
445 80.638582 7.300353 
446 80.638638 7.300336 
447 80.639026 7.300311 
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දන්වාසික කලාප මායිම  

අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 41 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මහනුවර - ගලමගදර 
මාර්ගය ඔස්මස් අංක 42 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මහනුවර මහා නගර සභා සීමාවට 
මායිම්ව අංක 50 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් නැවත අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක 
වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය සහ අංක 51 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 59, 63, 64, 65 භූ ඛ්ණඩාංක ඔස්මස් 
උතුරට මහනුවර මහා නගර සභා සීමාවට මායිම්ව අංක 79 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස්  නැමගනහිරට 
මහනුවර මහා නගර සභා සීමාවට මායිම්ව අංක 87භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් නැවත අංක 51 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය සහ අංක 88 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට 
අංක 100 භූ ඛ්ණඩාංක ඔස්මස් උතුරට මහනුවර මහා නගර සභා සීමාවට මායිම්ව අංක 106 භූ 
ඛ්ණඩාංකය හා අංක 107 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් නැවත අංක 88 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ 
ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය සහ අංක 108 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට දකුණට මහනුවර මහා නගර 
සභා සීමාවට මායිම්ව අංක 114 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 487.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව 
ඔස්මස් අංක 115 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන්  සිට අංක 122 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට 
මීටර 487.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 123 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට 
උඩවත්තකැමල් රක්ෂිතයට මායිම්ව අංක 156 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 487.5 
සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 157 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 185 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් එතැන් සිට උතුරට මහනුවර මහා නගර සභා සීමාවට මායිම්ව අංක 190 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් එතැන් සිට නැමගනහිරට මහනුවර මහා නගර සභා සීමාවට මායිම්ව අංක 192 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය සහ අංක 193 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට 
අංක 204 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට මීටර 487.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 205 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන්  සිට අංක 298 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් බස්නාහිරට මහනුවර මහා නගර 
සභා සීමාවට මායිම්ව අංක 299 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට නැවත අංක 193 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ ප්රමේශය යන ප්රමේශයන්මගන් සමන්විත කලාපය මේ. 

භූ 
ඛ්ණඩාංකය  

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.616214 7.327871 
2 80.61626 7.327749 
3 80.618225 7.327169 
4 80.618308 7.327197 
5 80.618465 7.327543 
6 80.618551 7.327605 
7 80.619035 7.327567 
8 80.619169 7.327543 
9 80.61926 7.327577 
10 80.619591 7.327418 
11 80.619859 7.326987 
12 80.619969 7.326958 
13 80.620079 7.326906 

14 80.620951 7.326798 
15 80.621167 7.32676 
16 80.621229 7.326724 
17 80.621253 7.326676 
18 80.621229 7.326526 
19 80.62156 7.326425 
20 80.621859 7.326464 
21 80.62202 7.326411 
22 80.62214 7.326234 
23 80.622277 7.326145 
24 80.622703 7.32605 
25 80.622765 7.325995 
26 80.622859 7.325811 
27 80.622962 7.325741 
28 80.623175 7.325744 
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29 80.623573 7.325502 
30 80.623676 7.325322 
31 80.623206 7.324959 
32 80.62288 7.324852 
33 80.62276 7.324585 
34 80.622826 7.324364 
35 80.622751 7.324116 
36 80.622638 7.323664 
37 80.622382 7.323407 
38 80.621762 7.323781 
39 80.621705 7.323637 
40 80.620734 7.324065 
41 80.620653 7.323892 
42 80.613294 7.32631 
43 80.613307 7.326506 
44 80.613122 7.326812 
45 80.613036 7.327312 
46 80.612943 7.327501 
47 80.613024 7.327929 
48 80.613343 7.32804 
49 80.61582 7.327801 
50 80.616214 7.327871 
51 80.630203 7.329565 
52 80.628922 7.328624 
53 80.6281 7.32867 
54 80.627785 7.328829 
55 80.627401 7.328359 
56 80.626973 7.328606 
57 80.626532 7.328079 
58 80.626252 7.328051 
59 80.625871 7.327233 
60 80.624348 7.328641 
61 80.624009 7.329048 
62 80.623462 7.33045 
63 80.623192 7.331824 
64 80.622599 7.331614 
65 80.622491 7.33201 
66 80.622884 7.33223 
67 80.623359 7.332179 
68 80.623415 7.332179 
69 80.623421 7.332182 

70 80.624374 7.333286 
71 80.624789 7.333339 
72 80.625337 7.334321 
73 80.625502 7.334448 
74 80.625958 7.334534 
75 80.626179 7.334781 
76 80.626777 7.335096 
77 80.626855 7.3351 
78 80.627303 7.334836 
79 80.628008 7.334742 
80 80.628192 7.334321 
81 80.628196 7.334312 
82 80.628195 7.334297 
83 80.62816 7.333458 
84 80.628457 7.332644 
85 80.629625 7.330674 
86 80.630125 7.330184 
87 80.630203 7.329565 
88 80.63925 7.334554 
89 80.639005 7.333908 
90 80.63876 7.333563 
91 80.63848 7.333326 
92 80.637822 7.332967 
93 80.636689 7.332613 
94 80.636053 7.332219 
95 80.635279 7.331392 
96 80.634479 7.330813 
97 80.633268 7.330528 
98 80.63267 7.330218 
99 80.632177 7.330634 
100 80.631622 7.330667 
101 80.632271 7.331759 
102 80.632572 7.332429 
103 80.634811 7.333771 
104 80.635351 7.333913 
105 80.636369 7.33381 
106 80.638768 7.334892 
107 80.63925 7.334554 
108 80.657565 7.292231 
109 80.656979 7.291563 
110 80.656522 7.291458 
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29 80.623573 7.325502 
30 80.623676 7.325322 
31 80.623206 7.324959 
32 80.62288 7.324852 
33 80.62276 7.324585 
34 80.622826 7.324364 
35 80.622751 7.324116 
36 80.622638 7.323664 
37 80.622382 7.323407 
38 80.621762 7.323781 
39 80.621705 7.323637 
40 80.620734 7.324065 
41 80.620653 7.323892 
42 80.613294 7.32631 
43 80.613307 7.326506 
44 80.613122 7.326812 
45 80.613036 7.327312 
46 80.612943 7.327501 
47 80.613024 7.327929 
48 80.613343 7.32804 
49 80.61582 7.327801 
50 80.616214 7.327871 
51 80.630203 7.329565 
52 80.628922 7.328624 
53 80.6281 7.32867 
54 80.627785 7.328829 
55 80.627401 7.328359 
56 80.626973 7.328606 
57 80.626532 7.328079 
58 80.626252 7.328051 
59 80.625871 7.327233 
60 80.624348 7.328641 
61 80.624009 7.329048 
62 80.623462 7.33045 
63 80.623192 7.331824 
64 80.622599 7.331614 
65 80.622491 7.33201 
66 80.622884 7.33223 
67 80.623359 7.332179 
68 80.623415 7.332179 
69 80.623421 7.332182 

70 80.624374 7.333286 
71 80.624789 7.333339 
72 80.625337 7.334321 
73 80.625502 7.334448 
74 80.625958 7.334534 
75 80.626179 7.334781 
76 80.626777 7.335096 
77 80.626855 7.3351 
78 80.627303 7.334836 
79 80.628008 7.334742 
80 80.628192 7.334321 
81 80.628196 7.334312 
82 80.628195 7.334297 
83 80.62816 7.333458 
84 80.628457 7.332644 
85 80.629625 7.330674 
86 80.630125 7.330184 
87 80.630203 7.329565 
88 80.63925 7.334554 
89 80.639005 7.333908 
90 80.63876 7.333563 
91 80.63848 7.333326 
92 80.637822 7.332967 
93 80.636689 7.332613 
94 80.636053 7.332219 
95 80.635279 7.331392 
96 80.634479 7.330813 
97 80.633268 7.330528 
98 80.63267 7.330218 
99 80.632177 7.330634 
100 80.631622 7.330667 
101 80.632271 7.331759 
102 80.632572 7.332429 
103 80.634811 7.333771 
104 80.635351 7.333913 
105 80.636369 7.33381 
106 80.638768 7.334892 
107 80.63925 7.334554 
108 80.657565 7.292231 
109 80.656979 7.291563 
110 80.656522 7.291458 

111 80.656339 7.291309 
112 80.656304 7.291023 
113 80.656413 7.290552 
114 80.656166 7.290113 
115 80.648745 7.30003 
116 80.648838 7.30014 
117 80.648434 7.300132 
118 80.648311 7.30015 
119 80.64824 7.300324 
120 80.648246 7.300429 
121 80.648173 7.300406 
122 80.648139 7.300418 
123 80.646691 7.30135 
124 80.64669 7.301351 
125 80.646579 7.301552 
126 80.646543 7.301564 
127 80.646558 7.301669 
128 80.646623 7.30175 
129 80.646554 7.30189 
130 80.646566 7.302133 
131 80.646485 7.302249 
132 80.646323 7.302288 
133 80.646185 7.302366 
134 80.646146 7.30242 
135 80.646019 7.30273 
136 80.645984 7.302772 
137 80.64551 7.303215 
138 80.645331 7.303736 
139 80.645319 7.303845 
140 80.645348 7.304143 
141 80.645309 7.304222 
142 80.645208 7.304302 
143 80.644905 7.304459 
144 80.644625 7.304744 
145 80.644266 7.305334 
146 80.643775 7.305697 
147 80.643666 7.305803 
148 80.643552 7.306048 
149 80.643524 7.30618 
150 80.643484 7.306541 
151 80.643407 7.306677 

152 80.643129 7.30687 
153 80.642886 7.307167 
154 80.642823 7.307406 
155 80.642541 7.30744 
156 80.642541 7.30744 
157 80.632783 7.317064 
158 80.632727 7.316965 
159 80.632705 7.31689 
160 80.632704 7.316825 
161 80.632704 7.316822 
162 80.632276 7.317108 
163 80.632013 7.317247 
164 80.631412 7.317442 
165 80.631306 7.317451 
166 80.630768 7.31731 
167 80.630257 7.317086 
168 80.630255 7.317099 
169 80.630295 7.318277 
170 80.630537 7.318726 
171 80.631107 7.319288 
172 80.630973 7.320376 
173 80.630586 7.320341 
174 80.630557 7.320491 
175 80.630452 7.320635 
176 80.630637 7.321247 
177 80.630574 7.322282 
178 80.630612 7.323024 
179 80.630489 7.323018 
180 80.630281 7.323248 
181 80.629941 7.323681 
182 80.629762 7.323937 
183 80.629521 7.323762 
184 80.629414 7.323762 
185 80.62892 7.324853 
186 80.630996 7.325876 
187 80.634423 7.326543 
188 80.634429 7.326545 
189 80.637861 7.32872 
190 80.638976 7.32907 
191 80.63964 7.328656 
192 80.657565 7.292231 
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193 80.630786 7.314266 
194 80.630734 7.314237 
195 80.630529 7.314089 
196 80.630486 7.314102 
197 80.630296 7.31423 
198 80.630271 7.31423 
199 80.630259 7.314221 
200 80.630267 7.314155 
201 80.63041 7.313966 
202 80.630485 7.313797 
203 80.630545 7.313604 
204 80.630549 7.313215 
205 80.607968 7.274478 
206 80.607876 7.274122 
207 80.607264 7.274551 
208 80.606833 7.274713 
209 80.606768 7.274805 
210 80.606667 7.275091 
211 80.606521 7.276046 
212 80.606387 7.276487 
213 80.606228 7.276745 
214 80.606207 7.276803 
215 80.606166 7.277225 
216 80.606133 7.277296 
217 80.605825 7.277566 
218 80.605774 7.277642 
219 80.605705 7.277839 
220 80.605648 7.278132 
221 80.605617 7.278183 
222 80.605406 7.278397 
223 80.60531 7.278549 
224 80.605285 7.278688 
225 80.605315 7.278796 
226 80.605429 7.278861 
227 80.605688 7.278953 
228 80.605665 7.279033 
229 80.605357 7.279283 
230 80.6051 7.279512 
231 80.605062 7.279634 
232 80.605069 7.279691 
233 80.605137 7.279917 

234 80.605099 7.280069 
235 80.604994 7.280248 
236 80.604989 7.280319 
237 80.605025 7.280427 
238 80.605121 7.280466 
239 80.60567 7.280425 
240 80.605801 7.280464 
241 80.606024 7.280605 
242 80.606133 7.280742 
243 80.606213 7.280806 
244 80.606436 7.280932 
245 80.606437 7.281067 
246 80.606316 7.281373 
247 80.606314 7.281447 
248 80.606407 7.281499 
249 80.607184 7.281545 
250 80.607994 7.281729 
251 80.608064 7.281787 
252 80.608088 7.281895 
253 80.60804 7.281981 
254 80.607867 7.282104 
255 80.60778 7.282174 
256 80.607757 7.282232 
257 80.607764 7.28238 
258 80.607905 7.282757 
259 80.608013 7.282866 
260 80.608057 7.282952 
261 80.608095 7.283194 
262 80.608158 7.283368 
263 80.608263 7.283487 
264 80.608494 7.283601 
265 80.608695 7.28362 
266 80.609011 7.28342 
267 80.609175 7.28334 
268 80.609351 7.283293 
269 80.609429 7.28334 
270 80.609494 7.283584 
271 80.609546 7.283654 
272 80.609673 7.283703 
273 80.609889 7.283807 
274 80.609976 7.283904 
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193 80.630786 7.314266 
194 80.630734 7.314237 
195 80.630529 7.314089 
196 80.630486 7.314102 
197 80.630296 7.31423 
198 80.630271 7.31423 
199 80.630259 7.314221 
200 80.630267 7.314155 
201 80.63041 7.313966 
202 80.630485 7.313797 
203 80.630545 7.313604 
204 80.630549 7.313215 
205 80.607968 7.274478 
206 80.607876 7.274122 
207 80.607264 7.274551 
208 80.606833 7.274713 
209 80.606768 7.274805 
210 80.606667 7.275091 
211 80.606521 7.276046 
212 80.606387 7.276487 
213 80.606228 7.276745 
214 80.606207 7.276803 
215 80.606166 7.277225 
216 80.606133 7.277296 
217 80.605825 7.277566 
218 80.605774 7.277642 
219 80.605705 7.277839 
220 80.605648 7.278132 
221 80.605617 7.278183 
222 80.605406 7.278397 
223 80.60531 7.278549 
224 80.605285 7.278688 
225 80.605315 7.278796 
226 80.605429 7.278861 
227 80.605688 7.278953 
228 80.605665 7.279033 
229 80.605357 7.279283 
230 80.6051 7.279512 
231 80.605062 7.279634 
232 80.605069 7.279691 
233 80.605137 7.279917 

234 80.605099 7.280069 
235 80.604994 7.280248 
236 80.604989 7.280319 
237 80.605025 7.280427 
238 80.605121 7.280466 
239 80.60567 7.280425 
240 80.605801 7.280464 
241 80.606024 7.280605 
242 80.606133 7.280742 
243 80.606213 7.280806 
244 80.606436 7.280932 
245 80.606437 7.281067 
246 80.606316 7.281373 
247 80.606314 7.281447 
248 80.606407 7.281499 
249 80.607184 7.281545 
250 80.607994 7.281729 
251 80.608064 7.281787 
252 80.608088 7.281895 
253 80.60804 7.281981 
254 80.607867 7.282104 
255 80.60778 7.282174 
256 80.607757 7.282232 
257 80.607764 7.28238 
258 80.607905 7.282757 
259 80.608013 7.282866 
260 80.608057 7.282952 
261 80.608095 7.283194 
262 80.608158 7.283368 
263 80.608263 7.283487 
264 80.608494 7.283601 
265 80.608695 7.28362 
266 80.609011 7.28342 
267 80.609175 7.28334 
268 80.609351 7.283293 
269 80.609429 7.28334 
270 80.609494 7.283584 
271 80.609546 7.283654 
272 80.609673 7.283703 
273 80.609889 7.283807 
274 80.609976 7.283904 

275 80.610299 7.284339 
276 80.610396 7.284377 
277 80.610499 7.284364 
278 80.610801 7.284257 
279 80.610918 7.284243 
280 80.611006 7.284254 
281 80.611233 7.284404 
282 80.611346 7.284642 
283 80.611279 7.2847 
284 80.610972 7.284819 
285 80.610951 7.284881 
286 80.610999 7.285149 
287 80.610927 7.285194 
288 80.610553 7.285301 
289 80.61041 7.285458 
290 80.610087 7.285926 
291 80.610022 7.285977 
292 80.60987 7.286033 
293 80.609656 7.286154 
294 80.609415 7.286486 
295 80.609191 7.287198 
296 80.609244 7.287852 
297 80.609244 7.287854 

298 80.608925 7.287906 
299 80.626136 7.320309 
300 80.627962 7.319233 
301 80.628253 7.318971 
302 80.628372 7.318656 
303 80.628512 7.318562 
304 80.6288 7.318056 
305 80.628545 7.317773 
306 80.628566 7.317715 
307 80.628804 7.317568 
308 80.62935 7.316567 
309 80.629416 7.316298 
310 80.629479 7.316106 
311 80.62963 7.315774 
312 80.629641 7.315679 
313 80.629608 7.31546 
314 80.629977 7.314686 
315 80.630091 7.314581 
316 80.63026 7.314486 
317 80.630355 7.314443 
318 80.630637 7.314256 
319 80.630696 7.314255 
320 80.630786 7.314266 
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වාණිජ කලාප I මායිම  

මප්රාමදණිය පාලම මත පිහිටි අංක 01 දරණ භූ ඛ්ණඩාංකමේ සි ට දකුණට මහවැලි ගෙට මායිම්ව 
අංක 02 දරණ භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත්, එම අංක 02 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට මහනුවර මහා නගර සීමා 
දකුණු මායිම ඔස්මස් අංක 03 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එම භූ ඛ්ණඩංකමේ සිට 500 m දරණ 
සමමෝච්ඡ මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 04 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එම භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට මහනුවර මහා 
නගර සභා දකුණු මායිම් ඔස්මස් අංක 05 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එම භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට 500 m 
දරණ සමමෝච්ඡ මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 06 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 
07,08,09,10,11,12 හා 13 භූ ඛ්ණඩාංක වලට මායිම්වත් එතැන් සිට විලියම් මගාපල්ලව මාවමත් 
පිහිටි අංක 14 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් අනතුරුව විලියම් මගාපල්ලව මාවත ඔස්මස් පැමිණ අංක 15 
භූ ඛ්ණඩාංකමයන් හැරී සම්මභෝධි මාවත ඔස්මස් මප්රාමදණිය පාර මත පිහිටි අංක 16 භූ 
ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එහි සිට මප්රාමදණිය පාර ඔස්මස් මහනුවර ඔරමලෝසු කණුව අසල දුම්රිය 
උමග (අංක 17 භූ ඛ්ණඩාංකය) දක්ෂවාත් එහි සිට දුම්රිය පාර ඔස්මස් අංක 18 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් 
එහි සිට අංක 19 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් තිලක්ෂ රත්නායක මාවත  මත පිහිටි අංක 20 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් එහි සිට තිලක්ෂ රත්නායක මාවත ඔස්මස් පැමිණ ඒ මත පිහිටි අංක 21 භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් එහි සිට 500 m දරණ සමමෝච්ඡ මර්ඛ්ාව ඔස්මස් අංක 22 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත්  එහි සිට 
අංක 23 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් මප්රාමදණිය පාර මත පිහිටි අංක 24 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එහි 
සිට මප්රාමදණිය පාර ඔස්මස් අංක 25 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එහි සිට ගන්මනෝරුව පාර ඔස්මස් 
අංක 26 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එහි සිට මහවැලි ගෙට මායිම්ව අංක 27 දරණ භූ ඛ්ණඩාංකය 
දක්ෂවාත් එහි සිට මප්රාමදණිය පාර මත පිහිටි අංක 28 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එහි සිට මප්රාමදණිය 
පාර ඔස්මස් නැවත මප්රාමදණිය පාලම මත පිහිටි අංක 01 දරණ භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ මායිම් 
වලින් වටවූ ප්රමේශය සහ අංක 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් වූ 
ප්රමේශය යන ප්රමේශයන්මගන් සමන්විත කලාපය මේ. 
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භූ 
ඛ්ණඩාංකය 

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.593964 7.264213 
2 80.593518 7.258322 
3 80.618904 7.27307 
4 80.621209 7.276981 
5 80.621396 7.277284 
6 80.629344 7.285763 
7 80.629562 7.285117 
8 80.630051 7.285631 
9 80.629975 7.285824 
10 80.630468 7.286047 
11 80.630693 7.285986 
12 80.63098 7.286123 
13 80.631199 7.2866 
14 80.63056 7.287286 
15 80.629063 7.286354 
16 80.627353 7.286871 
17 80.634174 7.293388 
18 80.636074 7.299112 

19 80.635302 7.298967 
20 80.635254 7.299401 
21 80.633458 7.293683 
22 80.608617 7.274562 
23 80.607889 7.274139 
24 80.608384 7.273229 
25 80.605473 7.271508 
26 80.60478 7.271926 
27 80.601012 7.267868 
28 80.601149 7.267469 
29 80.635278 7.299642 
30 80.636017 7.299635 
31 80.636017 7.299439 
32 80.636123 7.299438 
33 80.63612 7.299629 
34 80.636084 7.299941 
35 80.635924 7.300417 
36 80.635649 7.300954 
37 80.6355 7.300852 
38 80.635444 7.300704 
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භූ 
ඛ්ණඩාංකය 

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.593964 7.264213 
2 80.593518 7.258322 
3 80.618904 7.27307 
4 80.621209 7.276981 
5 80.621396 7.277284 
6 80.629344 7.285763 
7 80.629562 7.285117 
8 80.630051 7.285631 
9 80.629975 7.285824 
10 80.630468 7.286047 
11 80.630693 7.285986 
12 80.63098 7.286123 
13 80.631199 7.2866 
14 80.63056 7.287286 
15 80.629063 7.286354 
16 80.627353 7.286871 
17 80.634174 7.293388 
18 80.636074 7.299112 

19 80.635302 7.298967 
20 80.635254 7.299401 
21 80.633458 7.293683 
22 80.608617 7.274562 
23 80.607889 7.274139 
24 80.608384 7.273229 
25 80.605473 7.271508 
26 80.60478 7.271926 
27 80.601012 7.267868 
28 80.601149 7.267469 
29 80.635278 7.299642 
30 80.636017 7.299635 
31 80.636017 7.299439 
32 80.636123 7.299438 
33 80.63612 7.299629 
34 80.636084 7.299941 
35 80.635924 7.300417 
36 80.635649 7.300954 
37 80.6355 7.300852 
38 80.635444 7.300704 
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වාණිජ කලාප II මායිම  

මහයියාව- කටුගස්මතාට මාර්ගමේ පිහිටි අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට අංක 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 භූ ඛ්ණඩාංක වලට මායිම්ව නැවත මහයියාව- කටුගස්මතාට මාර්ගමේ 
පිහිටි අංක 01 දරණ භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ මායිම් වලින් වටවූ ප්රමේශය සහ අංක 14 සිට 65 
දක්ෂවාත් එහි සිට උතුරට මහවැලි ගෙට මායිම්ව අංක 66 දරණ භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එහි සිට අංක 
67 සිට 84 දක්ෂවාත් එහි සිට නැවත අංක 14 දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් ප්රමේශය යන 
ප්රමේශයන්මගන් සමන්විත කලාපය මේ. 

භූ 
ඛ්ණඩාංකය 

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.635522 7.300877 

2 80.635649 7.300954 

3 80.634842 7.302526 

4 80.635698 7.302662 

5 80.635183 7.303663 

6 80.635395 7.3041 

7 80.635394 7.304232 

8 80.635216 7.304402 

9 80.635148 7.304696 

10 80.635467 7.305606 

11 80.636019 7.306136 

12 80.636546 7.307451 

13 80.636424 7.30744 

14 80.630481 7.316388 

15 80.630971 7.315707 

16 80.632074 7.314883 

17 80.633473 7.313401 

18 80.634372 7.312945 

19 80.634706 7.312709 

20 80.635042 7.312344 

21 80.636783 7.310226 

22 80.636986 7.309558 

23 80.636949 7.309366 

24 80.636654 7.30907 

25 80.636306 7.309295 

26 80.636159 7.309535 

27 80.635701 7.310131 

28 80.635315 7.310478 

29 80.635221 7.310765 

30 80.635169 7.310844 

31 80.634625 7.311464 

32 80.634265 7.311587 

33 80.6326 7.312414 

34 80.63259 7.312428 

35 80.632488 7.312663 

36 80.632262 7.312931 

37 80.632244 7.312953 

38 80.632216 7.313073 

39 80.632037 7.31304 
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40 80.631971 7.313429 

41 80.631184 7.31422 

42 80.631106 7.314257 

43 80.630832 7.314263 

44 80.630786 7.314266 

45 80.630637 7.314256 

46 80.630091 7.314581 

47 80.629977 7.314686 

48 80.629608 7.31546 

49 80.629641 7.315679 

50 80.629242 7.316865 

51 80.628883 7.317443 

52 80.628681 7.317652 

53 80.628545 7.317773 

54 80.6288 7.318056 

55 80.628785 7.318103 

56 80.628616 7.318275 

57 80.628558 7.318514 

58 80.628553 7.31853 

59 80.6284 7.318631 

60 80.628372 7.318656 

61 80.628316 7.318807 

62 80.627962 7.319233 

63 80.627795 7.319294 

64 80.626138 7.320308 

65 80.626136 7.320309 

66 80.628908 7.324848 

67 80.62892 7.324853 

68 80.629414 7.323762 

69 80.629521 7.323762 

70 80.629762 7.323937 

71 80.630364 7.323099 

72 80.630489 7.323018 

73 80.630612 7.323024 

74 80.630584 7.322138 

75 80.630635 7.321534 

76 80.630452 7.320635 

77 80.630586 7.320341 

78 80.630908 7.320366 

79 80.630973 7.320376 

80 80.631135 7.319403 

81 80.630404 7.318546 

82 80.630225 7.318014 

83 80.63021 7.317888 

84 80.630224 7.317213 
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ඇමුණුම් අංක   36: වාණිජ කලාප III මායිම 
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වාණිජ කලාප III මායිම 

මහනුවර මහා නගර සභා උතුරු සීමාමේ පිො ඔයට මායිම්ව පිහිටි අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට 
පිො ඔයට මායිම්ව අංක 02 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට   අංක 03 භූ ඛ්ණඩාංකය ඔස්මස් 
මහවැලි ගෙට මායිම්ව අංක 04 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 5 සිට අංක 64 භූ 
ඛ්ණඩාංක ඔස්මස් නැවත අංක 01 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ මායිම් වලින් වටවූ ප්රමේශය සහ දකුණු 
නැමගනහිරට මහවැලි ගෙට මායිම්ව පිහිටි අංක 65 භූ ඛ්ණඩාංකමේ සිට දකුණට මහවැලි ගෙට 
මායිම්ව පිහිටි අංක 66 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් එතැන් සිට අංක 67 සිට අංක 111 දක්ෂවා වූ භූ 
ඛ්ණඩාංක ඔස්මස් නැවත අංක 65 භූ ඛ්ණඩාංකය දක්ෂවාත් වූ භූ ඛ්ණඩාංක වලින් මායිම් ප්රමේශය 
යන ප්රමේශයන්මගන් සමන්විත කලාපය මේ. 

භූ 
ඛ්ණඩාංකය 

X 
ඛ්ණඩාංකය 

Y 
ඛ්ණඩාංකය 

1 80.623774 7.327399 
2 80.625945 7.32461 
3 80.625897 7.324572 
4 80.625219 7.319539 
5 80.624403 7.320459 
6 80.624403 7.320459 
7 80.624387 7.320459 
8 80.623373 7.321113 
9 80.623343 7.321109 

10 80.622877 7.321161 
11 80.62243 7.321432 
12 80.622235 7.321446 
13 80.620181 7.322145 
14 80.620247 7.322288 
15 80.620898 7.322656 
16 80.620385 7.323637 
17 80.620375 7.323699 
18 80.620495 7.323857 
19 80.620514 7.323867 
20 80.620615 7.323821 
21 80.620734 7.324065 
22 80.621705 7.323637 
23 80.621762 7.323781 
24 80.622382 7.323407 
25 80.622671 7.323805 
26 80.622802 7.324747 
27 80.62288 7.324852 
28 80.623676 7.325322 

29 80.623573 7.325502 
30 80.623523 7.325537 
31 80.622962 7.325741 
32 80.622905 7.325768 
33 80.622703 7.32605 
34 80.622277 7.326145 
35 80.62202 7.326411 
36 80.621946 7.326449 
37 80.621303 7.326473 
38 80.621256 7.326494 
39 80.621229 7.326526 
40 80.621229 7.326724 
41 80.621167 7.32676 
42 80.619969 7.326958 
43 80.619859 7.326987 
44 80.61926 7.327577 
45 80.619169 7.327543 
46 80.618551 7.327605 
47 80.618225 7.327169 
48 80.617841 7.327323 
49 80.617679 7.327362 
50 80.61626 7.327749 
51 80.616214 7.327871 
52 80.617927 7.327564 
53 80.618523 7.327776 
54 80.618757 7.327823 
55 80.619613 7.327669 
56 80.620255 7.327367 
57 80.620554 7.327178 
58 80.620676 7.327153 
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59 80.621017 7.327178 
60 80.621258 7.327139 
61 80.622862 7.326433 
62 80.623039 7.326743 
63 80.623196 7.326928 
64 80.623774 7.327399 
65 80.63975 7.330525 
66 80.62641 7.324867 
67 80.625922 7.325485 
68 80.62479 7.326883 
69 80.623993 7.327665 
70 80.623248 7.328948 
71 80.623058 7.329432 
72 80.622933 7.330161 
73 80.622599 7.331614 
74 80.623192 7.331824 
75 80.623462 7.33045 
76 80.624348 7.328641 
77 80.625871 7.327233 
78 80.626252 7.328051 
79 80.626532 7.328079 
80 80.626973 7.328606 
81 80.627401 7.328359 
82 80.627785 7.328829 
83 80.628734 7.32858 
84 80.628922 7.328624 
85 80.63021 7.329508 

86 80.630374 7.328434 
87 80.631039 7.328561 
88 80.631424 7.330395 
89 80.631622 7.330667 
90 80.631882 7.330679 
91 80.632629 7.33025 
92 80.63267 7.330218 
93 80.632718 7.33026 
94 80.633437 7.330583 
95 80.633652 7.330651 
96 80.63463 7.330912 
97 80.634798 7.330995 
98 80.636229 7.332359 
99 80.636689 7.332613 

100 80.637234 7.332792 
101 80.638557 7.333395 
102 80.63876 7.333563 
103 80.639005 7.333908 
104 80.639095 7.33409 
105 80.63925 7.334554 
106 80.639926 7.334057 
107 80.63983 7.333738 
108 80.639825 7.333727 
109 80.639607 7.332221 
110 80.639575 7.331311 
111 80.63975 7.330525 
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59 80.621017 7.327178 
60 80.621258 7.327139 
61 80.622862 7.326433 
62 80.623039 7.326743 
63 80.623196 7.326928 
64 80.623774 7.327399 
65 80.63975 7.330525 
66 80.62641 7.324867 
67 80.625922 7.325485 
68 80.62479 7.326883 
69 80.623993 7.327665 
70 80.623248 7.328948 
71 80.623058 7.329432 
72 80.622933 7.330161 
73 80.622599 7.331614 
74 80.623192 7.331824 
75 80.623462 7.33045 
76 80.624348 7.328641 
77 80.625871 7.327233 
78 80.626252 7.328051 
79 80.626532 7.328079 
80 80.626973 7.328606 
81 80.627401 7.328359 
82 80.627785 7.328829 
83 80.628734 7.32858 
84 80.628922 7.328624 
85 80.63021 7.329508 

86 80.630374 7.328434 
87 80.631039 7.328561 
88 80.631424 7.330395 
89 80.631622 7.330667 
90 80.631882 7.330679 
91 80.632629 7.33025 
92 80.63267 7.330218 
93 80.632718 7.33026 
94 80.633437 7.330583 
95 80.633652 7.330651 
96 80.63463 7.330912 
97 80.634798 7.330995 
98 80.636229 7.332359 
99 80.636689 7.332613 

100 80.637234 7.332792 
101 80.638557 7.333395 
102 80.63876 7.333563 
103 80.639005 7.333908 
104 80.639095 7.33409 
105 80.63925 7.334554 
106 80.639926 7.334057 
107 80.63983 7.333738 
108 80.639825 7.333727 
109 80.639607 7.332221 
110 80.639575 7.331311 
111 80.63975 7.330525 

  

ඇමුණුම් අංක   37: පාරිසරික කලාප I මායිම 
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පාරිසරික කලාප I මායිම  

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රමේශමේ මීටර 607.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව හා ඊට ඉහළින් යුත් ප්රමේශය 
මමම කලාපයට අයත් මේ. 
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පාරිසරික කලාප I මායිම  

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රමේශමේ මීටර 607.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව හා ඊට ඉහළින් යුත් ප්රමේශය 
මමම කලාපයට අයත් මේ. 

  

ඇමුණුම් අංක   38: පාරිසරික කලාප II මායිම 
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පාරිසරික කලාප II මායිම 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රමේශමේ මීටර 547.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව හා මීටර 607.5 සමමෝච්ච 
මර්ඛ්ාව හා අතර ප්රමේශය මමම කලාපයට අයත් මේ.   

 



පාරිසරික කලාප II මායිම 

මහනුවර මහා නගර සභා බල ප්රමේශමේ මීටර 547.5 සමමෝච්ච මර්ඛ්ාව හා මීටර 607.5 සමමෝච්ච 
මර්ඛ්ාව හා අතර ප්රමේශය මමම කලාපයට අයත් මේ.   
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