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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව 2022 

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි. 

මෙෙ ප්රකාශය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් මකමර්. මෙෙ ප්රකාශය , සම්පූර්ණමයන්ෙ ම ෝ මකාටසක් 

මෙෙ අධිකාරිමේ ූර්ව අනුෙැතියකින් ම ාරව ප්රතිප්රකාශනය කිරීෙ, විකිණීෙ , මෙදා ැරීෙ, ලිඛි  අවසරයකින් ම ාරව 

පිටපත් කිරීෙ ම ෝ නවීන  ාක්ෂණික ක්රෙ  ර ා  ැටිග  කිරීෙ , මෙදා ැරීෙ ම ෝ මවළද අරමුණක් සද ා මයාදා ගැනීෙ සිදු 

මනාකළ යුතුය. 

 ප්රකාශය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- ශ්රී ලංකාව 

6 වන  7 වන  ා 9 වන ෙ ල, මසත්සිරිපාය, අදියර I 

ෙත් රමුල්ල, ශ්රී ලංකාව. 

 

මවබ් අඩවිය - www.uda.gov.lk 

විදුත්  ැපෑල -Info@uda.gov.lk 

දුරකථන අංක -+94112873637 

ප්රකාශනය 2022 

 

කන් මල් සංවර්ධන සැලැස්ෙ 2022-2031, I වන මකාටස, II වන මකාටස, III වන මකාටස වශමයන් ප්රධාන මකාටස් 

තුනකින් සෙන්වි  මේ. පළමුවන මකාටස සෙන්වි  වන්මන් සංවර්ධන සැලැස්මම්ප පසුබිෙ, මූලික අධයයන, සැලැස්මම්ප 

අවශය ාවය, සැලසුම්ප රාමුව, SWOT විශ්මල්ෂනය ස   සැලැස්ෙය. මදවන මකාටස 2022-2031 කාල පරිච්මේදය සද ා 

සැලසුම්ප සීොවට අදාළ සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි නියෙ ා ස  කලාපීකරණ නියෙ ා වලින් සෙන්වි  මේ. III වන මකාටස 

කලාප සීො ොයිම්ප ඛන්ඩාංක ස  සියලු ඇමුණුම්ප වලින් සෙන්වි  මේ. 

කන් මල් සංවර්ධන සැලැස්ෙ 2022-2031 සකස් කර ඇත්මත් ත්රීකුණාෙලය , නැමගනහිර පළාත් කාර්යාලය විසිනි. 

අධීක්ෂණය 

ලේජර් ලජනරාේ (විශ්රාමික) උදය නානායක්කාර - සභාපති - නා.සං.අ, නගර නිර්ොණ ශිල්පී එන්.පී.මක්.රණවීර - අධයක්ෂ 

ජනරාල්- නා.සං.අ. නගර නිර්ොණ ශිල්පී මහින්ද විතානාරච්චි  - අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල් -නා.සං.අ, නගර නිර්ොණ ශිල්පී 

ලලිත් විජයරත්න - නිමයෝජය අධයක්ෂ  ජනරාල් (සැලසුම්ප-කලාප II)- නා.සං.අ.,  නගර නිර්ොණ ශිල්පී එල්.මේ.ලියනමේ- 

අධයක්ෂ (නැමගනහිර පළා )- නා.සං.අ නීතිඥ සී.ජයවර්ධන - උපමේශක (නීති)- නා.සං.අ., නගර නිර්ොණ ශිල්පී ප්රියානි 

නවරත්න - අධයක්ෂ (උපායොර්ගික සැලසුම්ප) - නා.සං.අ 

සැලසුම් කණ්ඩායම  

එල්.මේ.ලියනමේ - අධයක්ෂ (නැමගනහිර පළා )-නා.සං.අ., එච්.එම්ප. ඩබ්.ම ්රත් - නි.අධයක්ෂ (සැලසුම්ප) - නා.සං.අ., 

ඒ.ජී.එම්ප.රශ්ි- නගර නිර්ොණ ශිල්පී - නා.සං.අ., එම්ප.එම්ප. මුර්ිදා ිරීන් - නගර නිර්ොණ ශිල්පී- නා.සං.අ., වයි.විමනෝදා - 

ෙලාත්ෙක නිලධාරි -නා.සං.අ., - පී.ඊ.අයි.එල්. ඒකනායක,-ස කාර සැලසුම්ප නිලධාරි- නා.සං.අ., එස්.පී.ආර්.සදොලි 

අෙරමස්කර  - පරිගණක යන්ර ක්රියාකරු-නා.සං.අ. 

සහාය කණ්ඩායම 

උපාය ොර්ගික සැලසුම්ප අංශය -නා.සං.අ. (අධීක්ෂණය, නියාෙනය  ා ගැසට් කිරීෙ) 

පරිසර  ා භූ දර්ශන අංශය - නා.සං.අ ( PORS,DRR, සංරක්ෂණය, සංස්කෘතික  ා උරුෙ සැලසුම්ප සකස් කිරීෙ) 

භූමගෝලීය ම ාරතුරු පේධති අංශය - නා.සං.අ. (භූමගෝලීය ම ාරතුරු  දත්  සැපයීෙ ස   ාක්ෂණික ස ාය සැපයීෙ) 
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ප්රණාමය 
 

කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ෙ 2022-2031 සැකසීෙ, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ත්රිකුණාමල 

පළාත් කාර්යාලලේ මූලික අධීක්ෂණය යටමත් සිදු විය. නැලගනහිර ලදාරටුලේ කෘෂි නගරය මෙෙ 

සැලැස්මම්ප අරමුණයි. කන්තලේ  නගර සංවර්ධන සැලැස්ෙ 2022-2031 අතිගරු ජනාධිපති මගෝඨාභය 

රාජපක්ෂ ෙැතිතුොමේ “රට හදන සසෞභාගයසේ දැක්ම ”ප්රතිපත්ති ප්රකාශයට අනුව සකස් කර ඇ . 

මෙහිදී 1982 අංක 04 දරණ පණ  ෙගින් සංමශෝධනය කරන  ලද 1978 අංක 41 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් විධි විධාන යටමත් කන්තලේ  නගර සංවර්ධන සැලැස්ෙ 2022-2031  සඳ ා 

අනුෙැතිය ලොදීෙ සිදු කර  ලද නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස සංවර්ධන විෂයභාර ගරු අො ය ෙහින්ද 

රජපක්ෂ ෙැතිතුෙන්ට අපමේ මගෞරවනීය ස්තුතිය පුදකර සිටිි. 

 වද මෙෙ ක්රියාවලිමේදී අවශය ෙගමපන්වීෙ  ා ස ාය ලොදුන් නාගරික සංවර්ධන, මවරළ සංරක්ෂණ, 

අපද්රව ෙැ ැරලීෙ  ා ප්රජා පවිර ා කටයුතු පිළිෙද ගරු රාජය අො ය ආචාර්ය නාලක මගාඩම ්වා 

ෙැතිතුො ස  නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස අො යාංශමේ මල්කම්ප සිරිනිෙල් මපමර්රා ෙ  ා මව  

අමේ ස්තුතිය පුදමකාට සිටිි. 

කන්තලේ ප්රාලේශීය සභාලේ සභාපති, මන්ීවරුන්  ා නිලධාරීන්, ප්රාමේශීය මල්කම්ප  ා එෙ 

කාර්යාලමේ සියළුෙ නිලධාරීන්ටත් මෙහිදී සැලසුම්ප කණ්ඩායෙ  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මවනුමවන් ස්තුතිය ප්රකාශ කරි. 

විමශ්ෂමයන් මෙෙ සැලැස්ෙ සකස් කිරීෙ සඳ ා ධධර්යය  ා ෙගමපන්වීෙ ලොදුන්  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිමේ  ගරු සභාපති  මම්පජර් මජනරාල් (විශ්රාික) උදය නානායක්කාර ෙ  ාට, අධයක්ෂ ජනරාල් 

නගර නිර්ොණ ශිල්පී එන්.පී.මක්.රණවීර ෙ  ාට , අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල් නගර නිර්ොණ ශිල්පී 

මහින්ද විතානාරච්චි,   නිමයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල්(සැලසුම්ප කලාප II), නගර නිර්ොණ ශිල්පී ලලිත් 

විජයරත්න  ෙ  ාට, අධයක්ෂ (නැලගනහිර පළාත) නගර නිර්මාණ ශිේී එේ. ලේ. ලියනලේ මහතාට, 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ උපමේශක (නීති)  නීතිඥ සී. ජයවර්ධන  ෙ ත්ියට  ා උපාය ොර්ගික 

සැලසුම්ප අංශමේ අධයක්ෂ, නගර නිර්ොණ ශිල්පී ප්රියානි නවරත්න ෙ ත්ියට අපමේ ස්තුතිය පුදකර 

සිටිි. 

අවසාන වශමයන් පාරිසරික  ා භු දර්ශන අංශමේ අධයක්ෂ වරලත් භුදර්ශන ගෘ  නිර්ොණ ශිල්පී 

සී.මක්.ඊ. කළුප න ෙ ත්ියට  ා එෙ අංශමේ සියළුෙ නිලධාරීන්ටත්,  භුමගෝලීය ම ාරතුරු පේධති 

අංශමේ අධයක්ෂක, නගර නිර්ොණ ශිල්පී මේ.පී.එස්.මසෝෙමස්කර ෙ ත්ිය  ා එෙ අංශමේ සියළුෙ  

නිලධාරින්ටත්  සැලසුම්ප කණ්ඩායෙ මවනුමවන් ස්තුතිය පුද කරි. 
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V 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ගරු අමාත්යතුමාසේ සෙරවදන 
 

1978 හි අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පන  යටමත්  නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටවනු ලැබූ අ ර එෙගින් ප්රකාශි  නාගරික ෙල 

ප්රමේශ තුල විධිෙත් සැලසුම්ප ස ග  නාගරික සංවර්ධනයක් සඳ ා සක්රීය 

දායකත්වයක් මම්ප මොම ා  වන විට ද සපයනු ලෙයි. 

රමට් සංවර්ධන ක්රියාවලියට ශ්රී ලංකාමේ සෑෙ ප්රමේශයකටෙ සොන 

දායකත්වයක් සැපමයන ආකාරයට මභෞතික අවකාශය කාර්යක්ෂෙව  ා 

ඵලදායි මලස භාවි යට ගැනීෙ මුලික කරගනිින් පුළුල් සංවර්ධන සැලසුම්ප සෑෙ නාගරික සංවර්ධන 

ප්රමේශයක් සඳ ාෙ සකස් කිරීෙට කටයුතු මයාදා ඇ . 

කන්තලේ නගරය  විශාල ජන සංඛයාවකට මස්වා සපයනු ලෙයි. ඒ අනුව කන්තලේ සැලසුම්ප ෙල 

ප්රමේශය කෘෂිකාර්මික වශමයන්  වදුරටත් මස්වා සපයන නගරයක් ෙවට පත් කිරීෙට විභව ාවයක් 

පවතී. ඒ අවට ප්රමේශය සතු ස්වාභාවික පරිසර පේධතිය මෙෙ විභව ාවය  වදුරටත් ඉ ළ නංවයි. මෙෙ 

සංවර්ධන සැලසුම්ප ෙඟින් අමේක්ෂා කරන්මන් කන්තලේ ප්රමේශය එෙ විභව ාවය  

ප්රමයෝජනයට මගන නගරය සංවර්ධනය කිරීෙයි. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුොමේ මසෞභාගයමේ දැක්ෙ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය යථාර් යක් ෙවට පත් කරනු වස් 

නව ප්රතිනාගරීකරණ වැඩසට න් සහි ව සංවර්ධන සැලැසේ සකස් කිරීෙ සඳ ා වෘත්තීයමේදීන්, 

විමශ්ෂඥයන්, පාර්ශවකරුවන්  ා ප්රජාවන්මේ පුළුල් උපමේශනය සෙඟින් නවීන ක්රමෙෝපායන් සෙඟ 

විශිෂ්ඨ  ාක්ෂණික ක්රෙමේදයක්  ා නමවෝත්පාදන ප්රමේශයක්ද මම්ප සද ා ලැබී ඇ . 

ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සභාපතිතුො, අධයක්ෂ ජනරාල්තුො, සැලසුම්ප කණ්ඩායම්ප  ා 

නන් අයුරින් මෙෙ කාර්යය සාර්ථක කර ගැනීෙට උපකාර කල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සියලුෙ 

නිලධාරීන්මේ මස්වය ෙෙ අගය මකාට සලකි.  වදුරටත් අදාල පළාත් පාලන ආය න, රාජය  ා 

මපෞේගලික අංශමේ ආය න  ා සාොනය ජන ාවමේ ස මයෝගය  ා දායකත්වය තුලින් කන්තලේ 

සංවර්ධන සැලසුම්ප සාර්ථකව ක්රියාත්ෙක කිරීෙට ෙග සැලමසනු ඇ ැයි විශ්වාස කරි. 

 

මහින්ද රාජෙක්ෂ (ො.ම) 

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්ය 
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VI 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ගරු සභාෙතිතුමාසේ ලෙරවදන - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ශ්රි ලංකාමේ නාගරික ප්රමේශ කළෙනකාරණයට 

අදාලව සැලසුම්ප සකස ්කිරීමම්ප  ා ක්රියාත්ෙක කිරීමම්ප වගකීෙ හිි ප්රධාන ෙ 

ආය නයයි. 1978 දී අධිකාරිය පිහිටුවන ලේමේ  එකි ප්රමේශවල සංවර්ධනයන් 

ප්රවර්ධනය ස  නියාෙනය කරනු වස් ඒකාෙේධ සැලැසුම්පකරණය ස  

ක්රියාත්ෙක කිරීමම්ප  අරමුණ ඇතිවය.  

ඒ අනුව 1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි සංමශෝධි  පනමත්  II 

අ මකාටස 8 අ(1) වගන්තිය යටමත් විෂයභාර අො යවරයා විසින් ප්රකාශයට පත් කල නාගරික ප්රමේශ 

සඳ ා සංවර්ධන සැලසුම්ප සකස් කිරීෙට අධිකාරිය මව  ෙලය පැවරී ඇ . ඒ අනුව, ප්රමේශමේ මභෞතික, 

ආර්ික, සාොජයීය ස  පාරිසරික කරුණු සැලකිල්ලට මගන කන්තලේ සංවර්ධන සැලැස්ම  සකස ්

කර ඇ . 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නවීන සැලසුම්ප මෙවලම්ප  ා ක්රමෙෝපායන් උපමයෝගීකර ගනිින් 

කන්තලේ සංවර්ධන සැලැස්ම  2022-2031  වසර දක්වා ෙලාත්ෙක වන මලස පිළිමයල කර ඇ . 

කන්තලේ සංවර්ධන සැලැස්ෙ සැලසුම්ප ප්රමේශමේ පවතින ගැටළු විසදීෙටත්, ප්රමේශයට හි කර 

සංවර්ධනයන් ස තික කිරීෙ සඳ ා විභව ා ප්රශස්ථ මලස මයාදා ගැනීෙටත් උපාය ොර්ගික ප්රමේශයක් 

අනුගෙනය කර ඇ . එෙැවින් ෙ ජන අවශය ා ඉටු කරනු වස් මෙෙ සැලැසේ අනුගෙනය කර එහි 

දැක්ෙ සාක්ෂාත් කර ගැනීෙ සඳ ා දායක වන මලස සියලුෙ පාර්ශවකරුවන් මගන් ස  ෙ ජන ාව 

මගන් ඉල්ලා සිටිි.  

මෙෙ සැලැස්ෙ නියි  කාලය තුල සාර්ථකව නිෙ කිරීෙ සඳ ා නන් අයුරින් ස මයෝගය දැක්ූ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ සැලසුම්ප කණ්ඩායෙට ොමේ  ෘදයාංගෙ ස්තුතිය පුද කරි.  වද මෙෙ කර් වය 

සාර්ථකව නිෙ කිරීෙ සඳ ා ස මයෝගය  ස  දායකත්වය ලොදුන් සියළුෙ පාර්ශවකරුවන්ට ස  ප්රජාවට  

කෘ ඥ වන අ ර සැලැස්ෙ සාර්ථකව ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳ ා ඔෙ සියලු මදනාමේෙ උපරිෙ ස මයෝගය 

අඛණ්ඩව ලො මදනු ඇ ැයි ෙෙ ෙලාමපාමරාත්තු මවි. 

 

සම්ජර් ජනරාල්(විශ්රාමික)උදය නානායක්කාර 

සභාෙති 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. 
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VII 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ගරු සභාෙතිතුමාසේ ෙණිවුඩය (කන්තලේ ප්රලේශීය සභාව) 
 

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය අතී මේ පටන් කෘි ආර්ිකය පදනම්ප 

කරමගන බිහිූ ඉති ාසයක්  ඇති නගරයක් වන අ ර මම්ප වන විට සිං ල 

මදෙළ,  මුස්ලිම්ප යන සියලු ජන සමු යන්  ස ජීවනමයන් ජීවත්වන සුන්දර 

නගරයක් මේ.  ඈ  අතී මේ පළමු අේමෙෝ රජු  ා මදවන අේමෙෝරජුන් 

විසින් මෙෙ ප්රමේශමේ කෘිකාර්ික උන්නතිය නගාලීෙ සද ා කන් මල් 

ජීවනාලිය ෙදු කන් මල් වැව මෙෙ ප්රමේශමේ ජන ාවට  ලො දී ඇති අ ර  

එමස්ෙ  නිද ස ලැබීෙත් සෙග නිද මස් පියා මලස  සැලමකන ඩි.එස්. 

ලස්නානායක  ශ්රී ෙ ාමනෝ විසින් ගල් ඔය නැව  පදිංචිකිරීමම්ප වයාපෘතිය යටමත් මෙෙ මගාවිජනපදය 

පුළුල් මලස  සංවර්ධනය  කරන ලද අ ර  ඒ තුලින් කෘි කර්ොන් ය කැපී මපමනන වර්ධනයක් දක්නට 

ලැබුණි. 

               එමස්ෙ දශක   රකට පසුව  රමට් ඇති ූ සීග්ර ආර්ික වර්ධනයත් සෙග  මෙෙ ප්රමේශය 

නාගරික සංවර්ධන ෙල ප්රමේශයක් මලස 1994 වර්ෂමේ ගැසට්  නිමේදනයක්  ෙගින් ප්රකාශයට පත් 

කරන ලද අ ර  ඒ අනුව කන් මල් නගරය සද ා සංවර්ධන සැලැස්ෙක් සකස ්කිරීෙ නාගරික සංවර්ධන 

හා නිවාස අමාතාංශය යටමත්  ත්රිකුණාෙලය  නාගරික සංවර්ධන  අධිකාරිය  ෙගින් ඉ ා කැපවීමෙන්  

අප ප්රාමේශීය සභාමේද මනාෙද ස මයෝගමයන් සිදුකිරීෙ මෙෙ ප්රමේශයට  ලැබුණු ෙ ත් දායාදයක් වන 

අ ර එතුලින්  ඉදිරි අනාග මේදී  වඩාත්  අ යවශය සංවර්ධන කාර්යයන් ෙැනවින්  දුනාමගන  තිරසාර 

සංවර්ධනයක් තුලින්  ෙ ජන ාවට සියලු ප සුකම්පවලින් යුතු නගරයක් සංවර්ධනය කිරීෙට  

 ැකිමේවා යන්න  ෙමගත් අප ප්රාමේශීය  සභාමේත්   ඒකායන ප්රාර්ථනය මේ.  

 

ඊ.එම්.සමන් ඒකනායක 

සභාෙති 

ප්රාසේශීය සභාව 

කන්ත්සල්. 
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VIII 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

පූර්ිකාව 

 

වර් ොනමේදී කන් මල් නගරය  ා  දාසන්න නගර වල ඇති වන සංවර්ධනය ම ්තුමවන් පැන නඟින 

අභිමයෝගයන්ට මුහුණ දීෙ සද ා විධිෙත් සංවර්ධන සැලැස්ෙක අවශය ාවය ෙතු වී ඇ . ඒ අනුව, 

වර් ොනමේ කන් මල් නගරය තුළ පවතින ආර්ික, සොජීය  ා පාරිසරික  ත්වය සැළකිල්ලට මගන 

පවත්නා නීල  රි  පරිසරය ආරක්ෂා කර ගනිින් කෘිකාර්ික මන්වාසික කලාපයක් මලස විධිෙත් 

සංවර්ධනයක් කරා ළගා විය  ැකි අයුරින් මෙෙ සැලැස්ෙ සකස් මකාට ඇ . 

කන් මල් නගර සංවර්ධන සැලැස්ෙ 2022-2031 I,II    ා III මලස මකාටස් තුනකින් සෙන්වි  වන අ ර 

I වන මකාටස පසුබිම්ප අධයයනය, මූලික අධයයනය, සැලැස්මම්ප අවශය ාවය, සංවර්ධන සැලසුම්ප රාමුව,  

SWOT  විශ්මල්ෂණය ස  සංවර්ධන සැලැස්ෙ යන පරිච්මේද වලින් සෙන්වි  වන අ ර II වන මකාටස 

2022-2031 කාල සීොව සද ා සැලසුම්ප සීොවට අදාළ සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි නියෙ ා ස  

කලාපීකරණ නියෙ ා වලින් සෙන්වි  මේ. III වන මකාටස කලාපීකරණ ොයිම්ප වලට අදාළ ඛණ්ඩාංක 

ස  සියලු ඇමුණුම්ප වලින් සෙන්වි  මේ. 

පළමුවන මකාටස - සැලැස්මම්ප I වන පරිච්මේදය සංවර්ධන සැලැස්මම්ප අර්ථය, එහි ධනතික 

සන්දර්භය, සැලැස්මම්ප පාර්ශ්වකරුවන්, විෂය පථය ස   සැලසුම්ප ක්රියාවලිය විස ්ර කරයි. පිළිමවලින් 

2 වන ස  3 වන පරිච්මේදයන් සැලසුම්ප ප්රමේශය, ප්රමේශමේ ඉති ාසය, සැලසුම්ප ප්රමේශය නිර්ණය කිරීෙ 

ස  සැලැස්මම්ප අවශය ාවය විස් රාත්ෙකව දන්වා ඇ . 4 වන පරිච්මේදය දැක්ෙ, අරමුණ ස  

උපායොර්ගික සැලසුම්ප වලින් සෙන්වි  වන අ ර 5 වන පරිච්මේදය එක් එක් පරොර්ථයන් සද ා වන 

මූලික SWOT  විශ්මල්ෂණය පිළිෙද සවිස් රාත්ෙක විස් රයක් ඇතුළත් මේ. එමෙන්ෙ, සැලැස්මම්ප  6 

වන පරිච්මේදමේ සංකල්පීය සැලැසේ ස  මයෝජි  ඉඩම්ප පරි රණ සංවර්ධන සැලැස්ෙ විස් ර මකමර්. 

ඒ යටමත් කන් මල් සංවර්ධන සැලැස්මම්ප ප්රධාන උපාය ොර්ග සැලසුම්ප වන ොර්ග  ා ප්රවා න 

සංවර්ධන උපාය ොර්ග, තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය ොර්ග, ආර්ික සංවර්ධන උපාය ොර්ග, 

යටි ල ප සුකම්ප සංවර්ධන උපාය ොර්ග ස  ක්රියාත්ෙක කිරීමම්ප උපාය ොර්ග උප අංශ මලස සවිස් රව 

දක්වා ඇ . 

මදවන මකාටස- 7 වන පරිච්මේදය ෙඟින් සැලසුම්ප ස  මගාඩනැගිලි නියෙ ා දක්වා ඇති අ ර 8 වන 

පරිච්මේදමේ  දුනාගත් කලාප ස  කලාපීකරණ නියෙ ා විස් ර කර ඇ . 9 වන පරිච්මේදමේ මයෝජි  

ොර්ග පළල, මගාඩනැගිලි සීො ස  රක්ෂි  ඇතුළත් මේ. 

මම්ප අනුව, මෙෙ අධිකාරිමේ ස  ශ්රී ලංකා රජමේ අරමුණ වන්මන් 2022-2031 කන් මල් සංවර්ධන 

සැලැස්ෙ නුදුරු අනාග මේදී ක්රියාත්ෙක කිරීෙයි. 
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IX 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

කන්ත්සල් ප්රාසේශීය සභා බල ප්රලේශය සදහා වූ සංවර්ධන සැලැස්ම අනුමත් කිරීම 

 

නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස අො ය, ෙහින්ද රාජපක්ෂ වන මා හට  1982 අංක 4 දරණ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරි (සංමශෝධි ) පනමත් 8 (ඊ)  වගන්තිමයන් පැවරී ඇති ෙල ල ප්රකාර, 2022 මාර්ු 

මස 25 වන දින නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ කළෙනාකරණ ෙණ්ඩලය විසින් කරන ලද 

නිර්මේශයන් සලකා බැලීලමන් පසු,  කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය සඳහා වූ සංවර්ධන 

සැලැස්ෙ අනුෙ  කරි. 

 

 

ෙහින්ද රාජපක්ෂ (පා.ෙ) 

නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස අො ය 

 

 

නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස අො යාංශය, 

17  ා 18 ෙ ල, 

“සුහුරුොය”, 

සුභූතිපුර පාර, 

ෙත් රමුල්ල. 

 

2022  අලේේ ෙස 26 වන දින. 
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ඇමුණුම්ප අංක 16 :- කෘිකාර්ික කලාපය - කලාපීකරන ොයිම්ප  ා ඛන්ඩාංක ............................. 275 

ඇමුණුම්ප අංක 17 :- වාණිජ කෘිකාර්ික කලාපය - කලාපීකරන ොයිම්ප  ා ඛන්ඩාංක .................. 299 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

01 ෙරිච්ලේදය 

සංවර්ධන සැලැස්ලම් ෙසුබිම 
 

1.1 හැදින්ීම   

 

කන් මල් නගරය නැමගනහිර පළාමත් ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමයහි කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය තුල පිහිටා ඇ . මෙෙ නගරය නාගරික සංවර්ධන ප්රමේශයක් වශමයන් 1978 අංක 41 

දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් 3(1) වන වගන්තිමේ ෙල ල ප්රකාරව 1991.11.26 දින අංක 

690/3 දරණ ගැසට් පරය  ෙගින් ප්රකාශයට පත්මකාට ඇ . ඒ අනුව ප්රකාශි  නාගරික සංවර්ධන 

ප්රමේශමේ විශාලත්වය ම ක්ටයාර 40571 කින් සෙන්වි  භුි ප්රොණයක් වන අ ර  ග්රාෙ නිලධාරී 

මකාට්ඨාශ 23 ක් සෙන්වි  මේ.   

 

1982 අංක 4 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සංමශෝධි  පනම හි 8(ආ)(1) වගන්තිමේ ෙල ල 

ප්රකාරව මෙෙ සංවර්ධන සැලසුෙ 2031 වර්ෂය දක්වා වර්ෂ 10 කාලසීොවක් දක්වා සකස් කර ඇ . 

2008 වර්ෂමේදී ගැසට් කරනු ලැබූ ත්රිකුණාෙලය ලමලරා නාගරික සංවර්ධන බල ප්රලේශයට අදාළ 

සංවර්ධන සැලැස්ම  දැනට මෙෙ ප්රමේශමේ සංවර්ධන කටයුතු සද ා පාදක කරගනු ලෙන අ ර එය 

2030 වර්ෂය දක්වා සැලසුම්ප කර ඇති නමුත් කාලීන සැලසුම්පෙය අවශය ා  ා නීතිෙය අවශය ා ෙ  

2022-2031 කාලසීොව සද ා ප්රාමේශීය ෙට්ටමම්ප සැලසුෙක් මලස මෙෙ සැලසුෙ සකස් කරනු ඇ .  

 

ඒ අනුව කන් මල් නගරමේ පිහිටීෙ අධයනය කිරීමම්පදී උතුරින්   ඹලගමුව ප්රාමේශිය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශමයන්   ා කින්නියා ප්රාමේශීය මල්කම්ප මකාට්ඨාශමයන්ද නැමගනහිරින් මස්රුවිල ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශමයන්ද ෙටහිරින් අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කමයන්ද දකුණින් මපාමළාන්නරු 

දිස්ත්රික්කමයන්ද ොයිම්පව පිහිටා තිමබ්. කන් මල් සංවර්ධන සැලසුෙ තුල කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

ෙල ප්රමේශය සීොවෙ ආවරණය වන අ ර එෙ ප්රමේශමයහි සාොජිය, ආර්ික, මභෞතික  ා පාරිසරික 

යන සියළුෙ අංශයන් පිලිෙදව ෙනාව අධයයනය කර සැලැස්ෙ සැකසීෙ සිදු කර ඇ . එහිදී හඳුනා 

ගන්නා ලද උපාය මාර්ික සැලසුේ සඳහා සවිසත්රාත්මක සැලැස්මක් සහ අලනකුත් ප්රලේශ සඳහා ලපාදු 

සැලසුේ හා ලගාඩනැිලි ලරගුලාසි හඳුන්වා දීමට කටයුු කර ඇත. 
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1.2 සංවර්ධන සැලසුලම් ොර්ශවකරුවන්  

ලමම සංවර්ධන සැලැසම් සකස් කිරීලේදී පහත සඳහන් ආයතන වල මඟ ලපන්ීම අදහස් හා 

ලයෝජනා ලබා ගන්නා ලදි. 

ප්රධාන ොර්ශවකරු  

✓ කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව  

ප්රධාන උෙසේශන ආයත්න  

1.කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාලය 

2.ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ත්රිකුණාෙලය 

3.නැමගනහිර පළාත් ොර්ගස්ථ ෙගී ප්රවා න අධිකාරිය, ත්රිකුණාෙලය 

4.නිමයෝජය කෘිකර්ෙ අධයක්ෂ කාර්යාලය,  ත්රිකුණාෙලය 

5.ජාතික ජල සම්පපාදන  ා ජලාපවා න ෙණ්ඩලය ,  ත්රිකුණාෙලය 

6.ොර්ග සංවර්ධන මදපාර් මම්පන්තුව, ත්රිකුණාෙලය 

7.කලාප අධයාපන කාර්යාලය,  කන් මල්  

8.මුලික මරෝ ල, කන් මල් 

9.වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව, කන් මල් 

10.ලංකා ගෙනාගෙන ෙණ්ඩලය- කන් මල් ඩිමපෝව 

11.පශු ධවදය කාර්යාලය, කන් මල් 

12. වන ජීවී මදපාර් මම්පන්තුව 

13. වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්පන්තුව 

14. ිනින්මදෝරු මදපාර් මම්පන්තුව 

15. ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය 

16. ොර්ගස්ථ ෙගී ප්රවා න අධිකාරිය 

17. ලංකා විදුලි ෙල ෙණ්ඩලය 

18. ශ්රී ලංකා මටලිමකාම්ප 

19.මගාවිජන සංවර්ධන මදපාර් මම්පන්තුව 

20. ප්රාමේශීය මසෞඛය ධවදය නිලධාරි කාර්යාලය 
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1.3 සංවර්ධන සැලැස්සම් විෂය ෙථය  

 

සංවර්ධන සැලැස්ෙක් යනු යම්ප ප්රමේශයක පවතින මභෞතික, සොජීය , ආර්ික  ා පාරිසරික සාධක 

විධිෙත් සැලැස්ෙකට අනුව මෙම යවීමම්ප නී යානුකූල ලියවිල්ලකි. මෙෙගින් එෙ ප්රමේශමේ සංවර්ධන 

විභව ාවයන් උපායොර්ග ෙගින් ප්රමේශමේ ජන ජීවි ය තිරසාර පැවැත්ෙක් කරා මෙම යවීෙ සිදු කරනු 

ලෙයි. 

1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් 1982 අංක 04 දරණ සංමශෝධන පනමත් II 

(අ) මකාටමස් 8 (අ) අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති 

ප්රමේශයක මභෞතික ව මයන් සංවර්ධනය කිරීමම්ප  ා ක්රියාත්ෙක කිරීමම්ප ෙල ල නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය සතුව පවතී. ඉ   ෙල ල අනුව කන් මල් නගරය සද ා සංවර්ධන සැලැස්ෙක්  පිළිමයල 

කිරීමම්පදී නගරමේ මභෞතික සංවර්ධනය කරා ළගාවීෙ සද ා ප්රමුඛත්වය මදන ලදී. 

ඒ අනුව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමේශයට අයත් ූ කන් මල් නගරය ඇතුළු ග්රාෙ නිලධාරි 

වසම්ප 23 ක් තුළ පවතින මභෞතික, සොජ ආර්ික  ා පාරිසරික අංශ පිළිෙද අධයයනය මකාට එයට 

සුදුසු ඒකාෙේධ සංවර්ධන සැලැස්ෙක් සකස් කිරීෙ මෙහිදී අරමුණු කරන ලදී. මෙහිදී වර්ථොන රජමේ 

මසෞභාගයමේ දැක්ෙ ෙගින්  ඉදිරිපත් කර ඇති නාගරික සංවර්ධන සැලැස්ෙ අනුව සංවර්ධනයට මයෝජි  

සිේ මහ වාණිජ නගර 04 න් එක් නගරයක් වන ත්රීකුණාෙලය දිස්ත්රික්කලේ  පවතින ප්රධාන නගරයක් 

මලස කන් මල් නගරය සංවර්ධනය කිරීෙ  ා ජාතික මභෞතික සැලසුම්ප ප්රතිපත්තිය (2030) ට අනුව 

කන් මල් නගරයට හිිවිය යුතු සථ්ානය, ජාතික  ා ප්රාමේශීය වශමයන් සම්පෙන්ධ ාවය ප්රමේශය තුළ 

ක්රියාත්ෙක මවින් පවතින  ා මයෝජි  සංවර්ධන වයාපෘති අදාළ කර ගන්නා ලදී. 

කෘිකාර්ික නගරයක් වශමයන් සංවර්ධනය කිරීෙ කන් මල් නගර සංවර්ධන සැලැස්මම්ප මූලික දැක්ෙ 

මේ. කෘිකාර්ික අංශමේ සංවර්ධනය , ඓති ාසික, පුරාවිදයාත්ෙක ස  පාරිසරික සංමේදී ස්ථාන 

සංරක්ෂණය ස  සංචාරක ආකර්ෂණය ලො ගැනීෙ, ප්රමේශමේ ගෙනාගෙන ප සුකම්ප විධිෙත් කිරීෙ, 

යටි ල ප සුකම්ප සංවර්ධනය යන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීෙ සද ා නාගරික ප්රමේශය තුළ 

ක්රියාත්ෙක කළ යුතු සංවර්ධන උපාය ොර්ග ස  මයෝජි  වයාපෘති මෙහිදී  දුනාගන්නා ලදී. ඉ   

වයාපෘති ක්රියාත්ෙක වීෙ තුළින් වර්ෂ 2031 දී කෘිකාර්ික මස්වා සපයන නගරයක් වශමයන් කන් මල් 

නගරය සංවර්ධනය වනු ඇ . එහිදී ෙනා මභෞතික , සොජ,ආර්ික  ා පාරිසරික  ත්වමයන් මපෝෂණය 

ූ ප්රමේශයක් ෙවට කන් මල් ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීෙ තුළින් ප්රමේශමේ ජන ාවමේ ජීවන ෙට්ටෙ 

ඉ ළ නැංවීෙ මෙෙ සංවර්ධන සැලැස්මම්ප විෂය පථය  ා සැසමේ. 
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1.4  සැලසුම් ක්රියාවලිය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

පියවර 01 මූලික අධයනය 

පියවර 02 

පියවර 03 

පියවර 04 

පියවර 05 

පියවර 06 

පියවර 07 

පියවර 08 

පියවර 09 

පියවර 10 

විෂය පථය 

ප්රශ්න  ා සංවර්ධන විභව ා  දුනාගැනීෙ 

දැක්ෙ, අරමුණු  ා පරොර්ථ  දුනා ගැනීෙ 

සවිස් රාත්ෙක විග්ර ය 

සංවර්ධන සැලැස්ෙ  ා උපාය ොර්ග  ඳුනා ගැනීෙ 

නීති  ා මරගුලාසි සකස් කිරීෙ 

පළාත් පාලන ආය නමේ එකඟ ාවය 

මල්ඛණග  සැලැසේ නා.සං.අ සැලසුම්පකිටුව මව  ඉදිරිපත් 

කිරීෙ  ා අනුෙැතිය ලො ගැනීෙ 

ගැසට් ෙඟින් ප්රකාශයට පත් කිරීෙ 
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කන් මල් නගරමේ සංවර්ධන සැලැස්ෙ සකස් කිරීමම්පදී මූලික වශමයන් ප්රාථික  ා ේවිතියික දත්  
මභෞතික, සොජීය, ආර්ික  ා පාරිසරික මස්වා අංශය ආවරණය වන මලස විෂ්මල්ෂණය කරන ලදී. 
මෙහිදී මභෞතික සැලසුම්ප මදපාර් මම්පන්තුව, ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය, 
මාර්ග සංවර්ධන ලදපාර්තලේන්ුව, ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාල  ා මසෞඛය කාර්යාල, විදුලි ෙල 
නිමයෝජය සාොනයාධිකාරි කාර්යාල වැනි විවිධ ආය නයන් ෙගින් අවශය කරන දත්  ලො ගනිින්, 
නාගරික ප්රමේශමේ ඉඩම්ප භාවි ය, අපරවු  ප සුකම්ප වයාේතිය, නිවාස වයාේතිය  ා ජනග නය, 
පුරාවිදයාත්ෙක ස්ථාන වල පිහිටීෙ ස  පාරිසරික  ත්වය පිළිෙද සිතියම්ප ආශ්රමයන් විශ්මල්ෂනය 
කරන ලදී. 

පියවර 02 - විෂය ෙථය හදුනාගැනීම 

 

මෙහිදී නාගරික ධූරාවලියට අනුව නගරමේ ස්ථානග  වීෙ ජාතික ෙට්ටමම්ප සැලසුම්ප ෙගින් කන් මල් 
ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය පිළිෙදව  දුනාගමන ඇති අවශය ාවයන්  ා දැනට ප්රමේශය තුළ 
ක්රියාත්ෙක වන  ා මයෝජි  සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්ප පිළිෙදව අධයනය කරන ලදී.  

පියවර 03 - ප්රශ්න හා සංවර්ධන විභවත්ා හදුනා ගැනීම 

 

මෙහිදී නගරය තුළ පවතින එක් එක් ආය නයන් නගරමේ ඇති සංවර්ධන විභව ාවයන් වැඩිදියුණු 
කිරීෙ සද ා දායක වී ඇති ආකාරයද පැන නැගී ඇති ගැටළුකාරී  ත්වයන් ෙග රවා ග   ැකි ආකාරය 
පිළිෙදව සම්පපත් දායකයින්, පාර්ශ්වකරුවන්, රාජය  ා මපෞේගලික අංශයන්  ා සිති සොගම්ප  ා එක් 
එක් අංශයන්හි පාර්ශ්වකරුවන් නගරය දියුණු කිරීමම්ප ඇති  ැකියාව පිළිෙදව දක්වන අද ස් 
සැළකිල්ලට ගනිින් ඒවා විශ්මල්ෂනය කිරීෙ ෙගින් නගරය තුළ පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන්  ා 
ගැටළුකාරී  ත්වයන්  දුනාගන්නා ලදී. 

පියවර 04 - දැක්ම,අරමුණු හා ෙරමාර්ථ හදුනා ගැනීම 

 

මෙහිදී ප්රමේශය තුළ පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන්මගන් ෙනා මලස ප්රමයෝජන ගැනීෙටත්, ප්රමේශය 
තුළ ඇති ගැටළුකාරී  ත්වයන් ෙග රවා ගනිින් පාරිසරික, ආර්ික, සාොජීය  ා මභෞතික වන 
අංශයන්මේ සෙෙර සංවර්ධනය තුළින් නගරය දියුණුව කරා රැමගන යාෙ සද ා අවශය දැක්ෙ, අරමුණු 
 ා පරොර්ථ සකස් කරනු ලැබීය. 

පියවර 01 - මූලික අධයනය 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මෙහිදී ප්රමේශය සද ා සැලසුම්ප කරන ලද දැක්ෙ ළගා කර ගැනීෙ සද ා අරමුණු සකස් කර ගැනීමෙන් 

අනතුරුව එෙ අරමුණු ඉටුකර ගැනීෙ සඳ ා තිමෙන ශක්තීන්, දුර්වල ා, අවස්ථා ස   ර්ජන SWOT 
විශ්මල්ෂණය කරන ලදී.  

පියවර 06 - සංවර්ධන සැලැස්ම හා උොය මාර්ග හඳුනා ගැනීම 

 

මෙහිදී අරමුණු ළගා කර ගැනීෙ සඳ ා මභෞතික,  පාරිසරික , ආර්ික, සාොජයීය යන අංශ යටලත්  
මයෝජි  භූි පරි රණ සැලැස්ෙ, මයෝජි  කළාපීයකරණ සැලැස්ෙ, මයෝජි  ොර්ග ස  ප්රවා න 
සැලැස්ෙ, කෘි ආර්ීක සංවර්ධන සැලසුම්ප සකස් කරන ලදී. 

පියවර 07 - නීති සරගුලාසි සකස් කිරීම 

 

සංවර්ධන සැලැස්ෙ ෙලාත්ෙක කිරීෙ සද ා අවශය මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීෙ සම්පෙන්ධ නීති  ා  
මරගුලාසි, ඉඩම්ප පරි රණයන් සම්පෙන්ධමයන් වන නීති  ා මරගුලාසිද සංවර්ධන සැලැස්මම්ප දැක්ෙ 
කරා ළගා වීෙ සද ා දැනට  ඳුනාගත් ගැටළු  ා ඉදිරිමේදී උේග  මේ යැයි විශ්මල්ෂණය ෙගින් 
අමේක්සා කරනු ලෙන ගැටළුද අවෙ කර ගැනීෙ සඳ ා නී යානුකූල රාමුවක් ඇති කිරීෙට මෙහිදී 
කටයුතු කරන ලදී. 

පියවර 08 - ෙළාත් ොලන ආයත්නසේ එකඟත්ාවය 

 

සංවර්ධන සැලැස්ෙ සකස් කිරීමෙන් පසු එෙ සැලැස්ෙට අනුග  වන කන් මල් ප්රාමේශීය සභාමේ 
අද ස්, මයෝජනා  ා එකග ාවය ලො ගැනීෙ සඳ ා මයාමු කිරීෙ මෙහිදී අමේක් සා කරන ලදී. 

පියවර 05 - සවිස්ත්රාත්මක විශ්සල්ෂනය 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මල්ඛණග  කරන සංවර්ධන සැලැස්ෙ  වදුරටත් නිවැරදි කර ගැනීෙට අවශය උපමදස්  ා මයෝජනා 
ලො ගැනීෙ සද ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සැලසුම්ප කිටුව මව  ඉදිරිපත් කර අනුෙ  කිරීෙ 
ස  ගරු අො යතුොමේ අනුෙැතිය ලො ගැනීෙ. 

පියවර 10 - ගැසට් මගින් ප්රකාශයට ෙත් කිරීම 

 

සංමශෝධි  සැලැස්මම්ප මකටුම්පප  නී යානුකූල සැලැස්ෙක් ෙවට ප්රකාශයට පත් කිරීෙ. 

පියවර 09 - සල්ඛණගත් සැලැස්ම නා.සං.අ  සැලසුම් කමිටුව සවත් ඉදිරිෙත් කිරීම හා            

අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
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02  ෙරිච්ලේදය 

මූලික අධයනය 
 

2.1  අධයයන බල ප්රසේශය 

 

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය ත්රීකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමේ නිරි  දිශාග ව පිහිටා ඇ .  

ත්රීකුණාෙලය-මකාළඹ ප්රධාන ොර්ගමේ ත්රීකුණාෙල නගරමේ සිට කිමලෝමීටර් 40 ක් දුරකින් පිහිටි මෙෙ 

නගරය ප්රාමේශීය මල්කම්ප ෙල ප්රමේශය ස ා ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය එකෙ ොයිෙක ස්ථානග ව 

ඇ . වර්ග කිමලෝමීටර් 405.71 (ම ක්ටයාර 40571) කින් සෙන්වි  මෙෙ ප්රමේශය ග්රාෙ නිලධාරි වසම්ප 

23 කින් යුක්  මේ. ප්රාමේශීය මල්කම්ප ෙල ප්රමේශයට උතුරින්  ඹලගමුව  ා කින්නියා ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

ෙල ප්රමේශයද නැමගනහිරින් මස්රුවිල ප්රාමේශීය මල්කම්ප ෙල ප්රමේශයද දකුණින් මපාමළාන්නරු 

දිස්ත්රික්කය  ා ෙටහිරින් අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කයට ොයිම්පව පිහිටා ඇ . (සිතියේ අංක 2.1 )   
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සිතියම් අංක 2. 1: අධයයන බල ප්රසේශය- කන්ත්සල් ප්රාසේශීය සභා බල ප්රසේශය 

    

 මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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2.2  සැලසුම් සීමාව නිර්ණය  කිරීම  

 

2.2.1 හැඳින්ීම  
 

කන් මල් නගර සැලසුමෙහි සැලසුම්ප සීොව නීර්ණය කිරීමම්පදී කන් මල් ප්රමේශය මෙන්ෙ ඒ අවට ඇති 

ප්රමේශයන් පිලිෙදව ද විශ්මල්ෂණාත්ෙකව අධයනයක් සිදුකල අ ර ප්රමේශමේ  ක්රියාකාරී සීොව 

(Functional Boundary), භූමගෝලීය සීොව (Geographical Boundary)  ා පරිපාලන සීොව 

(Administrative Boundary) යන කරුණු පිළිෙදව අවධානය මයාමු කරන ලදී.  

2.2.2 ක්රියාකාරී සීමාව  
 

කන්තලේ නගරය කෘෂිකාර්මික ලපෝෂක ප්රලේශයක් සඳහා වාණිජමය හා අලනකුත් ලස්වා සපයන 

නගරයක් ලලස හඳුනා ගත හැකි අතර නාගරික භාවිතයන් ප්රධාන වශලයන් නගර මධය ලක්න්ර කර 

ගනිමින් වාප්ත ී ඇත. එලමන්ම වාණිජ භාවිතයන්, රාජ හා අර්ධ රාජ ලගාඩනැිලි, ලපෞේගලික හා 

මූල ආයතන ලමම ප්රලේශ වල වාප්ත ී  ඇත. එලමන්ම සංවර්ධන සේීඩන විශ්ලේෂණය (Development 

Pressure Analysis) ෙගින් ලමම නගරලේ සංවර්ධනය කුමන දිශාවකට පැතිර යන්ලන්ද යන්නත්, 

සංවර්ධන සේීඩනය කුමන ප්රලේශ වල බහුලව පවතින්ලන්ද යන්නත් පැහැදිලි අරන අතර ඒ ුළින් 

කන්තලේ නගර මධය හා දැනට පවතින ලන්වාසික කලාප සංවර්ධන කටයුු සඳහා බලපෑමක් එේල කළ 

හැකි ප්රලේශ ලලස හඳුනා ගන්නා ලදි.    

2.2.3  භූලගෝලීය සීමාවන්  
 

සැලසුේ සීමාව ලතෝරා ගැනීලේදී  ලපාකුරු ලලස හඳුනා ගත හැකි මානව ජනාවාස , කෘෂිකාර්මික ඉඩේ, වනාන්තර, 

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ සහ පවතින අලනකුත් ස්වභාවික සේපත් පිළිබඳව සලකා බලන ලදි. නැලගනහිරින් මහවැලි ගඟ 

හා එහි ලපෝෂක ප්රලේශය, බටහිරින් ආනවුලන්දාව ලයෝජිත රක්ෂිතය හා දකුණතින් ලසෝමාවතිය රක්ෂිතය  භූලගෝලීය 

සීමාවන් ලලස හඳුනා ගන්නා ලදි. අවසන් සැලසුේ සීමාවන් නිර්ණලේදී නැලගනහිර, බටහිර හා දකුණු දිශාවන් 

තීරණය ලකරුලන් ඉහත පැවසූ භූලගෝලීය ලක්ෂණ මත පදනේවය. 

2.2.4 ෙරිොලන සීමාව  
 

නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීලේ පරිපාලන සීමාව ලලස 1991.11.26 වන දින  අංක 690/03 ගැසට් 

නිලේදනය මින් නාගරික සංවර්ධන බල ප්රරලේශයක් ලලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති ප්රලේශය වන 

ලහක්ටයාර 40,570කින් සහ ග්රාම නිලධාරී වසේ 23කින් යුක්ත වූ  කන්තලේ ප්රාලේශීය සභා බල ප්රලේශය 

ලතෝරා ගන්නා ලදි.  වද කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල සීොව  ා කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාල 

ෙල සීොව යන සීොවන් මදකෙ එකෙ සීොවකින් නීර්ණය වී ඇ . 
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2.2.5 සැලසුම් සීමාව  
 

කන්තලේ සංවර්ධන සැලසුමට අදාලව සැලසුේ බල ප්රලේශය ලලස කන්තලේ ප්රාලේශිය සභා බල 

ප්රලේශයම ලතෝරා ගන්නා ලදි. මන්ද, ක්රියාකරී සීමාව සලකා බැලීලේදි එය නගර මධයට හා ලන්වාසික 

කලාප ු ළට පමණක් සීමා වුවද  පහත සඳහන් ලහ්ු  සාධක මත අදාල ක්රියාකරී සීමාව ප්රාලේශීය සභා සිමාව 

දක්වා දීර්ඝ කර ඇති අතර අදාළ සැලසුේ ප්රලේශය ග්රාම නිලධාරි වසේ 23කින් සහ මුළු භූමි ප්රමාණය 

ලහක්ටයාර 40,571කින් සමන්විත ලේ. 

1. කන්තලේ ප්රලේශීය සභා බල ප්රලේශයම නාගරික සංවර්ධන බල ප්රලේශයක් ලලස නේ කර තිබීම. 

2. මුළු භූමි ප්රමාණලයන් 88%ක ප්රමාණයක් වනාන්තර, ජලාශ හා කෘෂිකාර්මික ඉඩේ වලින් සමන්විත 

වන අතර  එම පාරිසරික සංලේදී කලාප ුල සංවර්ධන කටයුු පාලනය කිරීම සඳහා පවතින 

අවශතාවය සහ එම ස්වභාවික සේපත් ප්රලේශලේ ආර්ික තත්ත්වය නංවාලීමට උපලයෝගී කර 

ගත හැකි ීම.  

3. ජාතික ලභෞතික සැලසුම- 2050 අනුව කන්තලේ ප්රලේශය කෘි සංරක්ෂණ හා වන සංරක්ෂණ 

කලාප වලට ඇුලත් ීම.  

4. කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව නැවත විවෘත ී මත් සමග නව නගරයක් නිර්මාණය ී මට පවතින 

සමභාවිතාවය. 

 

 

 

 

 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

12 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම් අංක 2. 2: සැලසුම් සීමාව 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

13 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

2.3   සැලසුම් හා අවසථ්ානුකූල සන්දර්භය  

 

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය ත්රීකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමේ නිරි  දිශාග ව පිහිටා ඇ .  

ත්රීකුණාෙලය-මකාළඹ ප්රධාන ොර්ගමේ ත්රීකුණාෙල නගරමේ සිට කිමලෝමීටර් 40 ක් දුරකින් පිහිටි මෙෙ 

නගරය ප්රාමේශීය මල්කම්ප ෙල ප්රමේශය ස ා ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය එකෙ ොයිෙක සථ්ානග ව ඇ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

කන් මල් ඓති ාසික පසුබිෙ පිලිෙදව සලකා ෙැලීමම්පදී මෙෙ නගරය කන් මල් වැව පදනම්ප කරමගන 

මගාඩනැගුන කෘිකාර්ික ආර්ික ක්රෙයකට හිිකම්ප කියන ෙහු ආගික  ා සංස්කෘතික 

ලක්ෂණයන්මගන් පිරුණු නගරයකි. කන් මල් නගරය ප්රථෙමයන්ෙ “ගන් ලාව” යනුමවන්  දුන්වා ඇති 

අ ර එය දිළ භාෂාමවන් “කන් මලයි” යනුමවන් භාවි ා මකාට ඇ . එෙ දිළ වචනය පසුකාලීනව 

සිං ල භාෂාමවන් ගග ලාව යන්න, “කන් මල්” යනුමවන් භාවි ා වීමෙන් මෙෙ නගරයට කන් මල් යන 

නාෙය ලැබී ඇ .  

ආගික වටපිටාව සැලකිල්ලට මගන මස්රුවිල, මසෝොවතිය, ලංකා පටුන, ගල්ෙැටියාව රජෙ ා වි ාරය , 

සෙනළ පාලෙ වි ාරය යන ූජනීය ප්රමේශ ආසන්නව  පිහිටා ඇ . කන් මල් වැව ලදවන අේලබෝ  රජු 

විසින් නිර්ොණය කර ඇති අ ර ෙ මසන් රජු  විසින් පසුකාලීනව එය  ප්රතිසංස්කරණය මකාට සංවර්ධනය 

කර ඇ . 11 වන ශ වර්ෂමයන් පසුව සිදුවුණු දකුණු ඉන්දියානු ආක්රෙණය නිසා ද පසුකාලීනව පෘතුගීසින්, 

ලංමේසීන්  ා ඉංග්රීසි ආක්රෙණ නිසා ද  මෙෙ ගම්පොනය මවනස්කම්ප  ා විනාශ වීම්ප වලට ලක්ව ඇ . 1950 

දී ගරු ඩී.එස්.මස්නානායක ෙ  ාමේ  මගාවිජනපද නැව  නගා සිටුවීමම්ප වැඩසට න යටමත් මෙෙ 

ජනපදය නැවත පිබිදීමකට ලක් විය. 

කන් මල් නගරය ජාතික වශමයන් වැදගත් ොර්ගයන් වන අමේපුස්ස- ත්රිකුණාෙලය(A6)  ා කන් මල් - 

මස්රුවිල (B10) යන ජාතික ොර්ග පේධතිය තුල පිහිටා  තිබීෙත් ත්රිකුණාෙලය- මකාළඹ  ා ත්රිකුණාෙලය- 

ෙඩකලපුව යන ප්රධාන දුම්පරිය ොර්ග පේධතිය තුල පිහිට තිබීෙත් නිසා කන් මල් නගරය ප්රධාන ප්රවා න 

පේධතිය තුල මක්න්ද්රග ව පිහිටි නගරයක් මලස නැමගනහිර පළා  තුල වැදගත් සථ්ානයක් ගනී. මීට 

අමතරව පහත සඳහන් මාර්ග පේධති ඔස්ලස්ද කන්තලේ නගරය ආසන්න නගර හා සේබන්ධ ලේ. 

වගු අංක 2. 1: කලාපීය සම්බන්ධත්ාවය 

A6 කන්තලේ- ත්රිකුණාමලය  39 km 

A6 කන්තලේ - දඹුේල 70 km 

A6+A11 කන්තලේ- ලපාලලාන්නරුව- මඩකළපුව 162 km 

A6+A11+A9+A13 කන්තලේ- අනුරාධපුරය 106 km 
 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 

කන්තලේ නගරය නැගනහිර පළාත ුළ ලතවන ගනලේ නගරයක් ලලස හඳුනාලගන ඇති අතර ජාතික 

මභෞතික සැලසුම්ප මදපාර් මම්පන්තුව ෙගින් 2050 වර්ෂය දක්වා සකසා ඇති (NPPD) මයෝජි  සංවර්ධන 

සැලැස්ෙ ෙගින් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සාදන කාර්මික පුරයක් (Agro Based Industrial Cluster) මලස 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සංවර්ධනය කිරීෙට  දුනාමගන ඇත.  එෙ සැලැස්මම්ප ොර්මගෝපමේශයන්  මෙෙ සැලැස්ෙ සකස් කිරීෙට 

ඉව ල් වී ඇති අ ර එමස්ෙ    මකාළඹ - ත්රිකුණාෙලය ආර්ික ොව  (East - West  Economic Corridor) 

තුල පිහිටා තිබීෙත් සැලසුම්පග  ජාතික ෙට්ටමම්ප  ොර්ග පේධතියක් තුල  පිහිටා තිබීෙත්  නිසා  කන් මල් 

නගරයට වඩා වැදගත්කෙක් හිිවී ඇ . එලමන්ම, කන්තලේ නගරය කෘෂිකාර්මික හා වන සංරක්ෂණ 

කලාප වලට ඇුලත් වන නගරයක් ලලසද හඳුනා ලගන ඇත. මීට අමතරව, ත්රිකුණාමල නගරය සඳහා 

ලයෝජිත විදුලි දුේරිය  වාපෘතිය (ලකාළඹ- ත්රිකුණාමලය), ප්රමුඛතා අධිමේගී ොර්ගය (දඹුේල- 

ත්රිකුණාමලය), අධිමේගී ොර්ගය (කන්තලේ- ත්රිකුණාමලය 2030න් පසුව) ුළින් කන්තලේ නගරය ුළ 

ඍජු සංවර්ධනයක් සිදු විය හැක. ඒ අනුව ජාතික මභෞතික සැලසුම්ප මදපාර් මම්පන්තුව ෙගින් 2050 වර්ෂය 

දක්වා මයෝජි  සංවර්ධන සැලැස්ෙ යටමත් මපන්වා දී ඇති නිර්මේශ  ා ෙග මපන්වීෙ යටමත් මෙෙ සැලැසේ 

සකසන ලද අ ර ඒ තුල ජාතික අරමුණු කරා ළගා වීෙට ප්රාමේශීය සංවර්ධනය ක්රෙවත් කිරීෙ මෙෙ සැලැස්ෙ 

තුළින් සිදු කර ඇ .  

2008 වර්ෂමේ ගැසට් ෙගින් ප්රකාශයට පත්මකාට දැනට ක්රියාත්ෙක වන ත්රිකුණාෙලය විසල් නගර 

සංවර්ධන සැලැස්ෙ (Development plan for Trincomalee Metro Urban Area -2008) යටමත්ද කන් මල් 

නගරය ත්රිකුණාෙලය දිසත්්රික්කය තුල මදවන ගණමේ නගරයක් මලස  දුනාමගන ඇති අ ර මෙෙ 

සැලැස්මෙන්  කලාපකරණ සැලැස්ෙට අනුව මන්වාසික ස  කෘිකර්ෙය පදනම්ප කරගත් වාණිජ කටයුතු 

කලාපයක් මලස  දුනාමගන ඇ . එලස්ම ත්රිකුණාමලය විසේ නගර සැලසුම -2050 මින් කන්තලේ 

නගරය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සාදන කාර්මික පුරයක් ලලස දියුණු කිරීමට ලයෝජනා කර ඇත. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුොමේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය තුළ කන් මල් නගරයට හිි වී ඇති වැදගත්කෙ පිළිෙදව 

සළකා ෙැලීමම්පදී විමශ්ෂමයන්ෙ සීනි කර්ොන් ශාලාව නැව  විවෘ  කිරීෙට අදාල කටයුතු සම්පපාදනය 

කරන ෙව සඳ න්ව ඇ . මීට අෙ රව ප   සඳ න් කරුණු ඔස්මස් යින් කන් මල් ප්රමේශමේ ආර්ිකය 

නැංවීෙට කටයුතු කරන ෙව ප්රතිපත්ති ප්රකාශය තුළ සඳ න් කර ඇ .  

▪ සීනි නිෂ්පාදනය සඳ ා අවශය උක් වගා කරන භූි ප්රොණය වැඩි කිරීෙට පියවර ගන්නා අ ර ඉ ළ 

ඵලදායි ාවක් සහි  උක් වර්ග  ඳුන්වා මදනු ලැමබ්. 

▪ වසා දො ඇති කන් මල් ඇතුළු සියලුෙ සීනි කර්ොන් ශාලා මනාපොව ආරම්පභ කිරීෙට කටයුතු 

කරන අ ර අවශය ාවය පරිදි නව කර්ොන් ශාලා ඉදිකිරීෙට මපෞේගලික අංශයට අවශය 

දිරිගැන්වීම්ප ලො මදනු ලැමබ්. 

 

▪ උක් වගාව සඳ ා අවශය ජලය කාර්යක්ෂෙව භාවි ා කිරීෙට අවශය වන  ාක්ෂණික දැනුෙ ලො 

දීෙටත්, ප්රාේධන අවශය ා සපුරාලීෙටත් කටයුතු මකමර්. 

 

එමෙන්ෙ ත්රීකුණාෙලය නගරය පිළිෙදව සඳ න් වී ඇති සියළුෙ සංවර්ධන කටයුතු  ර ාද කන් මල් 

නගරයට විමශ්ෂ ෙලපෑෙක් එල්ල වනු ඇ . එනම්ප ත්රීකුණාෙලය වරාය  ා ගුවන් ම ාටුමපාළ මක්න්ද්ර කර 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ගනිින් මගාඩ නැමගන  ‘C’  ැඩමේ ආර්ික මකාරිමඩෝ නෙය, ත්රීකුණාෙලය නගරය සිේ ෙ  වාණිජ 

නගරයක් මලස ස  ම ාරතුරු  ාක්ෂණය, දැනුෙ, පර්මේෂණ, සංචාරක ස  මස්වා සැපයුම්ප වැනි එක් එක් 

මක්ෂ්ර වලට ප්රමුඛ ාවය ලො මදන මපාකුරු නගර පේධතියක් මලසද සංවර්ධන කිරීෙ සඳ න් කළ  ැක. 

ත්රිකුණාෙලය දිසත්්රික්කයට සා මේක්ෂව කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශ ය තුළ පදිංචි මුළු ජනග ණය 

සැළකී මම්පදී කන්  මල් නාගරික ප්රමේශයට  සිේවන ස්ථානය හිිමේ. ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමේ 2018 

වසමර්දී සෙස්ථ ජනග නය 397000 ක් වු අ ර මෙයින් 14% ක් එනම්ප 57,784 ක් කන් මල් ප්රාමේශීය සභා 

ෙල ප්රමේශය තුළ වාසය කරනු ලෙයි. ෙල ප්රමේශය තුළ වාර්ික ජනග න වර්ධන මේගය 0.3% මලස 

වාර් ා ලේ. එයට අනුව  දළ ජනග න ඝනත්වය ව.කි.මී. 1ට පුේගලයින් 142ක් වන අතර ශුේධ ජනගහන 

ඝනත්වය ව.කි.මී. 1ට පුේගලයින් 1582ක් ලේ. . මපාකුරු ජනාවාස මලස ජනග නමේ වයාේතිය ෙල 

ප්රමේශය තුළ පැතිරී පවතී.  

ජාතින් අනුව ජනග න වයාේතිය සැලකිල්ලට ගැනීමම්පදී 81% ක් සිං ල ජනග නයක් සිටින අ ර 14% 

මුස්ලිම්ප ජනග නය ද 4% ක් මදෙල ජනග නයද 1% ක  ප්රොණයක් මවනත්  ජනග නය දැකග   ැකිය.  

එෙ ජනග නමයන් වැඩි ප්රොණයක් ස්ත්රීන් වන අ ර 2019 වසමර් පුිතිරි අනුපා ය පිරිි 100ට ගැ ැණු 

102 කි. වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය සලකා බැලීලේදී  14ට අඩු පිරිස 31%ක් ද 14-60 අතර පිරිස 60%ක් 

ද 60ට වැඩි පිරිස 9%ක් ලලසද වාර්ථා ලේ. එලමන්ම, ධදනික සංසරණ  ජනග නය 71,000ක් පෙණ වන 

අතර  ඔවුන්මේ අවශය ා සපුරාලීෙ සඳ ා නගරයට පැිමණ්. මොම ෝ මදනා පැිමණන්මන් වාණිජෙය 

අරමුණු ස  පරිපාලන මස්වය ලො ගැනීෙ සඳ ා ය.දැනට පවතින වාර්ික ජනග න වර්ධන මේගය වන 

0.3 % ප්රතිශ ය සැලකිල්ලට ගනිින් සිදුකළ ජනග න පුමරෝකථනයට අනුව සහ කන්තලේ සීනි 

කර්මාන්ත ශාලාව නැවත  පන ගැන්ීමට ලයෝජනා ීමත් සමඟ 2031 වන විට ජනග නය 72,825 ක් මලස 

අමේක්ෂා මකමර්.  

ප්රස්ත්ාර අංක 2. 1: ජනගහන වර්ධනය 
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2019 සම්පපත් පැතිකඩ දත්  වලට අනුව අධයන ප්රමේශය තුල නිවාස ඒකක ප්රොණය 14,813ක් මේ.  ඒ 

අනුව 2019 වර්ෂය වන විට කුටුම්පභයක විශාලත්වය 4 කි. නිවාසවල ස්වභාවය පිලිෙදව සැලකීමම්පදී නිවාස 

වලින් 84% ක් ස්ිර නිවාස ද 12% අර්ධ ස්ිර නිවාසද 4% ක්  ාවකාලික නිවාස ද මේ වර් ොන නිවාස 

ඝනත්වය සැලකීමම්පදී  දළ   නිවාස ඝනත්වය ම ක්ටයාර් 1 ට නිවාස 1 කටත් අඩු (0.33) ප්රොණයකි. දළ   

නිවාස ඝනත්වය එමස් වුවද ශුේධ නිවාස ඝනත්වය ම ක්ටයාර් 1 ට නිවාස 4 මේ.  

සැලසුම්ප ග  කාලය වන 2031 වර්ෂය වන විට ජනග නය 72,825 මේ යැයි පුමරෝකථනය කර තිමබ්. ඒ 

අනුව පවුලක සාොනය සාොජික සංඛයාව 4 ක් මලසට  වදුරටත් උපකල්පනය කිරිමම්පදී අවශය මන්වාසික 

ඒකක ප්රොණය 18,206 කි. ඒ අනුව අෙ ර නිවාස 3,393ක අවශය ාවයක් පවතී. දැනට පවතින අර්ධ ස්ිර 

නිවාස  ා  වකාලික නිවාස ද ජනග න වර්ධනය සෙග අවශය වන නිවාස සංඛාව ද සැලකිල්ලට ගැනීමම්පදී 

2031 වන විට අවශය අෙ ර නිවාස සංඛාව 5,751 මේ.  

කන් මල් ආර්ික වර්ධනය පිළිෙද සලකා  බැලීලේදී  ප්රධාන වශමයන්ෙ කෘිකර්ෙය පදනම්ප කරගත් 

කෘිකාර්ික ආර්ික රටාවක් ෙ  රදා පවතින ෙව  දක්නට ලැමබ්. භූමගෝලීය පිහිටීෙ කෘිකාර්ික කටයුතු 

සද ා මයෝගය හි කර මේශගුණික ස  පාරිසරික  ත්ත්වයන් කෘිකාර්ික කටයුතු සද ා මයෝගයව 

පැවතීෙ කෘි ආර්ිකමේ ඉ ල  වර්ධනයට ම ්තු වී ඇ .  

වගු අංක 2. 2: සස්වා නියුක්තිය 

මස්වා නියුක්තිය ගණන  ප්රතිශ ය 

කෘිකාර්ික මස්වා නියුක්තිකයින් සංඛයාව 23,691 41% 

සත්ව පාලනමේ  නියුක්තිකයන් සංඛයාව 9,245 16% 

රජමේ මස්වා නියුක්තිකයන් සංඛයාව 8,090 14% 

ධීවර  ලස්වා  නියුක්තිකයින් සංඛයාව 5,778 10% 

මපෞේගලික මස්වා නියුක්තිකයන් සංඛයාව 3,467 6% 

විමේශ   ලස්වා නියුක්තිකයින් සංඛයාව 1,734 3% 

අර්ධ රාජ ලස්වානියුක්තිකයන් සංඛයාව 1,156 2% 

එකතුව 53,161 92% 

 

 

මුළු මස්වා නියුක්තිමයන් 41% ක් කෘිකාර්ික කටයුතු සද ා නියැලීෙ කෘි ආර්ිකමේ වර්ධනයට ෙ ගු 

පිටුව ලක් වී ඇ . කෘිකාර්ික අංශය තුල ප්රධානෙ වගාව  වී වගාව වන අ ර එය මුළු භුි පරි රණමයන් 

16% ක (ලහක්ටයාර 6225) භුි ප්රොණයක් මේ. වී වගාවට අෙ රව අතිරික්  වගා ඉඩම්ප පවතින අ ර එෙ 

ඉඩම්ප තුළ ආර්ික මභෝග මලස පළතුරු  ා  එලවළු අතුරුමභෝග මලස වගා කරන අ ර අමනකුත් මභෝග 

මලස  ෙඩඉරිගු ,  මුං ඇට ,කවුපි , රටකජු  වගා මකමර්.  ඊට අෙ රව මලාකුලූණු,  රතු ලූණු  , කුරක්කන් , 

මූලාශ්රය : 2019 සම්පපත් පැතිකඩ  - කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාලය 
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ඉගුරු  සුළු වශමයන් වගා මකමර්. පළතුරු  වගාවන් මලස මකමසල් ,අඔ , පැමපාල් , මදාඩම්ප , මේර , 

අන්නාසි , මදහි යන මභෝග  වගාමකමර්. 

 වද, කන් මල් කෘිකාර්ික ආර්ිකයට විශාල දායකත්වයක් හිිකර දුන් 1960 ඔක්ම ෝම්පෙර් ෙස 

ආරම්පභ කරන ලද දකුණු ආසියාමේ ඇති විශාල ෙ  සීනි කර්ොන්  ශාලාව කන් මල් පිහිටා ඇ . එහි 

නිෂ්පාදන කටයුතු සඳ ා අවශය උක් වගාවට මුළු භූි ප්රොණමයන් 17%කට අධික ප්රතිශ යක් (ම ක්ටයාර් 

6,491) ක ඉඩම්ප ප්රොණයක් උක් වගාව සද ා මයාදාමගන ඇ . එෙ කර්ොන් මේ මස්වා නියුක්තිය සලකා 

ෙැලීමම්පදී  10,000ට ආසන්න මස්වක ප්රොණයක් සෘජුව  ා වක්රානුකූලව සම්පෙන්ධ වී ඇ . 1980 වර්ෂමේ 

සිට 1986 වර්ෂය දක්වා කාල පරාසය තුළ පෙණක් ිලියන 70 ට අධික ලාභයක් වාර්ථා කරන ලද අ ර 

මෙවැනි  ත්වයක් තුළදී සීනි කර්ොන් ශාලාව මපෞේගලීකරණමේ ප්රතිඵලයක් මලස 1994 කාලසීොව 

තුළදී  ට ගැනුනු උේමගෝෂණ  ා අභයන් ර ගැටළු ම ්තුමවන් මෙෙ කර්ොන් ය වැසී යන ලදී. මෙෙ 

ම ්තුමවන් කර්ොන් ය තුළින් ජනනය වුනු ආර්ික ප්රතිපල ශ්රී ලංකා ආර්ිකයට මෙන්ෙ කන් මල් ප්රධාන 

ආර්ිකයට මෙන්ෙ සොජ රටාවටද ෙලපෑම්ප එල්ල කරන ලදී.  

 මෙවැනි  ත්වයක් තුළදී නැව  වරක් 2015 වර්ෂමේ  ශ්රී ලංකා ආමයෝජන ෙණ්ඩලය විසින් මෙෙ 

කර්ොන්  ශාලාව නැව  ආරම්පභ කිරීෙට ගිවිසුම්ප අත්සන් කර ඇති අ ර වර් ොනමේ  එහි කටයුතු  සිදු 

මවින් පවතී. මෙෙ කර්ොන් ය නැව  ආරම්පභ කිරීෙ තුළීන් රමට් ආර්ිකයට මෙන්ෙ කන් මල් 

කෘිකාර්ික ආර්ිකමේ ප්රවර්ධනයට සෘජුවෙ ෙලපානු ඇ .  

කන් මල් ප්රමේශීය සභා ෙල ප්රමේශමේ වගා කටයුතු වලට අෙ රව සත්ත්ව පාලනය  ා ධීවර කර්ොන් යද 

දක්නට ලැමබ්. ලේ අතරින් 16%ක ප්රතිශතයක් සත්ව පාලන කටයුතු වල නිර ව සිටී. සත්ව පාලන කටයුතු 

මලස එළ ගවයන් , මී ගවයන්, ඌරන් , එළුවන්   ා කුකුල් පාලනය දැක ග   ැකිය. විමශ්ෂමයන්ෙ 

කන් මල් මී කිරි නිෂ්පාදනය සද ා ලංකාව තුළ කීර්තිෙත් නෙක් දිනා ඇති අ ර එය ප්රමේශමේ ආර්ිකයට 

මෙන්ෙ ජීවමනෝපායට රුකුලක් වී ඇ . එමස්ෙ 10%ක ලස්වා නියුක්තියක් ධිවර මෙෝට්ටු 186 ක් මයාදා 

ගනිින්  ිරිදිය ධිවර කර්ොන්  මේ මයමදන අ ර වාර්ිකව මෙට්රික්  මටාන් 400ක පමණ  ෙත්සය 

අස්වැන්නක් ලො ගනී. එය ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කලේ මුළු මත්ස නිෂ්පාදනලයන් 23%ක ප්රමාණයකි.            

මම්ප අනුව කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප මකාට්ඨාශය තුල කර්ොන්  අංශමේ දායකත්වය ගත් කල ඉ ා අඩු 

ෙට්ටෙක පවතින ෙව දක්නට ලැමබ්.  1955 ගල්ඔය වයාපෘතිය යටමත් ඩී.එස්.මස්නානායක ශ්රීෙ ාමණෝ 

විසින් කන් මල් මගාවි ජනපද වයාපාරය ආරම්පභ කරන ලද අ ර කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව 

ප්රමේශමේ කර්ොන්  අංශය තුළ දැවැන්  දායකත්වයක් ආර්ිකයට ලො දුන් නමුත් අද වන විට එය ශූන 

තත්ත්වයට පත් ී ඇත.  මුළු භුි පරිමභෝජනමයන් 17% ක භුි ප්රොණයක් උක් වගාව නිසි පරිදි ආරම්පභ 

කර ඌන භාවි  ඉඩම්ප සංවර්ධනය කිරීමෙන් කර්ොන්  අංශමේ ප්රවර්ධනය තුලින් කන් මල් ප්රමේශමේ 

ආර්ික ෙට්ටෙ නගාසිටුවීෙට පියවර ග   ැකිය.  
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18 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

මම්ප  ැරුනු විට කුඩා පරිොණ  කර්ොන් යන් මලස,මොටර් රථ අළුත්වැඩියාව, මබ්කරි, වඩුවැඩ, කිරි 

නිශ්පාදනය, නිි ඇදුම්ප නිශප්ාදනය, අත්යන්ර මරදිපිළි කර්ොන් ය විසිතුරු මසල්ලම්පෙඩු නිශ්පාදනය   ා  

ඉදිකිරීම්ප ආශ්රි  කර්ොන්  මලස සිමෙන්ති ආශ්රි  නිෂ්පාදන කර්ොන් ය , ගමඩාල් කර්ොන් ය , වළං 

කර්ොන් ය  වැනි කර්ොන්  ද ප්රමේශය පුරා වයාේ ව පවතී.  

වගු අංක 2. 3: ප්රලේශලේ ජල සැෙයුම 

 

මූලාශ්රය : ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය-2018 
 

මස්වා අංශය සඳහා  මුළු ජනග නමයන් 22% ක ප්රමාණයක් සම්පෙන්ධ මේ. ඒ අතරින් රාජය අංශය සඳහා 

14%ක් ද ලපෞේගලික අංශය සඳහා 6%ක් ද අර්ධ රාජ ලස්වාව සඳහා 2%ක ප්රමාණයක්ද ඇුලත් ලේ.. 

නගරය ුළ සියලුම වාණිජ කටයුු  මෙන්ෙ ප්රලේශීය සභාව, ප්රාලේශිය ලේකේ කාර්යාලය, මවනත් රජමේ 

ආයතන  වැනි පරිපාලන කාර්යාල ස  මරෝ ල, පාසල්, මූලය ආය න, ෙධයෙ ෙස් නැවතුම්පමපාළ, ෙධයෙ 

මවළඳමපාළ, ස  මවනත් මස්වා ස්ථාන සියේලම පිහිටා ඇත.  

ෙල ප්රමේශය තුළ කුටුම්පභ ජල පරිමභෝජනය පිළිෙඳ සළකා ෙැලීමම්පදී වැඩි වශමයන්ෙ භාවි ා වන්මන් නළ 

ජලය වන අ ර එය ප්රතිශ යක් වශමයන් 81% කි. ලිං ජලය භාවි ය 19% ක්. දැනට කන්තලේ ජල 

පිරිපපහදු මධස්ථානලේ පිහිටා ඇති ජල කුළුණ හරහා 54,000m3ක ජල ධාරිතාවයක් සපයන අතර ඒ 

අතරින් 6,250m3ක  ප්රමාණයක් කන්තලේ ප්රලේශයටද අලනක් ප්රමානය නගර සන කඩවත්, කින්නියා  

, තබලගමුව සහ කුච්චචලේලි ප්රලේශලේ ලකාටසක් ආවරණය කරනු ලබයි. කන්තලේ සැලසුේ බල ප්රලේශය 

ුල ජල සැපයුම පහත වගුව ආශ්රලයන් පැහදිලි කළ හැකි අතර ඒ අනුව මුළු නිවාස සංඛාලවන් 19%කට 

නළ ජල පහසුකේ ලනාමැති බව හඳුනා ගත හැක. 

ප්රමේශමේ කර්ොන්   ා  කුටුම්පභ වල විදුලි ෙල ශක්ති පරිමභෝජනය පිළිෙඳව සළකා ෙැලීමම්පදී  91%  විදුලිය 

පරිමභෝජනය කරනු ලැමබ්. භූිම ල් පරිමභෝජනය කරන ප්රොණය 9% ක් වැනි අඩු ප්රොණයක් මේ.  

ප්රාමේශීය මල්කම්ප මකාට්ඨාශය තුළ ොර්ග පිළිෙඳ සළකා ෙැලීමම්පදී ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ොර්ග 

3ක් ද ොර්ග සංවර්ධන මදපාර් මම්පන්තුව සතු ොර්ග 4 කින්ද සෙන්වි  මේ. මසසු ොර්ග සියල්ලෙ ප්රාමේශිය 

සභාව යටමත් නඩත්තු වන ොර්ග වන අ ර එෙ ොර්ග වලින්  70%  ක් පෙණ  අෙලන්  ත්ත්වමේ පවති. 

නිවාස ලතාරුරු ආවරනය වන ප්රලේශ ආවරනය ලනාවන ප්රලේශ 
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කන්තලේ  23 14,813 12,051 81% 2,762 19% 
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19 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

මෙෙ  ත්වය මන්වාසික කලාප අ රත් කාිකාර්ික කළාප අ රත් ගෙනාගෙනයට  ා ප්රවා න කටයුතු 

වලට දැඩි ොධාවක් වී ඇ .  

ප්රමේශය සද ා මූලික ප්රවා න ප සුකම්ප සපයන ප්රධාන ොධය වන ෙස ් ා දුම්පරිය නැවතුම්පමපාල එකට 

ෙේධව ස්ථානග වි ඇති අ ර  මෙය ප්රවා නමේදී ප්රවා න මක්න්ද්රස්ථානයක් මලස භාවි ා කල  ැක. 

මන්වාසික කලාප  ර ා ෙස් රථ ගෙනාගෙනය සිදුවුවද ප්රොණවත් ෙස ්රථ මනාෙැති වීෙ තුල  ඇ ැම්ප 

ප්රමේශවලට ගෙන් ගන්නා ෙස් රථ වාර ගණන සීො වී ඇ .  මෙෙ  ත්වයන් තුළ ප්රවා නමයන් ඇති 

කරන්නා ූ ගැටළු ෙ  ජන ජීවි මේ ධදනික කටයුතු සිදු කිරීමම්පදී ගැටළුකාරී  ත්වයන් නිර්ොණය වී 

ඇ .  එමස්ෙ ප්රමේශය තුළ නිෂ්පාදි  භාණ්ඩ මෙන්ෙ ප්රමේශය කරා මවනත් ප්රමේශ වල සිට භාණ්ඩ 

ප්රවා නය දුම්පරිය ෙගින් කළ  ැකි වුවද දිනකට වාර මදකක් දුම්පරිය ගෙන් ගන්නා ෙැවින්  ා දුම්පරිය 

ප්රවා නමේදී ග වන කාලය වැඩි ෙැවින් මෙහි කාර්යක්ෂෙ භාවය පිළිෙදව ගැටළුකාරී  ත්වයන්ට 

මුහුණදීෙට සිදුව ඇ .     

සොජ යටි ල ප සුකම්ප අතින් ගත් කල, මසෞඛයය  ා අධයාපන ස්ථානය ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී කන් මල්  

නාගරික ජන ාවමේ මසෞඛය කටයුතු  සම්පෙන්ධව කරන ලද අධයනමේදී දිස්  රකි් මූලික මරෝ ල, මසෞඛය 

ධවදය නිලධාරි කාර්යාලය, මවන්ඩ රාසන්පුර ආයුර්මේද ෙධයස්ථානය, වාන්ඇළ  ා අේමෙෝපුර ග්රාමීය 

මරෝ ල් ප්රධාන වශමයන් කටයුතු කරනු ලෙන  ෙව දක්නට ලැමබ්. නාගරික ජන ාවමේ මසෞඛය අවශය ා 

සපුරාගැනීෙට අවශය මුලික ප සුකම්ප  නගරය තුල ප්රොණවත් ෙට්ටෙක පැවතුනද නවීන ධවදය ප සුකම්ප 

වල හිගයක් පවති. එමස්ෙ  දිසි අවශ ා මවනුමවන් මරෝගීන් ත්රිකුණාෙලය, දඹුල්ල, කුරුණෑගල, ෙ නුවර, 

අනුරාධපුර  ා ෙඩකලපුව යන මරෝ ල් මව  මයාමු කරනු ලෙයි. මෙෙ ප්රමේශමේ ෙහුලව පවතින විමශ්ෂ 

මසෞඛය ගැටළුවක් මලස වකුගඩු ආශ්රි ව මරෝගය  දුනාග   ැක. මෙෙ මරෝගය වාන්ඇළ, අේමෙෝපුර, 

ජයන්තිපුර, සූරියපුර  ා පන්සල්මගාඩැල්ල යන ප රමේශයන්හි ෙහුලව වාර් ා මේ. මම්ප සද ා ප්රධාන ම ්තුවක් 

වී ඇත්මත් බිෙට සුදුසු ෙට්ටමම්ප පානීය ජල ප සුකම්ප මනාෙැති වීෙයි. කන්තලේ මූලික ලරෝහලේ පහසුකේ 

පිලිබඳව සලකා බැලීලේදී එය වාට්ටු සංකීර්ණ 06කින් සහ ඇඳන් 253කින් සමන්විත ලේ. දදනිකව 

ලන්වාසික ලරෝගීන් 175ක් පමණ ද බාහිර ලරෝගීන් 1360ක් පමණ ද ලමයින් ප්රතිකාර ලබා ගනී. 

කන්තලේ ප්රලේශය ුළ අධාපන මට්ටම පිලිබඳව සලකා බැලීලේදී මුළු පාසේ සංඛාව 80ක් ලලස හඳුනා 

ලගන ඇත. ඒ අතරින් 53ක් ලපරපාසේද 27ක් ප්රාථමික හා ේීතියික පාසේ ලේ. 12,135ක සිසුන් ප්රමාණයක් 

ලමම පාසේ ුලින් අධාපනය ලබන අතර ගුරු සිසු අනුපා ය 1:22 ක් මලස පවතී. මීට අමතරව ලපර 

පාසේ යන වයලස් ළමුන්ලගන් 49%ක ප්රමාණයක් ලපර පාසේ ලනායන අතර පාසේ යන වයලස ්

ළමුන්ලගන් 17%ක ප්රමාණයක් පාසේ අධාපනය ලනාලබයි.  ගුරු හිගය ස  අධයාපනය ලැබීෙට අවශය 

මභෞතික සාධක වන විදයාගාර, ක්රීඩා ප සුකම්ප, පුස ්කාල ප සුකම්ප ස  අෙ ර පංති මෙෙ ප්රමේශය තුළ 

මනාෙැති වීෙ ප්රලේශලේ  සමස්ථ අධාපන ක්රමය බිඳ වැටීමට ලහ්ු ී  ඇත. විලශ්ෂලයන්ම ගුරු හිඟය සඳහා 

ප්රධාන ලහ්ුව ී ඇත්ලත් ඔවුන්ට අවශ ලන්වාසික පහසුකේ ලනාමැති ීමයි. 
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මෙෙ ප්රමේශය තුළ ජනනය වන අපජල  ා වැසි ජල කළෙනාකරන සැලැස්ෙක් දක්නට මනාෙැති වීෙ තුළ 

ගැටළුකාරී  ත්වයන් ඇති කර ඇ . නගර මධය ුළ පවතින කාණු පධතිලේ පවතින අක්රමිකතා 

ලහ්ුලවන් වර්ෂා කාලය ු ළ සුළු ගංවුර තත්ත්වයක් ඇති වන අතර එය දදනික ජන ජීවිතයට බලපෑමක් 

ඇති කරයි.  

දදනිකව ලටාන් 05ක පමණ ඝන අපරව ප්රමාණයක් බැහැර වන අතර ලමම  අපද්රවය ප්රාමේශීය සභාමේ 

ට්රැක්ටර් ෙගින් මස්රුවිල අල්ල-කන් මල් ොර්ගමේ  9 වන කණුව ආසන්නමේ පිහිටි විවෘ  භූියකට කිසිදු 

කසළ මවන්කිරීමම්ප ආරක්ෂි  ක්රෙමේදයකින් ම ාරව ෙැ ැර කරනු ලැමබ්. මෙෙ කසළ ආ ාරයට ගැනීෙට 

රක්ෂි  වනාන් ර වල මවමසන වල් අලින් ස  වන සතුන් පුරුදු වී සිටින අ ර මෙෙ ප්රමේශය තුළ දිවා රාත්රී 

කාලය තුල මෙෙ සතුන් සංසරණය වීෙ ෙගින් අනාග මේ අලි ි නිස් ගැටුෙක් නිර්ොණය වීෙට ඇති ඉඩකඩ 

ෙහුල මේ.  

කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප මකාට්ඨාශය තුල ඇති ඉඩම්ප වල අයිතිය මදස ෙැලිමම්පදී වැඩි ඉඩම්ප ප්රොණයක් 

රජය සතු වීෙ නිසා ඉඩම්ප සද ා ඇති වාණිජෙය ඉල්ලුෙ ප ල ෙට්ටෙක පවතී. එමස්ෙ කන් මල් නගර 

ෙධයමේ වාණිජ කටයුතු සද ා මයාදා ග   ැකි ඌන භාවි යන් සහි  ඉඩම්ප ෙහුලව දැකග   ැකි අ ර 

එෙ වැඩි වාණිජ  වටිනාකෙකින් යුත් ඉඩම්ප  වාණිජ කටයුතු සද ා මයාදා ගැනීමම්ප ක්රෙමේදයක් මෙෙ 

සැලැස්ෙ තුළින් මයෝජනා කිරීෙට කටයුතු කරනු ලැමබ්.    

කන් මල් භුි පරි රණය පිලිෙදව අධයනමේදී එහි වැඩිෙ ප්රතිශ යක් මලස 33.16% (ම ක්ටයාර් 

13,456.28)  ක් වනාන් ර වලින් සෙන්වි  වන ෙව දැකිය  ැකි අ ර ජලාශ  ා ළදු කැළෑ සද ා 18.41% 

ක ප්රතිශ යක් මලස (ම ක්ටයාර් 7473 ක්) මේ. සෙස් යක් වශමයන් සැලකීමම්පදී භුි පරි රණමයන් 

විශාල ප්රතිශ යක් ම වත් 51.57% ක ප්රොණයක් ස්වභාවික පරිසර පේධතියකින් සෙන්වි  වන අ ර  

මන්වාසික භාවි යන් සද ා මවන්ව ඇත්මත් අඩු ප්රතිශ යන් වන අ ර එය 7% වැනි ප්රොණයක් 

(ම ක්ටයාර් 2924.90) මේ (ඇමිණුම 04).  ඒ අනුව මෙෙ ප්රමේශය කෘිකර්ොන් ය පදනම්ප කරගත් 

පාරිසරික සංමේදී ප්රමේශයක් මලස  දුනාග   ැක. කන් මල් කෘිකාර්ික ආර්ිකමේ පැවැත්ෙ රදා 

පවතින්මන් ද මෙෙ පාරිසරික සංමේදී පේධතිමේ පැවැත්ෙ ෙ  මේ. එමෙන්ෙ ත්රිකුණාෙලය නගරයට  ා  

අවට ප්රමේශයන්ට පානීය ජල සම්පපාදන ප්රධාන මුලාශ්රය වශමයන් කන් මල් ජලාශය  දුනාග   ැක. ඊට 

අෙ රව ජාතික  ා ප්රාමේශීය වශමයන් වැදගත් විශාල වනරක්ි  කලාපයකින් මෙෙ ප්රමේශය සෙන්වි  

වීෙත් නිසා මෙෙ සංමේදී පාරිසරික පේධතිය ආරක්ෂා කිරීෙ ඉ ා වැදගත් මේ.  

ෙල ප්රමේශය තුල ස්වභාවික ආපදා පිලිෙදව විෙසීමම්පදී නියගය  ා අලි ි නිස් ගැටුෙ ප්රධාන වශමයන් දැකග  

 ැක. කන් මල් වියලි කළාපමේ පිහිටා ඇති ෙැවින් වසමර් වැඩි කාල සීොවක් වියළි කාලගුණයක් පවතී. 

මෙෙ  ත්වය වසමර් ෙැද උග්ර වන අ ර ප්රමේශ වශමයන් සැළකීමම්පදී අේමෙෝපුර,රජවැව, සිනිපුර, 

ෙටුකච්චිය යන ග්රාෙ නිලධාරි වසම්පවල ප්රමේශවාසීන්  නියඟය ම ්තුමවන් පීඩාවට පත් මේ. මෙෙ ප්රමේශමේ 
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වගා කටයුතු වලටද නියඟය දැඩි මස් ෙලපාන අ ර බීෙට  ා අමනකුත් අ යාවශය කටුයතු සඳ ාද ජලය 

මනාෙැති වීෙත් ප්රධාන ගැටළුවක් වී ඇ . 

ෙල ප්රමේශමේ  මන්වාසික කලාපයන්  රක්ෂි   ා ජල මුලාශ්ර වලට සමීපව පිහිටා ඇති ෙැවින් වනාන් ර වල 

සිට ජල මපෝි  ප්රමේශ කරා පැිමණන වල් අලින් නිසා අලි ිනිස් ගැටුෙ  දක්නට ලැමබ්. එමස්ෙ මෙෙ 

ගැටළුව නිරාකරණය කිරීෙට අවශය නිසි ආරක්ෂි  පියවරයන් දැකග  මනා ැක.  ප්රමේශ වශමයන් 

සැළකීමම්පදී අේමෙෝපුර, ජයන්තිපුර , වාන් ඇළ, සීනිපුර, සූරියපුර, පන්සැල්මගාඩැල්ල යන ප්රමේශ වලට 

වල් අලින් පැිණීෙ ම ්තුමවන් ප්රමේශවාසින්මේ ධදනික කටයුතු වලට විශාල ොධාවක්  වී ඇ . මෙෙ 

ප්රමේශ ආරක්ෂා කිරීෙ සද ා අලි වැට ඉදිකර මනාෙැති වීමෙන් ඔවුන්මේ ජිවි  වලට අවදානෙක් පවතී  

විවෘත එළිමහන් ලපලදස් පිලිබඳව සලකා බලන විට කන්තලේ ප්රලේශය ුළ ලහක්ටයාර 10ක භූමි 

ප්රලේශයක් ලපාදු ජනතාවලේ පරිලභෝජනය සඳහා සංවර්ධනය කර ඇත. ඒ අතර ක්රීඩාංගන, උදාන සහ 

විවෘත නැරබුේ ප්රලේශ ලේ. 

 

වගු අංක 2. 4: විවෘත් එළිමහන් ස්ථාන 

 

ක්රීඩාංගන ගන් ලාව ක්රීඩාංගනය 

මවන්රාසන්පුර යුනිට් 16 ක්රීඩාංගනය 

නූර් මොම ාෙඩ් ක්රීඩාංගනය 

අේමෙෝපුර ක්රීඩාංගනය I 

අේමෙෝපුර ක්රීඩාංගනය II 

පන්සල්මගාඩැල්ල ක්රීඩාංගනය 

උදයාන ගන් ලාව ළො උදයානය 

අේමෙෝපර ළො උදයානය I 

අේමෙෝපර ළො උදයානය II 

වාන්ඇළ ළො උදයානය 

නැරඹුම් ස්ථාන කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ 

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ 

ගෘහසථ් සොදු ස්ථාන  

 

කන් මල් ෙධය විදයාලමේ ගෘ සථ් 

ක්රීඩාංගනය 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 

 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

22 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම් අංක 2. 3: භූමි ෙරිහරණ රටාව 

 

 

 

 

 

 

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

23 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම් අංක 2. 4: ොරිසරික සංසේදිත්ා විශ්සල්ෂණය  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

24 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම් අංක 2. 5: සංවර්ධන පීඩන විශ්සල්ෂණය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

1 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වන පරිච්චලේදය 

නගර සංවර්ධන සැලසුමම්ප 

අවශය ාවය   



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

25 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

03 ෙරිච්ලේදය 

නගර සංවර්ධන සැලසුසම් අවශයත්ාවය 
 

කන් මල් නගරය යනු ඉ ාෙ සංමේදී පරිසර පේධතියකට හිිකම්ප කියන  සංවර්ධනය කල  ැකි 

විභව ාවයන්මගන් පරිපුර්ණ වු ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය තුල පිහිටි කෘිකාර්ික අර්ථක්රෙයකින් ම බි 

නගරයක් මලස  දුනාමගන  ඇ .   නගරමේ පවතින සංවර්ධන  තීව්රර ාවය  ස   සංවර්ධන  රටාව  ා 

ගැටළු ස  විභව ා ද   සැලකිල්ලට මගන කන් මල් නගරය නිසි සැලසුෙක්  ා පාලනයක් යටමත් 

සැලසුම්පග ව සංවර්ධනය කල යුතු නගරයක් මලස  දුනාමගන ඇ .  

මූලික අධයනලේදී සිදු කළ සමීක්ෂණ අනුව නගරලේ ප්රධාන ගැටලු වශලයන් පහත විස්තර කරනු 

ලබන ප්රශ්න හඳුනාගත් අතර, එම ගැටලු අවම වන ආකාරයට විධිමත් සංවර්ධනයක් කරා ලයාමු ලකාට 

නගරලේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහල දමා ඵලදායිතාවය වැඩි කිරීමට නිසි දායකත්වයක් ලබා දීමට නව 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශතාවය දැඩිව ඇත.  

3.1  මූලික අධයයනලේදී හදුනාගත් නගරලේ ප්රධාන ප්රශ්න 

 

කන් මල් නාගරික සංවර්ධන   ෙල ප්රමේශය තුල සොජීය  ා අර්ික වශමයන්  සංවර්ධනය කල  ැකි 

විභව ාවයන් පැවතුනද එෙ සම්පපත් ප්රශසථ් මලස මයාදා මනාගැනීෙ දැකග   ැකිය. ලමම ගැටලුව 

ප්රධාන අංශ ුනක් ඔස්ලස් සලකා බැලිය හැක.  

▪ නගර සීමාව ුළ ඉඩේ ඌණ භාවිතයට ලක්ී තිබීම  

 කන් මල් නගර සීොව තුල වාණිජ වශමයන් විශාල ඉල්ලුෙක් ඇති ඉඩම්ප ඌන භාවි  ඉඩම්ප මලස 

පැවතීෙ ගැටළුකාරී  ත්වයකි. අක්කර 5කට ආසන්න ඉඩේ ප්රමාණයක් නගරය තුළ ඌන භාවි  ඉඩම්ප 

මලස  පවතින අ ර එයින් 95% ෙ රාජය අංශය සතු ඉඩම්ප මේ. වාණිජ වශමයන් ආර්ිකයට විශාල 

ප්රතිලාභයන් ලොග   ැකි මෙෙ ඉඩම්ප උපරිෙ පලදායී ාවයකින් යුතුව මයාදා මනාගැනීෙ තුළ නගරමේ 

සංවර්ධනය  ා එහි වයාේතියට ෙලවත්  ොධාවක් වී ඇ . 

▪ පුරන් වූ කුඹුරු ප්රමාණය ඉහල යෑම  

2019 වර්ෂයට අදාළ සේපත් පැතිකඩට අනුව වර්ථමානය වන විට අත්හරින ලද ී වගා බිේ ලහක්ටයාර 

158ක ප්රමාණයක් දැක ගත හැකිය. ලමම ඉඩේ ප්රමාණය නිසි පරිදි වගා කටයුු සඳහා ලයාදා 

ලනාගැනීම ලහ්ුලවන් එය ී නිශ්පාදනය අඩු ීමටද බලපෑමක් ඇති කරයි. ලමම අත්හරින ලද ී වගා 

බිේ ුළින් දළ වශලයන් ලමට්රික් ලටාන් 680ක අස්වැන්නක් ලබා ගත හැක. 
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වගු අංක 3. 1: පුරන් වූ කුඹුරු ප්රමාණය 

 

වගා  කළ  ැකි 

ප්රොණය (ම ක්) 

වගා කරන 

ප්රොණය 

(ම ක්) 

ලො ගන්නා 

වී අස්වැන්න 

(Mt) 

පුරන් ූ කුඹුරු 

ප්රෙණය 

(ම ක්) 

පුරන් කුඹුරු වලින් 

ලො ග   ැකි වී 

අස්වැන්න (Mt) 

ලො ග  

 ැකි මුළු වී 

නිෂ්පාදනය 

(Mt) 

6,225 6,067 47,593 158 680 48,273 

 

මූලාශ්රය  2019 සම්පපත් පැතිකඩ  - කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාලය 

▪ අත් හරින ලද උක් වගා බිේ ප්රමාණය  

 වද ම ක්ටයාර 6791 එනම්ප මුළු භුි පරි රණමයන් 17% ක ප්රොණයක් උක් වගාව සද ා මවන්ව 

ඇ . මෙෙ ඉඩම්ප මකාටස් වර්ථොනය වන විට කිසිදු භාවි යකට මනාමගන වල්බිහිමවින් හිස ්ඉඩම්ප 

මලස පවතී. සීනි කර්ොන්  ශාලාව සක්රීයව පැවති අවධිමේ එෙගින් සෘජු රැකියා අවස්ථා 1500 ක්ද වක්ර 

රැකියා අවස්ථා 4500 ක්ද බිහිව තිබූ අ ර එෙගින් දිනකට උක් මෙට්ට්රික් මටාන් 5000 ක් ඇඹරුම්ප 

කටයුතු සිදු කරඇ . මෙෙගින් අවසන් නිෂ්පාදන මලස සීනි,  කුරු, ෙදයසාර නිෂ්පාදනයද, ජාතික විදුලි 

ෙල පේධතියට මෙගාමවාට් 40ක විදුලි උත්පාදනයක් ද ඉතිරිවන මකාටස් වලින් මකාම්පමපෝස්ට් 

මපාම ාර නිෂ්පාදනය කර ඒවා කෘි නිෂ්පාදන සද ා මයාදාගැනීෙ ද සිදු කර ඇ . මෙෙ කර්ොන්  

ශාලාව වසා දැමීමෙන් පසු ආර්ිකයට ඉ   නිෂ්පාදන ආදායෙ අහිි ූ  අ ර ආර්ික ඵලදායි ාවමයන් 

යුතු ඉඩම්ප  ඌන භාවි  ඉඩම්ප මලස පැවතීමෙන් ලොග   ැකිව ඇති සොජීය  ා ආර්ික  ප්රතිලාභ රැසක් 

අහිි වී ඇ .  මෙෙ ඌන භාවි  සම්පපත් ඉඩම්ප උපරිෙ ඵලදායී ාවයකින් යුතුව මයාදා ගැනීෙ මවනුමවන් 

සැලසුෙක අවශය ාවය පවතී. 

 (ආ) එකතුකළ වටිනාකම් රහිතව කෘෂි ල ෝග පිටතට ගලා යෑම 

ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කලේ මුළු ී නිෂ්පාදනලයන් 42%ක ප්රමාණයක් කන්තලේ සැලසුේ බල ප්රලේශය 

ුළ සිදු කරයි. කන් මල් සැලසුම්ප ෙල ප්රමේශය තුළ වී වගා කරන භූි ප්රොණය 16 % ක් වන අ ර 

එයින් වාර්ිකව ලැමෙන නිෂ්පාදනය මෙට්රික් මටාන් 47592.87 ක් මේ. මෙෙ මුළු නිෂ්පාදනලයන් 

80%ක ප්රමාණයක්  එකතු කළ වටිනාකෙක් රහි ව මපාමළාන්නරුව, අනුරාධපුරය, අම්පපාර වැනි 

ප්රමේශවලට ගලා යයි.මෙමලස සියලුෙ කෘි මභෝග එකතු කළ වටිනාකෙක් රහි ව පිට ට ගලා යෑෙ 

ම ්තුමවන් ප්රමේශයට ලැමෙන ශුේධ ලාභය අහිි වී යයි. ලමලස් ප්රලේශයට අහිමි ී යන  ශුේධ ලාබය 

වගු අංක 3.3 පරිදි ගණනය කළ හැක. මම්ප ම ්තුමවන් ප්රමේශමේ ආර්ික  ත්වයට විශාල ෙලපෑෙක් 

වන අ ර එෙ ෙලපෑෙ අවෙ කිරීෙට නම්ප කෘි නිෂ්පාදන එකතු කළ වටිනාකෙක් සහි ව පිට ට 

ගලායෑමම්ප ක්රමෙෝපායක අවශය ාවය ඇ . 
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ප්රස්ථාර අංක 3. 1: කන්තලේ ප්රලේශලේ ී නිෂේාදනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය  2019 සම්පපත් පැතිකඩ  - කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාලය 

 

වගු අංක 3. 2: ී නිෂ්ොදනය තුළින් ලැල න ශුේධ ලා ය 

ී නිෂ්පාදනය(mt) 47,593 

වාර්ෂික ආර්ික වටිනාකම  මිලියන  1,904 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 

 

වගු අංක 3. 3: සහේ නිෂේාදනය තුළින් ලැල න ශුේධ ලා ය 

සහේ නිෂ්පාදනය (mt) 35,695 

වාර්ෂික ආර්ික වටිනාකම මිලියන  2855 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 

 

  උෙකේෙන: සහල කිලලෝග්රෑම් එකක මිල රු:80.00ක් ලලස ගණනය කර ඇත. 
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(ඇ)ප්රාසේශීය  සභා  බල  ප්රසේශය  තුල  මාර්ග  ෙේධතිසයන් 70% ක් ෙමණ  අබලන් ත්ත්ත්වයක  ෙැවතීම  . 

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය තුල පවතින ොර්ග පේධතිමයන් පළාත් ොර්ග සංවර්ධන 

මදපාර් මම්පන්තුව සතු ොර්ග වලින් 60% ක් පෙණ අෙලන්  ත්වමේ පවතින අ ර  ප්රාමේශිය සභාව 

යටමත් නඩත්තු වන ොර්ග වලින්  70% ක් පෙණ  අෙලන්  ත්ත්වමේ පවති. ොර්ග දැඩි මලස අෙලන් 

 ත්වයක පැවතීෙ නිසා ජන ාවමේ ධදනික ගෙනාගෙන කට යුතුවලට  ා කෘි වගා නිෂ්පාදන 

ප්රවා නයට ොධාවක් වී ඇ . එමස්ෙ කන් මල් නගර සීොව  ා මන්වාසික කලාප අ ර ඇති අභයන් ර 

ොර්ග ප්රවා න කටයුතු සද ා නුසුදුසු  ත්වයක පැවතීෙ නිසා එෙ ප්රමේශවලට ඇති ප්රවා න ප සුකම්ප 

අඩු වීෙටද ෙලපා ඇ . එමස්ෙ පවතින  ත්වයන් ගණනය කිරීෙ අනුව කන් මල් A6 ොර්ගය තුල 

කාර්යෙහුල කාලයන් (peak hours) තුල ප්රවා න වාර ගණන 25,000 ක් (ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික් ෙ ා 

සැලසුෙ 2050) මලස ගණනය කර ඇති අ ර පවතින ොර්ගයන්හි ධාරි ා ෙට්ටෙ තුල උග්ර වා න 

 දෙදයකට මුහුණ දීෙට සිදුව ඇ . මෙය ෙග  ැරීෙ සද ා සංවර්ධනය කල යුතු ොර්ග මපර සැලසුම්ප 

තුල  දුනාමගන මනාෙැති අ ර සංවර්ධන දිශාවන්  දුනාමගන ොර්ග ජාලය වැඩි දියුණු කිරීමම්ප 

අවශය ාවය කාලීනව ෙතු වී ඇ . 

සංවර්ධන පීඩන විශ්මල්ෂණ ක්රෙය අනුව නගරය වයාේ  වීමම්ප ප්රවන ාවය පවතින  මන්වාසික කළාප 

ඇති ප්රමේශවලෙ පවතින ෙව   වුරු වන අ ර ඒ අනුව එෙ කලාප  වදුරටත් දියුණු කිරීමම්ප 

අවශය ාවය ඇති ෙව  දුනාග   ැක. 

(ඈ)පිරිසිදු ොනීය නල ජල  ෙහසුකම් ප්රමාණවත් සනාවීම  

ත්රිකුණාෙලය නගරයට  ා ඒ අවට ප්රමේශ වලට පානීය ජලය සපයන මුලාශ්රය වන කන් මල් වැව 

කන් මල් නගර සීොව තුල පිහිටා තිබුනද කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය තුල ඇති නිවාස 

වලින් 19%ක ප්රමාණයකට වර්තමානය වන විටත් නළ ජල පහසුකේ ලැබී ලනාමැත.  පානීය ජල 

ප සුකම්ප මදස විෙර්ශනය කිරීමම්පදී මුළු නිවාස සංඛයාමවන් 19% ප්රතිශ යක්  අනාරක්ි  ළිං  ා වැේ 

ජලය වැනි අනාරක්ි  ක්රෙ ෙගින් ජලය ලොගැනීෙ නිසා ජන ාවට සුදුසු පානීය ජල ප සුකම්ප 

මනාෙැති වීෙ මෙන්ෙ අමනකුත් ධදනික අවශය ාවයන්ටද ප්රොණවත් ජල ප සුකම්ප මනාෙැති වීෙ 

දැකග   ැක. එමස්ෙ  කන් මල් ප්රමේශය තුල මසෞඛයෙය වශමයන් ගැටළුවක් වී ඇති වකුගඩු ආශ්රි  

මරෝගවලටද  ප්රධානෙ ම ්තුව වී ඇත්මත් සුදුසු පානීය ජල ප සුකම්ප මනාෙැති වීෙය. 2016-2018 

මසෞඛය අො යංශමේ වකුගඩු ආශ්රි  මරෝග පිළිෙද වාර් ාවලට අනුව කන් මල් ප්රමේශය ෙද 

අවදානෙක් සහි  ප්රමේශයක් මලස  දුනාමගන ඇ .  එමස්ෙ කන් මල් නගරය වියලි කලාපමේ පිහිටීෙ 

නිසා වසමර් ෙැද කාල සීොව තුල නියං  ත්වයක් දැකග   ැකි අ ර එෙ කාල සීොව තුල ධදනික 

කටයුතු සද ාද ජල හිගයක් පවතී.  මෙෙ ගැටළු විසදීෙ සද ා ජල නල සංවර්ධන වයපෘතියක 

අවශය ාවය ප්රමේශය පුරා පවතී. ඒ වමේෙ වැසිජල රැස්වීමම්ප ක්රෙමේදයන් ශක්තිෙත් කිරීෙට 

සැලැස්ෙක අවශය ාවය පවතී. 2030 වන විට ලමම ජල හිගය තව දුරටත් වැඩි වන අතර එය 

සංඛාත්මක ලලස පහත වගු වලින් දක්වා ඇත. 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

29 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

වගු අංක 3. 4: 2031 වන ිට ප්රමාණවත් ජල සැෙයුමක් ලනාලැල න නිවාස ගණන 
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14,813 12,051 2,762 72,825 18,206 6,155 

 

මූලාශ්රය : ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය-2018 

                නැමගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 

 

වගු අංක 3. 5: 2031 වන ිට ජල හිගය 

 

මූලාශ්රය : ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය-2018 

               නැමගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 

 

(ඉ)ප්රසේශසේ  ජන ජිවිත්යට බලොන වන අලි ත්ර්ජන   

කන් මල් ප්රමේශය තුල පවතින වන අලි  ර්ජනය ප්රමේශමයහි දැකග   ැකි ගැටළුවක් වන අ ර එය 

එදිමනදා ජන ජිවි  වලට මෙන්ෙ කෘිකාර්ික වගා කටයුතු වලට  ානි වීෙටද ෙලපා ඇ . එහිදී 

වසරකට ජිවි  07ක් වැනි ප්රොණයක් අහිි වන අ ර වගා බිම්ප වසරකට ම ක්ටයාර 25-35 අ ර 

ප්රොණයක් විනාශ වී යයි. මීට විසදුෙක් වශමයන් කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ප්රමේශය තුල සථ්ාන 

කිහිපයක ආරක්ෂි  අලි වැටවල් මයාදා තිබුනද අමනකුත් ප්රමේශවල වන අලි  ර්ජන දැකග   ැකිය. 

රාත්රී කාලමේ මෙන්ෙ ද වල් කාලමේද අලින් මන්වාසික කලාපවලට  ා වගා භුි වලට පැිණීෙ 

කන් මල් නගරයට විශාල ගැටළුවක් වී ඇ . අේමෙෝපුර, ජයන්තිපුර, වාන් ඇළ, සීනිපුර, සූරියපුර, 

පන්සැල්මගාඩැල්ල යන ප්රමේශ වල ෙහුල වශමයන් මෙෙ ප්රශ්නය දැකග   ැක. මන්වාසික කලාප 

වනාන් ර වලට ආසන්නව පිහිටා තිබීෙ නිසාත් වගා කටයුතු සද ා වනාන් ර එළි මපම ළි කිරීෙ 

නිසාත් මෙෙ ප්රමේශය තුල අලි ිනිස ්ගැටුම්ප වර්ධනය වීෙට ම ්තු වී ඇ .සැලසුේ බල ප්රලේශය ුළ සිදු 

වන අලි මරණ, පුේගල මරණ, ලේපල හානි සහ ඒවාට ලබා දුන් වන්දි පිලිබඳ ලතාරුරු පහත වගුලවන් 

දක්වා ඇත. මම්ප සද ා වනජීවී මදපාර් මම්පන්තුමේ  ා පවතින සැලසුම්ප වල (ත්රිකුණාෙලය විසල් 

සංවර්ධන සැලසුෙ 2008) වැඩි අවධානයක් මයාමු වී මනාෙැති අ ර වන අලි  ර්ජන ඇති ප්රමේශ 

 දුනාමගන එෙ ප්රමේශ සද ා ආරක්ෂි  ක්රෙ උපාය සහි  වයපෘති ක්රියාත්ෙක කිරීමම්ප අවශය ාවක් පවතී.  

  2019 2031 

දිනකට ජල සැෙයුම  (m3) 6500 6500 

ජල ඉල්ුම (m3) 6,934 8,357 

ජල හිගය  (m3) 434 1,857 
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වගු අංක 3. 6: අලි මිනිස ්ගැටුම ලහ්තුලවන් සිදු වුණ අලි මර ණ,පුේගල මරණ හා ලේෙල හානි 

  අලි මරණ  පුේගල මරණ  ලේෙල හානි  

2015 22 7 19 

2016 30 8 42 

 

මූලාශ්රය:   2018 සම්පපත් පැතිකඩ  - කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාලය 

 

වගු අංක 3. 7: අලි මිනිස ්ගැටුම ලහ්තුලවන් ඇති වූ අලා  හානි සඳහා ලගවනු ලැබූ වන්දි මුදේ ප්රමාණය 

 

මූලාශ්රය:   2018 සම්පපත් පැතිකඩ  - කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  පුේගල මරණ ශරීර හානි  ලේෙල හානි 

සිදුීම් 

ගනණ 

වන්දි  (රු: 

මිලියන) 

සිදුීම් 

ගනණ 

වන්දි  (රු: 

මිලියන) 

සිදුීම් 

ගනණ 

වන්දි  (රු: 

මිලියන) 

2015 7 0.7 2 0.05 19 0.16 

2016 8 0.83 0 0 42 0.56 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

31 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

3.2 අධයයන  ල ප්රලේශලේ හදුනාගත් ිභවතා සහ ලයෝජිත වයාෙෘති 

 

(අ) කෘිකර්මාන්ත්සේ ප්රවර්ධනය සදහා සයෝගය ෙරිසරයක් ෙැවතීම  

කන් මල් ප්රමේශය කෘිකාර්ික කටයුතු සද ා ඉ ා හි කර පරිසරයකින් යුතු ප්රමේශයක් වන අ ර 

ආර්ිකයද ප්රධාන වශමයන් කෘිකර්ොන් ය ෙ  රදා පවතී. මුළු භුි පරිමභෝජනමයන් 32% ක 

ප්රතිශ යක් කෘි ඉඩම්ප වලින් සෙන්වි  වීෙ කන් මල් ප්රමේශය තුල පවතින ප්රෙලෙ විභව ාවයකි. 

කන් මල් මුළු භුි පරි රණමයන් 15.34% ක් එනම්ප ම ක්ටයාර 6225 ක් වී මගාවි ැන සද ා භාවි ා 

කරනු ලෙයි. ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමේ මුළු වී නිෂ්පාදනමයන් 42%ක  ප්රොණයක් කන් මල් ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශය තුල නිෂ්පාදනය කරනු ලැමබ්. ඊට අෙ රව 2018 වර්ෂමේ දත් යන්ට අනුව මුළු 

මස්වා නියුක්තිමයන් 41% ක් කෘි අංශමේ නියුක්  වන අ ර එයින් ෙහු රයක් වී වගාමවහි නියුක් ව 

ඇ . මෙවැනි  ත්වයක් කන් මල් ප්රාමේශීය ෙල ප්රමේශය තුල පැවතියද ප්රමේශය තුල එකතු කල 

වටිනාකම්ප සහි  නිි ද්රවයක් මලස වී නිෂ්පාදනය මවනත් ප්රමේශ කරා ඇදී යන අ ර එය එකතු කල 

වටිනාකම්ප සහි  නිි ද්රවයක් මලස සැකසීෙට මෙම ක් ප්රාමේශීයව  අවධානය මයාමු වී මනාෙැ . 

එෙැවින් මෙෙ  ත්වය නිරාකරණය කරගැනීෙ සද ා කාර්ික කලාපයක් ඇති මකාට ඒ තුල වී ෙගින් 

සිදුවන අතුරු නිෂ්පාදනය නිි ද්රවයක් ෙවට පත් කිරීමම්ප කටයුතු සිදුකිරීෙට අවශය අපරවු  ප සුකම්ප 

ලො මදින් මුලික පසුබිෙ නිර්ොණය කිරීමම්ප අවශය ාවය පවතී. එෙගින්  රැකියා අවස්ථා නිර්ොණයද 

සිදුකල  ැකිය. කෘි කර්ොන් මේ ප්රවර්ධනය සද ා අවශය පාරිසරික, මභෞතික  ා ොනව සම්පපත් 

උපරිෙ ඵලදායී ාවයකින් යුතුව මයාදාග   ැකි පසුබිෙක් නිර්ොණය කිරීෙ තුලින්  ආර්ික වශමයන් 

මෙන්ෙ සොජීය වශමයන් ප්රතිලාභ ලොග   ැකි ආකාරමේ සංවර්ධන සැලැස්ෙක අවශය ාවය පවතී. 

  එමස්ෙ මුළු භුි පරි රණමයන් 16% ක් එනම්ප ම ක්ටයාර 6491 ක්  උක් වගාව සද ා මවන්වී ඇති 

අ ර මෙෙ ඉඩම්ප දැනට මුඩු බිම්ප වශමයන් ඇති අ ර ඒවා ඵලදායී වයාපෘති සද ා පසුගිය අවුරුදු 25 

කාලය තුල මයාදාමගන මනාෙැ . සීනි කර්ොන් ය ආශ්රි ව පවතින භුිය තුල ගණනය කර නැති 

මකෝටි ගණනක් වටිනා සම්පපත් විනාශ මවින් පවතින අ ර මෙෙ කර්ොන් ය නැව  ඇති කිරීෙ සද ා 

රාජය අවධානය මයාමු වුවද මම්ප වන ම ක් එහි ප්රගතියක් දක්නට මනාෙැ . මම්ප නිසා ඒ ආශ්රි ව බිහිූ 

ගම්පොන වල ජනයාමේ රැකිරක්ෂා මනාෙැතිව ඉ ා දිලිදු ජිවි  ග  කරන අ ර ප්රමේශමේ පවතින ජලය, 

වගාවන් සද ා මෙදා ගැනීෙට යාමම්පදී  අවට ගම්පොන සෙග ගැටුම්පද නිර්ොණය වී ඇති අ ර උක් 

කර්ොන් යට මවන්ව ඇති ප්රමේශය  ර ා යන ඇළ ොර්ග වැලි මකාට්ට මයාදා අවහිර කිරීෙ දක්වා 

කටයුතු කිරීෙ තුල සොජෙය ප්රශ්නයක්ද නිර්ොණය වී පවතී. මෙෙ ගැටළු දැනට සකසා ඇති කිසිදු 

සැලසුෙක සාකච්ඡා වී මනාෙැති අ ර මෙෙ සැලැස්ෙ තුල මෙෙ ගැටළුව සාකච්ඡා වන අ ර ප්රමේශය 

සද ා අවශය අපරවු  ප සුකම්ප ලොදීමම්ප වයාපෘති තුළ ොර්ග ජාලය සංවර්ධනය , ඇළ ොර්ග 

සංවර්ධනය  ා කර්ොන්  කලාපය  සංවර්ධනය මෙෙ ප්රමේශය ආශ්රි ව මයෝජනා කිරීෙ ෙගින් ජන 

ජීවි ය ෙහුවිධ කර්ොන් ය තුළ මස්වාස්ථග  කිරීමම්ප කටයුතු වල අවශය ාවය පවතී.  කන් මල් සීනි 

කර්ොන්  ශාලාව වැසී යාෙට මපර කන් මල් ප්රමේශමේ ආර්ිකමේ මකාදු නාරටිය වු සීනි 
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කර්ොන් යට අවශය අපරවු  ප සුකම්ප මෙෙ ප්රමේශය තුල සංවර්ධනය වී තිබු අ ර එෙ ප සුකම්ප මම්ප 

වන විට විනාශ වී එෙ භූින් තුල වනාන් ර බිහිවී ඇ . මෙෙ වටිනා සම්පප  නැව  ස්ථාපි  කිරීෙ සද ා 

රජය ෙගින් අවධානය මයාමු කලද එය සැලසුම්ප රාමුවක් තුල සිදුවන ෙවක් දක්නට මනාෙැ . මෙෙ 

අවශය ාවය ජාතික  ලමේ සැලසුම්ප තුල දැක්වීෙක් සිදු වුවද එෙගින් ප්රාමේශීය ආර්ිකයට එකතුකළ 

වටිනාකෙක් සාධනීය මලස ගණනය කිරීෙක් මෙම ක් සිදුකර මනාෙැ . එෙැවින් මෙය නැව  ඇති 

කිරීෙ සද ා අවශය සැලසුම්පෙය වටපිටාව ඇති කිරීමම්ප අවශය ාවය පවතී. මෙෙ සැලසුෙ ෙගින් මෙෙ 

ප්රමේශමේ සංවර්ධනය කල යුතු අංශ  දුනාමගන ඒ තුල පවතින ොනව සම්පප  ප්රශස්  අයුරින් 

මයදවීෙට සැලැස්ෙ තුළ මයෝජනා  ා වයාපෘති ඉදිරිපත් කර ඇ .  

(ආ) ෙරිසර හිත්කාමී සංචාරක වයාෙෘති සඳහා ෙවතින ිභවතාවයන්  

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශමේ යාෙද ප්රමේශය වන  ෙරණ අවට අලි සම්පප  මුලික කරමගන 

විමේශ සංචාරකයන් සද ා මගාඩනැගුනු ම ෝටල්  ා සංචාරක නිමක් න ෙහුලව ස්ථානග ව පවතින 

අ ර එය එෙ ප්රමේශමේ ආර්ික  ත්වය නගාසිටුවීෙට ෙ ත් උපකාරයක් වී ඇ . කන් මල් ප්රාමේශීය 

සභා ප්රමේශය තුල ද අලි සම්පප  ෙහුල වශමයන් දැකග   ැකි අ ර (20-30 අලි රංචු)  එය පරිසර 

හි කාමී වයාපෘති  දුනාගනිින් ආර්ිකයට විශාල ප්රතිලාභයක් ලොග   ැකි මලස සංවර්ධනය 

කිරීමම්ප  ැකියාව පවතී. එතුලින් වන අලි ිනිස් ජිවි වලට  ර්ජනයක් මනාවන මලස  ා ප්රමේශමේ 

සංවර්ධනයට සම්පප ක් මලස මයාදාග   ැකිය. මීට අමතරව ප්රලේශලේ භූමි ප්රමාණලයන් 33%ක 

ප්රතිශතයක පැතිරී පවතින වනාන්තර පේධතිය සහ  දර්ශනීය ස්ථාන  ලලස ප්රසිේධියක් උසුලන 

කන්තලේ වැව,ලවන්රාසන්පුර වැව සහ සතිපට්ටාන භාවනා මදස්ථානයද මූලික කරලගන පරිසර 

හිතකාමී සංචාරක වාපෘති ඇති කිරීමට විභවතාවයක් පවතී. 

(ඇ) ජාතික හා ප්රාසේශීය සංවර්ධන සැලසුම් තුල කන්ත්සල් නගරය පිළිබද දැක්ම 

අතිගරු ජනාධිපතිතුොමේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය තුළ කන් මල් නගරයට හිි වී ඇති වැදගත්කෙ පිළිෙදව 

සළකා ෙැලීමම්පදී විමශ්ෂමයන්ෙ සීනි කර්ොන් ශාලාව නැව  විවෘ  කිරීෙට අදාල කටයුතු සම්පපාදනය 

කරන ෙව සඳ න්ව ඇ . මීට අෙ රව ප   සඳ න් කරුණු ඔස්මස් යින් කන් මල් ප්රමේශමේ 

ආර්ිකය නැංවීෙට කටයුතු කරන ෙව ප්රතිපත්ති ප්රකාශය තුළ සඳ න් කර ඇ .  

▪ සීනි නිෂ්පාදනය සඳ ා අවශය උක් වගා කරන භූි ප්රොණය වැඩි කිරීෙට පියවර ගන්නා අ ර 

ඉ ළ ඵලදායි ාවක් සහි  උක් වර්ග  ඳුන්වා මදනු ලැමබ්. 

▪ වසා දො ඇති කන් මල් ඇතුළු සියලුෙ සීනි කර්ොන් ශාලා මනාපොව ආරම්පභ කිරීෙට 

කටයුතු කරන අ ර අවශය ාවය පරිදි නව කර්ොන් ශාලා ඉදිකිරීෙට මපෞේගලික අංශයට 

අවශය දිරිගැන්වීම්ප ලො මදනු ලැමබ්. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

▪ උක් වගාව සඳ ා අවශය ජලය කාර්යක්ෂෙව භාවි ා කිරීෙට අවශය වන  ාක්ෂණික දැනුෙ ලො 

දීෙටත්, ප්රාේධන අවශය ා සපුරාලීෙටත් කටයුතු මකමර්. 

 

එමෙන්ෙ ත්රීකුණාෙලය නගරය පිළිෙදව සඳ න් වී ඇති සියළුෙ සංවර්ධන කටයුතු  ර ාද කන් මල් 

නගරයට විමශ්ෂ ෙලපෑෙක් එල්ල වනු ඇ . එනම්ප ත්රීකුණාෙලය වරාය  ා ගුවන් ම ාටුමපාළ මක්න්ද්ර 

කර ගනිින් මගාඩ නැමගන  ‘C’  ැඩමේ ආර්ික මකාරිමඩෝ නෙය, ත්රීකුණාෙලය නගරය සිේ ෙ  

වාණිජ නගරයක් මලස ස  ම ාරතුරු  ාක්ෂණය, දැනුෙ, පර්මේෂණ, සංචාරක ස  මස්වා සැපයුම්ප වැනි 

එක් එක් මක්ෂ්ර වලට ප්රමුඛ ාවය ලො මදන මපාකුරු නගර පේධතියක් මලසද සංවර්ධන කිරීෙ සඳ න් 

කළ  ැක. කන්තලේ නගරය නැගනහිර පළාත ුළ ලතවන ගනලේ නගරයක් ලලස හඳුනාලගන ඇති 

අතර ජාතික මභෞතික සැලසුම්ප මදපාර් මම්පන්තුව ෙගින් 2050 වර්ෂය දක්වා සකසා ඇති (NPPD) 

මයෝජි  සංවර්ධන සැලැසේ ෙගින් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සාදන කාර්මික පුරයක් (Agro Based 

Industrial Cluster) මලස සංවර්ධනය කිරීෙට  දුනාමගන ඇත.  එෙ සැලැස්මම්ප ොර්මගෝපමේශයන්  

මෙෙ සැලැස්ෙ සකස ්කිරීෙට ඉව ල් වී ඇති අ ර එමස්ෙ    මකාළඹ - ත්රිකුණාෙලය ආර්ික ොව  

(East - West  Economic Corridor) තුල පිහිටා තිබීෙත් සැලසුම්පග  ජාතික ෙට්ටමම්ප  ොර්ග පේධතියක් 

තුල  පිහිටා තිබීෙත්  නිසා  කන් මල් නගරයට වඩා වැදගත්කෙක් හිිවී ඇ . එලමන්ම, කන්තලේ 

නගරය කෘෂිකාර්මික හා වන සංරක්ෂණ කලාප වලට ඇුලත් වන නගරයක් ලලසද හඳුනා ලගන ඇත. 

මීට අමතරව, ත්රිකුණාමල නගරය සඳහා ලයෝජිත විදුලි දුේරි වාපෘතිය (ලකාළඹ- ත්රිකුණාමලය), 

ප්රමුඛතා අධිමේගී ොර්ගය (දඹුේල- ත්රිකුණාමලය), අධිමේගී ොර්ගය (කන්තලේ- ත්රිකුණාමලය 2030න් 

පසුව) ුළින් කන්තලේ නගරය ුළ ඍජු සංවර්ධනයක් සිදු විය හැක. ඒ අනුව ජාතික මභෞතික සැලසුම්ප 

මදපාර් මම්පන්තුව ෙගින් 2050 වර්ෂය දක්වා මයෝජි  සංවර්ධන සැලැසේ යටමත් මපන්වා දී ඇති 

නිර්මේශ  ා ෙග මපන්වීෙ යටමත් මෙෙ සැලැස්ෙ සකසන ලද අ ර ඒ තුල ජාතික අරමුණු කරා ළගා 

වීෙට ප්රාමේශීය සංවර්ධනය ක්රෙවත් කිරීෙ මෙෙ සැලැස්ෙ තුළින් සිදු කර ඇ .  

2008 වර්ෂමේ ගැසට් ෙගින් ප්රකාශයට පත්මකාට දැනට ක්රියාත්ෙක වන ත්රිකුණාෙලය විසල් නගර 

සංවර්ධන සැලැස්ෙ (Metro Trinco Development Plan-2008) යටමත්ද කන් මල් නගරය 

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය තුල මදවන ගණමේ නගරයක් මලස  දුනාමගන ඇති අ ර මෙෙ 

සැලැස්මෙන්  කලාපකරණ සැලැස්ෙට අනුව මන්වාසික ස  කෘිකර්ෙය පදනම්ප කරගත් වාණිජ 

කටයුතු කලාපයක් මලස  දුනාමගන ඇ . එලස්ම ත්රිකුණාමලය විසේ නගර සැලසුම -2050 මින් 

කන්තලේ නගරය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සාදන කාර්මික පුරයක් ලලස දියුණු කිරීමට ලයෝජනා කර 

ඇත. මෙෙ සියලුෙ සැලසුම්ප  ා ඒවාමයහි වයාපෘති ෙගින් කන් මල් නගරයට ලොග   ැකි 

සංවර්ධනයන්  ා ප්රතිලාභයන් ලො ගැනීෙ සද ා ප්රාමේශීය සැලසුෙක අවශය ාවය පවතී. එෙ නිසා 

පවතින සැලසුම්ප වල ශකය ා පදනම්ප කරමගන කන් මල් සංවර්ධන සැලසුෙ සැකසීමම්ප අවශය ාවය 

පවතී.



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

25 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වන පරිච්චලේදය 
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04 ෙරිච්ලේදය 

සංවර්ධන සැලසුම් රාමුව 
 

4.1 දැක්ම  

 

“නැසගනහිර සදාරටුසේ කෘි නගරය” 

(Agro City of Eastern Gateway) 

 

4.2  දැක්සමහි ප්රකාශනය  

 

ශ්රී ලංකාව අන් ර්ජාතිකව පවතින සම්පෙන්ධ ාවලදී ශ්රී ලංකාව තුළ පවතින ඉ ා වැදගත් ප්රධාන මදාරටු 

කිහිපයක් දක්නට ලැමෙන අ ර ෙටහිර දිශාමේ ප්රධාන මදාරටුව මලස මකාළඹ වරාය සම්පෙන්ධ නගරය 

මස්ෙ ශ්රී ලංකාමේ නැමගනහිර දිශාමේ ප්රධාන මදාරටුව මලස ත්රිකුණාෙලය වරාය පදනම්ප මකාටමගන 

සංවර්ධනය වන ත්රිකුණාෙලය නගරය  දුනාග   ැක. ත්රිකුණාෙලය දිසත්්රික්කය තුල පිහිටි ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශ 11 ෙ ත්රිකුණාෙලය නගරය  ා සම්පෙන්ධ වන අ ර ආර්ික  ා පරිපාලන නගරය 

මලස ත්රිකුණාෙලය නගරය ක්රියාත්ෙක මේ. 

              මෙෙ නැමගනහිර මදාරටුමේ කෘි නගරය මලස කන් මල් නගරය  දුනාග   ැකි අ ර 

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමේ කෘි අංශමේ මක්න්ද්රස්ථානයක් මලස කන් මල් නගරය ක්රියාත්ෙක මේ. 

මෙෙ පසුබිෙ තුල   ත්රිකුණාෙලය- මකාළඹ ආර්ික ොවම හි ස  කන් මල් නගරය තුල පවතින 

විභව ාවයන් ප්රශස්  මලස මයාදා ගනිින් කෘි ආර්ිකය පදනම්ප කරගත් කෘිකාර්ික වාණිජ 

ආර්ිකයක් නිර්ොණය කිරීෙත්  සියලු ප සුකම්ප වලින් යුතු මන්වාසික නගරයක් නිර්ොණය කිරීෙත් 

නගරමේ පවතින ස්වභාවික පරිසර පේධතිය ආරක්ෂා කර ගනිින් සියලු සම්පපත්වලින් පිරිපුන් සුරක්ි  

නගරයක් නිර්ොණය කිරීෙ මෙෙ සැලසුමෙහි දැක්ෙ තුල අන් ර්ග  වී ඇ   .  
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4.3 අරමුණු 
 

කෘි ආර්ික  මස්වා ෙධයසථ්ානය  මලස කන් මල් නගරය සංවර්ධනය කිරීමම්පදී ඒ සද ා අරමුණු 

තුනක්  ලගා කර ගැනීෙට  මෙෙ සැලසුෙ ෙගින් අමේක්ෂා කර ඇ .   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 සංවර්ධන සැලැස්සම් ෙරමාර්ථ 

1. කෘිකර්ොන් ය  ා ඒ ආශ්රි  මස්වා පදනම්ප කරගත් වාණිජ නගරයක් 

I. උක් කර්ොන් ය සද ා මයාමු කර ඇති ඌන භාවි මයන් යුත් ම ක්ටයාර 6792කින් යුතු  

ඉඩම්ප ප්රොණය 2031 වන විට 100% ප්රශස්  අයුරින් මයාදා ගැනීෙ. 

II. 2025 වර්ෂය වන විට නගර ෙධයමේ පවතින ඌන භාවි මයන් යුතු ඉඩම්ප ලහක්ටයාර 1.71 ක 

ප්රොනයක් වාණිජ  ා මස්වා සද ා මයාදවා ගැනීෙ. 

III. 2031 වර්ෂය වන විට ී නිෂ්පාදනලේ ඵලදායි ාවය 100% කින් ඉ ළ නැංවීෙ  

 

2. මපාකුරු ජනාවාස සංවර්ධනය තුළින් පරිූර්ණ ආකාර්ශනීය මන්වාසික කලාප ඇති කිරීෙ. 

I. 2031 වර්ෂය වන විට මපාකුරු ජනාවාස වලට පවතින ප්රමේශය යාවත්කාලීන කිරීෙ සද ා 

අභයන් ර ොර්ග කිමලෝමීටර 56 ක් සංවර්ධනය කිරීෙ. 

II. 2031 වර්ෂය වන විට ක්රීඩා  ා මපාදු විමනෝද කටයුතු සද ා පවතින ප්රමේශ ම ක්ටායර 92 ක් 

දක්වා වැඩි කිරීෙ. 

III. 2025 වර්ෂය වන විට නළ ජල ප සුකම්ප මනාෙැති නිවාස 2762ක් සඳහා100% ක ප්රොණවත් 

පානීය ජල ප සුකම්ප ලො දීෙ. 

1. කෘිකර්ොන් ය  ා ඒ ආශ්රි  මස්වා පදනම්ප කරගත් වාණිජ නගරයක් 

 

 

 

 

 

 

 

2. මපාකුරු ජනාවාස සංවර්ධනය තුළින් පරිූර්ණ ආකාර්ශනීය මන්වාසික කලාප ඇති කිරීෙ. 

 

 
3. ආපදා වලින් ම ාර  රි  නගරයක් 
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3. ආපදා වලින් ම ාර  රි  නගරයක් 

I. 2025 වර්ෂය වන වට නගර ෙධයමේ කිමලෝමීටර 2.5 ක ප්රමේශයක්  ර  ෙංතීරු මලස 

සංවර්ධනය කිරීෙ. 

II. 2025 වන වට ග්රාෙ නිලධාරි වසේ රැසකට ෙලපා ඇති වන අලි  ර්ජනය 100% කින් ඉවත් 

කිරීෙ. 

III. 2025 වන විට පවත්නා රක්ෂි  ප්රමේශ 100 % කින් ආරක්ෂා   කර ගැනීෙ. 

IV. 2031 වර්ෂය වන විට ප්රමේශමේ පවතින පාරිසරික අනනය ාවය ආරක්ෂා කර ගනිින් 

සංචාරක ආකර්ශනය වර්ධනය කිරීෙ. 
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වන පරිච්චලේදය 

ශදුඅත (SWOT) විශ්ලේෂණය 

(ශක්තීන්, දුර්වලතා, අවස්ථා, තර්ජන) 
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05 ෙරිච්ලේදය 

ශ.දු.අ .ත්  විශ්සල්ෂණය හා දත්ත් විශ්සල්ෂණසේ සාරාංශය 
 

කන් මල් නගර සංවර්ධන සැලැස්ෙ තුල ඇති දැක්ෙට ලඟාවීෙ මවනුමවන් ඇති ඉලක්කයන්ට 

ලගාවීමම්පදී වර් ොන කන් මල් නගරය තුල ඇති විභව ාවයන්, දුෙල ාවයන්, අවස්ථාවන්  ා 

 ර්ජනයන්  දුනාගැනීෙ සද ා ශ.දු.අ. .  (SWOT) විශ්මල්ෂණ ක්රෙය භාවි ය සිදුකර ඇ .    

5.1  අරමුණ 01- කෘිකර්මාන්ත්ය හා ඒ ආශ්රිත් සස්වා ෙදනම් කරගත් වාණිජ නගරයක් 
 

 

ශක්ීන්  

1. මස්වා නියුක්තිකයන්මගන්  44% කෘිකාර්ික අංශමේ නියුක්තිකයන් වීෙ  

2. මුළු භුි පරිමභෝජනමයන් 16% ක් වී වගාව  ා 17% ක් උක් වගාමවන් යුක්  වීෙ.  

3. ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමේ මුළු වී වගාමවන් 42% අ ර ප්රොණයක් කන් මල් ෙල ප්රමේශය 

තුල සිදු කිරීෙ. 

4. ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමේ අමනකුත් මභෝග වලින් 15% - 20% ක් පෙණ කන්තලේ 

සැලසුේ බල ප්රලේශය ුළ වගා කිරීම. 

5. ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය  ර ා කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව නැව  ආරම්පභ කිරීෙට 

කටයුතු මයාදා තිබීම. 

 

 

දුබලත්ා 

1. කෘි ඉඩම්ප ප්රශස්ථ මලස භාවි ා මනාකිරීෙ.    

2. එකතුකළ වටිනාකම්ප රහි ව කෘි අස්වැන්න අමු ද්රවය මලස පිට ට ගලායාෙ. 

3. කන් මල් වැව ප්රධාන වශලයන් පානීය ජල මූලාශ්රයක් ීම. 

4. අභයන් ර ොර්ගවලින් 70% ක්ෙ අෙලන්  ත්ත්වමේ පැවතීම. 

5. නගර මධලේ ඌන භාවිත ඉඩේ අක්කර 5කට ආසන්න ප්රමාණයක් පැවතීම  
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අවස්ථා 

1. ප්රධාන ොර්ග පේධතියක්  ා සම්පෙන්ධ වී පිහිටා තිබීෙ. 

2. මයෝජි  ජාතික මභෞතික සැලසුෙ- 2050  සැලසුෙ යටමත්, 

❖ කන් මල් නගරය කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සාදන කාර්මික පුරයක් ලලස සංවර්ධනය කිරීම  

❖ මකාළඹ සිට ත්රිකුණාෙලය දක්වා ූ ආර්ික මකාරිමඩෝව තුල වීෙ නගරයක් පිහිටි .  

 

3. කන් මල් වැව මොරග කන්ද වාරි වයාපෘතිමයන් මපෝෂණය කළ  ැකි වීෙ 

 

ත්ර්ජන 

1. ප්රොණවත් වර්ෂා ජලය මනාෙැති වීෙ 

 

මෙෙ ඉලක්කය සද ා ලගාවීමම්පදී කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය තුල මොම ෝ ප්රෙල ාවයන් 

පවතින ෙව දැකග   ැකිය. පවතින ජලාශවල පිහිටීෙ  ා  කෘිකර්ෙය සද ා මයෝගය පරිසරයක් 

තිබීෙත්, මස්වා නියුක්තිකයන්මගන්  41% ක් වැනි විශාල ප්රතිශ යක් කෘිකාර්ික අංශමේ 

නියුක්තිකයන් වීෙත් මුළු භුි පරිමභෝජනමයන් 16% වැනි ඉ ල ප්රතිශ යක් වී වගාව සතු වීෙ  ා  17% 

වැනි ඉ ල ප්රතිශ යක් උක් වගාව සතු වීෙත් යන ප්රෙල ා කෘි ආර්ිකයක් ප්රවර්ධනය කිරීෙට අවශය 

මුලික පසුබිෙ සපයා ඇ . එමස්ෙ මම්ප වන විටත් විශාල කෘි නිෂ්පාදනයක් පැවතීෙ නිසාද ( 

ත්රීකුණාෙලය දිස්ත්රිකමේ මුළු වී වගාමවන් 42%ක  ප්රොණයක් ද අමනකුත් මෙෝග වගාමවන් 15% - 

20% අ ර ප්රතිශ යක්ද )  කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය තුල  වදුරටත් කෘි ආර්ිකයක් 

ප්රවර්ධනය කිරීෙට  ැකියාව පවතී. ප්රතිපත්ති ප්රකාශය හරහා වසා දො තිබු  කන් මල් සීනි කර්ොන්  

ශාලාමවහි කටයුතු නැව  ආරම්පභ කිරීෙට කටයුතු කරින් පැවතීම කන් මල් ආර්ිකය 

කෘිකර්ොන් ය ෙ  පදනම්ප ූ වාණිජෙය ආර්ිකය ප්රවර්ධනයට ඉ ාෙත් ප්රෙල සාධකයක් වී ඇ .   

කෘි ඉඩම්ප ප්රශස්ථ මලස භාවි ා මනාකිරීෙ  කෘිකර්ොන් ය  ා ඒ ආශ්රි  මසව්ා පදනම්ප මකාටගත් 

නාගරික වාණිජෙය ආර්ිකයක් ප්රවර්ධනය කිරීෙට ඇති ප්රධාන දුෙල ාවයක් මලස  දුනාග   ැකිය  .

මුළු භුි පරිමභෝජනමයන්  17%  ක් වැනි ඉ ල ප්රතිශ යක්  උක් වගාව සතු වුවද මම්ප වන විටත් විශාල 

ඉඩම්ප ප්රොණයක් ප්රශස්ථ මලස භාවි ා මනාකිරීමෙන් ලොග   ැකිව ඇති ආර්ික  ා සොජීය 

ප්රතිලාභයන් ලොගැනීෙට මනා ැකි වී ඇ . එමස්ෙ  කන් මල් ප්රමේශය තුල නිෂ්පාදි  වී, ස ල් වැනි 

අගයක් සහි  නිෂ්පාදනයක් ෙවට පත් මනාවී වී එමලසෙ මපාමළාන්නරුව  ා අවට ප්රමේශ වලට ගලා 

යාමෙන් ආර්ික ප්රතිලාභයන් අහිිවී ඇ . ඊට අෙ රව නිෂ්පාදි  ද්රවය ප්රවා නය කිරීෙට   අෙලන් 

අන් ර් ොර්ග පේධතිය දැඩි ොධාවක් වී ඇ . 
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ප්රධාන ොර්ග පේධතියක්  ා සම්පෙන්ධව කන් මල් නගරය පිහිටා තිබීෙ කෘි ආර්ිකයක් ප්රවර්ධනය 

කිරීෙට ඇති ප්රෙල අවසථ්ාවකි. ත්රිකුණාෙලය, මකාළඹ , නුවර, කුරුණෑගල  ා ෙඩකලපුව යන ප්රධාන 

නගර  ා සම්පෙන්ධ වීෙ නිසා කෘි නිෂ්පාදන ප්රවා නය ඉ ා ප සුමවන් සිදු කල  ැකිය. ජාතික මභෞතික 

සැලසුම්ප මදපාර් මම්පන්තුව ෙගින් 2050 වර්ෂය දක්වා සකසා ඇති (NPPD) මයෝජි  සංවර්ධන සැලැස්ෙ 

ෙගින් කෘිකාර්ික නිෂ්පාදන සාදන කාර්ික පුරයක් (Agro Based Industrial Cluster) මලස 

සංවර්ධනය කිරීෙට  දුනාමගන ඇ .  එෙ සැලැස්මම්ප ොර්මගෝපමේශයන්  මෙෙ සැලැස්ෙ සකස ්කිරීෙට 

ඉව ල් වී ඇති අ ර එමස්ෙ    මකාළඹ - ත්රිකුණාෙලය ආර්ික ොව  (East - West  Economic 

Corridor) තුල පිහිටා තිබීෙත් ප්රධාන විභවතාවයක් ලලස සැලකිය හැක. එමසේ මොරග කන්ද වාරි 

වයාපෘතිය ෙගින් වර් ොනමේදී ජලය ලොදීෙ නිසා වගා කටයුතුවලට වැඩි ජල ප්රොණයක් මුදා 

 ැරීමෙන් කෘි නිෂ්පාදනය ඉ ල නැංවීෙට  ැකිවීෙ ප්රධානෙ අවස්ථාවක් වී ඇ .   

කන් මල් කෘිකාර්ික වශමයන් ප්රවර්ධනය කිරීෙට ඇති ප්රෙලෙ  ර්ජනය වන්මන් කන් මල් වියලි 

කලාපය තුල පිහිටා තිබීෙ නිසා වසමර් වැඩි කාලසීොවක් වර්ෂාව රහි  වීෙ නිසා කෘිකාර්ික කටයුතු 

ප්රවර්ධනයට අවශය ජලය ලොගැනීමම්ප අප සු ාවයක් පැවතීෙයි. කන් මල් වැව  ා අමනකුත් කුඩා 

වැේ තුලින් කරනු ලෙන කෘිකාර්ික කටයුතු නියං කාලසීොමේදී සිො වීෙ කන් මල් ආර්ිකයට ඇති 

 ර්ජනයකි. එමස්ෙ ත්රිකුණාෙලය නගරයට  ා ඒ ආශ්රි  ප්රමේශයන්ට පානීය ජලය සපයන මුලාශ්රය 

කන් මල් වැව වීෙ නිසා වියලි කාල සීොවලදී වගා කටයුතු සද ා ජල සැපයීෙ සීො වීෙ කෘි 

නිෂ්පාදනය අඩුවීෙට ෙලපෑෙ කෘි ආර්ිකයට  ර්ජනයකි. 
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5.2 අරමුණ 02- සන්වාසික කළාෙ වලට අවශය අෙරවුහ ෙහසුකම් ලබා දීසමන් 

සොකුරු ජනාවාස සංවර්ධනය 
 

ශක්ීන්  

1. දැනට පවතින ජනාවාස ලපාකුරු ලලස පැතිරී තිබීම. 

2. ත්රිකුණාෙලය නගරයට  ආසන්නමයන් පිහිටා තිබීෙ. 

3. ජලය සැපයීෙට ප්රොණවත් ජල මුලාශ්ර පැවතීෙ.  

 

දු ලතා  

1. අෙලන් අභයන් ර ොර්ග පේධතිය 

2. නල ජල සම්පපාදනමේ පවතින දුර්වල ා 

 

අවස්ථා  

1. ප්රධාන ොර්ග පේධතියක්  ා සම්පෙන්ධ වී පිහිටා තිබීෙ. 

2. ජාතික මභෞතික සැලසුෙ- 2050 සැලසුෙ යටමත්,  

❖ කන් මල් නගරය ත්රිකුණාමල ලමලරා කලාපය ුලට ඇුලත් ීම. 

❖ ප්රධාන ොර්ග පේධතිය  ා සම්පෙන්දව පිහිටා තිබීෙ තුල ආමයෝජන අවස්ථා ඇතිවීෙට 

ඉඩකඩ තිබීෙ  . 

❖ මකාළඹ සිට ත්රිකුණාෙලය දක්වා ූ ආර්ික මකාරිමඩෝව තුල පිහිටි නගරයක් වීෙ. 

3. ත්රිකුණාෙලය නගරය තුල  සියලු    ප සුකම්ප    මක්න්ද්රග  වී තිබීෙ. 

 

ත්ර්ජන 

1. අලි ිනිස් ගැටුෙ ඇතිවීෙ   

විමශ්ෂමයන් කන් මල් නගරය ජනාවාස වී ඇත්මත් වැේ  ා වී වගාව, උක් වගාව මක්න්ද්ර මකාටගත් 

මන්වාසික කලාප වශමයන් සංවර්ධනය ූ ප්රමේශ පදනම්ප මකාටමගනයි. සංවර්ධන පීඩන සැලැස්ෙට 

අනුව ජනාවාස විහිදී ඇති ආකාරය සංවර්ධන පීඩන සැලැස්ෙ ෙගින් දැකග   ැකි අ ර විමශ්ෂමයන් 

කන් මල්-ත්රීකුණාෙලය ප්රධාන ොර්ගය ආශ්රි ව මර්ඛිය වශමයන්ද, රජඇළ, ෙටුකච්චිය, ජයන්තිපුර, 

වාන්ඇළ,පන්සල්මගාඩැල්ල, අේමෙෝූර යන ග්රාෙ මසව්ා වසම්ප මපාකුරු ජනාවාස මලස විහිදී ඇති අ ර 

මන්වාසික නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීෙට අවශය ඉඩම්ප ෙහුල මලස පැවතීෙ ප්රෙල ාවයක් මලස 
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 දුනාග   ැක. එලමන්ම ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කලේ ප්රධාන පරිපාලන නගරය වන ත්රිකුණාමල නගරයට 

ආසන්නව පැවතීම (39km) ලහ්ු ලකාට ලගන කන්තලේ සැලසුේ බල ප්රලේශය ුළ ජීවත් ලවන 

ජනගහනයට තම ලස්වා සහ අවශතා පහසුලවන් ඉටු කර ගැනීමට හැකියාවක් පවතී. මීට අමතරව 

කන්තලේ වැව ප්රධාන වශලයන් පානීය ජලය සපයන මූලාශ්රයක් ීම නිසා  පානීය ජල ගැටලුවට 

පහසුලවන් විසඳුේ ලබා දිය හැක. 

අභන්තර මාර්ග පේධතිය අබලන් තත්වලේ පැවතීම නිසා නගර සීමාලවන් පිටත ජීවත් ලවන ජනතාවට 

නගරය ුළට පිවිසීමට ප්රමානවත් ප්රවාහන පහසුකේ දක්නට ලනාමැති ීම, ආකර්ශනීය ලනවාසික 

කලාප ඇති කිරීම සඳහා පවතින් ප්රධාන තර්ජනයකි. එලමන්ම වර්තමානලේ පවතින ජල හිගය 2030 

වන විට සේූර්ණ කිරීම ුළින් ද ඉහත දැක්ලවන ලන්වාසික කලාප ඇති කිරීලේ අරමුණ කරා ළඟා 

ීලේ හැකියාවක් පවතී. 

ප්රධාන ොර්ග පේධතියක්  ා සම්පෙන්ධව කන් මල් නගරය පිහිටා තිබීෙ ලන්වාසික කලාප  ප්රවර්ධනය 

කිරීෙට ඇති ප්රෙල අවසථ්ාවකි. ත්රිකුණාෙලය, මකාළඹ , නුවර, කුරුණෑගල  ා ෙඩකලපුව යන ප්රධාන 

නගර  ා සම්පෙන්ධ වීෙ නිසා සැලසුේ බල ප්රලේශය ුල ලවලසන ජනතාවට තම අවශතා ඉටු කර 

ගැනීමට ඉමහත් අවස්තාවක් ී ඇත. ජාතික මභෞතික සැලසුම්ප මදපාර් මම්පන්තුව ෙගින් 2050 වර්ෂය 

දක්වා සකසා ඇති (NPPD) මයෝජි  සංවර්ධන සැලැස්ෙ ෙගින් මකාළඹ - ත්රිකුණාෙලය ආර්ික ොව  

(East - West  Economic Corridor) තුල පිහිටා තිබීෙත් ප්රධාන විභවතාවයක් ලලස සැලකිය හැක.මීට 

අමතරව ත්රිකුණාමල නගරය ුල සියළුම පහසුකේ ලක්න්ර  ගත ී තිබීමද ලන්වාසික ජනතාවට තම 

ජීවන කටයුු පහසු කරයි. 

මීට අමතරව පරිූර්ණ ලන්වාසික කලාප ඇති කිරීම සඳහා පවතින ප්රධානම තර්ජනය ලලස අලි මිනිස ්

ගැටුම සඳහන් කල හැකිය. අලි මිනිස් ගැටුම ලහ්ුලවන් වාර්ෂිකව  වන්දි මුදේ ලලස මිලියන 02කට 

අධික ප්රමානයක් සහ මිනිස ්ජීවිතද 7-8 ත් අතර ප්රමානයක් නැති ලේ. 

විමශ්ෂමයන් ත්රීකුණාෙලය ෙ නගර සංවර්ධන සැලැස්ෙට අනුව මන්වාසික අවශය ා සපයා ගැනීෙ 

සද ා  වදුරටත් කන් මල් නගරය සුදුසු ෙව  දක්වා ඇ . ඉ   ම ාරතුරු වලට අනුව 2031 වන විට 

අවශය මව ැයි ගණන් ෙලා ඇති නිවාස ඒකක ප්රොණය වන 18,206 ක ඉලක්කය කරා ළගා වීමම්පදී 

එනම්ප මුළු නිවාස සංඛයාව 5,751 කින් වර්ධනය වීෙ 2031 වර්ෂය වන විට අමේක්ෂා මකමර්. 
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5.3 අරමුණ 03- ස්වභාවික සම්ෙත්වලින් පිරිපුන් සුරක්ිත් නගරයක් නිර්මාණය 

කිරීම.  

 

ශක්ීන්  

1. 88% යුත් ස්වභාවික පාරිසරික පේධතියක් පැවතීෙ (වනාන්තර,ලදු කැලෑ, ජලාශ, කෘෂි 

ඉඩේ).  

2. වන සංරක්ෂණ කලාපයන්මගන් යුක්  වීෙ 

3. ප්රලේශයටම ආලේණික වූ දර්ශනීය ස්ථාන පිහිටා තිබීම (කන් මල් වැව, මවන්ද්රසන්පුර 

වැව, සතිපත් න භාවනා ෙධයස්ථානය අවට) 

4. ස්වයංමපෝි  වාරිොර්ග පේධතියක් පැවතීෙ (වැේ  ා ජලාශ) 

 

දු ලතා  

1. සංවර්ධන පීඩනය කෘෂි බිම්ප සහි  ප්රමේශයන් දිශාවට පැවතීෙ  

2. අලි මිනිස් ගැටුම 

 

අවස්ථා  

1. කන් මල් වැව මොරග කන්ද වාරි වයාපෘතිමයන් මපෝෂණය වීෙ 

2. අවට දිස්ත්රික්කයන්හි වන  සංරක්ෂණ කලාපවලට යාෙදව පිහිටා තිබීෙ 

 

තර්ජන 

1. ප්රොණවත් වර්ෂා ජලය මනාෙැති වීෙ  

 

භූි පරි රණ රටාව ගත් කල 88% ක් වැනි ප්රතිශ යක් ස්වභාවික වනාන් ර, ජලාශ  ා කෘි ඉඩම්ප 

වලින් සෙන්වි  වීෙ කන් මල් ප්රාමේශිය සභා ෙල ප්රමේශමේ ධජව විවිධත්වමයන් යුතු ෙනා පරිසර 

පේධතියක් පවත්වාමගන යාෙට ප්රෙල සාධකයක් වන අ ර එමස්ෙ මුළු භූි ප්රොණමයන් 33% ක 

ප්රතිශ යක් ම වත් ම ක්ටයාර 13456.28 ක් ස්වභාවික වන සංරක්ෂි  කළාපයකින් යුක්  වීෙ ප්රෙල 

සාධකයක් වන අ ර එෙ සංරක්ෂි  කලාපය ආරක්ෂා කර ගනිින් සංවර්ධන කටයුතු සැලැසුම්ප කිරීෙ 

මෙෙ සැලැස්මම්ප අරමුණ මේ. 
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 වද, කන් මල් කෘිකාර්ික ෙල ප්රමේශය වඩාත් සව්යංමපෝි  වාරිොර්ග පේධතියකින් මපෝෂණය 

වීෙ ප්රෙල සාධකයක් වන අ ර එමස්ෙ ෙෑ කදී නිෙ කරන ලද මොරග කන්ද ජලාශය වයාපෘතිය 

තුළින්ද කන් මල් ප්රමේශය කෘිකාර්ික කටයුතු වලදී විමශ්ෂමයන් වියළි කාල වකවානු තුළදි 

ප්රොණවත්  ජල ප සුකම්ප ලො ගැනීෙ තුළින් කෘිකර්ෙය  ා ස්වභාවික පරිසර පේධතිය ෙනාව 

පවත්වාමගන යාෙට පිටුව ලක් මේ.  

සැලසුේ බල ප්රලේශය ු ල ප්රධානම ආපදා තත්වය ලලස අලි මිනිස් ගැටුම දැක ගත හැකි අතර එය ආපදා 

වලින් ලතාර හරිත නගරයක් යන අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීලමදී පවතින ප්රධානම තර්ජනය ලලස දැක 

ගත හැකිය. අලි මිනිස් ගැටුම ලහ්ුලවන් වාර්ෂිකව  වන්දි මුදේ ලලස මිලියන 02කට අධික ප්රමානයක් 

සහ මිනිස් ජීවිතද 7-8 ත් අතර ප්රමානයක් ලමන්ම අලින්ලේ ජීවිතද වසරකට 30කට ආසන්න ප්රමාණයක් 

අහිමි ලේ මීට් අමතරව වර්තමාන සංවර්ධන ීඩනය සලකා බැලීලමදී එයද  කෘෂි බිේ ලදසට ලයාමුී 

පැවතීමද ස්වාභාවික පරිසර පේධතිය ලකලරහි පවතින විශාල තර්ජනයකි. 

මොරග කන්ද වාරි වයාපෘතිය ෙගින් වර් ොනමේදී ජලය ලොදීෙ නිසා වගා කටයුතුවලට වැඩි ජල 

ප්රොණයක් මුදා  ැරීමෙන් කෘි නිෂ්පාදනය ඉ ල නැංවීෙට  ැකිවීෙ ප්රධානෙ අවස්ථාවක් වී ඇ . මීට 

අමතරව සැලසුේ බල ප්රලේශය හබරණ සහ ලසෝමාවතිය අභය භූමි වලට යාබදව පැවතීමද ඉහත 

අරමුණ කරා ළඟා ීමට අවස්ථාවක් ී ඇත.  එලමන්ම,කන් මල් හරිත නගරයක් ලලස  ප්රවර්ධනය 

කිරීෙට ඇති ප්රෙලෙ  ර්ජනය වන්මන් කන් මල් වියලි කලාපය තුල පිහිටා තිබීෙ නිසා වසමර් වැඩි 

කාලසීොවක් වර්ෂාව රහි  වීෙයි.  
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සංවර්ධනසැලැස්ම
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06 ෙරිච්ලේදය 

සැලැස්ම 

 

6.1 සංකේීය සැලැසම්   

 

කන් මල් නගර සංවර්ධන සැලැස්මම්ප (2022-2031) ප්රධාන දැක්ෙ වනුමේ සැලැස්ෙ තුළ  දුනාගත් 

ගැටළු වලට විසදුම්ප මසවීෙත් ප්රමේශමේ පවතින විභව ාවයන් ඵලදායි මලස මයාදා ගනිින් මෙෙ 

සැලැස්මම්ප දැක්ෙ,අරමුණු  ා පරොර්ථ ළගා කර ගැනීෙ සද ා ජාතික ප්රතිපත්ති ඔස්මස් සිදුවන 

සංවර්ධන මයෝජනා ෙනා මපළගැස්වීෙක් ෙ  ප්රමේශමේ ජීවත් වන ිනිසුන්මේ මූලික අවශය ා ඉටු 

කරගැනීෙට  ැකි වන අයුරින් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීෙයි.  

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය ත්රීකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමයන් කිමලෝමීටර 35 ක දුරින් ෙටහිර 

දිශාග ව පිහිටි ත්රීකුණාෙලය -මකාළඹ ොර්ගයට මර්ඛීයව පිහිටා ඇති කෘිකාර්ික අර්ථක්රෙයකින් 

ම බි ප්රමේශයක් මලස වර් ොනමේ   දුනාග   ැකිය. සැලසුම්ප ප්රමේශයට නැමගනහිර, ෙටහිර, උතුර 

මදසින් ස්වභාවික මසෞන්දර්ය විද ාපාන වියළි කලාපීය රක්ෂි  වනාන් ර වලින් ොයිම්ප වු මූලිකවෙ 

ග්රාමීය කෘි ආර්ිකයකින් යුත් වැේ  ා  රි  මකත් බිම්ප වලින් සෙන්වි  ස්වභාවික සුන්දරත්වය  ා මුසු 

ූ කෘිකාර්ික මන්වාසික භාවි යන් සද ා ඉ ළ නැඹුරු ාවයක් මපන්නුම්ප කරන මෙෙ ප්රමේශය 

“නැමගනහිර මදාරටුමේ කෘි නගරය” මලස වර් ොනමේ දක්නට ලැමබ්.  

කන් මල් සීනි කර්ොන්  වයාපෘතිය, වාරිොර්ග ප්රතිසංස්කරණ වයාපෘතින්, ත්රීකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 

සද ා වන පානීය ජල වයාපෘතින්, ත්රීකුණාෙලය -මකාළඹ ආර්ික මකාරිමඩෝමේ සෘජු  ා වක්රව සිදුවන 

සංවර්ධනයන් සහ කෘිකාර්ික නිෂ්පාදන ආර්ික ඵලදායි නිෂ්පාදනයන් ෙවට පත් කිරිෙ සද ා 

ප්රමේශමේ විවිධ රාජය  ා රාජය මනාවන ආය නයන් විසින් සිදු කරනු ලෙන සංවර්ධනයන් ඒකාෙේධ 

කරින් සියළු ප සුකම්ප සහි  නගරයක් මලස කන් මල් ප්රමේශය “නැමගනහිර මදාරටුමේ කෘි 

නගරය“ යන දිගුකාලීන දැක්ෙ සාක්ෂාත් කර ගැනීෙ සද ා  ස්වභාවික පාරිසරික මසෞන්දර්යන්මගන් 

පිරිපුන් කෘිකර්ෙය ප්රමේශමේ ජීවනාලිය ෙවට පත්කරගත් වාණිජ, කෘිකාර්ික, මන්වාසික නගරයක් 

බිහිකිරීෙ මෙෙ සැලැස්මම්ප මූලික  රය වී ඇ .  

මෙෙ  දැක්ෙ සාක්ෂාත් කර ගැනීෙ සද ා ප්රමේශය තුල වර් ොනය වන විට සිදුවන  ා සිදුමවින් 

පවතින්නා වු පාරිසරික සංමේදී ප්රමේශ  ා වන සංරක්ෂණ ප්රමේශ යාව ඇතිව තිමෙන සංවර්ධනයන් 

සංමේදී ප්රමේශයන් කරා පැතිර යාෙ වළක්වාලීෙ සද ා කටයුතු කිරීමම්ප අවශය ාවය දැඩිව ෙතුව ඇ .  



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

45 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ප්රමේශමේ සංවර්ධනයට ප්රෙල ෙලපෑෙක් ඇති කළ කන් මල් සීනි කර්ොන්  වයාපෘතිය රාජය 

ප්රතිපත්ති ෙ  නැව  ආරම්පභ කිරීෙට කටයුතු කිරීෙ තුළ ෙතුවන සොජෙය  ා පාරිසරික ගැටළු අවෙ 

කිරීෙ මෙන්ෙ ඒ සද ා අවශය මූලික පදනෙ  ා එහි උන්නතියට අවශය පරිසරය සැකසීෙ  ා සැලසුම්ප 

සිදුකරලීෙ අ යාවශය කරුණක්ව තිලේ. 

ප්රමේශමේ කෘිකාර්ික අර්ථක්රෙය පණගන්වන ප්රධාන අවශය ාවය වන වාරි ජල ඇළ ොර්ග පේධතිය 

ප්රමේශය පුරා අකර්ෙණය  ත්වයකට පත් මවින් තිමෙන අ ර එය ප්රතිසංස්කරණය කර කන් මල් 

ප්රධාන වාරිකර්ොන් ය වන කන් මල් වැව  ා අමනකුත් අතුරු වැේ  ා සම්පෙන්ධ කරින් 

කෘිකාර්ික ම ත් බිම්ප  ර ා ජලය සැපයීමම්ප සැලැස්ෙක් වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව  ා සම්පෙන්ධ 

වී සිදු කළ යුතුව ඇත. 

ප්රමේශය තුල ඉදිරි සංවර්ධනයන් තුල ඇති කරනු ලෙන මන්වාසික, වාණිජ  ා මවනත් සංවර්ධනයන් 

කෘිකාර්ික ප්රමේශ වලට ගෙන් කිරීෙ වලක්වා පවතින නගර ෙධය  ා මන්වාසික කළාපවල වර්ධනය 

කිරීෙ සද ා සැලසුම්ප  ා මරගුලාසි පාලනය වර්ධනය කිරීෙ කළ යුතුව තිමබ්.  

 ප්රමේශය තුළ කෘෂී අර්ථක්රෙය තුළ ඇතිවන වී නිෂ්පාදන, උක් ආශ්රි  නිෂ්පාදන, ගව පට්ටි පාලනය  ා 

කිරි ආශ්රි  නිෂ්පාදන, මවනත් මභෝග වගාවන් ප්රමේශය පුරා පවතින අ ර එෙ නිෂ්පාදන කටයුතු 

අනාග  ආර්ික වර්ධනයට උපකාරි වන පරිදි ක්රෙවත් සැලැස්ෙකට අනුව සුදුසු කලාප ඇති කර 

ස්ථානග  කල යුතුව ඇ . ඒ සෙග ප්රමේශය තුළ ෙ ගු සම්පප ක්ව පවතින වල් අලි සම්පප  සංචාරක 

ආකර්ෂණය ඇති වන  පරිදි ඒ ආශ්රි  ප්රමේශ ආරක්ෂා කර සංවර්ධනය කිරීෙ සද ා සැලසුම්ප සංකල්ප 

 දුන්වා දී ඇ . 

කන් මල් නගර සංවර්ධනමේ වර්ථොන පැතිකඩ මදස ෙැලීමම්පදී ප්රධාන නාගරික මක්න්ද්රය වනුමේ 

කන් මල් නගරයයි. මෙෙ නගරය තුළ සියළු පරිපාලන ආය න ඒකරාශි වී ඇති අ ර පරිපාලනෙය 

 ා මවළද අවශය ා සද ා අමනකුත් මපාකුරු ජනාවාස වලින් මෙෙ නගරය කරා ජන ාව ඇදී ඒෙක් 

දක්නට ඇති අ ර එෙ කාර්යයන් ඉටු කර දීමම්පදී පවතින ොර්ග පේධතිමේ දුෙල ාවය ෙනාව පිළිබිඹු 

වන අ ර මෙෙ ොර්ග සංවර්ධනය තුළින් ප්රමේශමේ කෘි අර්ථක්රෙමේ නියැළි සිටින ජන ාව අවට ඇති 

මපාකුරු ජනාවාස වන වාන්ඇළ නැමගනහිර, පන්සල්මගාඩැල්ල, ගන් ලාව යුනිට් 12,  ගන් ලාව 

යුනිට් 11, රජඇළ යුනිට් 04 , රජඇළ යුනිට් 03, සූරියපුර, මපරාරු නැමගනහිර, මපරාරු යුනිට් 2, රජවැව  

යන ප්රමේශවල සුරක්ෂි ව ජීවත් වීෙට අවශය පරිසරය සකස් කර දීෙ  වත් එක් අරමුණක් මේ.  

මෙෙ සැලැස්මම්ප ඉදිරිපත් කර ඇති සැලසුම්ප සංකල්පය නිර්ොණය කිරීමම්පදී නිර්ොණශීලි දැක්ෙ විහිදී 

යන්මන් සෙසථ් ප්රමේශය 2031 වර්ෂය වන විට සංවර්ධනමේ දිශා ආනතිය පැ ැදිලි කිරීෙ මූලික 

අමේක්ෂාව වී ඇ . මෙෙ දැක්ෙට ළගා වීෙ සද ා මෙෙ සැලසුම්ප ප්රමේශය, පරිපාලන ආය න 

මක්න්ීයකරණය කිරීෙ, වාණිජ කළාපය සංවර්ධනය කිරීෙ, ෙධයඝනත්ව මන්වාසික කළාපය 

සංවර්ධනය  ා අඩු ඝනත්ව මපාකුරු ජනාවාස වර්ධනය මෙන්ෙ සංරක්ෂි  ප්රමේශ ආරක්ෂා කිරීෙ  ා 
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46 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

කෘිකාර්ික ප්රමේශවල යටි ල ප සුකම්ප සංවර්ධනය කිරීෙ මූලික කරමගන සංවර්ධන සංකල්පය 

නිර්ොණය කර ඇ .  

කන් මල් නගරය ප්රධාන වශමයන් වාරි කර්ොන් යට මූලික  ැනක් ලො මදින් සංවර්ධනය වන 

නගරයක් වන අ ර එහි වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව, මපාලිස් මදපාර් මම්පන්තුව  ා රජය සතු ඉඩම්ප 

විශාල ප්රොණයක් නගරය ෙැදිමකාට පවතින ෙැවින් එෙ ඉඩම්ප ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදා 

ගැනීමම්ප  ැකියාව පවතී. එමෙන්ෙ ප්රමේශමේ පවතින භූි ප්රොණමයන් 88% ක ප්රොණයක් පරිසර 

සංරක්ෂණ, පාරිසරික සංමේදී  ා ජලාශවලට මවන්ව ඇති ෙැවින් ඉදිකිරීම්ප කටයුතු  මර්ඛීයව සිදුවන  

ෙවත් දක්නට ලැමෙන අ ර එය ත්රීකුණාෙලය-මකාළඹ ප්රධාන ොර්ගය ෙැදි මකාට සිදුවන ආකාරය  

නිරීක්ෂණය මේ.  එමෙන්ෙ පාරිසරික සංමේදී  ප්රලේශ සහ කෘි වගාවන් සද ා මයාදාගත් භූි මකාටස ්

මදසට සංවර්ධනය දිශාග ව ඇ . මෙය වැළැක්වීෙ සද ා ඉදිරි සංවර්ධනයන් පවතින මපාකුරු 

ජනාවාස තුළ මක්න්ීකරණය කිරීෙට සංවර්ධන දැක්ෙ තුළ කටයුතු කර ඇති අ ර කන් මල් නගරය 

අධිනාගරික කළාපය මලසද ගන් ලාව, මවන්රාසන්පුර, රජඇළ, මපරාරු අධිඝනත්ව මන්වාසික  ා 

නාගරික කළාප මලසද  අේමෙෝපුර, ෙටුකච්චිය, සූරියපුර, ජයන්තිපුර, වාන්ඇළ. පන්සල්මගාඩැල්ල 

යන ප්රමේශ අඩු ඝනත්ව මන්වාසික කළාප  මලසද සීනිපුර  ා සූරියපුර මයෝජි  කර්ොන්  කළාප 

ස්ථානග  කර දියුණු කිරීෙට සංවර්ධන සංකල්පය යටමත් අවශය පසුබිෙ සකසා ඇ .  

කන් මල් නගරය සද ා ප්රධාන ප්රමේශ ොර්ගය වන්මන් මකාළඹ-ත්රීකුණාෙලය A 6 ොර්ගයයි. මෙෙ 

ොර්ගය  ා මසර්ුවිල කන් මල් යා කරන අල්ල-කන් මල් ොර්ගය මදවන ප්රධාන ොර්ගය මලස 

 දුනාග   ැකිය. එමෙන්ෙ ප්රධාන දුම්පරිය ොර්ගය වන ත්රීකුණාෙලය-මකාළඹ දුම්පරිය ොර්ගය කන් මල් 

ෙල  ප්රමේශය ෙැදිව දිමවන අ ර මෙෙ දුම්පරිය ොර්ගවල දුම්පරිය නැවතුම්පමපාලවල්  ා ොර්ග වල අතුරු 

ොර්ග ඉ ාෙත් මනාදියුණු ෙට්ටෙක පවතී. එෙ නිසා කන්මල් නගරය නිරතුරුවෙ වා න  දෙදයකට 

ලක්වන අ ර සැලසුම්ප සංකල්පය තුළ මෙෙ ගැටළු ෙග රවා ගැනීෙ සද ා ඉදිරි සංවර්ධනයන් තුළ 

අතුරු ොර්ග සංවර්ධනය කන් මල් නගරමේ ෙහුලව සිදුවනු ඇ . අතුරු ොර්ගයන් සංවර්ධනය කිරීෙ 

තුළින් මපාකුරු ජනාවාස සෙග පවතින සම්පෙන්ධ ාවය ශක්තිෙත් වන අ ර ප්රධාන නගරය  ා 

සම්පෙන්ධ වීමම්පදී පවතින ප්රධාන ොර්ග මයාදා මනාගැනීෙ තුළ අනාග මේදී රථවා න  දෙදය අවෙ 

කිරීෙ සිදුමේ. 

මම්ප අනුව ඉදිරි සංවර්ධනයන් සිදු කිරීමම්පදී ප්රධාන අධිනාගරික සංවර්ධනය, අඩු ඝනත්ව මන්වාසික 

කළාප (මපාකුරු ජනාවාස) ඒ සෙග කියමවන ප්රධාන ොර්ග,  අතුරු ොර්ග සංවර්ධනය, ප්රාමේශීය සභා 

ොර්ග සංවර්ධනය  ා  සැලැස්මම්ප මපන්වා දී ඇති නගර ආකෘතිය වර්ධනය වීමම්පදී නව සංකල්පි  ොර්ග 

පළල ( Road with)  ා මගාඩනැගිලි ඝනත්ව පාලනය  ා වර්ධනය සද ා කළාප සංගුණකය ( Zone 

Factor ) ෙ  පදනම්පව සංවර්ධනය වන නගරයක් 2031 වර්ෂය වන විට කන් මල් සැලැසුම්ප ෙල 

ප්රමේශය තුළ නිර්ොණය කිරීෙ සැලසුම්ප සංකල්පය තුළ මූලික අමේක්ෂාව මකාට සැලැස්ෙ සකසා ඇ .  
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 සිතියම් අංක 6. 1: සංකල්පීය සැලැස්ම

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

48 
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සංවර්ධන සැලැස්මම්ප අනාග  ඉලක්ක කරා ළගා වීමම්පදී එහි දැක්ෙ සද ා ප්රධාන සංකල්ප 05 ක් මව  

අවධානය මයාමු කරින් සකසා ඇ . 

1. කෘිකාර්ික ආර්ිකය 

2. මපාකුරු ජනාවාස සංවර්ධනය කිරීෙ. 

3. සුරක්ෂි  පරිසර පේධතිය 

4. මකාළඹ- ත්රීකුණාෙලය ආර්ික ොව  ( Economic Corridor)  

5. අධි ඝනත්ව නගර ෙධයය 

1. කෘිකාර්ික ආර්ිකය 

 ත්රීකුණාෙලය දිසත්්රික්කමේ පවතින ප්රාමේශීය මල්කම්ප මකාට්ඨාශ 11 ගත් කල කෘිකාර්ික කටයුතු 

සද ා මුළු දිස්ත්රික්කමයන් විමශ්ෂමයන් වී නිෂ්පාදනය ුළින් 42%ක දායකත්වයක් කන් මල් ෙල 

ප්රමේශයට අයත් වන අ ර විමශ්ෂමයන් මෙෙ කෘිකාර්ික ආර්ිකය කන් මල්ටෙ සුවිමශ්ි ූ වාරි ොර්ග 

පේධතියක් වන කන් මල් වැව, මවන්රාසන්පුර වැව, ජයන්ති වැව යන වැේ ෙගින් මපෝෂණය වන අ ර 

ඓති ාසික වටිනාකෙක් ඇති මෙෙ වැේ තුළින් දැනට කන් මල් ෙල ප්රමේශය තුළ පවත්නා මුළු භූි 

ප්රොනය නවින  ාක්ෂණික ක්රෙ භාවි ය තුළින් උපරිෙ ඵලදායි ාවයකින් යුතුව කෘිකර්ොන් ය 

සංවර්ධනය කිරීෙ ස  එෙ නිෂ්පාදනය සද ා වටිනාකම්ප සහි   රගකාරි මවළදමපාළක් ලො ගැනීෙ සද ා 

මෙෙ සංවර්ධන සැලසුෙ තුළින් අවධානය මයාමු කර ඇ . 

2. මපාකුරු ජනාවාස සංවර්ධනය කිරීෙ. 

කන් මල් නගරය ගත් කළ ප්රාමේශීය මල්කම්ප මකාට්ඨාශ 23 කින් සෙන්වි  වන අ ර 2019 වර්ෂමේ එහි 

ජනග නය 57,784 ක් වන අ ර එහි අනාග  ජනග න පුමරෝකථනය 2031 වර්ෂය වන විට 72,825ක් 

මලස අමේක්ෂා මකමර්.  කන් මල් නගරමේ 2031 වර්ෂය වන විට ඉලක්කග  මන්වාසික අවශය ාවය 

සපුරාගැනීෙත් විමශ්ෂමයන් කන් මල් නගරය  ා ආශ්රි ව මපාකුරු ජනාවාස බිහි කිරිෙ තුළින් වී වගාව  ා 

කෘිකාර්ික ඉඩම්ප වලට ඇති ෙලපෑෙ අවෙ කිරීෙ (Development Pressure analysis) ින් 

ෙලාමපාමරාත්තු වන අ ර මෙෙ මපාකුරු ජනාවාස විමශ්ෂමයන්  කන් මල් නගරය, රජවැව, රජඇළ, 

යුනිට් 03, 04 මපරාරු නැමගනහිර ස  වාන් ඇල නැමගනහිර ස  ගන් ලාව යුනිට් 11, 12 යන ප්රමේශ 

 දුනාමගන ඇ  

3. සුරක්ෂි  පරිසර පේධතිය 

කන් මල් ෙල ප්රමේශය මුළු භූි ප්රොණමයන් 88% කට වැඩි ප්රොණයක් ස්වභාවික වනාන් ර, ජලාශ, 

විවෘ  ප්රමේශ වලින් සෙන්වි  වන අ ර එමස්ෙ වී වගාව  ා උක් වගාව තුළින් මකාළ  ා නීල වර්ණමයන් 
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යුතු ‘  රි  පරිසරයක් ‘ මගාඩනැගි ඇති අ ර අනාග ය සද ා එෙ පරිසර පේධතිය ආරක්ෂා කර ගනිින් 

පරිසර හි කාි සංවර්ධනයක් මෙෙ සැලැස්ෙ තුලින් නිර්ොණය කිරීෙට ෙලාමපාමරාත්තු මේ.  

4. මකාළඹ- ත්රීකුණාෙලය ආර්ික ොව  ( Economic Corridor)  

ජාතික ලභෞතික සැලැස්ම 2050ට අනුව ත්රීකුණාෙලය- මකාළඹ දක්වා දිමවන ප්රධාන ආර්ික ලකාරිලඩෝව  

කන් මල් නගරය  ා සම්පෙන්ධ විෙ තුළින් ඒ හරහා සිදු වන ඍජු හා වක්රීය සංවර්ධන ක්රියාවලීන් ලහ්ු 

ලකාට ලගන ඇති වන බලපෑමද විලශ්ෂලයන්ම සංකේීය සැලැස්ම සකස් කිරීලමදී සලකා බලන ලදි.  

5. අධි ඝනත්ව නගර ෙධයය 

කන් මල් නගරය  ර ා දිමවන ප්රධාන ොර්ග පේධතිය මනාම ාත් ආර්ික මකාරිමඩෝව තුළින් 

විමශ්ෂමයන් කන් මල් නගරය තුළ ඌන භාවි මයන් යුත් ඉඩම්ප ස  අමනකුත් සම්පපත්  ා මස්වාවන් 2031 

වර්ෂය වන විට කන් මල් ජන ාවට මෙන්ෙ මෙෙ නගරමයන් ොහිරව එදිමනදා අවශය ා සද ා පැිමණන 

සංක්රෙණික ජන ාවට වාණිජ, මන්වාසික  ා අමනකුත් මපාදු අවශය ා සපයන ප්රධාන නගරයක් මලස 

සංවර්ධනය කිරීෙට අනාග මේදී ෙලාමපාමරාත්තු වන අ ර එෙ ඉලක්කග  අරමුණු කරා ලගා වීෙ මෙෙ 

සැලැස්මෙන් ෙලාමපාමරාත්තු මේ.  
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6.2 සයෝජිත් ඉඩම් ෙරිහරණ සැලැස්ම  

 

2022-2031 කාල සීොව සද ා සකසා ඇති සංවර්ධන සැලැස්මම්ප මයෝජි  භූි පරි රණ සැලැස්මෙන් විස් ර 

කරනු ලෙන්මන් සැලසුම්ප කළාපය තුල පවතින ඉඩම්ප ඉදිරි දස වර්ෂයක කාලය තුළ භාවි ය සිදුවන ආකාරය 

විද ාපෑෙයි. මෙහිදී ප්රමේශය සද ා සැලැස්ෙ තුල මයෝජනා කර ඇති වයාපෘති සංවර්ධන සැලැස්මම්ප දැක්ෙ 

කරා ගෙන් කිරීෙට විදයාත්ෙක පදනෙක් ෙ  ස්ථානග  කිරීෙ මෙෙගින් පැ ැදිලි කරනු ලැමබ්. 

මෙහිදි කන් මල් සංවර්ධන සැලැස්ෙ තුල පවත්නා පාරිසරික සංමේදී ප්රමේශ  ා රක්ෂි  ප්රමේශ ආරක්ෂා වන 

අයුරින් එෙ ප්රමේශ ඉදිරි දස වසර තුල  වදුරටත් සංවර්ධනය කරින් එහි ආරක්ෂාව ඇති කිරීෙත් එයින් 

මෙෙ ප්රමේශමේ ජීවනාලිය ෙදු ජලාශ පේධතිය ෙගින් රැස්කර ඇති ජල සම්පප  නිර්මේශි  වයාපෘති සද ා 

මෙදා  ැරීෙ  ා වයාපෘති ස්ථානග  කිරීෙක් මපන්වන අ ර අනාග  දැක්ෙ වන “නැමගනහිර මදාරටුමේ 

කෘි නගරය සංකල්පය’’ ය ාර්ථයක් කර ගැනීෙට සුවිමශ්ි ූ නගර ආකෘතියක් ෙ  මගාඩනැමගන ඉඩම්ප 

පරි රණ රටාවක් මපන්නුම්ප කරයි.  

මෙෙ සංකල්පය තුල කන් මල් සැලසුම්ප ෙල ප්රමේශය ඉදිරිමේදී කන් මල් නගරය පාදක කර නාගරික  ා 

පරිපාලන භාවි යන්  ා අධිඝනත්ව මන්වාසික භාවි යන් සංමක්න්ද්රය වන නගර මධයක් ලලස 

සංවර්ධනය ලේ. මම්ප තුළ අධි මන්වාසික ඝනත්ව කළාප ඇති කිරීෙ සද ා ප්රධාන උපාංගය  ැටියට 

කලාපකරන සැලැස්ෙ උපමයෝගි කරගන්නා අ ර එය තුල භාවි ා කරනු ලෙන නීතිෙය රාමුව තුළ 

මගාඩනැගිලි වර්ධනය  ා පාලන සංකල්පයන් ෙ  ඉදිරි සංවර්ධන වයාපෘති ස්ථානග  වනු ඇ .  

 ෙරණ මදස සිට කන් මල් මදසට පැිමණන ිනිසුන් සිය ෙනස ස්වභාවික පරිසරය තුල ජිවත් වන සතුන් 

 ා පරිසරය සෙග ගෙන් කිරිමම්පදි ඔවුන්ට නිරීක්ෂණය වනුමේ ග්රාිය සුන්දරත්වය පිරුණු  මී කිරි කර්ොන්  

වලින් සෙන්වි  වාණීජ කඩ සාේපු  ා නිල්ල පිරුණු කන් මල් ජලාශය වම්ප පසින් දිස්වන අ ර ඉ ා  

සුවදායි දර්ශනීය මකත්වතු වලින් පිරි මෙෙ මවල්යාය වම්පපසින් දක්නට ලැමෙනු ඇ . කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ 

 ා මවන්රාසන්පුර වැේ මදපස ඉදිකර ඇති මෙෞේධ වි ාර ඔවුන් තුළ මනාෙැමකන ෙ කයක්  ෙනු ඇ .   

කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ ෙ  ඉදිවන ඇවිදින ෙංතීරුව  ා සංචාරක ෙධයස්ථාන දැක්මෙන් පිබිමදන ෙ කය       

වැේ ෙැම්පෙ පසුකර යනවිට නාගරික පරිසරයක පවතින සංකීර්ණ ෙව දැමනන පරිදි කන් මල් නගරය 

මයෝජි  ොර්ග රටාව ෙ  නිර්ොණය වනු ඇ . නගරය තුල ෙධය උස මගාඩනැගිලි තුල ඇති  ි ශ්ර භාවි යන් 

 ා වා න නැවතුම්ප ෙධයස්ථාන ප්රධාන දුම්පරිය නැවතුෙ සෙග ෙස්නැවතුෙ ඉදිරිමේදී සැලසුම්ප පදනෙක් ෙ  

ඉදිවන අ ර ඉඩම්ප භාවි ය ප්රධාන   මෙවලෙක් මලස මෙෙ සථ්ාන  ා ඉදිරිමේදී භාවි යට ගනු ඇ .  

නගරය පසුකර යන ජන ාවට දක්නට ලැමෙන්මන් මන්වාසික  ා වාණිජ කලාපයක් වන අ ර ඒ තුල 

උදයාන, ක්රීඩා පිටි, මසෞඛය ෙධයසථ්ාන (මරෝ ල්)  ා වාණිජ ෙධයස්ථාන සැලැසේ තුල ඉදිරිමේදී දක්නට 

ලැමෙනු ඇ . 
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කන් මල් නගර ෙධයමේ සිට අල්ල-කන් මල් ොර්ගය ෙතින් මස්රුවිල මදසට ගෙන් කිරිමම්පදි අතුරු ොර්ග 

සංවර්ධන වයාපෘතිය ස්ථාන ග  වීෙ දක්නට ලැමෙන අ ර වේ පසින්  පවතින දර්ශනීය වී මගාවි ැන් සහි  

කුඹුරු කලාපය මපන්නුම්ප මකමර්. මෙෙ ොර්ගමේ ගෙන් කරන්නන්ට ජයන්තිපුර,සිරිපුර, මපාකුරු ගම්පොන 

දක්නට ලැමෙන අ ර ප්රධාන අපද්රවය  කලෙණාකරන වයාපෘතිය කෘි නිෂ්පාදන කර්ොන්  කලාපය 

ගෙන්කරන්නන්ට නිරීක්ෂණය කළ  ැකි අ ර ෙටහිර මදසින් ලංකාමේ ප්රධාන සීනි නිෂ්පාදන කර්ොන් ය 

මෙන්ෙ උක් වගා බිම්පද දක්නට ලැමබ්. එමෙන්ෙ වන සතුන් පිළිෙදව නැව  නැව ත් ෙ කයට ගන්නට 

මෙෙ ොර්ගය මදපස වැටී ඇති ස්වභාවික රක්ෂි  කලාපය ඉව ල් වනු ඇ . 

මෙමලස මයෝජි  භූි පරි රණ සැලැස්ෙ තුල කන් මල් ඉදිරි දස වර්ෂය තුළ ඉඩම්ප භාවි ය කුෙක් පදනම්පව 

සැලසුම්ප කර ඇත්ද යන්න විද ා දක්වනු ලැමබ්.  
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සිතියම් අංක 6. 2: සයෝජිත් ඉඩම් ෙරිහරණ සැලැස්ම 

 
මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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රූෙ සටහන් අංක 6. 1: නගර මධය හරසක්ඩ

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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6.3 සභෞතික හා සමාජීය අෙරවුහ ෙහසුකම් සංවර්ධන උොය මාර්ග  

6.3.1 සස්වා සැලසුම  

 

කන්තලේ නාගරික ප්රලේශය කෘෂිකාර්මික නගරයක් වශලයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ දැක්ම කරා 

ළඟාීම සඳහාත් ඊට අදාළ වූ අරමුණු සහ පරමාර්ථ කරා ළඟා ීම සඳහාත් නගරලේ ලස්වා සැලැස්ම 

සකස් කරන ලදි.  

 

6.3.1.1 මයෝජි  ජනාවාස සැලැස්ෙ  

කන්තලේ ප්රලේශය ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කලේ අලනකුත් ප්රලේශ සමඟ සංසන්දනය කිරීලේදී ස්වභාවික 

ආපදා අවම තැනිතලා භූමියකි. 2031 වර්ෂය වන විට කන්තලේ නාගරික සැලසුේ ප්රලේශය ුළ 

72,825ක ලන්වාසික ජනගහන වර්ධනයක් ඇති කිරීමට අවශ යටිතල පහසුකේ ප්රවර්ධනය කිරීම 

සඳහා සැලසුේ සකස් කර ඇත.  

ලමහිදී අනාගත ජනගහනයට අවශ ඉඩේ සපයා ගැනීම සඳහා පාරිසරික සංලේදී කලාප සහ ී වගා 

බිේ හැර අලනකුත් ඉඩේ හැකිතාක් ලන්වාසික සංවර්ධනයට ලයදීම ජනාවාස සැලැස්ලේ අරමුණයි. 

වගු අංක 6. 1: 2031 වන ිට අවශය නිවාස සංඛ්යාව 

 

කලාෙය නිවාස සංඛ්යාව 

(2019) 

ඇස්තලම්න්තු 

නිවාස සංඛ්යාව 

(2031) 

ලවනස 

අධි ඝනත්ව නාගරික කලාපය  2092 2662 570 

අඩු ඝනත්ව නාගරික කලාපය  2712 3615 903 

අධ් ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය  3294 4046 752 

අඩු ඝනත්ව මන්වාසික  කලාපය  4501 5726 1225 

කර්ොන්  කලාපය  80 80 0 

පාරිසරික සංමේදී කලාපය  184 184 0 

වී වගාව  378 378 0 

වාණිජ කෘිකාර්ික කලාපය 569 870 301 

එකුව  14,813 18,206 3,751 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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පදිංිය සඳහා සුදුසු ලන්වාසික භූමි හඳුනා ගැනීමට සිදු කළ තාක්ෂණික විග්රහ  (Livability Analysis, 

Potential Analysis, Sensitivity Analysis) මින්  හඳුනා ගන්නා පරිදි සැලසුේ කලාපය ඝනත්ව 

කලාප 04ක් සහ අමතර කලාප 03ක් යටලත් සැලසුේ කිරීමට අලප්ක්ෂා ලකලර්. 2031 වන විට වැඩිම 

ජනගහනයක් මන්වාසික  කලාපය ුළට අලප්ක්ෂා කරන අතර අලනකුත් ඝනත්ව කලාප වලට 

පිළිලවලින් මිශ්රසංවර්ධනකලාපය,වාණිජකලාපයසහකාර්මිකකලාපයුළ  ජනගහනලේ වැඩි 

ීමක් බලාලපාලරාත්ු ලේ. මීට අමතරව කෘෂිකාර්මිකකලාපය,වාණිජකෘෂිකාර්මිකකලාපයසහ 

පාරිසරික සංලේදී කලාපය ුල නව නිවාස වැඩි ීමකට අවසර ලබා ලනාලේ. ඒ අනුව 2031 වන විට 

අවශ මුළු නිවාස සංඛාව පහත පරිදි ගණනය කළ හැක. 

වගු අංක 6. 2: 2031 වර්ෂය වන ිට සපුරාලිය යුතු නිවාස සංඛ්යාව 

 2031 වන ිට වැඩි වන නිවාස සංඛ්යාව 3,393 

අර්ධ ස්ිර  සහ තාවකාලික නිවාස 2,358 

2031 වර්ෂලේ ඉදි කළ යුතු නිවාස සංඛ්යාව 5,751 

 

 

  

උපකේපන :  

1. කුටුේබයක විශාලත්වය 04ක් ලලස ගණන් බලා නිවාස සංඛාව ගණනය කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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6.3.1.2 අධයාපන ප සුකම්ප සංවර්ධන සැලැස්ෙ 

 

2031 වන විට අලප්ක්ෂිත 72,825ක ලන්වාසික ජනගහනයට අවශ ප්රාථමික හා ේවිතීයික අධයාපන 

පහසුකේ ඇති කිරීම ලමම සැලැස්ලමන් අලප්ක්ෂා ලකලර්.  

වගු අංක 6. 3: 2031 වන ිට ොසේ සිසුන්ලේ වර්ධනය 

 
2019 2031 සිසුන්සේ වැඩි වීම 

2031 

සැලසුම් ප්රසේශසේ ොසල් වල සිසුන් 

සංඛයාව 

11,468 14,565 3,097 

  

 

ඉහත වගුව අනුව 2031 වර්ෂය වන විට කන්තලේ සැලසුේ බල ප්රලේශය ුළ පාසේ යන වයලස ්ළමුන් 

3,097ක් පමණ වැඩි ලවනු ඇතැයි අලප්ක්ෂා කරන අතර එම ළමුන් සඳහා විධිමත් අධයාපනයක් ලබා 

දීමට පාසේ වල පහසුකේ ගුණාත්මකව සහ ප්රමණාත්මකව සැපයිය යුුය. ඒ සඳහා පහත සඳහන් 

පාසේ පේධතිය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ සැලසුේ සකස් කළ යුුය.  

කන්තලේ සැලසුේ බල ප්රලේශය ුළ පාසේ 27ක් සථ්ානග  ී ඇති අතර  2031 වන විට වැඩි වන 

සිසුන් ප්රමාණයට සරිලන ආකාරයට ප්රලේශලේ පවතින පාසේ වල තත්ත්වයන් ඉහල නැංීමට 

ලයෝජනා කරනු ලබයි.  

වගු අංක 6. 4: සංවර්ධනය කළ යුතු ොසේ 

ොසල  සයෝජිත් සංවර්ධනය 

පරමම්පශ්වර විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

භාතියගෙ විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

කන් මල් ෙධය විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

ගන් ලාව ෙ  විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

මවන්රාසන්පුර ෙ ා විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

රජඇල ෙ ා විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

සීවලී විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

අග්රමෙෝධි ජාතික පාසල  ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

අමේශා ොලිකා විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

අල් රික් ෙ ා විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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ෙ වැලිපුර විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

වාන්ඇල ෙ ා විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

ජයන්තිපුර විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

අේමෙෝපුර ෙ ා විදයාලය  ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

මේරෙඩුව විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

වඩුකච්චි විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

රජවැව විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

මපරතුමේලි මුස්ලිම්ප විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

විේමනශ්වර විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

ෙණ්ඩාරනායක විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

අස්සප විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

පන්සලමගාඩැල්ල ප්රාථික විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

අේමෙෝපුර ප්රාථික විදයාලය ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

මුස්ලිම්ප මකාලනිය විදයාලය  ප සුකම්ප ඉ ල නැංවීෙ  

 

 

ලමම සැලැසම් ුළින් නගරය ුල පාසේවල ගුණාත්මක භාවය හා ප්රමාණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු 

කිරීම ුළින් ලනවාසික ජනගහනයට අවශ පරිදි අධාපන පහසුකේ අබා දීම ප්රධාන අරමුණ ලේ. එම 

අරමුණ 2031 වන විට පරිූර්ණ කර ගැනීමට බලාලපාලරාත්ු ලේ. 
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සිතියම් අංක 6. 3: අධයාෙන සැලැස්ම 
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6.3.1.3 මසෞඛය ප සුකම්ප සංවර්ධන සැලැස්ෙ 

 

2031 වර්ෂලේ  අලප්ක්ෂිත 73,000කට ආසන්න ලන්වාසික ජනගහනයට සහ 2031 සංසරණ ජනගහනයට 

ප්රමාණවත් පරිදි ලසෞඛය පහසුකේ ලබා දීම ලමම සැලැස්ලමන් අලප්ක්ෂා ලකලර්. 

දැනට ලසෞඛය පහසුකේ සඳහා ලරෝහේ කරා දදනිකව 1500ක් පමණ ජනතාවක් නගරය කරා 

පැමිලණන අතර එය සංසරන ජනගහනය වන 70,000න් 2.8%ක ප්රතිශතයකි. 

2031 වර්ෂය වන විට ලසෞඛය පහසුකේ සඳහා පැමිලණන ජනගහනයට සාලප්ක්ෂව වැඩි වන බව 

උපකේපනය ලකලර්. ඒ අනුව 2031 වන විට අලප්ක්ෂිත දදනික සංසරණ ජනගහනය වන 82,000න් 

ලසෞඛය පහසුකේ සඳහා පැමිලණන ජනගහනය 2,500ක් ලලස ගනනය කර ඇත.  

ඒ අනුව 2031 වර්ෂය වන විට ලසෞඛය පහසුකේ සඳහා දදනිකව පැමිලනන ජනගහනය 2,500ක් ලලස 

උපකේපනය කර ඒ සඳහා අවශ පරිදි කන්තලේ මූලික ලරෝහලේ මානව හා ලභෞතික පහසුකේ වැඩි දියුණු 

කිරීමට අලප්ක්ෂා ලකලර්. සංවර්ධන සැලැස්ලමන් ලවන්රාසන්පුර , වාන් ඇල සහ අේලබෝපුර ප්රලේශ වල 

පිහිටි ලරෝහේ වල ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම ලමම සැලැස්ලමන් අලප්ක්ෂිතය.  
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සිතියම් අංක 6. 4: සසෞඛයය ෙහසුකම් සංවර්ධන සැලැස්ම
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6.3.2 සයෝජිත් මාර්ග හා ගමනාගමන  සැලැසම්   

 

කන් මල් ප්රමේශමේ අතී  ොර්ග සංවර්ධන  ා ප්රවා න කටයුතු මදස ෙැලීමම්පදී පසුගිය දස වර්ෂයක කාලය 

තුල එනම්ප යුධ ගැටුම්ප වලින් පසු කාලය තුල ොර්ග, මක්ෂ්රමේ පෘතුල දියුණුවක් සිදු ූ ෙවට දක්නට 

මනාෙැ . ප්රමේශය තුළ ප්රධාන ොර්ග මලස මකාළඹ, ත්රීකුණාෙලය ොර්ගය ද කන් මල් මස්රුවිල 

ොර්ගයටද පසුගිය කාලය තුල සංවර්ධනය වීෙක් දක්නට ලැමෙන අ ර මෙෙ ොර්ගද නියි  පළල  ා 

ගුණාත්ෙක භාවයක් දක්නට මනාෙැ . 

ශ්රී ලංකා ජාතික මභෞතික සැලැස්ෙ 2050 අනුව මකාළඹ- දිස්ත්රික්කය ආර්ික මකාරිමඩෝව තුල පිහිටි 

නගරයක් මලස  දුනාමගන ඇති අ ර එෙ සැලැස්ෙ ෙගින් ඇති කරනු ලෙන සංවර්ධන ප්රමේශය 

සැළකිල්ලට මගන නගරය ඉදිරි දස වර්ෂය සද ා සූදානම්ප කළ යුතුව ඇ .  

ප්රමේශය තුල මන්වාසික කලාප  ා නගර සීොව අ ර ෙනා සම්පෙන්ධ ාවයක් ඇති වන මලස  ා  

ප්රමේශවාසීන්මේ ධදනික ගෙනාගෙනයන්  ා වගා නිෂ්පාදන ප සුමවන් ප්රවා නය කළ  ැකි  ා මපාදු 

ප්රවා න ප සුකම්ප ප්රවර්ධනය කළ  ැකි මලස ොර්ග පේධතිය සංවර්ධනය කිරීෙ, නගරය තුළ රථවා න 

 දෙදය අවෙ කිරීෙ සහ නගරය අලංකරණයට ප්රමේශකත්වයක් ලො දීෙ ප්රවා න සැලසුෙ තුල සිදු මකමර්. 

මූලික ප්රවා න ප සුකම්ප සහි ව ෙනා ප්රමේශයන්මගන් යුතු ොර්ග ජාලයක් ඇති වන මලස ොර්ග පේධතිමේ 

සංවර්ධනය ප්රවර්ධන සැලසුෙ තුල අමේක්ෂා මකමර්.  

ප්රවා න සැලසුෙ තුල ඇති ප්රධානෙ වයාපෘතියක් මලස අල්ල-කන් මල් ොර්ගමේ කන් මල් ඔරමලෝසු 

කණුව අසල සිට මපෝටන්කාඩු  න්දිය දක්වා මකාටස ෙංතීරු   රක් සහි  පුළුල් ොර්ගයක් මලස 

සංවර්ධනය කිරීෙ  ඳුනා ග   ැක.. ොර්ග සංවර්ධනය ක්රියාත්ෙක වන මෙෙ ප්රමේශය තුළ ොර්ග  දෙදයක් 

ඇති මනාවීෙටත් ොර්ගය මදපස වා න නැවැත්වීෙ නිසා ඇති වන ගැටළු වලට විසදුෙක් ලො දීෙ තුළ අවට 

නගර අ ර ගෙනාගෙනය ප සු කරලීෙ සිදුමේ. එමස්ෙ මම්ප තුලින් එෙ ොර්ගය පාදක මකාටමගන ඇති 

වාණිජ කටයුතු වැඩිදියුණු වීෙ  ා  වදුරටත් මවළද කටයුතු වඩාත් ඵලදායී අයුරින් ආකර්ෂණය කර ගැනීෙ 

ින් අමේක්ෂා මකමර්. ොර්ග සංවර්ධනයට සෙගාමීව ොර්ගය මදපස අලංකරණය ෙගින් නගරමේ 

අලංකරණය වැඩි වීෙ ද සිදු මේ. 

ප්රමේශය අවට සංවර්ධි  නගර  ා සෙග සම්පෙන්ධ විමම්පදි වර්ථොනමේ පවත්නා ොර්ග පේධතිය තුළින් 

2031 වර්ෂය වන විට අමේක්ෂි  සංවර්ධනය තුළ ඇතිකරනු ලෙන වා න ධාරි ාවයට මුහුණ දීෙ සද ා 

නගරය තුළ මදනු ලෙන මගාඩනැගිලි ඝනත්වය පදනම්ප කරමගන අභයන් ර ොර්ග සංවර්ධනය කිරීමම්ප 

ක්රෙමේදයක්  දුනාග  යුතුව ඇ .  
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▪ උොය මාර්ග 01 

මෙෙ ගණයට අයත් ොර්ග, ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA)  සතු මේ. මෙෙ ොර්ග ප   පිරිවි රයන්ට 

අනුව සංවර්ධනය කළ යුතුය. 

වගු අංක 6. 5: ෙළමු සෙළ මාර්ග සංවර්ධනය 

ොර්ගය 

 

සංවර්ධනය 

 

අමේපුස්ස- ත්රීකුණාෙලය ොර්ගය (A 6) 

 ෙංතීරු   රක් සහි ව ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙ. 

( මස්වා ප්රමේශ, පදික  මේදිකා කාණු  ා වීදි 

අලංකරණය සහි ව) 

 

 

▪ උපාය ොර්ග 02 

පිටත් වටරවුම් මාර්ගය සංවර්ධනය  

ප්රවා න සැලසුමෙහි  වත් එක් වැදගත් වයාපෘතියක් මලස පිට  වටරවුම්ප ොර්ගය සංවර්ධනය  දුනාග  

 ැකිය. කන් මල් නගරය තුලින් මස්වාවන් ලො ගැනීෙට අවශය මනාවන ෙර වා න කන් මල් නගර 

ෙධයය තුලින් ගෙන් මනාකර නගරය ෙග ැර යන ොර්ගයන් මලස විකල්ප ොර්ග සංවර්ධනය මකමර්. ඒ 

තුලින් ෙර වා න ගෙනාගෙනය නිසා නගරය තුල ඇති වන ොර්ග  දෙදයට ෙනා විසදුෙක් මගන මේ.  

එමස්ෙ  කන් මල් නගරය  ර ා සිදුවන ඛනිජම ල්, ඛනිජවැලි, සිමෙන්ති නිෂ්පාදන, ප්රීො සංස්ථාව ෙගින් 

සිදුකරනු ලෙන පිටි ප්රවා නය, වරාය තුලින් රට තුලට ප්රවා නය කරන භාණ්ඩ වරාය ආශ්රි ව කාර්ික  ා 

සංචාරක මකන්ද්රස්ථානමයන් ලොමදන ප්රවා න තීවෘර ාවයන් ෙ  පවතින ප්රධාන ොර්ගය නගර ෙධයමේ 

ප්රොණවත් මනාවන ෙැවින් එයට විසදුෙක් මලස පිට  වටරවුම්ප ොර්ගය මෙෙ සැලසුෙ තුලින් මයෝජනා 

කරනු ලැමබ්. මෙෙ අවශය ාවය ත්රිකුණාෙලය නගරය සද ා සකසා ඇති ෙ ා නගර සංවර්ධන සැලැස්ෙ 

තුළද සද න්ව ඇ . 

 

▪ උොය මාර්ග 03  

 

කන් මල් ප්රමේශය සද ා  දුන්වාමදනු ලෙන මදවන ඝනමේ ොර්ග B කාණ්ඩමේ ොර්ග මලස  දුනාමගන 

ඇති අ ර මෙෙ ොර්ගයන් ප්රමේශය තුළ  සංවර්ධනය කිරීමම්පදී  අේමෙෝපුර, සීනිපුර, අල්ල-කන් මල් 

ොර්ගය යා කරන ොර්ගය  ා  අල්ල-කන් මල් ොර්ගය  ා මොල්ලිමපා ාන සූරාංගල් ොර්ගය යා කරන  

ජයත්නිපුර වාන්ඇළ  ර ා දිමවන ොර්ගය (Cross Road)  අයත් මේ.  
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වගු අංක 6. 6: සදවන සෙළ ප්රමුඛත්ා මාර්ග සංවර්ධනය 

 

 

▪ උපාය ොර්ග 04 

කන් මල් නගර සැලැස්ෙ තුළ ඇති කරනු ලෙන අධිඝනත්ව  ා මපාකුරු ජනාවාස අ ර පවතින වැඩිෙ 

ප්රමේශකත්වයකට හිිකම්ප කියනු ලෙන්මන් ම වන ඝනමේ ොර්ග වන C කාණ්ඩමේ ොර්ගයි. මෙෙ  

ොර්ග වල අයිතිය ප්රාමේශීය සභාව සතු වන අ ර මෙෙ ොර්ග වල සංවර්ධනාත්ෙක ඝනත්වය වැඩි කිරීෙ 

තුළ ඉදිරි අමේක්ෂි  සංවර්ධනයන් කරා ප සු ප්රමේශකත්වයක් ඇති කිරීෙ මෙෙගින් අමේක්ෂා මකමර්. 

එමෙන්ෙ මෙෙ ොර්ග සංවර්ධනමේදී කෘිකාර්ොන්  කලාපවලින් ෙැ ැරව කටයුතු කිරීෙට මයෝජනා 

කරන අ ර ඒ තුළින් සැලැස්මම්ප දැක්ෙ සපුරා ගැනීෙ අමේක්ෂා මකමර්.  

මෙෙ   C කාණ්ඩමේ ොර්ග සංර්ධනමේදී ප්රධාන ොර්ග වන A   ා B ොර්ග සම්පෙන්ධවන ොර්ග වලට 

ප්රමුඛස්ථානයක් මදනු ලෙන අ ර මෙෙ ොර්ග වලට ොර්ග පළල (Road Width) සංකල්පය මයාදා 

ගැනීමම්පදී පවතින ොර්ග වල පළමලහි අවෙය මීටර් 6ක්  විය යුතුය. 

වගු අංක 6. 7: සයෝජිත් මාර්ග හා සගාඩනැගිලි සීමාව සදහා වන පිරිවිත්රයන් 

කාණ්ඩය මංතීරු 

සංඛයාව 

(Vehical 

lane) 

සස්වා තීරු  

(Service 

Area) 

සයෝජිත් 

මාර්ග ෙළල 

(Building 

width) 

සගාඩනැගිලි 

සීමාව 

(Building 

Line) 

ෙදික මංතීරු 

(Pedestrian 

Walkway) 

වාහන 

නැවතුම් 

(Parking) 

පළමු මපළ 

ොර්ග (A) 

04 අදාළ මේ අඩි 80 අඩි 50 අදාළ මේ. අදාළ මේ. 

මදවන මපළ 

ොර්ග (B) 

02 අදාළ මේ අඩි 60 අඩි 40 අදාළ මේ අදාළ මේ 

ම වන මපළ 

ොර්ග (C) 

02 අදාළ මේ අඩි 40 අඩි 20 අදාළ මනාමේ අදාළ 

මනාමේ 

 

 

මාර්ගය 

 

දුර ප්රමාණය 

සීනිපුර ොර්ගය  

 
 ෙංතීරු 02 ක් සහි ව ොර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීෙ. (පදික  මේදිකා කාණු  ා වීදි 

අලංකරණය සහි ව)  ා රුක් මරෝපණ  

සහි ව ොර්ග සංවර්ධනය කිරීෙ. 

අේමෙෝපුර , සීනිපුර, අල්ල - කන් මල් සම්පෙන්ධ 

කරන ොර්ගය 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නගරය  ා මන්වාසික කලාප අ ර ෙනා සම්පෙන්ධ ාවයක් ඇති වන මලස අභයන් ර ොර්ග පේධතිය 

සංවර්ධනය ප්රවා න සැලැස්මෙහි ප්රධාන වයාපෘතියකි. අභයන් ර ොර්ග පේධතිමේ පවතින පටු ෙව  ා 

අෙලන්  ත්ත්වය නිසා මන්වාසික කලාප  ා කන් මල් නගර සීොව අ ර ෙනා සම්පෙන්ධ ාවයක් 

මනාෙැති වීමම්ප ගැටළුවට විසදුම්ප ලො මදින් එෙ කලාප අ ර අන් ර් සම්පෙන්ධ ාවය ඇති කරින් ප සු 

ප්රමේශයන්  ා ක්රෙවත් ප්රවා න මස්වාවක් ඇති කිරීෙ මෙය තුලින් අමේක්ෂා මකමර්. සංවර්ධනය තීවෘ ාවය 

ඇති කිරීෙ සද ා මයෝජි  අභයන් ර ොර්ග ප   වගුව තුළ ඇතුළත් මේ.  

වගු අංක 6. 8: සයෝජිත් සංවර්ධනය කළ යුතු ප්රාසේශීය සභා මාර්ග 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ රජඇළ ොර්ගය  ා අමේපුස්ස-ත්රීකුණාෙලය 

ොර්ගය අ ර ඇති පරාක්රෙ ොව   

▪ අත්කම්ප නිවාස ොව  

▪ රජඇල ොර්ගය  ා අමේපුස්ස- ත්රීකුණාෙලය 

ොර්ගය අ ර ඇති මස්නානායක ොව   

▪ මේරෙඩුව ොර්ගය 

▪ අක්කර 500 ොර්ගය  ා අමේපුස්ස-

ත්රීකුණාෙලය ොර්ගය අ ර ඇති මවන්රාසන්පුර 

මෙෝග  ොව   

▪ මකාටියා මෙෝක්කුව ොව  

▪ චූලාභය ොව   ▪ දිවුල්කැමල් ොව  

▪ මපරාරු රජඇළ ොර්ගය  ▪ සීනිපුර ොර්ගය 

▪ ජන ා ොව  ▪ 12 ෙැරියර් ොව  

▪ රජඇල ොර්ගය ▪ කෑම්පේ ොව  

▪ අක්කර 500 ොර්ගය ▪ වාන් ඇළ ොව  

▪ යුනිට් 16 ොර්ගය ▪ ජයන්තිපුර ොව  

▪ සීනිපුර ෙැරියර්  ංදිමේ සිට මපෝටන්කාට්ටු 

 න්දිය දක්වා ොර්ගය 

▪ මගාවිජන මස්වා ොව  

▪ මකාකා ොව  ▪ මුස්ලිම්ප පාසල ොව  

▪ ෙටුකච්චිය ොව  ▪ සෙනල පාලෙ ොව  

▪ බීජ මගාවිපල ොව  ▪ මකෝවිල් පාර 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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සිතියම් අංක 6. 5: මාර්ග හා ගමනාගම්න සැලැස්ම 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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6.3.3  සයෝජිත් ජල සැෙයුම් සැලසුම 
 

2031 වර්ෂය වන විට 73,000ක් පමණ වූ ලන්වාසික ජනගහනයටත්, අධාපන, ලසෞඛය, වාණිජ හා 

පරිපාලන යන ලස්වා අවශතා සඳහා පැමිලණන 82,000ක් පමණ වූ දදනික සංසරන ජනගහනයටත් 

සහ ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම මින් ස්ථාපිත කරනු ලබන උපාය මාර්ික වාපෘති සඳහා නල ජල 

සැපයුම ලබා දීම අතවශ කරුණකි. ඒ අනුව ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය මින් 

2031 වර්ෂය සඳහා ක්රියාත්මක කිරීමට ලයෝජිත වාපෘති ලමම සැලැස්ම මින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

වගු අංක 6. 9: දදනික ජල සැෙයුම් අවශයත්ාවය -2031 

 

 

උපකේපනය :  ලන්වාසික ජල අවශතාවය ගණනය කිරීලේදී පුේගලලයකුට ලීටර 120ක් ලලස 

උපකේපනය කර දදනික ජල අවශතාවය ගණන් බලා ඇත. අලනකුත් ජල අවශතාවයන් ජල 

සේපාදන් මණ්ඩලලේ 2030 විසේ සැලසුමට අනුව ගණනය කර ඇත. 

ඉහත ජල අවශතාවයන් සේූර්ණ කිරීම සඳහා ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය මින් 

පහත වාපෘතීන් 2030 වර්ෂය වන විට ක්රියාත්මක කිරීමට ලයෝජිතය. ලමම වාපෘති මින් මුළු සැලසුේ 

බල ප්රලේශයම ආවරණය වන ආකාරය  වගු අංක 6.10න්  දැක්ලේ. 

කන්තලේ සැලසුේ බල ප්රලේශලේ 2031 වර්ෂය ජල අවශතාව ඝන මීටර් 17,124ක් වන අතර ජල 

සේපාදන මණ්ඩලය 2031 වර්ෂය වන විට කන්තලේ සහ තඹලගමුව ප්රාලේශීය ලේකේ ලකාට්ඨාශ 

ලදක සඳහා පමණක් ඝන මීටර් 54,000ක් සැපයීමට අලප්ක්ෂා කරයි. 2031 වන විට ජල සේපාදන 

මණ්ඩලය අලප්ක්ෂා කරනුලේ කන්තලේ ජල පිරිපහදු මධස්ථානය හරහා දැනට ජල සැපයුේ ලබා 

ගන්නා ප්රාලේශීය ලේකේ ලකාට්ඨාශ වන නගර සහ කඩවත්, කින්නියා, කුච්චචලේලි ලකාටසක් සඳහා 

ලවනත් වාපෘති ුළින් ජලය ලබා දීමටයි එමින් කන්තලේ සහ තඹලගමුව ප්රලේශීය ලේකේ 

ලකාට්ඨාශ ලදක සඳහා පමනක් කන්තලල ජල පිරිපහදු මධස්ථානය හරහා ජල සැපයුේ ලබා දීමට 

සැලසුේ කර ඇත. ඒ අනුව 2031 වනවිට පහත වාපෘතීන් ක්රියාත්මක ීම අතවශ වන අතර එමින් 

කාලින ජල අවශතාවය මුළුමනින්ම සපුරාලීමට බලාලපාලරාත්ු ලේ. 
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8,739 

 

2,660 

 

1,773 

 

13,172 

                       

3,952  

 

17,124 මයෝජි  රථවා න  නැවතුම්ප 

ස්ථාන නැවතුම්ප ස්ථාන  
මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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වගු අංක 6. 10: 2031 වන ිට ලයෝජිත ජල වයාෙෘති 

 

මූලාශ්රය : ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආවරණය වන ප්රාසේශිය සල්කම් 

සකාට්ඨාශ 

සයෝජනා ක්රමය  ධාරිත්ාවය 

(ඝන මීටර්) 

නගර ස  කඩවත්  විසල් ත්රිකුණාෙල සැලැස්මම්ප වයාේතිය  70,000 

කුච්චමේලි මකාටසක්  

කන් මල්  දැනට පවතින කන් මල් ජල පිරිප දු 
ෙධයස්ථානය 

54,000 

 ඹලගමුව  

කින්නියා  මුතූර් ජල පිරිප දු ෙධයස්ථානය වැඩි දියුණු 

කිරීෙ  
38,000 

මුතූර්  

මස්රුවිල මකාටසක්- මුතූර්  

මස්රුවිල මකාටසක්-මවරුගල්  දැනට පවතින මවරුගල් ජල පිරිප දු 
ෙධයස්ථානය 

6,000 

මවරුගල්  

මොරවැව  විසල් අනුරධපුර උතුරු ඒකාෙේධ ජල 

සම්පපාදන වයාපෘතිය  
26,000 

මගෝෙරන්කඩවල  

පදවි ශ්රී පුර  

කුච්චමේලි මකාටසක්  
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6.3.4 සයෝජිත් ඝන අෙද්රවය කළමණාකරන සැලැස්ම 

ලමම සැලැස්ම ුළින් කන්තලේ නාගරික බල ප්රලේශය ුළට 2031 වන විට 10,000කට අධික 

ලන්වාසික ජනගහනයක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට බලාලපාලරාත්ු වන බැවින් සහ එයට සමාන්තරව 

අධි ඝනත්ව නාගරික කලාපය ුළ  82,000කට ආසන්න සංසරණ ජනගහනයක් බලාලපාලරාත්ු වන 

බැවින් එම ජනගහනයට සාලප්ක්ෂව මනා ඝන අපරව කළමනාකරණ ක්රම ලේදයක් තිබිය යුුය.  

ලයෝජිත සැලසුම  

කන්තලේ නාගරික බල ප්රලේශය ුළ 2031 වසර සඳහා පුලරෝකතන ජනගහනයට අනුව ඝන අපරව 

ලටාන් 06ක්  පමණද පුලරෝකතන සංක්රමණික ජනහනයට අනුව ලටාන් 12කට අධික ප්රමාණයක් 

පමණද ජනනය වන අතර ජනනය වන සේූර්න ඝන අපරව ප්රමාණය ලටාන් 18ක්  පමණ වන බව 

පුලරෝකතනය කළ හැකිය. 

ලේ සඳහා කන්තලේ ප්රලේශීය සභාව මින් දැනට ක්රියාත්මක වන කසල කළමනාකරණය පුළුේ කළ 

යුුය. ඒ සඳහා 2031 වර්ෂය වන විට වැඩිවන ලන්වාසික හා සංසරණ ජනගහනයට සාලප්ක්ෂව 

ගණනය කළ වැඩිවන කසළ ප්රමාණය  ප්රාලේශිය සභාව විසින් වඩාත් කාර්යක්ෂම හා පුළුේ ලස්වවක් 

සපයමින් එකුලකාට ජයන්තිපුර කසල කළමනාකරණ මධස්ථානයට බාරදිය යුුය. ලේ සඳහා 

දැනට එළිමහන් ප්රලේශයක් ලලස පවතින ජයන්තිපුර ප්රමේශමේ පිහිටි අක්කර 10  කින් යුතු භූි 

ප්රමේශය ුළ  කසළ ප්රතිචක්රීකරණය කිරීෙ, කාෙනික මපාම ාර නිශ්පාදනය කිරීමම්ප වයාපෘතියක්   ා 

ෙළාපවා න ප්රතිචක්රීකරණ පේධතියක් ස්ථාපි  කිරීෙට මයෝජනා මකමර්. 

ඊට අමතරව නගරලයන් පිටත ඇති බාහිර ප්රලේශය ුල  ජනනය වන ඝන අපරව එක්ැස් කිරීම තම 

ලපෞේගලික භූමි පරිශ්රය ුලම සිදු කරන ලලසට උපලදස් දීමක් සිදු කරනු ලබයි. ලමලස් ජනනය වන 

ඝන අපරව ප්රමානය අවම කිරීමට ඒ සඳහා වගකිව යුු ආයතන වන කන්තලේ ප්රලේශීය සභාව සහ 

ප්රලේශලේ ජනතාව සමග එක්ව සිදු කල හැකි සැලසුේ සහගත ක්රලමෝපායන් පහත දැක්ලේ.  

ක්රසමෝොය 01- ඝන අෙද්රවය ජනනය අවම කිරීම. 

ගෘ සථ්, මවළද,කාර්ික, මක්ෂ්රමයහි ඝනඅපද්රවය උත්පාදනය අවෙ කිරීෙ, දිරිෙත් කිරීෙ සද ා විධික්රෙ 

 දුන්වාදීෙ. 

1. මපාදු ස්ථාන  ා පාසල් තුළ තුළ දැනුවත් කිරීමම්ප  ා අධයාපනික වැඩෙට න් සංවිධානය කර 

ඒ  ර ා ෙ ජනයාට කසළ කළෙණාකරනය පිළිෙද සංකල්ප  දුන්වා දී ඒ තුළින් ඝන අපද්රවය 

ජනනය වීෙ අවෙ කිරීෙ. 

 

 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

69 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ක්රසමෝොය 02- ඝන අෙද්රවය ජනනය වන ස්ථානසේ දීම සවන් කිරීම. 

උදා- ගෘ ස්ථ, ආය නික , මවළද, කාර්ික මලස ස  කසල වල ස්වභාවය අනුව වර්ගීකරණය කර 

මවන්මවන්ව  දුනාග   ැකි ෙදුන් ැබීෙ, එනම්ප 

(අ) කාෙනික- මකාළ පාට 

(ආ) කඩදාසි- නිල්පාට 

(ඇ) ේලාස්ටික් -  ැඹිලිපාට 

(ඈ) මලෝ  -දුඹුරුපාට 

(ඉ) වීදුරු- රතු පාට 

 

1. පළාත් පාලන ආය න ෙගින් නිවාස  ා මවළද ආය නය සද ා කසල කළෙණාකරණය පිළිෙද 

දැනුවත් කිරීමම්ප වැඩසට න් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ. 

- ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි අපද්රවය සෙග ිශ්ර මනාකිරීෙ. 

- අධයාපනික  ා දැනුවත් කිරීමම්ප වැඩසට න් නිරතුරුව සංවිධානය කිරීෙ ස  එෙගින් මවන් 

මනාකරන කසල එකතු මනාකිරීමම්ප ක්රෙමේදය (No Separation-No Collection) පිළිෙදව 

ජන ාව දැනුවත් කිරීෙ ස  ඒ අනුව ක්රියාත්ෙක වීෙ. 

ක්රසමෝොය  03- මකටි කාලීන ධජව  ායනය වන සියලුෙ ඝන අපද්රවය කාෙනික මපාම ාර 

(මකාම්පමපෝස්ට්) ෙවට පත් කිරීෙ ප්රවර්ධනය කිරීෙ, ජන ාව ඒ සද ා මයාමු කිරීෙ ස  කාෙනික 

මපාම ාර සද ා ලාෙදායි මවළදමපාලවල්  දුන්වා දීෙ. 

• නිවාස  ා ආය න වල ජනනය වන ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය ඒවා ජනනය වන 

ස්ථානමේදීෙ කාෙනික මපම ාර ෙවට පත් කිරීෙ. 

උදා: මකාම්පමපෝස්ට් ෙදුන්, වළ ක්රෙය, ජීවමකාටු ආදී ක්රෙ  දුන්වා දීෙ. 

 

• විශාල ප්රොණමයන් ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය  උත්පාදනය වන ස්ථාන  

උදා: ම ෝටල්, මරෝ ල් ආදී ස්ථාන ස  මකාම්පමපෝස්ට් කිරීෙ සිදු මනාකරන නිවාස ආදිය සද ා 

පලාත් පාලන ආය න ෙගින් පාලනය වන ස්ථානයක සරළ  ාක්ෂණික ක්රෙ භාවි මයන් 

මකාම්පමපෝස්ට් නිපදවීෙ. 

• සෑෙ නිවසකෙ මකාම්පමපෝස්ට් ෙදුනක් භාවි ා කිරීෙ ම ෝ ප සු  ාක්ෂණයක් භාවි ය ෙගින් 

කාෙනික මපාම ාර නිෂ්පාදනය සද ා දිරි ගැන්වීෙ ස  එෙගින් ගෘ ස්ථ කාෙනික එළවළු, 

පළතුරු වගාව වැඩි කිරීෙ ස  කාෙනික එළවළු මවළදමපාල දිරිෙත් කිරීෙ. 
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ක්රසමෝොය 04- ධජව  ායනය මනාවන (ප්රතිචක්රීකරනය කල  ැකි) ඝන අපද්රවය ෙැ ැර කිරීෙ සද ා 

සුදුසු  ාක්ෂණික ක්රෙ භාවි ා කිරීෙ. 

• සෑෙ ෙට්ට්ෙකෙ ජන ාව තුළ භාණ්ඩනැව  භාවි ය ( reuse) වැනි සංකල්ප ප්රවර්ධනය සද ා 

ආකල්පෙය මවනසක් කිරීමම්ප වැඩමුළු සංවිධානය කිරීෙ. (පාසල් ස  ආය නික ෙට්ටින්) 

• ප්රතිචක්රීකරණය කළ  ැකි ඝන අපද්රවය (වීදුරු, කඩදාසි,මලෝ ) ිළදී ගනු ලෙන ස්ථාන 

පිහිටුවීෙ, ප්රචලි  කිරීෙ ස  දිරිගැන්වීෙ, මවළදමපාල ස  වයවසායකයින් වර්ධනය කිරීෙ. 

• පළාත් පාලන ආය න ෙගින් ප්රතිච්රකීකරණය කල  ැකි ඝන අපද්රවය ිලදී ගනු ලෙන ගැනුම්ප 

කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීෙ, ඔවුන් සෙග නිරතුරු සම්පෙන්ද ා පවත්වා ගැනීෙ ස  ඒ පිළිෙදව 

ම ාරතුරු ජන ාව මව  ලො දීෙ. 

• එකතු වන කසළ අ ර අැැති මපාල්කටු, යකඩ,ේලාැ්ටික්,විදුලි උපකරණ වැනි මේ සද ා කසල 

මපාළ ක්රෙය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ.  

ක්රසමෝොය 05- ඝන අපද්රවය එකතු කිරීෙ ස  ප්රවා නය කාර්යක්ෂෙ කිරිෙ. 

• මදාරින් මදාර එකතු කිරීමම්ප ක්රෙය ක්රියාත්ෙක කිරීෙ. 

• ඝන අපද්රවය එකතු කරන දින ස  එෙ දිනවල එකතු කරන ඝන අපද්රවය වර්ග (ේලාස්ටික්, 

මපාල්කටු,වීදුරු ආදි මලස) පිළිෙදව කාලසට න් නිමවස් සද ා ලො දීෙ. (පළාත් පාලන 

ආය න ෙගින්)  

• ඝන අපද්රවය එකතු කරනු ලෙන වා නය පැිණීමම්පදී ‘’ සීනුවක්  ‘’ නාද කිරීෙ. 

• පළාත් පාලන ආය න වලට මකාම්පමපෝස්ට් අංගනය සද ා අවශය උපකරණ ස  ප සුකම්ප ලො 

දීෙ. 

• ඝන අපද්රවය වර්ග සද ා එකතු කරන වා නමේ මවන් කල මකාටස්  ැබීෙ. 

• ෙර වා න ලගා විය මනා ැකි ස්ථාන වල අත් කරත්  ෙගින් ඝන අපද්රවය එකතු කිරීෙ. 
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සිතියම් අංක 6. 6: සයෝජිත් කසළ කළමණාකරන සැලැස්ම 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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6.4 ආර්ීක සංවර්ධන උොය මාර්ග  

6.4.1 සයෝජිත් කෘෂිකාර්මික හා ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම්          

නගර සංවර්ධන ක්රියාවලිය තුල ආර්ික ක්රමෙෝපායන් වලට ඉ ා වැදගත් ස්ථානයක් හිි වන අ ර 

ආර්ිකමේ  ැසිරීම්ප රටාව සාොජීය, පාරිසරික  ා මභෞතික අංශයන් වලට ද සෘජුවෙ ෙලපානු ලැමබ්.  

නගරමේ සංවර්ධන දිශානතිය තීරනය කරනු ලෙන ආර්ික ප්රවා ය සංවර්ධන සැලසුමෙහි දැක්ෙ  ා 

අරමුණු සාක්ෂාත් කරග   ැකිවන මලස ආර්ික උපාය ොර්ගයන් සැලසුෙ තුළ අන් ර්ග  කර ඇ . 

උදා රණ මලස,  

❖ ආර්ික වර්ධනය  

❖ පුේගල ජීවන ෙට්ටෙ නගා සිටුවීෙ 

❖ පවතින සම්පපත් උපරිෙ ඵලදායී ාවයකින් මයාදා ගැනීෙ 

❖ වයාපාරික අවස්ථා පුළුල් කිරීෙ 

❖ ස්වභාවික සම්පපත් ආරක්ෂා කිරීෙ  ා සංරක්ෂණය කිරීෙ 

යන අංශයන් මකමරහි වැඩි අවධානය ආර්ික උපාය ොර්ගයන් තුළ ලො දී ඇ .  

 

කන් මල් යනු කන් මල් වැව  ා ෙේධ ූ  වාරි පේධතිය ෙ  පාදක මවින් සංවර්ධනය ූ  කෘි කාර්ික 

නගරයකි. වර් ොනමේ මුළු භූි පරි රණමයන් 16%ක ප්රතිශ යක් වී වගාව සද ා  ා 17%ක 

ප්රතිශ යක් උක් වගාව සද ා භාවි ා මේ. එමස්ෙ මස්වා නියුක්තිමයන් 44%ක ප්රතිශ යක් කෘෂී 

කර්ොන් ය  ා සම්පෙන්ධව කටයුතු කරයි. මෙෙ විභව ාවයන් උපරිෙ ඵලදායීත්වයකින් මයාදා 

ගනිින් පවතින ගැටළු වලට විසදුම්ප ලො දිය  ැකි වන මලස ආර්ික උපාය ොර්ගයන් අන් ර්ග  

මකාට ඇ .  

 

▪ උොය මාර්ග 01 

වාරි මාර්ග ෙේධතිය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම  

 

කන් මල් වැව, මවන්රාසන්පුර වැව, මේරෙඩුව වැව  ා ජනරංජන වැව ප්රධාන මකාටගත් වාරි 

පේධතිය පදනම්ප මකාටමගන කෘි කාර්ික කටයුතු සිදු කරනු ලැමබ්. මකමස් මව ත් 

කන් මල් ප්රමේශමේ ජීවය වන මෙෙ වාරි පේධතිය තුල අත් ැර දෙන ලද වැේ ද දැකග  

 ැකිය. එමස්ෙ උක් වගාව සද ා ප්රොණවත් ජලය ලො මනාදීමෙන් එෙ වගාව ආරම්පභ කිරීෙට 

මනා ැකි වී ඇ .  

පවතින ජලාශ පේධතිය තුල ඇති අත් ැර දො ඇති ඇළ ොර්ග  ා ජලාශ ප්රතිසංවර්ධනය තුලින් 

ප්රමේශමේ වගා කටයුතු නගා සිටුවීෙට  ැකියාව පවතී. එය සෘජුවෙ ආර්ිකයට  ා ජන 

ජීවි යන්මේ වර්ධනයට ෙලපානු ලැමබ්.  
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ක්රියාත්මක වයාෙෘති 

• ධාරි ාවය ඉ ල දැමීෙ සද ා වැේ ෙැි ශක්තිෙත් කිරීෙ සද ා රාජය ප්රතිපාදන මයාමු 

කිරීෙ  ා අවශය සම්පෙන්ධන කටයුතු ඇති කිරීෙ. 

• අත් ැර දෙන ලද වැේ නැව  භාවි යට ගැනීෙ. 

 

▪ උොය මාර්ග 02 

සේශීය අසලවි මධයස්ථානයක් ඉදි කිරීම . 

කන් මල් මවමසන ජනග නමයන් විශාල මකාටසක් කෘි කර්ොන් මේ නියමලන අ රෙ 

මීට අෙ රව විවිධ මේශීය නිෂ්පාදනයන් වන ධීවර කටයුතු  ා කිරි නිෂ්පාදන කටයුතු වල 

නියමලනු දැකග   ැකිය.  

මේශීය නිෂ්පාදන සද ා අමලවි ෙධයස්ථානයක් මනාෙැති වීෙ නිසා දැනට මපාලීසිය පිහිටා ඇති 

භූියට ඉදිරිපස භූිමයහි මේශීය නිෂ්පාදන අමලවි ෙධයස්ථානය ඉදි කිරීෙට සැලසුම්ප මකාට 

ඇ . මම්ප තුලින් මේශීය නිෂ්පාදන සද ා මවළද මපාළක්  ා එෙ කර්ොන් මේ නියැමලන 

ිනිසුන්මේ ජීවන ෙට්ටෙ ඉ ළ නැංවීෙ අමේක්ෂා මකමර්. විමශ්ෂමයන්ෙ කන් මල් මී කිරි 

නිෂ්පාදනය ප්රවර්ධනය ද මම්ප තුලින් අමේක්ෂා මකමර් 

 

▪ උොය මාර්ග 03 

ෙරිසර හිත්කාමි සංචාරක නැවතුම් මධයස්ථාන ඉදි කිරීම. 

මම්ප වන විට කන් මල් ෙල ප්රමේශය තුළ පාරිසරික සංමේදී සංචාරක කර්ොන් ය ප්රශස්  මලස සිදු 

මනාවුනද එෙ සංචාරක කර්ොන්  ඇති කිරීෙ සද ා අවස්ථාවක් පවතී. කන් මල් ප්රමේශය  ෙරණ, 

අනුරාධපුර, මපාමළාන්නරුව, ත්රිකුණාෙලය යන සංචාරක මක්න්ද්රස්ථානය  ා සම්පෙන්ධව පිහිටා ඇති 

නිසාත් කන් මල් පවතින පාරිසරික සංමේදී ආකර්ෂණිය ප්රමේශ තුල වන අලි  ා වන සතුන් ෙහුලව 

ගැව මසන නිසාත් කන් මල් වැව ආශ්රි ව පරිසර හි කාි සංචාරක නැවතුම්ප ෙධයස්ථාන ඉදි කිරීෙ 

සැලසුෙ තුල අන් ර්ග  මකාට ඇ . ඒ තුලින් කන් මල් ආර්ීකය නව දිශානතියකට විවර කිරීෙ 

අමේක්ෂා මකමර්. 

▪ උොය මාර්ග 04 

නගර මධය සංවර්ධන වයාෙෘති 

කන් මල් නගර ෙධය තුළ පවතින මෙෙ ඉඩෙ තුල වර්ථොනය වන විට වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව 

සතු පැරණි නිළ නිවාස කිහිපයක්  ා යන්ර අළුත්වැඩියා කරන වැඩපළක් පිහිටා ඇ .  ඉඩමම්ප ෙටහිර 

 ා උතුරු මදසට වන්නට මෙෙ භාවි යන් ස්ථානග ව ඇති අ ර නැමගනහිර  ා දකුණු දිශාවට පවතින 

භූිය නිද ස්ව පවතී.  මෙෙ ඉඩෙ තුළ ොර්ගය මදසට වන්නට වාණිජ මගාඩනැගිලි ස්ථානග ව පවතින 
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අ ර මෙෙ භාවි යන් සියල්ලෙ මගාඩනැගිලි සීොව තුළ පිහිටා ඇ . නගරය ඉදිරිමේදී වඩාත් 

කාර්යක්ෂෙ  ා ඵලදායි අයුරින් ක්රියා ත්ෙක වීෙ උමදසා නගර සැලසුම්ප සක්රීය මලස සංවර්ධනය කිරීෙ  

සිදු කල යුතුය. ඒ සද ා මෙෙ භූිය මයාදාගන්නා අ ර එය තුළ වාණිජ මගාඩනැගිලි, රථවා න 

නැවතුම්ප, නිළ නිවාස  ා මන්වාසික මගාඩනැගිලි (කිටු නිවාස) සංවර්ධනයට මයෝජනා කරනු ලැමබ්. 

ඒ සද ා මයෝජි  පිරි සැලසුම්ප සඳහා සැලැස්ෙ ෙගින් ොර්ගඋපමදස් ලො දී ඇ .  

රූෙ සටහන් අංක 6. 2: ලයෝජිත නගර මධය සංවර්ධන වයාෙෘතිලේ දළ සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

 

 

▪ උොය මාර්ග 05 

කන්තලේ ලොළ සංවර්ධන වයාෙෘතිය  

වර්තමානය වන විට කන්තලේ ලපාළ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ලගාඩනැිලි ඉතාමත් අබලන් 

තත්වලේ  පවතී. ලමම තත්වය ුළ ලවලළන්දුන්ට සහ පාරිලභෝිකයින්ට එදිලනදා විකුණුේ සහ ගැනුේ 

කටයුු සිදු කර ලගන යාම සඳහා ඉතාමත් අපහසු වාතාවරණයක් පවතී. එලමන්ම කන්තලේ නගරය 

කෘෂිකාර්මික නගරයක් ලලස සංවර්ධනය කිරීලේදී ලපාළ යනු ප්රලේශලේ ලගාවි මහුන්ලේ 

කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන අලලවි කර ගැනීමට පවතින සුදුසුම සහ එකම ස්ථානයයි. එබැවින් එය 

සංවර්ධනය කිරීලේ අවශතාවය කඩිනේ කළ යුුය.  

▪ උොය මාර්ග 06 

මීකිරි නිෂ්ොදනය ඉහල නංීලම් වයාෙෘති  

කන්තලේ යනු මීකිරි නිෂ්පාදනය ුළින් ශ්රීලංකාලේ ඉහළම සථ්ානයක පවතින නගරයකි.ලමම 

කර්මාන්තය තව දුරටත් ඉහළ නැංීම සඳහා පහත සඳහන් උපාය මාර්ග ලමම සංවර්ධන සැලැසම් 

ුළින් ලයෝජනා කර ඇත.  

- දැනටමත් ආසන්න ප්රලේශීය සබා බල ප්රලේශ වන තඹලගමුව සහ මුතූර් ප්රලේශ වලින් 

අක්කර 25ක භූමි ප්රමානයක් එළ ගවයින්ලේ තෘණ අවශතාවය සඳහා ලවන් කර ඇත.  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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- චුන්නක්කාඩු රක්ෂිත ප්රලේශලයන් තවත් අක්කර 25ක ඉඩේ ප්රමානයක් තෘණ වගාව සඳහා 

ලවන් කිරීම. 

- වාපාරික ණය සඳහා පහසුකේ සැලසීම ුළින් දැනට පවතින ගෘහස්ත මීකිරි අලලවිසේ 

විධිමත් කිරීම. 

 

▪ උොය මාර්ග 07 

ලයෝජිත ෙරිසර හිතකාමි සංචාරක මධයස්ථානය 

කන්තලේ යනු ත්රිකුණාමල සංචාරක පුරවරයට යන අතරුර හමුවන සුන්දර නගරයකි. එහි පවතින 

කන්තලේ ජලාශය සංචාරකයින්ලේ සිත් ඇද බැද ගන්නා ප්රධාන ස්ථානයකි. එබැවින් කන්තලේ 

ජලාශය ආසන්නලේ පරිසර හිතකාමී සංචාරක මධස්ථානයක් ඉදි කිරීමට සුදුසු පරිසරයක් පවතින 

අතර එමින් ප්රලේශලේ ආර්ික මට්ටමත් ඉහළ නැංීලේ හැකියාවක් පවතී. 
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සිතියම් අංක 6. 7: වැේ ප්රතිසංවර්ධන සැලැස්ම 
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 සිතියම් අංක 6. 8: කෘිකාර්මික හා ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම 
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6.4.2 කර්මාන්ත සංවර්ධන සැලැස්ම 
 

▪ උොය මාර්ග 01 

වටිනාකම් සහිත් කෘෂී නිෂ්ොදන සිදු කිරීම සදහා කලාෙයක් ඇති කිරීම 

 

ත්රිකුණාෙලය දිසත්්රික්කමේ මුළු වී නිෂ්පාදනමයන් 42%ක ප්රතිශ යක් නිෂ්පාදනය වන්මන් 

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය තුළය. එමස ් වුව ද එෙ නිෂ්පාදනය අමු ද්රවය මලසෙ 

මපාමළාන්නරුව  ා අනුරාධපුරය යන ප්රමේශයන් කරා යාමෙන් ආර්ිකයට ලො ග   ැකි 

ප්රතිලාභයන් අහිි වී ඇ .  

කෘි නිශ්පාදන සද ා අවශය  ාක්ෂණ ප සුකම්ප  ා කලාප මනාෙැති වීෙ තුළ ප්රමේශමේ 

කර්ොන් කරුවන් ගෘ ස්  කර්ොන්  මලස සිය කෘි නිශ්පාදනයන් සිදු කරනු ලෙන අ ර ඒ තුල 

ප්රමේශය සද ා ඇති කළ  ැකි රැකි රක්ෂා ප්රොණය අඩු වන අ ර එකතු කළ වටිනාකෙ ප්රමේශයට 

අහිි වීෙ නිශ්පාදකයාමේ ආර්ික දිළිදු ෙවට එක් සාධකයක් වී ඇ . මෙෙ එකතු කළ වටිනාකම්ප 

ඇති කිරීෙ සද ා මෙෙ සැලැස්ෙ තුල මවනෙ කලාපයක් නිර්ොණය මකාට ඇ . 

✓ අල්ල-කන් මල් ොර්ගය ආශ්රි ව අක්කර 20ක භූි ප්රමේශය තුල කර්ොන්  කලාපයක් ඇති 

කිරීෙ. 

✓ උක් කර්ොන් මේ වර්ධනය සද ා මයාදාගත් කර්ොන්  කලාපය මවනත් භාවි යන් සද ා 

මයෝජනා මනාකරන අ ර එෙ කර්ොන් මේ ඉදිරි වර්ධනය සද ා එය මවනෙ කලාපයක් 

මලස සංවර්ධනය කිරීෙ සිදු මකමර්.  

✓ කෘි පර්මේෂණ අංශයන් වැඩිදියුණු කිරීෙ සද ා පවතින භූිය තුල අවශය ප සුකම්ප 

වර්ධනය කිරීෙ.  

 

▪ උොය මාර්ග 02 

සීනි කර්මාන්ත් ශාලාව  නැවත්  ආරම්භ කිරීම 

1994 වර්ෂමේදී කන්  මල් සීනි කර්ොන් ශාලාව වැසී යාෙත් සෙගෙ ි ලියන 70 කට අධිකව ලැබුණු 

ශුේධ ලාභය ස  සෘජුළ වක්රාකාර රැකියා 10,000 ක් වැනි ප්රොණයක් අහිි විය. මම්ප ම ්තුව තුළින් 

කන් මල් ප්රමේශමේ ආර්ික ෙට්ටෙ සම්පූර්ණමයන්ෙ පාම ් ප   වැටුණි. එෙ නිසා රාජ අනුග්රහය 

ඇතිව කන් මල් සීනි කර්ොන් ශාලාව නැව  විවෘ  කර ඒ  ර ා ලැමෙන ශුේධ ලාභය  ා රැකියා 

අවස්ථා තුළින් ප්රමේශමේ ආර්ිකයට දායකත්වයක් සැපයීමට බලාලපාලරාත්ු ලේ. 
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6.5 තිරසාර ොරිසරික සංවර්ධන උෙක්රම 

 

ස්වාභාවික පාරිසරික පේධතියක් යනු ජීවමයහි පැවැත්ෙ තිරණය කරණු ලෙන සාධකයයි. ශාක ,සත්වයින් 

, ජලාශ, ිනිසුන් ස  අමනකුත් ජීවි ස  අජීවි ස්වාභාවික සම්පපත් වලින් සෙන්වි  ූ ධජව විවිධත්වමේ 

(Bio-Diversity) සෙෙර ාවය ෙ  ිනිස්  ා සත්ව ප්රජාවමේ පැවැත්ෙ  ා ඉදිරි ගෙන් ෙඟ තිරණය මේ. 

උක්  කරුණ සනාථ වන මලස කන් මල් ප්රාමේශිය සභා ෙල ප්රමේශමේ භූි පරි රණ රටාව පිළිෙඳව 

අවධානය මයාමු කිරීමම්පදී මුළු භූි පරිමභෝජනමයන්ක් 87%ක ප්රතිශ යක් වනාන් ර වැේ  ා ,ජල මුලාශ්ර , 

කදු ,කෘි භූි , වගුරු බිම්ප ,  ැනි ලා  ා  ෘන භුි වලින් අනුන ූ   සංමේදී පාරිසරික පේධතියක් හිි 

ප්රමේශයක් මලස  දුනා ග   ැක. එෙගින් කන් මල් ධජව විවිධත්වමේ (Bio-Diversity) සෙෙර ාවය  

රැකගැනීෙ ජන ජීවි ය රැකගැනීෙ සද ාද  ෙ ගු පිටුව ලක් ලො මේ.  

සැළසුමෙහි දැක්ෙ වන ”නැමගනහිර මදාරටුමේ කෘි නගරය"  කරා ලගා වීමම්පදී මන්වාසික නගර වර්ධනය 

 ා කෘි කාර්ික, ආර්ික  වර්ධනය යන අරමුණු ලගා කර ගැනීමම්පදී පවතින ස්වභාවික පාරිසරික 

පේධතියක් ද ආරක්ෂා කර ගැනීෙ  ා එයට  ානියක් මනාවන අයුරින් ඉලක්කය කරා ලගාවීෙ මුලික  

අරමුණක් මලස සළකා ඇ . කන් මල් ප්රමේශමේ මන්වාසික  ා කෘි ආර්ිකමේ පැවැත්ෙ රදා පවතිනුමේ 

අනිවාර්මයන්ෙ එහි ස්වාභාවික පාරිසරික පේධතිය ෙනා මලස පවත්වාමගන යාෙ  ා ආරක්ෂා කිරීෙ ෙ ය. 

කන්තලේ නාගරික බල ප්රලේශය සඳහා සකස් කරන ලද සංවර්ධන සැලැසම්ට අන්තර්ග්රහණය කර ගැනීම 

සඳහා ලමම පරිසර සැලැසම් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එය පහත සඳහන් අනු සැලසුේ වලින් සමන්විත ලේ. 

6.5.1   පරිසර සංරක්ෂණ සැලසුෙ 

6.5.2  භූ දර්ශන කලමනාකරන සැලැස්ම 

6.5.3  ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම 

6.5.3  ලපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි සැලැස්ම 
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6.5.1 ෙරිසර සංරක්ෂණ සැලසුම 

සංරක්ෂිත ප්රලේශ  

මෙෙ ප්රමේශය යට ට  වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්පන්තුව ෙගින් රක්ෂි  කළාප මලස නම්ප කර ස්ීර ොයිම්ප 

සළකුණු කර පවත්වාමගන යනු ලෙන වනාන් ර ප්රමේශ ඇුළත් ලේ . මම්ප තුළ පවතින කෘෂි වගා භූමි, 

වනාන්තර සහ ජලාශ ඉ   සංරක්ෂණ ප්රමේශයට ඇතුළත් කර ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලදී පරිසර සංමේදී 

ප්රමේශ මලස පවත්වාමගන යාෙට කටයුතු කරනු ලැමබ්. 

1. කෘෂි වගා භූමි ආරක්ෂා කිරීම  

ජල ැඳවුේ හා ජල බැසයාේ ප්රලේශ ලලස ක්රියා කරන නිසා ලමන්ම සැලැස්ලේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම 

සඳහා උපකාරී වන ප්රධාන පාරිසරික සධකය කෘෂි භූමි වන නිසාත් කුඹුරු වගා බිේ එලලසම පවත්වා ගැනීම 

අතවශ ලේ. 

උපාය මාර්ග  

- කෘෂිකාර්මික කලාෙය (ී වගාව සහ වාණිජ ල ෝග වගාව)- අනුමත භාිතයන්  

▪ කෘෂි ඉඩේ අස්වැේදීම  

▪ ලගාවිජන ලස්වා ලදපාර්තලේන්ුව මින් අනුමත කරන ලද අලනකුත් භාවිතයන්  

 

2. රක්ිත් වනාන්තර ප්රලේශ ආරක්ෂා කිරීම  

 

උොය මාර්ග  

 

- වන සංරක්ි  කලාප ආරක්ෂා කිරීෙ. 

කන් මල් ප්රාමේශිය සභා සීොව තුළ මුළු භූි පරි රණමයන් 33% ප්රතිශ යක් වනාන් ර වලින් සෙන්වි  

වන අ ර වන සංරක්ෂණ මදපාර්ථමම්පන්තුව විසින් සංරක්ි  කලාප මලස නම්ප මකාට සංරක්ෂණය මකාට 

ඇ . වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්පන්තුව විසින් පවත්වාමගන යනු ලෙන වනාන් ර සීොවන් මෙෙ සැළසුෙ 

ුළද ඇුලත් ලකාට සංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ලගන ඇත. ඒ තුළ  කිසිදු ිනිස් ක්රියාකාරකෙක් නිසා 

වනාන් ර විනාශ වීෙ වැළැක්වීෙට පියවර මගන ඇති  අ ර වන සංරක්ෂණ  මදපාර් මම්පන්තුමේද  

ස මයෝගය ලො ගනිින් අමේක්ි  ඉලක්කය කරා ලගාවීෙ මෙෙ සැලැස්මම්ප ප්රධාන අරමුණක් මේ . 

- ජල මූලාශ්ර ප්රතිසංවර්ධනය හා ආරක්ෂා කිරීම 

කන් මල් ප්රමේශමේ මකාදු නාරටිය වන ජල මූලාශ්ර වලින් සුසැදි ජල පේධතිය ආරක්ෂා කිරීෙ සද ා සැලසුෙ 

තුල වැදගත් ස්ථානයක් ලො දී ඇ . කන් මල් වැව, මේරෙඩුව වැව, මවන්රාසන්පුර වැව, ජනරංජන වැව 

යන වැේ පදනම්ප කරගත් වැේ  ා ගංගා පේධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීෙට වාරි ොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව, 
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ෙ වැලි අධිකාරිය යන ආය න වල නීති  ා මරගුලාසි තුලින් සංරක්ෂි  ප්රමේශ මලස නම්ප මකාට 

ප්රතිසංස්කරණය කරනු ලෙයි. මෙෙ සැලසුෙ තුල එෙ ආය න වල නීති  ා මරගුලාසි ද සැලකිල්ලට ගනිින් 

කලාපීයකරණ සැලසුෙ තුල නීති  ා මරගුලාසි  දුන්වා මදන අ ර එෙ සංරක්ෂණ කලාප තුල කිසිදු 

මන්වාසික, කාර්ික, කෘි, වාණිජ කටයුත් න් සද ා අවසර ලො මදනු මනාලැමබ්.  
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 සිතියම් අංක 6. 10: ෙරිසර සංරක්ෂණ සැලැස්ම 
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6.5.2 භූ දර්ශන කළමනාකරණ සැලැසම් 

 

කන්තලේ නාගරික බල ප්රලේශලේ භූ දර්ශන සැලැස්ම සැකසීලේදී පහත සඳහන් ප්රලේශ විධිමත් භූ දර්ශන 

සැලසුේ අනුව ප්රතිනිර්මාණය කළ යුු බව හඳුනා ගන්නා ලදි. 

▪ සසාදුරු වැේ ත්ාවුල්සල් හරිත් ගිමන් හල 

කන් මල් ප්රමේශය තුල පිහිටි ස්වාභාවික  ා ආකර්ෂණීය ස්ථානයන් ආරක්ෂා කර ගනිින් එෙ පාරිසරික 

සංමේදී ස්ථානයන්මේ වටිනාකෙ  ා අලංකාරය වර්ධනය කිරීමෙහි උපාය ොර්ග සැලසුමෙහි අන් ර්ග  

මකාට ඇ . රුක් මරෝපණය,  රි  ෙංතීරු සංවර්ධනය, ගිෙන් සථ්ාන ඇති කිරීෙ, එළිෙ න් ඇවීදීමම්ප ෙංතීරු 

සංවර්ධනය කිරීමම්ප ක්රියාොර්ග තුලින් භූිමේ  ා පරිසරමේ වටිනාකෙ වර්ධනය කරින් ඉ ා ආකර්ෂණිය 

භූි කළෙණාකරනයක් සිදු කිරීෙ සැලසුමෙහි අමේක්ෂා මකමර්. 

 

උපාය ොර්ග  

 

I. කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ අලංකරණය කිරීෙ  ා ඇවිදීමම්ප ෙං තීරු සංවර්ධනය කිරීෙ.  

 

II. මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ අලංකරණය කිරීෙ  ා මපාදු විමනෝද කටයුතු සද ා  

ස්ථානයන් සංවර්ධනය කිරීෙ  

 

▪ හරිත් මංසෙත් සුසැදි පුරවර 

කන් මල් ප්රමේශය මන්වාසික ආකර්ෂණයකින් යුතු නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්පදී ොර්ග 

සංවර්ධනය  විමශ්ි  අවශය ාවයක් මලස  දුනාමගන ඇති අ ර එෙ ොර්ග සංවර්ධනය සිදු කිරීමම්පදී 

කන් මල් ප්රමේශමේ අනනය ාවය ෙ   රි  ප්රමේශයන්  ආරක්ෂා කිරීමම්ප වැදගත්කෙ සැලසුෙ තුල 

 දුනාමගන ඇ . ස්වාභාවික පරිසර පේධතියට අනුග ව  ා ිනිසුන්ට ඉ ා හි කර මලස ොර්ගය මදපස 

රුක් මරෝපණය, ෙංමපත් අලංකරණය, විදුලි ආමලෝකය සද ා කණු සථ්ාපි  කිරීෙ, පදික ෙංතීරු සැකසීෙ 

යන ක්රියාොර්ග තුලින් ොර්ග මදපස අලංකරණය  ා ෙංසන්ධි අලංකරණය මෙෙ සැලසුෙ තුල සිදු මකමර්.  

 

උපාය ොර්ග  

 

I. කන් මල් ඔරමලෝසු කණුව අසල සිට මපෝටන්කාඩු  ංදිය දක්වා අල්ල-කන් මල් 

ොර්ගය මදපස භූි අලංකරණය කිරීෙ  . 

II. කන් මල් ඔරමලෝසු කණුව  ංදිය අලංකරණය කිරීෙ  ා ආමලෝක කරණය 

සිදුකිරීෙ.  

III. අල්ල-කන් මල් ොර්ගය මදපස රුක් මරෝපණය කිරීෙ. 
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 සිතියම් අංක 6. 11: සයෝජිත් භූ දර්ශන සැලැස්ම 
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6.5.3 ආෙදා කළමනාකරණ සැලැසම්  
 

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය තුළ ප්රධානෙ සව්භාවික ආපදා  ත්වය වන්මන් අක්රෙවත්ව පවතින 

වැසි සහි  කාලගුණයයි. මෙයින් වැඩි කාලයක් වර්ෂාව මනාෙැතිව නියං  ත්වයක් පවතින අ ර මෙෙ 

කාලය තුළ ජන ාව ජලය මනාෙැතිව ෙ ත් පීඩාවකට පත් මේ. එවැනිෙ  වත් ස්වභාවික  ත්වයක් වන 

වල් අලි උවදුර ප්රමේශමේ ෙටහිර  ා ඊසාන නැමගනහිර ප්රමේශ වල පවතින අ ර එෙගින් ිනිස් ජීවි  

මෙන්ෙ වන අලි ජීවි ද ආපදාවට ලක්මේ. මෙෙ ප්රමේශමේ ගංවතුර  ත්වයන් මොම ෝ විට ඇති මනාවන 

අ ර එයට ම ්තුව වී ඇත්මත් ප්රමේශමේ පවතින භූ විෂෙ ාවය  ා පවත්නා වැේ පේධතියයි. ඒ තුළින් වර්ෂා 

කාලමේදී ඇති කරනු ලෙන අධික ජල ධාරි ාවය රැස් කර ගන්නා අ ර මෙෙගින් මපෝෂක ප්රමේශ සද ා 

ආරක්ෂාවක් සපයා මේ.  

නියඟය අවම කිරිසම් උොය මාර්ග 

නියඟය අවේ කිරීලේ උපාය මාර්ග ලලස පහත සඳහන් උපාය මාර්ග අනුගමනය කළ හැකිය. 

1. වැසි ජල එක්ැස් කිරීලේ ටැංකි පිහිටු විය යුුය. 

2. වියළි  කාලගුණය සඳහා අනුවර්තනය වන ලබෝග වගා කිරීම කළ යුුය. 

3. වැඩ බිේ සංවර්ධන කටයුු වලදී  

▪ පවත්නා ජලාශ ලගාඩ කිරීම තහනේ කළ යුුය. 

▪ වන රක්ෂිත ආශ්රිතව පිහිටි වැේ ප්රතිසංස්කරණය කල යුුය. 

4. භූ දර්ශන කටයුු වලදී වියළි කාලගුණයට අනුවර්තනය වන ශාක වගා කල යුුය. 

අලි- මිනිස් ගැටුම් අවම කිරීසම් උොය මාර්ග  

අලි ිනිස් ගැටුෙ නිසා ත්රීකුණාෙලය දිස්ත්රික්කමේ වඩාත්ෙ මේපළ  ා ජීවි   ානි වාර් ාවන ප්රමේශයක්  

මලස කන් මල් ප්රමේශය  දුනාමගන ඇති අ ර සූරියපුර, ජයන්තිපුර, වාන්ඇළ, පන්සැල් මගාඩැල්ල  ා 

සීනිපුර යන ප්රමේශ කන් මල් ප්රමේශමේ අලි ිනිස් ගැටුෙ වාර් ාවන ප්රමේශ මලස  දුනාග   ැක. පසුගිය 

කාලසීොව තුළ වසරකට ිනිස් ජීවි  7-8ක් අ ර අහිි වීම්ප වාර් ා වී ඇ . 

මන්වාසික නගරයක්  ා කෘි කාර්ික නගරයක් වශමයන් සංවර්ධනය වීමම්පදී මෙය ප්රමේශමේ පවතින 

විශාල උවදුරක් මලස  දුනාමගන ඇති අ ර  එයට පිළියෙක්  මලස අලින්මගන් ආරක්ෂා වීෙ සද ා 

ස්වාභාවික ශාක වලින් සාදන වැටවේ වර්තමාන ලලෝකලේ භාවිතා වන නව උපක්රමයකි. ලේ සඳහා හන 

වැනි ශාක භාවිතා කළ හැක. ලමය වන ජීී සංරක්ෂණ ලදපාර්තලේන්ුලේ මූලිකත්වලයන් ක්රියාවට 

නැංීමට ලයෝජනා කර ඇත. 
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සිතියම් අංක 6. 12: ආෙදා අවම කිරීසම් සැලැස්ම 
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6.5.4 ලොදු එළිමහන් ිවෘත භූමි සැලැස්ම 

 

සැලසුම්පග  නගරයක් ඇති කිරීමම්පදී  පවත්නා නිර්ණායකයන්ට අනුව එහි ප්රධාන අවශය ාවයක් වනුමේ 

සිටින ජනග නයට සාමේක්ෂව විවෘ  භූි  ා මපාදු ස්ථාන ප්රොණවත් පරිදි පවත්වාමගන යාෙයි. 

ිනිසුන්මේ ොනසික, ශාරිරික  ා විමනෝද කටයුතු යන අංශයන් මවනුමවන් ප්රොණවත් ස්ථාන පවත්වා 

ගැනීෙ අ යවශය මේ. 

වර්ෂ 2018 දී පවත්නා ජනග නයට අනුව අවශය  විවෘත භූි ප්රොණය ම ක්ටයාර 80.9 ක් වන අ ර පවතින 

විවෘත භූමි  ප්රොණය ම ක්ටයාර 10.24 කි. මෙය පවතින අවශය ාවයට ප්රොණවත් මනාවන අ ර ,වර්ෂ 

2030 වන විට කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශමේ ජනග නය 72,825 මලසද  පුමරෝකථනය කර ඇ . 

ඒ අනුව 2031 වන විට මපාදු එළිෙ න් විමනෝද කටයුතු සද ා ඉඩම්ප ම ක්ටයාර් 97.5 ක් අවෙ වශමයන් 

මවන්කළ යුතුය. ඉ   කරුණු අනුව කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශමේ  වසර 2022–2031 සඳ ා 

මයෝජි  මපාදු එළිෙ න්  විවෘත භූමි සැලැසේ සද ා වන විස් ර සිතියම්ප අංක  

උපාය මාර්ග  

1.ලයෝජිත කුඩා උදයාන 

 

වගු අංක 6. 11: සයෝජිත් කුඩා උදයාන (PMP) 

අනු 

අංකය 

උදයාන වර්ගය ග්රාම නිලධාරී වසම වර්ත්මාන 

භාවිත්ය 

ප්රමාණය 

(සහක්ටයාර) 

 මයෝජි  කුඩා උදයාන (PMP)    

1 PMP 1 රජවැව විවෘ  භූි 0.20 

2 PMP 2 කන් මල් නගරය දකුණ විවෘ  භූි 0.51 

3 PMP 3 රජවැව විවෘ  භූි 0.55 

4 PMP 4 කන් මල් නගරය විවෘ  භූි 0.78 

5 PMP 5 ෙටුකච්චිය විවෘ  භූි 0.87 

 මයෝජි  අසල උදයාන (PLP)    

6 PLP 1 සීනිපුර විවෘ  භූි 1.41 

7 PLP 2 කන් මල් නගරය විවෘ  භූි 1.45 

8 PLP 3 භාතියගෙ විවෘ  භූි 2.01  

 එකතුව 7.78 
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2.ලයෝජිත ලර්ඛීය උදයාන 

වගු අංක 6. 12: සයෝජිත් සර්ඛීය උදයාන (PLiP) 

අනු 

අංකය 

උදයාන වර්ගය ග්රාම නිලධාරි වසම වර්ත්මාන 

 භාවිත්ය 

ප්රමාණය 

(සහක්ටයාර) 

 මයෝජි  මර්ඛීය උදයාන (PLiP) 

1. PLiP 1  මවන්රාසන්පුර 

ඒකක 16  

මවන්රාසන්පුර වැව රක්ි  

ප්රමේශය (5m) 

0.23 

2. PLiP 2  ෙටුකච්චිය කුරුළු වැව රක්ි  ප්රමේශය (5m) 0.25  

3. PLiP 3  ෙටුකච්චිය අේමෙෝ වැව රක්ි  ප්රමේශය (5m) 0.37 

4. PLiP 4  භාතියගෙ මවන්රාසකුලම්ප රක්ි  ප්රමේශය 

(10m) 
0.46 

5. PLiP 5  සීනිපුර සීනිපුර වැව රක්ි  ප්රමේශය (5m) 0.60 

6. PLiP 6  ගන් ලාව ඒකක 

12 

ගන් ලාව වැව රක්ි  ප්රමේශය 

(5m) 

0.62 

7. PLiP 7 ජයන්තිපුර මපාල්කඩ්ඩු වැව රක්ි  ප්රමේශය 

(5m) 
0.74 

8. PLiP 8  සූරියපුර සූරියපුර වැව රක්ි  ප්රමේශය (5m) 0.77  

9. PLiP 9 කන් මල් 

නගරය 

කන් මල් වැව රක්ි  ප්රමේශය 

(5m) 

2.04 

 එකතුව 6.08 

 

 

3.ෙවතින ක්රීඩා පිටි ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම  

(අ). භාතියගම ක්රීඩා පිටිය 

මෙෙ ක්රීඩා පිටිය විවිධ භාවි යන් සඳ ා මයාදා ගත්  ද, එහි පිවිසම්ප මදාරටුව අෙලන්  ත්ත්වයක පවතින 

අ ර, ක්රීඩාගාරයක්ද මනාෙැ .මෙෙ පිටිමයහි නිශ්චි  සීොවන් දක්වා ඇති අ ර, ප්රමේශ ොර්ග වඩා 

ක්රෙවත්ව පිහිටා ඇ . මපාදු එළිෙ න් වීමනෝද කටයුතු පිළිෙඳ සැලැස්ෙට අනුව මෙෙ ක්රීඩා පිටිය විධිෙත්  

භූ දර්ශන සැලැසේකට අනුව සංවර්ධන කළ යුතු යැයි මයෝජනා කරන අ ර, මපාදු ජන ාවමේ ක්රීඩා, විමේක 

- විමනෝද කටයුතු සඳ ා මයාදා ග  යුතුය. එමෙන්ෙ, ක්රීඩාගාරය ස  ප්රමේශ මදාරටුව ක්රෙවත්ව ඉදිකළ 

යුතුය. මෙහි මීටර් 200 ධාවන පථය මෙන්ෙ ක්රිකට් ස  මවාලිමෙෝල් ත්රීඩා සඳ ා සුදුසු ෙවද මෙෙ 

සැලැස්මෙන් මයෝජනා මකමර්. 

(ආ).  ලීලාරත්න ක්රීඩාංගනය 

ලීලාරත්ක ක්රීඩාංගනමේ නඩත්තු කටයුතු මෙන්ෙ පරිපාලනෙය කටයුතු දුර්වල  ත්ත්වයක පවතින අ ර  

මෙහි විධීෙත් අපරවූ  ප සුකම්ප දක්නට මනාෙැ . ක්රීඩාගාරමේ ව ලයද දිරාපත් වී ඇති අ ර එහි පවතින 

කාෙර ප සුකම්පද ක්රීඩකයින් සඳ ා ප්රොණවත්  ා සුදුසු ෙට්ටෙක මනාපවතී. 

මම්ප අනුව, ලීලාරත්න ක්රීඩාංගනය කන් මල් නගර සීොමවහි පවතින ප්රධාන ක්රීඩාංගනය නිසා එහි නඩත්තු 

කටයුතු විධිෙත්ව පවත්වාමගන යාෙ අ යවශය මේ. එෙැවින් විධිෙත් භූ දර්ශන සැලැස්ෙක් ෙඟින් ක්රීඩා පිටිය 

මුලාශ්රය : පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -2022 
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 ා ක්රීඩාගාරයද , අමනකුත් ප සුකම්පද ඇතුළත්ව එය ප්රතිසංවර්ධනය කළ යුතු වන අ ර, ගෘ සථ් 

ක්රීඩාංගනයක්ද ස්ථාපි  කිරීෙ මයෝගය ෙව මෙෙ සැලැස්මෙන් මයෝජනා කරනු ලැමබ්. 

මීට අෙ රව ප    සඳ න් විවෘ  ස  ගෘ ස ් ක්රීඩාංගනද සංවර්ධනය කළ යුතු මේ. 

වගු අංක 6. 13: සංවර්ධනය කළ යුතු විවෘත් සොදු ස්ථාන 

වයාෙෘතිය වයාෙෘතිසේ නම  

ක්රීඩාංගන ගන් ලාව ක්රීඩාංගනය 

මවන්රාසන්පුර යුනිට් 16 
ක්රීඩාංගනය 

නූර් මොම ාෙඩ් ක්රීඩාංගනය 

අේමෙෝපුර ක්රීඩාංගනය I 

අේමෙෝපුර ක්රීඩාංගනය II 
පන්සල්මගාඩැල්ල ක්රීඩාංගනය 

උදයාන ගන් ලාව ළො උදයානය 

අේමෙෝපර ළො උදයානය I 

අේමෙෝපර ළො උදයානය II 
වාන්ඇළ ළො උදයානය 

පිහිනුම්ප  ටාක ලීලාරත්න ක්රීඩාංගනමේ පිහිනුම්ප 
 ටාකය 

නැරඹුම්ප ස්ථාන කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ 

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ 

 

 

 

4.ගෘහසථ් සොදු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම  

විවෘ  මපාදු ස්ථාන මස්ෙ ගෘ සථ් මපාදු ස්ථාන ද කන් මල් සැලසුෙ තුළ අන් ර්ග  මකාට ඇ . 

විමශ්ෂමයන්ෙ පාසල්, ක්රිඩා සොජ සඳ ා ගෘ ස්ථ ක්රිඩාංගනවල අවශය ාවය සැළසුම්ප තුළ  දුනාමගන ඇති 

අ ර ඒ සඳ ා සුදුසු සථ්ාන  දුනාමගන සංවර්ධනය කිරිෙ සැළසුම්ප තුළ අමේක්ෂා මකමර්. 

වගු අංක 6. 14: සංවර්ධනය කළ යුතු ගෘහස්ත් සොදු ස්ථාන 

             වයාෙෘතිය වයාෙෘතිසේ නම 

ක්රීඩාංගන කන් මල් ෙධය විදයාලමේ 
ගෘ සථ් ක්රීඩාංගනය 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -2021 

මුලාශ්රය : පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -2021 
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5.දර්ශනීය ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීම   

(අ). කන් මල් නගරමේ ප්රධාන වශමයන් කන් මල් වැව ස  අමනකුත් වැේ ආශ්රි  ප්රමේශයන් සංමේදී 

කලාප මලස  දුනාමගන ඒ අනුව සැලසුම්ප සැකසිය යුතු ෙවට මෙෙ සැලැස්මෙන් මයෝජනා කරනු 

ලැමබ්. 

(ආ). 16 වැව නැෙැති කන් මල් පිහිටි ප්රමේශමයහි ජල අවශය ා ෙ  පදනම්ප වී ිනිසා විසින් සාදන 

ලේදකි. මෙෙ වැව එෙ ප්රමේශමයහි කෘිකාර්ික වගාවන් සද ා මයාදා ගන්න අ ර ධජව 

විවිධත්වයන් මෙන්ෙ ස්වභාව මසෞන්දර්යාත්ෙක අගය වඩාත් පැ ැදිලිව දැකිය  ැකිය. එනිසා වැව 

පිහිටි ප්රමේශය සද ා ප්රමේශ ොර්ගය තිබුනද , එය සංවර්ධනය කළ යුතු  ත්ත්වයක පවතින අ ර, 

එෙ ප්රමේශය විමේක විමනෝද කටයුතු සද ා වැඩි දියුණු කිරීෙට සුදුසු ෙව මෙෙ සැලැස්මෙන් 

මයෝජනා කරනු ලැමබ්. 

(ඇ) කන් මල් නගරමේ පිහිටි “සතිපට්ඨාන භාවනා ෙධයස්ථානය” පිහිටි පන්සල් භූිය නගරමේ ඉ ා 

උස් වු ස්ථානයත් ෙැවින්, එහි සිට නගරමේ අවට පිහිටි ඉ ා අලංකාර වු පරිසරය 3600 වට 

ප්රොණයකින් දර්ශනය මේ. මෙෙ ස්ථානය දර්ශනීය ස්ථානයක් මෙන්ෙ සංරක්ෂණය කළ යුතු 

ස්ථානයකි. 

(ඈ) ූජනීය ස්ථාන මෙන්ෙ දර්ශනීය,ස්වාභාවික  ා පාරිසරික ප්රමේශ විමශ්ෂමයන්ෙ කන් මල් වැව 

මදපස, 16 වැව පිහිටි ස්ථානය ස  කන් මල් ත්රිකුණාෙල ොර්ගමේ පවතින දර්ශනීය  ත්ත්වයට 

ොධාවන කිසිදු ඉදිකිරීෙක් මෙන්ෙ ප්රචාරක දැන්වීම්ප, පුදර්ශන පුවරු සවි කිරීම්ප, මවළඳ දැන්වීම්ප 

ප්රදර්ශනය කිරීමෙන් ම ාරව පවත්වා ග  යුතුය. කන් මල් වැමේ වාරි ොර්ග මදපාර් මම්පන්තු නිල 

නිවාසය අසල පවතින මපාදු නාන ස්ථානය වැඩි දියුණු කළ යුතු අ ර ඒ සඳ ා ප සුකම්ප සැලසිය 

යුතුය. 

(ඉ) වැන්රාසන් වැව අසල පිහිටි විවෘ  භූි ප්රමේශය අවිධිෙත් ක්රියාකාරකම්පවලින් ම ාරව, විමශ්ෂමයන් 

පැිමණන මේශිය  ා විමේශිය සංචාරකයින්මේ කුණු කසල දැමීෙ නිසා සිදු වන පරිසර  ානිය අවෙ 

කර ග  යුතු අ ර කුණු කසල ෙඳුන් එෙ සථ්ානමේ ස්ථාපි  කිරීෙ සුදුසු මේ.   

(IV). සොජීය විමනෝද කටයුතු ප සුකම්ප වැඩි දියුණු කිරීෙ 

මේශීය ස  විමේශීය සංචාරකයන්මේ අවශය ා සපුරාලිය  ැකි පරිදි සංචාරක අවශය ා වලට 

ගැලමපන ප්රිතිමයන් යුතු ක්රීඩා සොජ, සංචාරක ම ෝටල් ,නිවාඩු නිමක් න ස  සංචාරක ෙංගලා 

ස්ථාපි  විය යුතු ෙවට මෙෙ සැලැසේ ෙගින් මයෝජනා කරනු ලැමබ්. 
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සිතියම් අංක 6. 13: සයෝජිත් සොදු එළිමහන් විසනෝද කටයුතු පිළිබඳ අවකාශීය සැලැස්ම 

 

 

මුලාශ්රය : පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -2021 
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6.6.  සංස්කෘතික, ආගමික සහ සෙෞරාණික වටිනාකමින් යුතු ස්ථාන කළමනාකරණ 

සැලැස්ම  
 

කන් මල් ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශය තුළ සංස්කෘතික ස  මපෞරාණික වටිනාකිකින් යුතු ස්ථාන 

කළෙනාකරණය කිරීෙ සද ා ප   සද න් උපාය ොර්ග  දුනාග   ැකිය 

උොය මාර්ග 

01. සංස්කෘතික, ඓති ාසික ස  පුරා විදයාත්ෙක  වශමයන් වැදගත් වන ස්ථාන පුරාවිදයාත්ෙක 

ක්රෙමේදයන්ට අනුව සංරක්ෂණය කිරීෙ. 

02. සංරක්ෂණය කරන ලද ස්ථාන නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීෙ ස  කළෙනාකරණය කිරීෙ.  

03. මෙෙ ස්ථාන  වල ඓති ාසික  ා සංස්කෘතික, පුරාවිදයාත්ෙක  වටිනාකෙ පිලිෙදව  දැනුවත් 

ොවයක් ඇති කිරීෙ ස  ඒ  ර ා ප්රමේශමේ ජන ාවට ආර්ිකෙය වශමයන් දායකත්වය ලො 

ගැනීෙට කටයුතු කිරීෙ.  
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 සිතියම් අංක 6. 14: සංස්කෘතික, ආගමික සහ සෙෞරාණික වටිනාකමින් යුතු ස්ථාන කළමනාකරණ සැලැස්ම 
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6.7. වයාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීසම් උොය මාර්ගික සැලැස්ම 
 

6.7.1 ලයෝජිත වයාෙෘති 

 

වගු අංක 6. 15: සයෝජිත් වයාෙෘති 

අ
නු

 

අ
ංක

 වයාෙෘති 

ප්රමුඛත්ාවය 
වයාෙෘති 

 

වයාෙෘති කාලසීමාව 

01 පලමු මපළ කසළ ප්රතිචක්රීකරණය කිරීෙ  ා කාෙනික 

මපාම ාර නිශ්පාදනය කිරීෙ 

ෙධය කාලීන 

02 පළමු මපළ  කන් මල් ඔරමලෝසු කණුව අසල සිට 

මපෝටන්කාඩු  න්දිය දක්වා අග්රමෙෝධි ොර්ගය  

ෙංතීරු   රක් දක්වා සංවර්ධනය කිරීෙ  ා 

අලංකරණය කිරීෙ  

දිගු කාලීන 

03 පළමු මපළ සීනිපුර  ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙ  

 

 මධ කාලීන 

04 පළමු මපළ අේමෙෝපුර , සීනිපුර, අල්ල - කන් මල් 

සම්පෙන්ධ කරන ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙ  

මධ කාලීන 

05 පළමු මපළ  ප්රාමේශීය අභයන් ර ොර්ග 26ක් පුළුල් කිරීෙ  ා 

සංවර්ධනය කිරීෙ  

දිගු කාලීන 

06 පළමු මපළ  පිට  වටරවුම්ප ොර්ගය ෙධය කාලීන 

07 පළමු මපළ කන්තලේ ලපාළ  මකටි කාලීන 

08 පළමු මපළ ප්රමේශමේ කෘි නිි භාණ්ඩ අමලවි 

ෙධයස්ථානයක් ඉදි කිරීෙ 

මකටි කාලීන 

09 පළමු මපළ කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව නැවත විවෘත 

කිරීමට අදාල කටයුු සේපාදනය කිරීම   

දිගු කාලින  

10 පළමු මපළ වටිනාකම්ප සහි  කෘෂී නිෂ්පාදන සිදු කිරීෙ සද ා 

කර්ොන්  කලාපයක් ඇති කිරීෙ 

ෙධය කාලීන 

11 පළමු මපළ නල ජලය මනාෙැති ප්රමේශ සද ා ජල සේපාදන 

හා ජලාපවාහන මණ්ඩලලේ මූලිකත්වලයන් 

නල ජල ප සුකම්ප ලො ගැනීෙට නව වයාපෘති 

 දුන්වා දීෙ (වයාපෘති ප්රමේශ ලැයිස්තුමේ දක්වා 

ඇ ) 
 

දිගු  කාලීන 
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12 පළමු මපළ කන් මල් නගර ෙධයමේ ඇති අක්කර 10 කින් 

යුත් වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුවට අයත් 

අවභාවි  ඉඩම්ප මන්වාසික  ා වාණිජ 

වයාපෘතින් සද ා මයාදා ගැනීෙ. 

ෙධය කාලීන 

13 පළමු මපළ අග්රලබෝධි ජාතික පාසල හා කන්තලේ මධ 

මහා විදාලය සංවර්ධනය කිරීම  

ෙධය කාලීන 

14 පළමු මපළ වන ජීී සංරක්ෂණ ලදපාර්තලේන්ුලේ 

මූලිකත්වලයන් ආරක්ෂි  අලි වැට මයදීෙ 

(සූරියපුර, ජයන්තිපුර, වාන්ඇළ, 

පන්සල්මගාඩැල්ල, සීනිපුර යන ප්රමේශවල) 

මකටි කාලීන 

15 පළමු මපළ පරිසර හි කාි සංචාරක ෙධයස්ථාන ඉදි කිරීෙ දිගු කාලීන 

16 මදවන 

මපළ  

ලීලාරත්න ක්රීඩාංගනය සංවර්ධනය ෙධය කාලීන 

17 මදවන 

මපළ 

භාතියගෙ ක්රීඩාංගණය සංවර්ධනය ෙධය කාලීන 

18 මදවන 

මපළ 

ොර්ග මදපස කාණු සංවර්ධනය කිරීෙ  දිගු කාලීන 

19 ම වන 

මපළ 

කන් මල් ෙධය ෙ ා  විදයාලමේ ගෘ සථ් 

ක්රීඩාංගනය 

මධ කාලීන 

20 ම වන 

මපළ  

කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ අලංකරණය කිරීෙ  ා 

ඇවිදීමම්ප ෙං තීරු සංවර්ධනය කිරීෙ 

ෙධය කාලීන 

21 ම වන 

මපළ 

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ අලංකරණය කිරීෙ 

 ා මපාදු ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීෙ 

ෙධය කාලීන 

22 ම වන 

මපළ  

ප්රාමේශිය ෙට්ටමම්ප ක්රීඩාංගන 06ක් ස  ළො 

උදයාන 04ක් සංවර්ධනය කිරීෙ  

ෙධය කාලීන 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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වයාෙෘති 01 - කසළ ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම හා කාබනික සොසහාර නිශ්ොදනය කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

කසළ ප්රතිචක්රිකරණය කිරීෙ  ා කාෙනික මපාම ාර නිෂ්පාදනය කිරීෙ   

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් ප්රමේශමේ අපරේයු  පේධතිය වැඩි දියුණු කිරීෙ   

වයාපෘති 

මයෝජනාව  

කසළ ප්රතිචක්රිකරණය කිරීෙ  ා එහි අතුරු ප්රතිඵලයක් මලස  කාෙනික මපාම ාර 

නිෂ්පාදනය කිරීෙ   

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය 
සභාව 

සීොව උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

වනාන් ර  වනාන් ර අල්ල- 
කන් මල් 

ොර්ගය  

වනාන් ර 

ප්රමේශය අල්ල- කන් මල් ොර්ගය 

පිහිටීම්ප 
සිතියෙ  

 

යාෙද භූි 
පරි රණ
ය  

  

 වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති ස්ථානය කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව විසින්  දැනට 

කසළ ෙැ ැර කිරීෙට මයාදා ගන්නා අ ර උතුරු, නැගනහිර, ෙටහිර දිශාවන් කැලැමවන් 

ස  දකුණු දිශාව අල්ල- කන් මල් ොර්ගමයන් සීෙ වී ඇ .  
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වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 
වර්ගය 

  

නව  ✓  වැඩිදියුණු
ව       

 විශාල 
කිරීෙ 

 භූි සංවර්ධනය පෙණි   

වයාපෘ
ති 
ප්රමේද
ය  

සංරක්ෂණ
ය 

වාණිජ භූ 

දර්ශන 

උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

 

  ✓           

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිස
රික 

✓  ආර්ික  සොජීය  

වයාපෘති 

අරමුණ  

- කන් මල් ප්රමේශමේ කසළ නිසිමලස ෙැ ැර කිරීෙ  

- ඒ  ර  වන අලින්මේ ජීවි  වලට එල්ල වන් ෙලපෑෙ අවෙ කිරීෙ  

වයාපෘති
මේ 

 ාර්කික
ත්වය  

වර් ොනය වන විට අල්-කන් මල් ොර්ගය අසළ පිහිටි භූියක කසළ ෙැ ැර කරන අ ර 

එය නිසි කළෙනාකරණයකින් ම ාරව සිදු මේ. මම්ප නිසා වල් අලින්මේ ජීවි වලටද 

 ර්ජනයක් එල්ල වන අ ර එෙගින් අලි ිනිස් ගැටුෙද වැඩි වී ඇ . එෙ නිසා නිසි කසළ 

කළෙණාකරන ෙධයස්ථානයක් පිහිටුවීමම්ප අවශය ාවයක් පවතී. 

 

 

මේපළ විස් රය 

 

 

 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 

හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ ✓  

අයිතිය     

ඔේ 

 

 

නැ    එමස් මනාෙැති 

නම්ප විස් ර   

 දැනට ප්රාමේශීය සභාව සතු ඉඩෙක් 

මලස පවතී 

 

හිිකම්ප 

පිළිෙද 

විස් ර   

මෙෙ භූිය කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව සතු මේ. 

ෙැනුම්ප 

සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 

සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 

නෙ  

දිනය භූි ප්රොණය    

      ……අක්කර 

 

……රූඩ් …..පර්ච

ස්  
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වයාපෘති විස් ර 

අපරවු  
ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 
ප්රොණය 

 විදුලිය(ම ක
ලා විදුලිය 

ලොග යුතුය  

අවශය 
ප්රොණය 

 

පවතින 
ප්රොණය 

 පවතින 
ප්රොණය 

 

ඝන 

අපද්රවය 
කළෙණා
කරන 
ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකර
න මයෝජනා  

දැනට 

ක්රියාත්ෙ
කව 

පවතී 

කළාපය  කළාපීය 
අනුකූල ාව
ය 

 ඔේ  නැ .  

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

- කන් මල් ප්රාමේහීය සභාව සතු සමම ඉඩසම් දැනට කසල කිසිදු කලළමනාකරණයකින් 

සත්ාරව බැහැර කරයි. . 

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

කසළ ප්රතිචක්රිකරණය කිරීෙ  ා  
කාෙනික මපාම ාර නිෂ්පාදනය 

කිරීෙ   

අක්කර 10 මීටර්   150 මීටර් 144 

    

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

  

මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය 
කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 

✓  

දිගුකාලී

න  (වසර 

3 ට 

වැඩි)  

 මුළු 
ඇස් මම්පන්තු
ග  පිරිවැය 

(රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 
විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

 

 
කසළ ප්රතිචක්රිකරණය කිරීෙ  ා එහි අතුරු ප්රතිඵලයක් මලස  කාෙනික මපාම ාර 
නිෂ්පාදනය කිරීෙ   
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වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

කසල කළෙනාකරණ ෙදයස්ථානයක් පිහිටුවීෙ ිලියන  

 

 

 

නියාෙන  ා ොර්මගෝපමේශය 

 
ප්රාමේශීය සභාව  

 

නියාෙනයන් ොර්මගෝපමේශයන් 

ප්රාමේශීය සභාව  

 

ප්රාමේශීය සභා සභාපති  

ඇමුණුම්ප ම ාරතුරු 

 

ිනින්මදෝරු සැලැස්ෙ 

ඇ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

කසල කළෙනාකරණ 
ෙදයස්ථානයක් පිහිටුවීෙ  

 

ප්රාමේශීය සභාව   ප්රාමේශීය සභා 
සභාපති   
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වයාෙෘති 02 - කන්ත්සල් ඔරසලෝසු කනුව අසල සිට සෙෝටන්කාඩු හන්දිය දක්වා -අග්රසබෝධි  මාර්ගය 

පුළුල් කිරීම හා අලංකරණය 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

 

වයාෙෘති පිහිටීම 

ොව  

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් 
ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 

 කන් මල් 
ප්රාමේශීය සභාව 

සීොව උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

අමේපුස්ස-

ත්රීකුණාෙලය (A-6) 

වාණිජ, රාජය, 
මන්වාසික 

මගාඩනැගිලි 

අල්ල- කන් මල් 

ොර්ගය (B-10) 

වාණිජ,මන්වාසික,

රාජය,ආගික, 

අධයාපනික 
මගාඩනැගිලි 

ප්රමේශය අමේපුස්ස-ත්රීකුණාෙලය (A-6)  ොර්ගය අල්ල- කන් මල් ොර්ගය (B-10) 

පිහිටීම්ප 

සිතියෙ  

 

වයාපෘති 

ො ෘකාව 

  

කන් මල් ඔරමලෝසු කනුව අසල සිට මපෝටන්කාඩු  න්දිය දක්වා -අග්රමෙෝධි  ොර්ගය 

පුළුල් කිරීෙ  ා අලංකරණය 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් නගරමේ ොර්ග සංවර්ධනය තුළින් අපරවු  ප සුකම්ප වැඩිදියුණු කිරීෙ 

වයාපෘති 

මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධනය කිරීෙ තුළින් වා න  දෙදය 

අවෙ කිරීෙ  ා වා න නැවතුම්ප ස්ථාන ක්රොනුකූලව සකස් කිරීෙට කටයුතු කිරීෙ. 
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යාෙද භූි 

පරි රණය 

(සිතියෙක් 

සහි ව 

පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  

  

 වයාපෘතිය තුළින්  දුනාමගන ඇති ොර්ගය කන් මල් නගර ෙධයමයන් ගෙන් කරන 

ප්රධාන ොර්ගය වීෙ නිසා ොර්ගය මදපස වාණිජ, මන්වාසික, රාජය, මපෞේගලික, 

ආගික, අධයාපන, මපාදු යන භූි පරි රණයන් සියල්ලෙ දැකග   ැකිය.  

  

 

 

වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 
වර්ගය 

  

නව    වැඩිදියුණුව 
 

විශාල 
කිරීෙ 

 භූි 
සංවර්ධනය 

පෙණි  

  

 

 

 

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 

කිරීම්ප 

මවනත් 

    ✓          

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික  සොජීය ✓  

වයාපෘති 
අරමුණ  

- කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධන  

- ොර්ගය පුළුල් කිරීෙ තුළින්  වා න  දෙදයට  ා වා න නැවතුම්ප ස්ථාන 

සම්පෙන්ධ ගැටළුවලට පිළියම්ප ලො දීෙ. 

- ජල නල, විදුලි රැ ැන්  ා දුරකථන රැ ැන් ස්ථාපි  කිරීෙ සම්පෙන්ධව ඇති 

ගැටළුවලට පිළියම්ප මයදීෙ. 

වයාපෘතිමේ 

 ාර්කිකත්වය  

කන් මල් නගර ප්රමේශය තුළ දැනට පවතින්මන් ෙංතීරු මදකකින් යුතු ොර්ගයක් 

වන අ ර මගාඩනැගිලි මර්ඛා සැළකිල්ලට මනාමගන ොර්ගය මදපස මගාඩනැගිලි 

ඉදිකර ඇති නිසා වා න නැවැත්වීෙට අවශය ප්රොණවත් ඉඩ ප සුකම්ප මනාෙැතිව 

සංවර්ධනය වී ඇ . ඒ නිසා වා න අක්රෙවත් මලස ොර්ගය මදපස නැවැත්වීෙ 

වා න  දෙදයකටද, පදිකයන්මේ ගෙනාගෙනයටද ොධාවක් වී ඇ . 

එමස්ෙ ොර්ගමේ පවතින පළල ප්රොණවත් මනාවීෙ නිසා විදුලි රැ ැන්, දුරකථන 

රැ ැන්  ා ජලනල ස්ථාපි  කිරීෙට ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිමේ අවසරය 

මනාලැබීෙ සම්පෙන්ධ ගැටළු පවතී. 

එමස්ෙ මකාළඹ  ා ත්රීකුණාෙලය සම්පෙන්ධ වන ප්රධාන ොර්ග පේධතිය තුළ පිහිටා 

තිබීෙ නිසා ොර්ගය භාවි ය ඉ ළ යින් පවතී. 

✓  
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මෙෙ සියළු ොධක නිසා ොර්ගය පුළුල් කිරීමම්ප දැඩි අවශය ාවයක් පවතී. මෙෙ 

වයාපෘතිය තුළින් එෙ අවශය ාව සපුරාලීෙ  ැකියාව පවතී, 

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලි
ක 

  රජමේ ✓  
ොර්ග 

සංව
ර්ධන 

අධිකා
රිය 

✓  

අයිතිය      ඔේ 

 

    නැ     
එමස් මනාෙැති නම්ප 

විස් ර   

   

හිිකම්ප 

පිළිෙද විස් ර   

ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ොර්ගයකි  

ෙැනුම්ප 
සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 
සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 
නෙ  

දිනය භූි 
ප්රොණය   

 

      ……අ
ක්  

…

…
රූ
ඩ් 

…..පර්චස්  

 

වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය 
කාලීන 

(වසර 1-

3 අ ර)  

 දිගු 
කාලීන  

(වසර 3 

ට වැඩි)  

✓  මුළු 
ඇස් මම්ප
න්තුග  
පිරිවැය 

(රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 
විස් ර 

(සිතියෙ සෙග)  

  
 කන් මල් ඔරමලෝසු කණුව අසල සිට මපෝටන්කාඩු  ංදිය දක්වා වන 

කිමලෝමීටර් 2.25 ොර්ගය ෙංතීරු   රක ොර්ගයක් මලස සංවර්ධනය කිරීෙට 

සැලසුම්ප මකාට ඇ .එමස්ෙ ොර්ගය මදපස වා න නව ා  ැබීෙට අවශය 

ප්රොණවත් ඉඩකඩ  සැපයීෙටද ොර්ග සංවර්ධනය තුළින් සිදුමකමර්. 
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අපරවු  
ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 
ප්රොණය 

 විදුලිය අවශය ප්රොණය  

පවතින 
ප්රොණය 

 පවතින 
ප්රොණය 

 

ඝන අපද්රවය 

කළෙණාක
රන 

ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකරන 

මයෝජනා  

 

කළාපය  කළාපීය 

අනුකූල ාවය 
 ඔේ  නැ .  

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 
ඉංග්රීසින්  විසින් මුලින් මෙෙ ොර්ගය ත්රිකුණාෙලයට යාෙ සද ා භාවි  කරඇ  

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය   

 

ඔරමලෝසු කනුව අසල සිට මපෝටන්කාඩු  න්දිය දක්වා ඇති ොර්ගය වර් ොනමේදී මීටර් 6.2 ක 

පළලකින් යුතු ෙංතීරු මදකක ොර්ගයක් මලස සංවර්ධනය මකාට ඇ . 

 

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

කන් මල් ඔරමලෝසු කනුව 

අසල සිට මපෝටන්කාඩු  න්දිය 

දක්වා -අග්රමෙෝධි  ොර්ගය 

පුළුල් කිරීෙ 

01 කිමලෝමීමටර් 2.2 මීටර්    15 

    

    

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 
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මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

කන් මල් ඔරමලෝසු කනුව අසල සිට මපෝටන්කාඩු 

 න්දිය දක්වා -අග්රමෙෝධි  ොර්ගය පුළුල් කිරීෙ 

ිලියන  26.4 

මුළු ිලියන  26.4 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

කන් මල් ඔරමලෝසු කනුව අසල සිට 

මපෝටන්කාඩු  න්දිය දක්වා -අග්රමෙෝධි  

ොර්ගය පුළුල් කිරීෙ 

ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විධායක ඉංජිමන්රු 

 

නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

විධායක ඉංජිමන්රු විධායක ඉංජිමන්රු, 

ෙධයෙ රජය 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු අදාල සනාසේ  
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වයාෙෘති 03 - සීනිපුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

සීනිපුර ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් නගරමේ ොර්ග සංවර්ධනය තුළින් මන්වාසික කලාප අ ර අපරවු  

ප සුකම්ප වැඩිදියුණු තිරීෙ. 

වයාපෘති 
මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශමේ මන්වාසික කලාප අ ර ඇති අභයන් ර ොර්ග සංවර්ධනය 
තුලින් මන්වාසික කලාප අ ර අන් ර් සම්පෙන්ධ ාව නගා සිටුවීෙ  ා ප්රමේශය 

තුළ ක්රෙවත් ොර්ග ජාලයක් ඇති කිරීෙ. 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය 
මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් 
ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 

 කන් මල් ප්රාමේශීය 
සභාව 

සීොව උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

ිශ්ර සංවර්ධන 
භූි  ා උක් 

වගා භූි 

සීනි කර්ොන්  
ශාලාව 

ිශ්ර සංවර්ධන භූි 
 ා උක් වගා භූි 

අමේපුස්ස-

ත්රීකුණාෙලය ොර්ගය 

(ඒ 6) 

ප්රමේශය අමේපුස්ස ත්රිකුණාෙලය ොර්ගය (A 6)   

පිහිටීම්ප 

සිතියෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 

වර්ගය 

  

නව  වැඩිදියුණුව ✓  විශාල 

කිරීෙ 
 භූි 

සංවර්ධනය 
පෙණි  

 

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරු
ෙය  

නිවාස  නැව  පදිංචි 

කිරීම්ප 

    ✓        

වයාපෘති අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික  සොජීය ✓  
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වයාපෘති 
අරමුණ  

- කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධනය   

- මන්වාසික කලාප අ ර අන් ර් සම්පෙන්ධ ාව වර්ධනය කිරීෙ 

- ොර්ග පේධතිය සංවර්ධනය තුලින් ප්රවා න ප සුකම්ප වර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘතිමේ 
 ාර්කිකත්වය  

කන් මල් ප්රමේශමේ ොර්ග පේධතිය තුළ ඇති ප්රෙලෙ දුර්වල ාවය වන්මන් 

අභයන් ර ොර්ග පේධතිය අෙලන් ෙට්ටෙක පැවතීෙයි. එය කන් මල් ප්රමේශය 

තුළ පවතින දුර්වල ප්රවා න ප සුකම්ප වලට ද ෙලපා ඇ .  

කන් මල් මන්වාසික කලාප මපාකුරු  කිහිපයක් මලස වයාේ  වී ඇති අ ර ඒවා 

අ ර ඇති ොර්ග ජාලය අෙලන් ෙට්ටෙක පැවතීෙ නිසා ජන ාවමේ ධදනික 

ප්රවා න කටයුතු වලට මෙන්ෙ කෘි නිෂ්පාදන ප්රවා නයට ද දැඩි ොධාවක් වී ඇ .  

කන් මල් නගරය මන්වාසික කලාපයක් මලස සංවර්ධනය වීෙට මන්වාසික 

කලාප අ ර පවතින අභයන් ර ොර්ග පේධතිය සංවර්ධනය කළ යුතුය. මෙෙ 

වයාපෘතිය තුලින් ඉ   අවශය ාව ඉටු මේ. 

එමස් මෙෙ ොර්ගය සංවර්ධනය තුළින් සීනි කර්ොන්  ශාලාමේ ආරම්පභය සද ා 

අවශය ොර්ගය පේධතිය දියුණු කිරීෙද සිදු මේ. 

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 
වර්ථොන 

හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ  

අයිතිය      
ඔේ 

 නැ   එමස් මනාෙැති නම්ප 

විස් ර   

මපාදු ොර්ගයකි  

හිිකම්ප 
පිළිෙද 
විස් ර   

 මපාදු ොර්ගයකි. ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙගින් පාලනයමකමර් 

ෙැනුම්ප 

සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 

සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 

නෙ  

දිනය භූි ප්රොණය    

   ිනුම්පමදෝරු සැලැස්ෙ 

නැ  
  ……අක්  ……රූඩ් …..පර්චස්  

 

වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 

ට අඩු)  

  ෙධය කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 දිගු කාලීන  

(වසර 3 ට 

වැඩි)  

  මුළු 
ඇස් මම්පන්තු
ග  පිරිවැය 

(රු. ි)  

මූලය ක්රෙය  72( ිළියන)   
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වයාපෘතිමේ 
විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

 සීනිපුර ොර්ගමේ කිමලෝමීටර 8 ක ප්රොණයක් මෙෙ වයාපෘතිය යටමත් 

සංවර්ධනය කරනු ලැමබ්. අෙලන් සථ්ාන  ාර දො ප්රතිසංවර්ධනය කිරීෙ, කාණු 

පේධති සංවර්ධනය, ොර්ගමේ මදපස පැති සැකසීෙ මෙෙ වයාපෘතිය යටමත් සිදු 

මකමර්. 

 

අපරවු  

ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 

ප්රොණය 

 විදුලිය අවශය ප්රොණය  

පවතින 

ප්රොණය 

 පවතින ප්රොණය  

ඝන අපද්රවය 

කළෙණාකර

න ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු ඝන 

අපද්රවය 

කළෙණාකරන 

මයෝජනා  

 

කළාපය කර්ොන්  කළාපය කළාපීය 

අනුකූල ාවය 

 ඔේ  නැ   

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

මෙෙ ොර්ගය සීනි කර්ොන් ශාලාව පැවති සෙමේ  විශාල වශමයන් භාවි ාකර ඇති අ ර එෙ 

කර්ොන් ය 1994න් පසුව අකර්ෙනය වීමෙන් පසුව මෙෙ ොර්ගය  වර් ොනමේ ඉ ා අෙලන් 

ෙට්ටමම්ප පවතී  නැව   ආරම්පභකිරීෙට   මයෝජි  සීනි කර්ෙන් සාලාව ආරම්පභකිරීෙත් සෙග මෙෙ 

ොර්ගය සංවර්ධනය  කිරීෙ අ යවශය මේ  

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

- සීනිපුර ොර්ගය  ාර දො සංවර්ධනය කර ඇති නමුත් විවිධ ස්ථානයන්හි  ාර ගැලවී අෙලන් 

ෙට්ටෙක පවතී. 

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

සීනිපුර ොර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීෙ 

කිමලෝමීටර  09 කිමලෝමීටර  09 මීටර් 06  

    

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 
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මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

අදාල මනාමේ 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

සීනිපුර ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙ ිලියන     72 

මුළු ිලියන     72 

 

අනුෙ  කරන ආය නය  
ක්රියාකාරකම්ප අදාළ අධිකාරිය ෙලයලත් නිලධාරියා 
සීනිපුර ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙ ොර්ග සවර්ධන අධිකාරිය විධායක ඉංජිමන්රු  

 

නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය 

 

ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරි, විධායක 

ඉංජිමන්රු 

 

නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

විධායක ඉංජිමන්රු ොර්ග සවර්ධන 

අධිකාරිය 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු 

 

සනාමැත් 
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වයාෙෘති 04 - සීනිපුර බැරියර් හන්දිසේ සිට සෙෝටන්කාඩු හන්දිය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

සීනිපුර ෙැරියර්  න්දිමේ සිට මපෝටන්කාඩු  න්දිය දක්වා ොර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීෙ. 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් නගරමේ ොර්ග සංවර්ධනය තුළින් මන්වාසික කලාප අ ර අපරවු  

ප සුකම්ප වැඩිදියුණු තිරීෙ. 

වයාපෘති 

මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශමේ මන්වාසික කලාප අ ර ඇති අභයන් ර ොර්ග සංවර්ධනය 

තුලින් මන්වාසික කලාප අ ර අන් ර් සම්පෙන්ධ ාව නගා සිටුවීෙ  ා ප්රමේශය 

තුළ ක්රෙවත් ොර්ග ජාලයක් ඇති කිරීෙ. 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්ක
ය 

ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් ප්රාමේශීය 
මල්කම්ප මකාට්ඨාශය 

පළාත් 
පාලන 

ආය න
ය 

 කන් මල් 
ප්රාමේශීය සභාව 

සීොව උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

මපෝටන්කාඩු  න්දිය  වී වගා භූි  මන්වාසි
ක භූි  

A6 ොර්ගය  

ප්රමේශය සීනිපුර ොර්ගය, අල්ල- කන් මල් ොර්ගය ( 

බී 10) 

  

පිහිටීම්ප සිතියෙ  
 

යාෙද භූි 

පරි රණය 

(සිතියෙක් 

සහි ව පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  

 
වයාපෘතිය තුළ  දුනාමගන ඇති ොර්ගය පිහිටි ප්රමේශය තුළ වී වගාව සද ා 

කෘිකාර්ික භූි පරි රණ  රටාවක් දැකග   ැකිය. 
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වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 
වර්ගය 

  

නව   වැඩිදියු
ණුව 

✓  විශාල 
කිරීෙ 

 භූි 
සංවර්ධනය 

පෙණි  

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන ොර්ග  නිවා
ස  

නැව  පදිංචි 

කිරීම්ප 

     ✓      

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික  සොජීය ✓  

වයාපෘති 
අරමුණ  

- කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධනය   
- මන්වාසික කලාප අ ර අන් ර් සම්පෙන්ධ ාව වර්ධනය කිරීෙ 

- ොර්ග පේධතිය සංවර්ධනය තුලින් ප්රවා න ප සුකම්ප වර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘතිමේ 

 ාර්කිකත්ව
ය  

කන් මල් ප්රමේශමේ ොර්ග පේධතිය තුළ ඇති ප්රෙලෙ දුර්වල ාවය වන්මන් 

අභයන් ර ොර්ග පේධතිය අෙලන් ෙට්ටෙක පැවතීෙයි. එය කන් මල් ප්රමේශය තුළ 

පවතින දුර්වල ප්රවා න ප සුකම්ප වලට ද ෙලපා ඇ .  

කන් මල් මන්වාසික කලාප මපාකුරු  කිහිපයක් මලස වයාේ  වී ඇති අ ර ඒවා 

අ ර ඇති ොර්ග ජාලය අෙලන් ෙට්ටෙක පැවතීෙ නිසා ජන ාවමේ ධදනික 

ප්රවා න කටයුතු වලට මෙන්ෙ කෘි නිෂ්පාදන ප්රවා නයට ද දැඩි ොධාවක් වී ඇ .  

කන් මල් නගරය මන්වාසික කලාපයක් මලස සංවර්ධනය වීෙට මන්වාසික කලාප 

අ ර පවතින අභයන් ර ොර්ග පේධතිය සංවර්ධනය කළ යුතුය. මෙෙ වයාපෘතිය 

තුලින් ඉ   අවශය ාව ඉටු මේ. 

එමස් මෙෙ ොර්ගය සංවර්ධනය තුළින් සීනි කර්ොන්  ශාලාමේ ආරම්පභය සද ා 

අවශය ොර්ගය පේධතිය දියුණු කිරීෙද සිදු මේ. 

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 
වර්ථොන 

හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ  

අයිතිය     
ඔේ 

 නැ    එමස් මනාෙැති නම්ප 

විස් ර   
  

හිිකම්ප 
පිළිෙද විස් ර   

  

ෙැනුම්ප 
සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 
සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ නෙ  දිනය භූි ප්රොණය    

      ……අ
ක් 

 

…

…
රූඩ් 

…..
පර්ච
ස ් 

 

වයාපෘති විස් ර 
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වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 

ට අඩු)  

  ෙධය 
කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 දිගු 
කාලීන  

(වසර 

3 ට 

වැඩි)  

 මුළු 
ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 

විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

  

  

 සීනිපුර ෙැරියර්  න්දිමේ සිට මපෝටන්කාඩු  න්දිය දක්වා කිමලෝමීටර් 3 කින් යුතු 

ප්රොණයක්  ාර දො මෙෙ වයාපෘතිය යටමත් සංවර්ධනය කරනු ලැමබ්. 

 

 

අපරවු  

ප සුකම්ප 
පැවතීෙ 

ජලය අවශය 

ප්රොණය 
 විදුලිය අවශය ප්රොණය  

පවතින 

ප්රොණය 
 පවතින ප්රොණය  

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකර
න ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු ඝන 
අපද්රවය කළෙණාකරන 

මයෝජනා  

 

කළාපය  කළාපීය 

අනුකූල ාවය 
 ඔේ  නැ .  

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 
මෙෙ ොර්ගය ෙෑ කදී  සැලසුම්පකර ඇති අ ර  දැනට මොරළු  ා පස් දො සකසා ඇ  

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

- දැනට මෙෙ ොර්ගය මොරළු  ා පස් දො සංවර්ධනය කර ඇ .  

   

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

මපෝටන්කාඩු  න්දිමේ සිට 
ෙැරියර්  න්දිය දක්වා  
 

01  03 කිමලෝමීටර්  06 මීටර්  
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පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ  

මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

නැ   

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

පවතින  ාවකාලික ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙ  ිලියන 24 

මුළු  

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 
පවතින  ාවකාලික ොර්ගය 

සංවර්ධනය කිරීෙ 

 වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු  ා 
ප්රමදශිය සභා සභාපති  

   

 

නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය 

 

වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු  ා ප්රාමේශිය 
සභා සභාපති 

නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු  ා 
ප්රමදශිය සභා සභාපති 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු 

 

නැත්  
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වයාෙෘති 05 - ප්රාසේශීය අභයන්ත්ර මාර්ග 26ක් පුළුල් කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 

ො ෘකාව 

  

ප්රාමේශීය අභයන් ර ොර්ග 26ක් පුළුල් කිරීෙ  ා සංවර්ධනය කිරීෙ  

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් නගරමේ ොර්ග සංවර්ධනය තුළින් අපරවු  ප සුකම්ප වැඩිදියුණු කිරීෙ 

වයාපෘති 

මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධනය කිරීෙ තුළින් වා න  දෙදය 

අවෙ කිරීෙ  ා මන්වාසික කලාප සඳ ා ඇති අභයන් ර ොර්ග පේධතිය යාවත්කාලීන 

කිරීෙ  

 

වයාෙෘති පිහිටීම 

ොව  
පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් 
ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 

 කන් මල් 
ප්රාමේශීය සභාව 

පිහිටීම්ප 
සිතියෙ  
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යාෙද භූි 

පරි රණය 

(සිතියෙක් 

සහි ව 

පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  

  

 වයාපෘතිය තුළින්  දුනාමගන ඇති ොර්ග කන් මල් මන්වාසික කලාප තුලට ගෙන් 

කරන ොර්ග ෙැවින් ොර්ග මදපස මන්වාසික  ා කෘිකාර්ික ඉඩම්ප වලින් සෙන්වි  

මේ.  

 

 

වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 

වර්ගය 

  

නව    වැඩිදියුණුව 
 

විශාල 

කිරීෙ 
 භූි සංවර්ධනය 

පෙණි  

  

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

මවනත් 

    ✓          

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික  සොජීය ✓  

වයාපෘති 
අරමුණ  

- කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධන  

- මන්වාසික කලාප සඳ ා ප සු ප්රමේශ ොර්ග සැකසීෙ  

 

වයාපෘතිමේ 

 ාර්කිකත්වය  

කන් මල් ප්රමේශය තුළ ජනාවාස පිහිටා ඇත්මත් මපාකුරු ජනාවාස ක්රෙයටයි. නමුත් 

එෙ කලාප සඳ ා ගෙන් කිරීෙට ඇති මොම ෝ ොර්ග අෙලන් වී ඇති ම යින් මපාදු 

ප්රවා න මස්වයද අඩාල වී ඇ . මම්ප  ර ා ජන ජීවි යට එල්ල වන ෙලපෑෙ අවෙ කර 
මන්වාසික කලාප තුළට ප්රමේශය ලො මදන ොර්ග යාවත්කාලීන කිරීෙ කඩිනින් සිදු 

කළ යුතුය. 

  

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 
හිිකෙ  

කන් මල් 

ප්රාමේශීය 
සභාව 

   මපෞේගලික   රජමේ  ✓  

    ඔේ 

 

    නැ     
එමස් මනාෙැති නම්ප 

විස් ර   

   

හිිකම්ප පිළිෙද 
විස් ර   

ප්රාමේශීය සභාව  සතු ොර්ග මේ. 

ෙැනුම්ප 
සැලසුමම්ප 

විස් ර   

ෙැනුම්ප 
සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 
නෙ  

දිනය භූි ප්රොණය    

      ……අ
ක්  

……
රූඩ් 

…..ප
ර්චස්  

✓  
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වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය 
කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 දිගු 
කාලීන  

(වසර 

3 ට 

වැඩි)  

✓  මුළු 
ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 

විස් ර (සිතියෙ 

සෙග)  

  
 මන්වාසික කලාප සඳ ා ඇති අභයන් ර ොර්ග පේධතිය යාවත්කාලීන කිරීෙ 

 

 

අපරවු  

ප සුකම්ප 
පැවතීෙ 

ජලය අවශය 

ප්රොණය 
 විදුලිය අවශය 

ප්රොණය 
 

පවතින 

ප්රොණය 
 පවතින 

ප්රොණය 
 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාක
රන 
ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප 
සුදුසු ඝන 

අපද්රවය 
කළෙණාක
රන 
මයෝජනා  

 

කළාපය  කළාපීය 
අනුකූල ාවය 

 ඔේ  නැ .  

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය   
මන්වාසික කලාප වලට ගෙන් කිරීෙට භවි ා කරන මෙෙ අභයන් ර ොර්ග මොම ෝ මසයින් අෙලන් 

 ත්වමේ පවතී.  

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

ප්රාමේශීය අභයන් ර ොර්ග 

26ක් පුළුල් කිරීෙ  ා 
සංවර්ධනය කිරීෙ 

26 කිමලෝමීටර් 57 මීටර් 03 
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පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

 

 

මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

ප්රාමේශීය අභයන් ර ොර්ග 26ක් පුළුල් කිරීෙ  ා 
සංවර්ධනය කිරීෙ 

 

  

මුළු  

 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

ප්රාමේශීය අභයන් ර ොර්ග 26ක් පුළුල් 
කිරීෙ  ා සංවර්ධනය කිරීෙ 

ප්රාමේශිය සභාව  විධායක ඉංජිමන්රු 

   

 

නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

ප්රාමේශීය සභාව  

 

 

විධායක ඉංජිමන්රු විධායක ඉංජිමන්රු, 
ෙධයෙ රජය 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු අදාල සනාසේ  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

වයාෙෘති 06 - භාතිය ගම හන්දිය සෙෝටන්කාඩු හන්දිය දක්වා -පිටත් වටරවුම්   මාර්ගය පුළුල් කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

භාතිය ගෙ  න්දිය මපෝටන්කාඩු  න්දිය දක්වා -පිට  වටරවුම්ප   ොර්ගය පුළුල් 
කිරීෙ 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් නගරමේ ොර්ග සංවර්ධනය තුළින් අපරවු  ප සුකම්ප වැඩිදියුණු කිරීෙ 
 ා කාර්ය ෙහුල අවසථ්ාවලදී 

ොර්ග  ද ෙදය අවෙ කිරීෙ  ා අනවශය  ෙරවා න නගරයතුලට පැිණීෙ පාලනය 
කිරීෙ   

වයාපෘති 
මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධනය කිරීෙ තුළින් වා න  දෙදය 

අවෙ කිරීෙ  ා වා න නැවතුම්ප ස්ථාන ක්රොනුකූලව සකස් කිරීෙට කටයුතු කිරීෙ. 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

ොව පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් ප්රාමේශීය 
මල්කම්ප මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 

 කන් මල් 
ප්රාමේශීය 

සභාව 

සීොව 

උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

අමේපුස්ස-

ත්රීකුණාෙලය (A-

6) 

වාණිජ, රාජය, 
මන්වාසික 

මගාඩනැගිලි ා කුබුරු 
යාය 

අල්ල- කන් මල් 

ොර්ගය (B-10) 
 ා මපාටර්න් 

කාඩු ඇළ 
ොර්ගය  

 කුබුරුයයවල් 

,මන්වාසික, 

මගාඩනැගිලි 
 ා ඇල ොර්ග 

ප්රමේශය අමේපුස්ස-ත්රීකුණාෙලය (A-6)  ොර්ගය අල්ල- කන් මල් ොර්ගය (B-10) 

පිහිටීම්ප 

සිතියෙ  
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යාෙද භූි 
පරි රණය 

(සිතියෙක් 

සහි ව 
පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  
 වයාපෘතිය තුළින්  දුනාමගන ඇති ොර්ගය කන් මල් නගර ෙධයමයන් ගෙන් 

කරන ෙරවා න නිසා කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවලදී ොර්ග  ද ෙදය අවෙ කිරීෙ  ා 

අනවශය  ෙරවා න නගරය තුලට පැිණීෙ පාලනය කිරීෙ  .  

 

 

වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 
වර්ගය 

  

 

නව  
 

වැඩිදියුණුව   විශාල 
කිරීෙ 

 භූි 
සංවර්ධනය 

පෙණි  

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන ොර්ග  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

මවනත් 

 

     ✓       

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිසරි
ක 

 ආර්ික  සොජීය 

වයාපෘති 

අරමුණ  

- කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධන  

- ොර්ගය පුළුල් කිරීෙ තුළින්  වා න  දෙදයට  ා වා න නැවතුම්ප ස්ථාන 

සම්පෙන්ධ ගැටළුවලට පිළියම්ප ලො දීෙ. 

- ජල නල, විදුලි රැ ැන්  ා දුරකථන රැ ැන් ස්ථාපි  කිරීෙ සම්පෙන්ධව ඇති 

ගැටළුවලට පිළියම්ප මයදීෙ. 

වයාපෘතිමේ 
 ාර්කිකත්වය  

කන් මල් නගර ප්රමේශය තුළ දැනට පවතින්මන් ෙංතීරු මදකකින් යුතු ොර්ගයක් වන 

අ ර  මයෝජි  නව ොර්ගය තුලින් මෙෙ  දෙධයට  විසදුෙක් මලසද  එමස්ෙ වඩාත් 

ක්රෙවත් මලස ොර්ග සන්වර්දනයක් තුලින් ජන ාවට අවශය අපර වය  ප සුකම්ප වැදී 

දියුණුකිරීෙ මෙෙගින් ෙලා මපාමරාත්තුමේ එමස්ෙ ොර්ගමේ පවතින පළල ප්රොනවත් 

මනාවීෙ නිසා විදුලි රැ ැන්, දුරකථන රැ ැන්  ා ජලනල ස්ථාපි  කිරීෙට ොර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ අවසරය මනාලැබීෙ සම්පෙන්ධ ගැටළු පවතී. 

එමස්ෙ මකාළඹ  ා ත්රීකුණාෙලය සම්පෙන්ධ වන ප්රධාන ොර්ග පේධතිය  ා ආසන්නව 

පිහිටා තිබීෙ නිසා ොර්ගය භාවි ය ඉ ළ යින් පවතී.මේ  

මෙෙ සියළු ොධක නිසා ොර්ගයපිට  වටරවුම්ප ොර්ගය  පුළුල් කිරීමම්ප දැඩි 

අවශය ාවයක් පවතී. මෙෙ වයාපෘතිය තුළින් එෙ අවශය ාව සපුරාලීෙ  ැකියාව පවතී, 

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ   

අයිතිය   
ඔේ 

 නැ   එමස් මනාෙැති 

නම්ප විස් ර   

පුේගලික  ා 
රජය 

 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

120 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

හිිකම්ප 
පිළිෙද 
විස් ර   

 පුේගලික  ා රජය 

ෙැනුම්ප 
සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 
සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 
නෙ  

දිනය භූි 
ප්රොණය   

 

   ෙැනුම්ප කටයුතු සිදුකර 

මනාෙැ  
  ……අක්  ……රූඩ් …..පර්චස්  

 

වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය 
කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

✓  දිගු 
කාලීන  

(වසර 3 

ට වැඩි)  

✓  මුළු 
ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

  
ිලියන 
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මූලය ක්රෙය ෙධයෙ  රජය 
 ා  
පළාත්පාලන 
ආය න  

   

වයාපෘතිමේ 

විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

  
භාතියගෙ  න්දිමේ සිට මපාටන්කඩු  න්දිය දක්වා මකාළඹ ප්රධාන ොර්ගයට 

සම්පෙන්ධ  මේ  ( සිතියෙ ඇතුලත් කර ඇ ) 

 

අපරවු  

ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 

ප්රොණය 
 විදුලිය අවශය 

ප්රොණය 

කිමලෝමීටර් 

5 ක දුරක් 

සද ා 
සැපයීෙ 

කලයුතුමේ  

පවතින 
ප්රොණය 

 පවතින 
ප්රොණය 

කිමලෝමීටර් 

4 ක දුරට 

ඇ  

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකරන 

ක්රෙමේදය 

ඔේ - නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 
ඝන අපද්රවය 

කළෙණාකරන 
මයෝජනා  

- 

කළාපය කෘිකර්ෙ ා මන්වාසික  කළාපීය 
අනුකූල ාවය 

 ඔේ ✓  නැ .  

අදාල මනාමේ  

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය   

 

 දැනට පවතින ොර්ග පේධතිය කිමලෝමීමටර් 5ක් පෙණ අලුතින් සංවර්ධනය කලයුතු අ ර  අමනක් 

පිරිසට  භාවි ාවන ොර්ගය කිමලෝමීටර් 4ක ප්රොණය ොර්ග පුළුල්කර සංවර්ධනය කළ යුතුව ඇ  . 

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 
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අලුතින් සංවර්ධනය කලයුතු 
ප්රොණය  

අධියර-01 5 කිමලෝමීටර්  50 මීටර්  

පවතින ොර්ගය පුළුල් 
කලයුතු  

අදියර-2 9 කිමලෝමීටර් 50 මීටර් 

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

 

 

 
මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

මගාඩනැගිලි  ා වීි මර්ඛා 50m  සද ා සැලකිය යුතුමේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

     අධියර-01 5 කිමලෝමීටර්  
 

ිලියන 70 

පවතින ොර්ගය 

පුළුල් කලයුතු  
අදියර-2 9 කිමලෝමීටර් 

 

ිලියන  50 

  

මුළු ිලියන 120 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

ොර්ග සංවර්ධනය ( ොර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය) 

ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය) වයපෘති ඉංජිමන්රු 

   

නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය 

 

ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය) 

නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

ොර්ග සංවර්ධනය (ොර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය) 

වයපෘති ඉංජිමන්රු 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු සනාමැත්  
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වයාෙෘති 07 - සේශීය නිශ්ොදන අසලවි මධයස්ථානයක් ඉදිකිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

මේශීය නිශ්පාදන අමලවි ෙධයස්ථානයක් ඉදිකිරීෙ 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් ප්රමේශය තුළ මේශීය භාණ්ඩ  ා කෘෂී නිශ්පාදන නගා සිටු වීෙ 

වයාපෘති 

මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශය තුළ නිශ්පාදනය කරනු ලෙන මේශීය භාණ්ඩ  ා කෘි නිශ්පාදන 

අමලවිය සද ා අවශය ප සුකම්ප සංවර්ධනය තුළින් මේශීය නිශ්පාදන අංශය 

වර්ධනයට පියවර ගැනිෙ. 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  
ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය 
සභාව 

සීොව 

උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

කඩ කාෙර අල්ල- කන් මල් 

ොර්ගය (බී 10) 

ෙ ජන ෙැංකුව මෙෝධිය 

ොව  

ප්රමේශය අල්ල- කන් මල් ොර්ගය (බී 10) 

පිහිටීම්ප 
සිතියෙ  

 

යාෙද භූි 

පරි රණය 

(සිතියෙක් 
සහි ව 

පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  

 
වයාපෘති භූිය යාෙද භූි පරි රණය වාණිජ කටයුතු වලින් යුතු වන අ ර බටහිර 

දිශාමවන් අල්ල- කන් මල් ොර්ගය (බී 10) දැකග   ැකිය. 
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වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 
වර්ගය 

  

නව  ✓  වැඩිදියුණුව   විශාල 
කිරීෙ 

 භූි සංවර්ධනය 
පෙණි  

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

මවනත් 

              

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික ✓  සොජීය 

වයාපෘති 

අරමුණ  

- ප්රමේශය තුළ ඇති මේශීය නිෂ්පාදනයක් දියුණූ කිරීෙ  
- කෘි නිෂ්පාදන අමලවි ෙධයස්ථානයක් ඇති කිරීෙ 

- නව රැකියා අවස්ථා ලො දීෙ 

- ඌන භාවි  ඉඩම්ප නගර සංවර්ධනය සද ා මයාදා ගැනීෙ. 

වයාපෘතිමේ 

 ාර්කිකත්වය  

කන් මල් ප්රමේශය තුළ අත්කම්ප, නිි ඇදුම්ප, කිරි  ා ඒ ආශ්රි  නිෂ්පාදන  ා කෘි 
නිෂ්පාදන මයාදාගනිින් සිදු කරන නිෂ්පාදන  ා ආ ාර වැනි මේශීය නිෂ්පාදන 

දැකග   ැකි වුවද එෙ නිෂ්පාදන අමලවිය සද ා මපාදු ස්ථානයක් නගරය තුළ නගරය 

තුළ දැකග  මනා ැක.  

එමස්ෙ මම්ප වන විට මේශීය කෘෂී නිෂ්පාදන සද ා ජන ාවමේ පවතින කැෙැත්  නිසා 
කන් මල් ප්රමේශමේ වගා කරනු ලෙන කෘෂී නිෂ්පාදන මයාදා ගනිින් විවිධ නිෂ්පාදන 

 ා ආ ාර නිෂ්පාදන වැඩිදියුණූ කිරීමම්ප  ැකියාව පවතී. 

ඒ සද ා නගර ෙධය තුළ ඉ ා මයෝගය ස්ථානයක් මලස වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන 

ඇති ස්ථානය සැළකිය  ැකි අ ර මම්ප තුළින් ආර්ික  ා සාොජිය ප්රතිලාභයක් රැසක් 

ලොග   ැකිය. 

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ   

අයිතිය    
ඔේ 

 නැ   එමස් මනාෙැති නම්ප විස් ර   

  

හිිකම්ප 
පිළිෙද 
විස් ර   

 දැනට මෙෙ බිම්ප මකාටස ප්රාමේශීය සභාව සතු හිස ්ඉඩෙක් මලස පවතී 

ෙැනුම්ප 

සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 

සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ නෙ  දිනය භූි ප්රොණය  

      ……අක්  ……රූඩ් ..පර්චස්  

 

 

 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

124 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

✓  දිගු 
කාලීන  

(වසර 3 ට 

වැඩි)  

  මුළු 
ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 
විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

 
වයාපෘතිය තුළ කෘි නිෂ්පාදන මයාදාගනිින් ආ ාර නිෂ්පාදන කිරීෙට අවශය 

මගාඩනැගිල්ලක්  ා ඒ සද ා අවශය ප සුකම්ප ලො දීෙට සිදු කරනු ලෙන අ ර 

අත්කම්ප, නිි ඇදුම්ප  ා කිරි  ා ඒ ආශ්රි  නිෂ්පාදන වැනි මේශීය නිෂ්පාදන අමලවි 

කිරීෙට අවශය මගාඩනැගිලි ප සුකම්ප ලො මේ. 

 

 

අපරවු  
ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 
ප්රොණය 

 විදුලිය අවශය 
ප්රොණය 

 

පවතින 

ප්රොණය 
 පවතින 

ප්රොණය 
 

ඝන අපද්රවය 

කළෙණාකරන 
ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකරන 

මයෝජනා  

 

කළාපය වාණිජකලාපය කළාපීය 
අනුකූල ාවය 

 ඔේ  නැ . 

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

  

වයාපෘති භූිය තුළ වර්ථාෙනමේ ලක් මපාම ාර ගෙඩාවක් මලස පවත්වාමගන යනු ලැමබ්. 

වර්ථොනමේ එහි මගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකර ඇති අ ර එෙ මගාඩනැගිලි මපාම ාර ගෙඩා කිරීෙට  ා 

එහි මස්වකයන්මේ භාවි  සද ා භාවි ා කරනු ලැමබ්. 

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

මේශීය නිශ්පාදන අමලවි 

ෙධයස්ථානයක් ඉදිකිරීෙ 
 මීටර් 50 මීටර් 22 
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පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

 

 
 

 

 

මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

අනාග මේ සැලසුම්ප කලයුතුමේ. 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

මේශීය නිශ්පාදන අමලවි ෙධයස්ථානයක් ඉදිකිරීෙ ිලියන      25 

මුළු ිලියන  25 

 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

මේශීය නිශ්පාදන අමලවි 
ෙධයස්ථානයක් ඉදිකිරීෙ 

කන් මල් ප්රාමේශීය 

සභාව/මනමගනහිර පළාත් 

සභාව 

ප්රධාන මල්කම්ප /ප්රාමේශීය 
සභාපති 

කන් මල් ප්රාමේශීය 

සභාව/මනමගනහිර පළාත් සභාව 

  

නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය 

 

 

නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

මේශීය නිශ්පාදන අමලවි 

ෙධයස්ථානයක් ඉදිකිරීෙ 
ප්රධාන මල්කම්ප /ප්රාමේශීය 

සභාපති 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු 
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වයාෙෘති 08 - කන්ත්සල් සීනි කර්මාන්ත් ශාලාව නැවත් විවෘත් කිරීම   

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව නැව  විවෘ  කිරීෙ   

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් ප්රමේශමේ ආර්ික  ත්ත්වය ඉ ල නැංවීෙ    

වයාපෘති 
මයෝජනාව  

කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව නැව    විවෘ  කිරීෙ තුලින් කෘි නිෂ්පාදන 

වලට එකතු කළ වටිනාකෙක් එකතු කිරීෙ තුලින් ප්රමේශමේ ආර්ිකය ඉ ල 
නැංවීෙ  

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  
ත්රීකුණාෙල
ය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය 
සභාව 

සීොව 

උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

අත්  රින ලද වගා බිම්ප   අත්  රින ලද වගා බිම්ප   අත්  රින ලද 
වගා බිම්ප   

සීනිපුර 

ආර්ගය  

ප්රමේශය සීනිපුර  ොර්ගය 

පිහිටීම්ප 

සිතියෙ  

 

යාෙද භූි 

පරි රණ
ය 

(සිතියෙක් 

සහි ව 
පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  

  
වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති ස්ථානය කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව සඳ ා 

මවන් කළ ඇති අ ර ස ර දිශාමවන්ෙ උක් වගා බිම්ප වලින් වටවී ඇ . 
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වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 
වර්ගය 

  

නව  ✓  වැඩිදියුණුව        විශාල 
කිරීෙ 

 භූි 
සංවර්ධනය 

පෙණි  

 

වයාපෘති 
ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවාස  නැව  පදිංචි 
කිරීම්ප 

 

  ✓           

වයාපෘති අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික ✓  සොජීය   

වයාපෘති 

අරමුණ  

- සීනි කර්ොන්  ශාලාව නැව  ස්ථාපි  කිරීම    

වයාපෘතිමේ 

 ාර්කිකත්වය  

කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව   වැසී යාෙ තුළින් ප්රමේශමේ ආර්ික ෙට්ටෙ 

මොම ෝ  මසයින් ප ළ වැටී ඇ . මම්ප  ර ා උක් වගා බිම්ප සියල්ලෙ පාම ් අත්  රින 

ලද වගා බිම්ප ෙවට පත්ව ඇ . 1980- 1986 කාලය තුල මෙෙ කර්ොන්  ශාලාව  ර ා 
ලො ගත් ආදායෙ ිලියන 70 කට වඩා අධික ූ නමුත් අද වන විට ශූනය  ත්වයට පත් 

වී ඇ . මෙෙ ම ්තූන් ෙ  සීනි කර්ොන් ශාලාව විවෘ  කිරීෙ කඩිනම්ප අවශය ාවයක් 

මලස පවතී. 

 

 

මේපළ විස් රය 

 

ඉඩමම්ප 
වර්ථො
න 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ ✓  

අයිතිය     
ඔ
ේ 

 

 

නැ
   

 එමස් මනාෙැති නම්ප 

විස් ර   

 දැනට ප්රාමේශීය සභාව සතු ඉඩෙක් 
මලස පවතී 

 

හිිකම්ප 

පිළිෙද 
විස් ර   

මෙෙ භූිය කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව සතු මේ. 

ෙැනුම්ප 

සැලසු
මම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 

සැලසුම්ප 
අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයා
මේ නෙ  

දිනය භූි ප්රොණය    

      ……අක්ක
ර 

 

……රූ
ඩ් 

…..පර්ච
ස ් 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 

✓  

දිගුකාලී

න  (වසර 

3 ට වැඩි)  

 මුළු 
ඇස් මම්පන්තු
ග  පිරිවැය 

(රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     
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වයාපෘති විස් ර 

අපරවු  
ප සුකම්ප පැවතීෙ 

ජලය අවශය 
ප්රොණය 

 විදුලිය(ම 
කලා විදුලිය 
ලොග යුතු
ය  

අවශය ප්රොණය  

පවතින 

ප්රොණය 
 පවතින ප්රොණය  

ඝන 

අපද්රවය 
කළෙණා
කරන 
ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකරන 

මයෝජනා  

දැනට 

ක්රියා
ත්ෙකව 

පවතී 

කළාපය  කළාපීය 

අනුකූල ාව
ය 

 ඔේ  නැ

 . 

 

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

- කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව අද වන මුළුෙනින්ෙ වැසී මගාස් ඇ . 

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව 
නැව  විවෘ  කිරීෙ  

අක්කර 16 මීටර්   368 මීටර් 

280 

    

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

   

මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව නැව  විවෘ  කිරීෙ ිලියන  

වයාපෘතිමේ 

විස් ර (සිතියෙ 

සෙග)  

 
කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව නැව    විවෘ  කිරීෙ තුලින් කෘි නිෂ්පාදන 
වලට එකතු කළ වටිනාකෙක් එකතු කිරීෙ තුලින් ප්රමේශමේ ආර්ිකය ඉ ල 

නැංවීෙ 

අනුමත් කරන ආයත්නය 
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නියාෙන  ා ොර්මගෝපමේශය 

 

 

 

 

නියාෙනයන් ොර්මගෝපමේශයන් 

ලංකා ආමයෝජන 
ෙණ්ඩලය    

ලංකා ආමයෝජන ෙණ්ඩලය    

ඇමුණුම්ප ම ාරතුරු 

 

ිනින්මදෝරු සැලැස්ෙ 
ඇ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් 

නිලධාරියා 

කන් මල් සීනි කර්ොන්  ශාලාව 
නැව  විවෘ  කිරීෙ 

 

ලංකා ආමයෝජන ෙණ්ඩලය     



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

130 
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වයාෙෘති 09 - කෘි කර්ොන් ය පදනම්ප කරගත් කර්ොන් පුරය සංවර්ධනය කිරීෙ  

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

කර්ොන් පුරය සංවර්ධනය කිරීෙ ( කෘි කර්ොන් ය පදනම්ප කරගත්) 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් ප්රමේශමේ කර්ොන්  අංශය නගා සිටුවීෙ 

වයාපෘති 
මයෝජනාව  

අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධනය ස  ප්රමේශය තුළ කෘි කර්ොන් ය පදනම්ප 
මකාටගත් කර්ොන්  ප්රමේශ සංවර්ධනය කිරීෙ 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය 
සභාව 

 

උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

 අල්ල කන් මල් 

ොර්ගය (බී10) 

හිස් ඉඩම්ප   සීනි 

කර්ොන් ශාලාවට 
අයිති ඉඩෙක් 

 අල්ල- 
කන් මල් 

ොර්ගය (බී10) 
 ා සම්පෙන්ධ 

වන පටු 

ොර්ගයක් 

ප්රමේශය  අමේපුස්ස- ත්රීකුණාෙලය (A6 ) ොර්ගය 

පිහිටීම්ප 
සිතියෙ  
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යාෙද භූි 

පරි රණ
ය 

(සිතියෙක් 
සහි ව 

පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  

  

වයාපෘති භූිමේ උතුරු දිශාමවන් අල්ල කන් මල් අල්ල කන් මල් ොර්ගය (බී 10)  ා 

මන්වාසික පරි රණමයන් යුක්  මේ. නැමගනහිර දිශාමවන් හිස ් භූියක්  ා මන්වාසික 

පරි රණයක් දැකග   ැක. දකුණු දිශාමවන් සීනි කර්ොන  ශාලාව සතු හිස ්ඉඩෙක් 

පවතින අ ර ෙටහිර දිශාමවන් යු අල්ල- කන් මල් ොර්ගය (B10)  ා සම්පෙන්ධ වන 

පටු ොර්ගයකින් යුක්  මේ.  

 

 

වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 

වර්ගය 

  

නව  
✓  

වැඩිදියුණුව   විශාල 

කිරීෙ 
 භූි සංවර්ධනය 

පෙණි  

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

මවනත් 

  ✓            

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික 

✓  

සොජීය   

වයාපෘති 
අරමුණ  

 

 

- කෘි කර්ොන් ය පදනම්ප කරගත් කර්ොන්  දියුණු කිරීෙ  

- කෘි නිෂ්පාදන එකතු කළ වටිනාකම්ප සහි  නිශ්පාදන මලස නිශ්පාදනය 

කළ  ැකි ප සුකම්ප ලො දීෙ. 

- නව රැකියා අවස්ථා ලො දීෙ. 

- ඌන භාවි  ඉඩම්ප සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදා ගැනීෙ. 

 

වයාපෘතිමේ 

 ාර්කිකත්වය  

 

කන් මල් ආර්ිකය කෘෂී කර්ොන් ය ෙ  පදනම්ප වී ඇ . කෘෂී අංශමේ ප්රධාන 

මභෝගය වන වී වගාව මුළුභූි පරි රණමයන් 16 ක ප්රතිශ යක් ගනී. නමුත් මෙෙ 
කෘි නිශ්පාදනයන් කන් මල් ප්රමේශය තුළ වටිනාකෙක් සහි  නිශ්පාදනයක් ෙවට 

පත් මනාවී අමුද්රවය මලසෙ මපාමළාන්නරුව  ා අනුරාධපුර ප්රමේශ කරා ගලා යාෙ 

නිසා ආර්ික වශමයන් ලො ග   ැකි ප්රතිලාභයන් ලො ගැනීෙට මනා ැකි වී ඇ . 

ප්රමේශය තුළ නිශ්පාදන කටයුතු කිරීෙට ප්රොණවත් ප සුකම්ප  ා ස්ථානයක් මනාෙැති 

වීෙ කර්ොන්  අංශය මව  මස්වා නියුක්තිකයන් ගලා මනාඒෙට ම ්තු වී ඇ . 

 
කෘෂී කර්ොන් ය පදනම්ප කරගත් කර්ොන්  නිෂ්පාදනය සද ා අවශය සම්පපත් 

පැවතියද ඒ මවනුමවන් අවශය ප සුකම්ප මනාෙැති වීෙ නිසා අඩපණ වී ඇති 

කර්ොන්  අංශමේ නගා සිටුවීමම්ප අවශය ාව මෙෙ වයාපෘතිය තුළ අරමුණ මේ. 

 

මේපළ විස් රය 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

වයාපෘති විස් ර 

 

වයාපෘති 

කාලසීොව  

මකටි 

කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

✓  දිගු 

කාලීන  

(වසර 3 ට 

වැඩි)  

✓  මුළු 

ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය කර්ොන්  
ෙණ්ඩලය  ා 
ොධයෙ  
රජය 

   

වයාපෘතිමේ 
විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

  

 අක්කර 30 කින් යුත් භූි ප්රොණය තුළ කෘි නිශ්පාදන වටිනාකම්ප සහි   නිශ්පාදන 

මලස නිශ්පාදන කටයුතු කිරීෙ සද ා මගාඩනැගිල්ලක් , මස්වකයන්මේ  ා නිශ්පාදන 

කටයුතු සද ා අවශය ජලය,විදුලිය  ා මපාදු ප සුකම්ප සියල්ලෙ සංවර්ධනය කිරීෙට 

මෙෙ වයපෘතිය තුළ සැලසුම්ප මකාට ඇ . 

 

අපරවු  
ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 
ප්රොණය 

 විදුලිය අවශය 
ප්රොණය 

 

පවතින 
ප්රොණය 

 පවතින 
ප්රොණය 

 

ඝන අපද්රවය 

කළෙණාකරන 
ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකරන 

මයෝජනා  

 

කළාපය  කළාපීය 

අනුකූල ාවය 
 ඔේ  නැ .  

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

1994 වර්ෂය දක්වා ක්රියාත්ෙකයත්ෙක වනලද  සිනි කර්ෙන් ශාලාවට යාෙදව මෙෙ ඉඩෙ හිස ්
භූියක් මලස පවතී 

 

ඉඩමම්ප 
වර්ථො
න 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලි
ක 

  රජමේ ✓  ✓  

අයිතිය      
ඔ
ේ 

 

 

නැ
   

 එමස් මනාෙැති නම්ප 
විස් ර   

   

හිිකම්ප 

පිළිෙද 
විස් ර   

 දැනට සීනිකර්ොන්  සාලාවට යාෙදව  බිෙක් මලස පවතී  

ෙැනුම්ප 

සැලසු
මම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 

සැලසුම්ප 
අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 

නෙ  

දින
ය 

භූි ප්රොණය    

      ……අක්ක

ර 30  

……රූ
ඩ් 

…..පර්ච
ස ් 
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වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

 

කන් මල් නගරමේ සිට කිමලෝමීටර් 7 ක දුරකින් අල්ල කන් මල් ොර්ගයට මුහුණලා පිහිටා ඇති 

වයාපෘති භුිය හිස් ඉඩෙක් මලස පවතී.  

  

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

කර්ොන් පුරය සංවර්ධනය 

කිරීෙ ( කෘි කර්ොන් ය 

පදනම්ප කරගත්) 

 
  

    

    

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 
දැනට සකසා නැ  

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

කර්ොන් පුරය සංවර්ධනය කිරීෙ ( කෘි 

කර්ොන් ය පදනම්ප කරගත්) 

ිලියන 400ක් පෙණ ඇස ්මම්පන්තුකර ඇ  

මුළු ිලියන 400 
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වයාෙෘති 10 - රජසේ නිළධාරින් සදහා නිවාස සංකීර්ණයක් හා වාණිජ සගාඩනැගිලි සංකීර්ණයක් 

සගාඩ නැගීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

රජමේ නිළධාරින් සද ා නිවාස සංකීර්ණයක්  ා වාණිජ මගාඩනැගිලි 

සංකීර්ණයක් මගාඩ නැගීෙ. 

වයාපෘතිය 

  
රජමේ නිළධාරීන් සද ා අවශය මන්වාසික ප සුකම්ප සැපයීෙ. 

වයාපෘති 
මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශයට රාජකාරී සද ා පැිමණන රජමේ නිළධාරීන් සද ා අවශය 
නිවාස සංකීර්ණයක් මගාඩනැගිෙ  ා ඒ ආශ්රි  මවළද සංකීර්ණයක් 

මගාඩනැගිෙ. 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය සභාව 

සීොව 

උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

වාරිොර්ග 

මදපාර් මම්පන්තුව 
සතු ඉඩෙක් 

වාණිජ මගාඩනැගිලි මපෞේගලික ඉඩෙක් මන්වාසික ඉඩම්ප 

ප්රමේශය අල්ල කන් මල් ොර්ගය (B 10) 

පිහිටීම්ප 
සිතියෙ  

 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

135 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

යාෙද 
භූි 

පරි රණ
ය 

(සිතියෙ
ක් 
සහි ව 

පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  
වයාපෘති භූිමේ උතුර දිශාමවන් වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව සතු ඉඩෙක්  ා වාණිජ 
කටයුතු සහි  භූි පරි රණයක් ද නැමගනහිර දිශාමවන් වාණිජ කටයුතු වලින් භූි 

පරි රණයක් දැකග   ැකිය. දකුණු දිශාවට වන්නට මපෞේගලික හිස ් ඉඩෙක්  ා 
වාණිජ භූි පරි රණයක්  ා ෙටහිර දිශාමවන් මන්වාසික භූි පරි රණයක් ද දැකග  

 ැකිය. 

වයාපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති වර්ගය 

  

නව  ✓  වැඩිදියුණුව   විශාල 

කිරීෙ 
 භූි සංවර්ධනය 

පෙණි  

වයාපෘති ප්රමේදය  සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

 

        ✓      

වයාපෘති අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික ✓  සොජීය ✓   

වයාපෘති අරමුණ  

- රජමේ නිළධාරීන් සද ා මන්වාසික ස්ථාන ලො දීෙ. 

- කන් මල් ප්රමේශමේ අපරවු  ප සුකම්ප දියුණු කිරීෙ. 

- වාණිජ කටයුතු සද ා මයාදාග   ැකි දැනට රජමේ මන්වාසික ස්ථාන 
වාණිජ කටයුතු සද ා මුදා  ැරීෙ 

වයාපෘතිමේ 
 ාර්කිකත්වය  

 රජමේ නිළධාරීන් සද ා දැනට පවතින මන්වාසික ස්ථාන එෙ ආය න වලට 

අයිති ඉඩම්ප තුළෙ ලො දී ඇ . මෙමස් නගරය පුරා මන්වාසික ස්ථාන 
සංවර්ධනය කිරීෙ නිසා නගර ෙධයමේ ඇති වාණිජ කටයුතු සද ා ඉල්ලුෙක් 

ඇති ස්ථාන තුළින් ලොග   ැකි වාණිජ වටිනාකෙ ලො ගැනීෙට මනා ැකි වී 

ඇති අ ර ප්රමේශමේ සංවර්ධනයටද එය ොධාවක් වී ඇ . 

 
කන් මල් ප්රමේශමේ පවතින වාණිජ වටිනාකෙකින් යුතු මෙෙ ඉඩම්ප වාණිජ 
කටයුතු සද ා මුදා  ැරීෙට  ා ඒ තුළින් ප්රමේශමේ සංවර්ධනය සිදුකිරීමම්ප 

අවශය ාවය පවතී. මෙෙ වයාපෘතිය තුලින් රජමේ නිළධාරීන්ට අවශය 

මන්වාසික ප සුකම්ප එක් ස්ථානයක ලො මදින් ඉදිරිපස විහිදී ඇති වාණිජ 
ස්ථාන සද ා අවශය ඉඩකඩ මෙෙ මකාටසින් ලො දීෙ තුළ ොර්ග සංවර්ධනයට 

අවශය ඉඩකඩ ලො ගැනීෙ ස  නගර ෙධයමේ ඉඩම්ප වාණිජ කටයුතු සද ා මුදා 

 ැරීෙට සැලසුම්ප කර ඇ . 

  

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 
වර්ථොන 

හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ  

අයිතිය      
ඔේ 

    
නැ  

 එමස් මනාෙැති නම්ප විස් ර    වාරිොර්ග 

මදපාර් මම්පන්තුව සතු 
ඉඩෙක්මලස පවතී 
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හිිකම්ප 
පිළිෙද 
විස් ර   

 දැනට වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුවට අයත් භූියක් මලස පවතී 

ෙැනුම්ප 
සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 
සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ නෙ  දින
ය 

භූි ප්රොණය    

      2 අක්  ……
රූඩ් 

…..ප
ර්චස්  

 

වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 

කාලසීොව  

මකටි 

කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

  දිගු 

කාලීන  

(වසර 

3 ට 

වැඩි)  

✓  මුළු 

ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 
විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

  

  
 දැනට වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව සතු නිළධාරීන්මේ මන්වාසික ප සුකම්ප සැපයීෙ 

සද ා භාවි ා කරනු ලෙන භූි ප්රොණමයන් අක්කර 2ක භූි ප්රොණයක් මයාදාමගන 

රජමේ නිළධාරීන්මේ මන්වාසික ප සුකම්ප සැපයීෙ සද ා මන්වාසික සංකීර්ණයක් 

ඉදිකිරීෙ මෙෙ වයාපෘතිය යටමත් සිදු මේ. එෙ නිවාස සංකීර්ණය ෙ ල්   රකින් යුතු 

මගාඩනැගිල්ලක් මලස සංවර්ධනය කිරීෙට සැලසුම්ප කර ඇ .  එමස්ෙ ෙහු ෙ ල් 

වාණිජ මගාඩනැගිල්ලක් මෙෙ සථ්ානමේ ඉදිකිරීෙට මයෝජනා කර ඇ .  

 

අපරවු  

ප සුකම්ප 
පැවතීෙ 

ජලය අවශය 

ප්රොණය 
 විදුලිය අවශය 

ප්රොණය 
 

පවතින 

ප්රොණය 
 පවතින 

ප්රොණය 
 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකරන 

ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 
ඝන අපද්රවය 

කළෙණාකරන 
මයෝජනා  

 

කළාපය  කළාපීය 
අනුකූල ාවය 

 ඔේ  නැ .  

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

මෙෙ ඉඩෙ වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුවට අයත් පැරණි ඉඩෙක් මලස පවතී 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය    

- වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති භූිය වාරිොර්ග මදපාර් මම්පතුව සතු ඉඩෙක් වන අ ර 

දැනට එෙ භූිමයහි වාරිොර්ග මදපාර් මම්පතුමේ නිළධාරීන්මේ මන්වාසික ස්ථාන 08ක් 
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පිහිටා ඇ . එෙ භූිමයන් විශාල ඉඩ ප්රොණයක් ප්රමයෝජනයට මනාමගන හිස ්ඉඩම්ප මස ්

පවතී. 

විස් රය ඒකක 

ගණන 

දිග පළල 

රජමේ නිළධාරින් සද ා නිවාස 
සංකීර්ණයක් මගාඩ නැගීෙ 

01 මීටර්  130 මීටර්  250 

    

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

  
මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

අනාග මේදී  මයෝජි  වයපෘති සද ා සැලසුම්ප සකසක්ළ යුතුව ඇ  

 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

රජමේ නිළධාරින් සද ා නිවාස සංකීර්ණයක් මගාඩ නැගීෙ  

 ිලියන 100 

මුළු ිලියන 100 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

   

රජමේ නිළධාරින් සද ා නිවාස 

සංකීර්ණයක් මගාඩ නැගීෙ 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , වාරි 

ෙර ග මදපාර් මම්පන්තුව 

සාොනය අධිකාරී 

නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිය,වාරි ොර්ග 
ඉංජිමන්රු 
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නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය 

 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , වාරි 
ෙර ග මදපාර් මම්පන්තුව 

නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

සාොනය අධිකාරී නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිය,වාරි ොර්ග 
ඉංජිමන්රු 

නිවාස සංවර්ධන 

අධිකාරිය , වාරි ෙර ග 
මදපාර් මම්පන්තුව 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු අමුණා ඇත්  
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වයාෙෘති 11 - ෙරිසර හිත්කාමි සංචාරක නැවතුම්සොල සංවර්ධනය කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

පරිසර හි කාි සංචාරක නැවතුම්පමපාල සංවර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් ප්රමේශය තුල සංචාරක කටයුතු වර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘති 
මයෝජනාව  

ස්වාභාවික පරිසර පේධතිය ප්රමයෝජනයට ගනිින් සංචාරක ආකර්ශන ස්ථාන 

සංවර්ධනය කිරීෙ 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  
ත්රීකුණාෙල
ය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය 
සභාව 

සීොව 

උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

ෙද ෙෑවුෙක් සහි  

ඉඩෙක්  

 වනාන් රය  වනාන් රය  කන් මල් 

වැව 

ප්රමේශය  අමේපුස්ස- ත්රීකුණාෙලය (A6 ) ොර්ගය 

පිහිටීම්ප සිතියෙ  

 

යාෙද භූි 
පරි රණය 

(සිතියෙක් 

සහි ව 

  
 මෙෙ වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති භූි ප්රමේශය වනානත්රය තුළ පිහිටා 

ඇති අ ර භූියට ෙටහිර දිශාමවන් කන් මල් වැව පිහිටා ඇ . එනම්ප  මෙෙ 
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පැ ැදිලි 

කරන්න)  

ප්රමේශය වනාන් ර  ා  ා ජලාශ වලින් යුතු සංමේදි පරිසර පේධතියකින් යුතු 

භූි පරි රණයකින් යුක්  මේ.  

  

  

 

වයාපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති වර්ගය 

  

නව   වැඩිදියුණුව   විශාල 

කිරීෙ 
 භූි සංවර්ධනය 

පෙණි  

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ 

දර්ශන 

උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

මවනත් 

             

වයාපෘති අංශය 

  

පාරිසරික  ආර්ික  සොජීය   

වයාපෘති අරමුණ  

 

- ප්රමේශමේ පාරිසරික සම්පපත් සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදා ගැනීෙ  
- සංචාරක ආකර්ෂනයක් සහි  පරිසර හි කාි සංචාරක නැවතුම්පපළක් 

නිර්ොණය කිරීෙ. 

 

වයාපෘතිමේ 
 ාර්කිකත්වය  

ත්රීකුණාෙලය සිට මකාළඹ දක්වා ඇති ආර්ික මකාරිමඩෝව තුළ මක්න්ද්රග ව 

පිහිටා ඇති කන් මල් නගරය ඉ ාෙ සංමේදි පරිසර පේධතියකින් යුතු 

ආකර්ශණීය සථ්ානයන්මගන් යුතුමේ. 

 

එමස්ෙ අනුරාධපුර, මපාමළාන්නරුව,  ෙරණ, ත්රීකුණාෙලය වැනි ඉ ළ 

සංචාරක ආකර්ෂණයක් සහි  ප්රමේශයන්  ා සම්පෙන්ධව පිහිටා ඇ . 

 
පරිසර හි කාි සංචාරකයන් සද ා ඉ ා සුදුසුෙ ප්රමේශයක් මලස කන් මල් 
නගරය සංවර්ධනය කිරීෙට අවශය ආකර්ෂණීය පරිසරයකින් කන් මල් නගරය 

තුළ පිහිටා ඇති නමුත් එෙ සම්පපත්වලත් නිසි ප්රමයෝජනමගන මනාෙැ .  

 

 වද, වන අලින්  ා වන සතුන් නැරඹුම්ප ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීමම්ප  ැකියාවද 
පවතී.  

 
මෙවැනි ම ්තුන් සැලකිල්ලට මගන ෙැලීමම්පදී මෙෙ වයාපෘතිය කන් මල් 

ප්රමේශයට ඉ ාෙ අවශය වයාපෘතියක් මලස  දුනාග   ැක. 

  

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ  

අයිතිය      
ඔේ 

 නැ   එමස් මනාෙැති 

නම්ප විස් ර   

 වාරිොර්ග 

මදපාර් මම්පන්තුවට අයත් 
භූියක් මලස පවතී 
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හිිකම්ප පිළිෙද 
විස් ර   

 මෙෙ භුි මකාටස පරිසර සංමේදී  සංචරක ප්රමේශයක් මලස   දුනාමගන ඇ  

ෙැනුම්ප 

සැලසුමම්ප 
විස් ර  

ෙැනුම්ප 

සැලසුම්ප 
අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 

නෙ  

දිනය භූි ප්රොණය    

   මුලික සැලසුම්ප 
ආරම්පභ කර නැ  

  ……අක්  ……රූඩ් …..පර්චස්  

 

වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 

කාලසීොව  

මකටි 

කාලීන 

(වසර 

1 ට 

අඩු)  

  ෙධය 

කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 දිගු 

කාලීන  

(වසර 3 

ට වැඩි)  

✓  මුළු 

ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 
විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

  
 කන් මල් වැමවහි  ා වනාන් ර ප්රමේශමයහි පවතින ආකර්ෂණීය ෙව  ා සංමේදි 

පරිසර පේධතිය ආරක්ෂා වන මලස පරිසර හි කාි සංචාරක නැවතුම්පමපාලක් මලස 
මෙෙ සථ්ානය සංවර්ධනය කිරීෙට ෙල මපාමරාත්තු වන අ ර කන් මල් වැවට  ා 
පරිසර පේධතියට  ානි මනාවන අයුරින් මෙෙ සංවර්ධනය සිදුකලයුතුය  

 

අපරවු  
ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 
ප්රොණය 

 විදුලිය අවශය ප්රොණය  

පවතින 

ප්රොණය 
 පවතින ප්රොණය  

ඝන 

අපද්රවය 
කළෙණා
කරන 
ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු ඝන 

අපද්රවය කළෙණාකරන 
මයෝජනා  

 

කළාපය  කළාපීය 

අනුකූල ාවය 
 ඔේ  නැ

 . 

 

ඉති ාසය (අදාළ මනාමේ ) 

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

මෙෙ වයාපෘති භූිය වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්පන්තුව සතු ඉඩෙක් වන අ ර වනාන් ර ප්රමේශයක් 

මලස පවතී. 

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

පරිසර හි කාි සංචාරක 

නැවතුම්පමපාල සංවර්ධනය 
කිරීෙ 

01 මීටර් 500 මීටර් 350 

    

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 
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මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 
දැනට පිළිමයළ කර මනාෙැ  

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

පරිසර හි කාි සංචාරක නැවතුම්පමපාල 
සංවර්ධනය කිරීෙ 

ිලියන 180 

  

මුළු ිලියන 180 

 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

පරිසර හි කාි සංචාරක 

නැවතුම්පමපාල සංවර්ධනය 
කිරීෙ 

වාරිොර්ග 

මදපාර් මම්පන්තුව  ා 
සංචාරක ෙණ්ඩලය  

වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු  ා සාොනය අධිකාරී 

සංචාරක මදපාර් මම්පන්තුව 

 

නියාමන හා 

මාර්සගෝෙසේශය 

 

 

වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු  ා 
සාොනය අධිකාරී සංචාරක 

මදපාර් මම්පන්තුව 

 

නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

වාරිොර්ග 
මදපාර් මම්පන්තුව  ා 
සංචාරක ෙණ්ඩලය 

වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු  ා 
සාොනය අධිකාරී සංචාරක 

මදපාර් මම්පන්තුව 
 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු 
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වයාෙෘති 12 - ලීලාරත්න ක්රීඩාංගණය  සංවර්ධනය කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 

ො ෘකාව 

  

ලීලාරත්න ක්රීඩාංගණය  සංවර්ධනය කිරීෙ  

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් ප්රමේශමේ ක්රීඩාංගණ ප සුකම්ප වැඩිදියුණු කිරීෙ  

වයාපෘති 
මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශමේ ජන ාවමේ විමනෝදාත්ෙක  ා ක්රීඩා කටයුතු මවනුමවන් 

ස්ථාන නිර්ොණය කිරීෙ  ා එෙ අංශයන් වැඩිදියුණු කිරීෙ සද ා අවශය 
අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධනය කිරීෙ  

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  
ත්රීකුණාෙල
ය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය 
සභාව 

සීොව 

උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

ආරියවංශ ොව  පටුෙග 

- I  

ආරියවංශ ොව  ආරියවංශ 

ොව  පටුෙග - 

II 

MOH 
ොර්ගය 

ප්රමේශය MOH ොර්ගය, ආරියවංශ ොව  

පිහිටීම්ප 

සිතියෙ  

 

යාෙද භූි 

පරි රණ
ය 

(සිතියෙක් 
සහි ව 

  

  
වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති සථ්ානය කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව විසින් ක්රීඩා 
කටයුතු සද ා සංවර්ධනය කළ භූියක් වන අ ර ඒ අවට මන්වාසික භූි පරි රණයක් 

දැකග   ැක.  
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පැ ැදිලි 

කරන්න)  

වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 
වර්ගය 

  

නව    වැඩිදියුණුව        විශාල 
කිරීෙ 

 භූි 
සංවර්ධනය 

පෙණි  

 

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවා
ස  

නැව  පදිංචි 

කිරීම්ප 
 

    ✓          

වයාපෘති 
අංශය 

  

පාරිසරික ✓  ආර්ික  සොජීය   

වයාපෘති 
අරමුණ  

- ප්රමේශවාසීන්මේ ොනසික  ා කායික වර්ධනය සද ා  ක්රීඩා කටයුතු සද ා 
ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීෙ  

වයාපෘතිමේ 

 ාර්කිකත්ව
ය  

කන් මල් ප්රමේශය තුළ ක්රීඩා  ා විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා පවතින්මන් සීි  භූි 

ප්රොණයක් වන අ ර ජන ාව සෙග සැසදීමම්ප දී එය ප්රොණවත් මනාමේ. 

 

ප්රමේශමේ ජන ාවමේ ක්රීඩා  ා විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා ස්ථාන සංවර්ධනය 

කිරීෙ දැඩි අවශය ාවයක්ව පවතී. වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති භූිය ඒ සද ා 

ඉ ා සුදුසු  ා ප්රොණවත් ඉඩ ප්රොණයකින් යුක්  වීෙත් ඒ තුලින් ජන ාවමේ ක්රීඩා  ා 

විමනාදාත්ෙක කටයුතු වැඩිදියුණු කළ  ැකි වීෙත් නිසා මෙෙ වයාපෘතිය ක්රියාත්ෙක 

කිරීෙ ඉ ා වැදගකත් මේ.  

 

මේපළ විස් රය 

 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ ✓  

අයිතිය      
ඔේ 

 

 

නැ    එමස් මනාෙැති නම්ප 
විස් ර   

 දැනට ප්රාමේශීය සභාව සතු 
ඉඩෙක් මලස පවතී 

 

හිිකම්ප 
පිළිෙද 
විස් ර   

මෙෙ භූිය කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව සතු වන අ ර එය ක්රීඩා කටයුතු සද ා 
සංවර්ධනය කර ඇ . 

ෙැනුම්ප 
සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 
සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 
නෙ  

දිනය භූි ප්රොණය    

      6 
අක්කර 

 

……රූඩ් …..පර්චස්  
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වයාපෘති විස් ර 

අපරවු  
ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 
ප්රොණය 

 විදුලිය(ම 
කලා විදුලිය 

ලොග යුතු
ය  

අවශය 
ප්රොණය 

 

පවතින 
ප්රොණය 

 පවතින 
ප්රොණය 

 

ඝන 

අපද්රවය 
කළෙණා
කරන 
ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකරන 

මයෝජනා  

දැනට 

ක්රියාත්ෙ
කව 

පවතී 

කළාපය  කළාපීය 
අනුකූල ාව
ය 

 ඔේ  නැ .  

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

- කන් මල් ප්රාමේහීය සභාව සතු මයෝජි  භූිය ක්රීඩා කටයුතු සද ා සංවර්ධනය කර ඇ . 

ක්රීඩාගාරයක්, ධාවන පථය, ක්රිකට්, අත්පන්දු  ා පාපන්දු සද ා ස්ථාන යන ස්ථාන 

වර් ොනමේ දී සංවර්ධනය කර ඇ .  

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

ලීලාරත්න ක්රීඩාංගණය  

සංවර්ධනය කිරීෙ 
අක්කර 6.3  මීටර්   155 මීටර් 88 

    

 
පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 

✓  

දිගුකාලී

න  (වසර 

3 ට වැඩි)  

 මුළු 
ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 

විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

  

  

භූිය නැව  සැකසීෙ, පවතින ත්රීඩාගාරය විශාල කිරීෙ, ගෘ ස්ථ ක්රීඩාගාරයක් ඉදි 
කිරීෙ  ා පිහිනුම්ප  ටාකයක් ඉදි කිරීෙ යන සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීෙට කටයුතු 

කර ඇ .  
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මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

ජල ටන්ගනයක් ඉදිකිරිෙ  ිලියන 30 

පවතින ක්රීඩාංගනය වැඩි දියුණුකිරීෙ  ිලියන 200  

  

මුළු ිලියන                    230 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

ජල ටාකාංගනයක් ඉදිකිරිෙ  
පවතින ක්රීඩාංගනය වැඩි 

දියුණුකිරීෙ  
 

ක්රීඩා අො යාංශය ා පළාත් 
සභාව  

මල්කම්ප  

 

නියාෙන  ා ොර්මගෝපමේශය 

 

 

 

ප්රාමේශීය සභාව  ා ක්රීඩා අො යංශය 

 

නියාෙනයන් ොර්මගෝපමේශයන් 

ප්රාමේශීය සභාව  ා 
ක්රීඩා අො යංශය 

 

 

ප්රාමේශීය සභා සභාපති  ා  
ක්රීඩා අො යාංශ මල්කම්ප 

ඇමුණුම්ප ම ාරතුරු 

 

ිනින්මදෝරු සැලැස්ෙ 

ඇ   
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වයාෙෘති 13 - භාතියගම ක්රීඩාංගණය  සංවර්ධනය කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ- 

වයාපෘති 

ො ෘකාව 

  

භාතියගෙ ක්රීඩාංගණය  සංවර්ධනය කිරීෙ  

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් ප්රමේශමේ ක්රීඩාංගණ ප සුකම්ප වැඩිදියුණු කිරීෙ  

වයාපෘති 

මයෝජනාව  

කන් මල් ප්රමේශමේ ජන ාවමේ විමනෝදාත්ෙක  ා ක්රීඩා කටයුතු මවනුමවන් 

ස්ථාන නිර්ොණය කිරීෙ  ා එෙ අංශයන් වැඩිදියුණු කිරීෙ සද ා අවශය 
අපරවු  ප සුකම්ප සංවර්ධනය කිරීෙ  

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  
ත්රීකුණාෙල
ය 

ප්රාමේශීය මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

 කන් මල් 

ප්රාමේශීය 
සභාව 

සීොව 
උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

 මන්වාසික  මන්වාසික මන්වාසික මන්වාසික 

ප්රමේශය ආරියවංශ ොව  

පිහිටීම්ප 

සිතියෙ  

 

යාෙද භූි 
පරි රණ
ය 

(සිතියෙක් 

සහි ව 

පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  

  
වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති සථ්ානය කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව විසින් ක්රීඩා 
කටයුතු සද ා සංවර්ධනය කළ භූියක් වන අ ර ඒ අවට මන්වාසික භූි පරි රණයක් 

දැකග   ැක.  
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වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

 

වයාපෘති 

වර්ගය 

  

නව    වැඩිදියුණුව        විශාල 

කිරීෙ 
 භූි 

සංවර්ධනය 
පෙණි  

 

වයාපෘති 
ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවා
ස  

නැව  පදිංචි 
කිරීම්ප 

 

    ✓          

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිසරික ✓  ආර්ික  සොජීය   

වයාපෘති 

අරමුණ  

- ප්රමේශවාසීන්මේ ොනසික  ා කායික වර්ධනය සද ා  ක්රීඩා කටයුතු සද ා 
ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීෙ  

වයාපෘතිමේ 
 ාර්කිකත්ව
ය  

කන් මල් ප්රමේශය තුළ ක්රීඩා  ා විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා පවතින්මන් සීි  භූි 

ප්රොණයක් වන අ ර ජන ාව සෙග සැසදීමම්ප දී එය ප්රොණවත් මනාමේ. 

 

ප්රමේශමේ ජන ාවමේ ක්රීඩා  ා විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා ස්ථාන සංවර්ධනය 

කිරීෙ දැඩි අවශය ාවයක්ව පවතී. වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති භූිය ඒ සද ා 

ඉ ා සුදුසු  ා ප්රොණවත් ඉඩ ප්රොණයකින් යුක්  වීෙත් ඒ තුලින් ජන ාවමේ ක්රීඩා  ා 

විමනාදාත්ෙක කටයුතු වැඩිදියුණු කළ  ැකි වීෙත් නිසා මෙෙ වයාපෘතිය ක්රියාත්ෙක 

කිරීෙ ඉ ා වැදගකත් මේ.  

 

මේපළ විස් රය 

 

ඉඩමම්ප 
වර්ථො
න 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ ✓  

අයිතිය     
ඔ
ේ 

 

 

නැ
   

 එමස් මනාෙැති නම්ප 

විස් ර   

 දැනට ප්රාමේශීය සභාව සතු ඉඩෙක් 
මලස පවතී 

 

හිිකම්ප 

පිළිෙද 
විස් ර   

මෙෙ භූිය කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව සතු වන අ ර එය ක්රීඩා කටයුතු සද ා 
සංවර්ධනය කර ඇ . 

ෙැනුම්ප 

සැලසු
මම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 

සැලසුම්ප 
අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයා
මේ නෙ  

දිනය භූි ප්රොණය    

      ……අක්ක
ර 

 

……රූ
ඩ් 

…..පර්ච
ස ් 
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වයාපෘති විස් ර 

අපරවු  
ප සුකම්ප පැවතීෙ 

ජලය අවශය 
ප්රොණය 

 විදුලිය(ම 
කලා 
විදුලිය 

ලොග යු
තුය  

අවශය ප්රොණය  

පවතින 

ප්රොණය 
 පවතින ප්රොණය  

ඝන 
අපද්රවය 

කළෙණා
කරන 
ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 
ඝන අපද්රවය 

කළෙණාකරන 

මයෝජනා  

දැනට 
ක්රියාත්ෙ
කව 

පවතී 

කළාපය  කළාපීය 
අනුකූල ා
වය 

 ඔේ  නැ . 

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

- කන් මල් ප්රාමේහීය සභාව සතු මයෝජි  භූිය ක්රීඩා කටයුතු සද ා සංවර්ධනය කර ඇ .  

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

ලීලාරත්න ක්රීඩාංගණය  

සංවර්ධනය කිරීෙ 
අක්කර 1.5 මීටර්   90 මීටර් 93 

    

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 

✓  

දිගුකාලී

න  (වසර 

3 ට වැඩි)  

 මුළු 
ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 

විස් ර (සිතියෙ 

සෙග)  

  

  

භූිය නැව  සැකසීෙ, පවතින ත්රීඩාගාරය විශාල කිරීෙ, ගෘ ස්ථ ක්රීඩාගාරයක් ඉදි 
කිරීෙ  ා පිහිනුම්ප  ටාකයක් ඉදි කිරීෙ යන සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීෙට කටයුතු 

කර ඇ .  
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පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

 

මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

ජල ටන්ගනයක් ඉදිකිරිෙ  ිලියන 30 

පවතින ක්රීඩාංගනය වැඩි දියුණුකිරීෙ  ිලියන 200  

  

මුළු ිලියන                    230 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 
ජල ටාකාංගනයක් ඉදිකිරිෙ  

පවතින ක්රීඩාංගනය වැඩි 

දියුණුකිරීෙ  
 

ක්රීඩා අො යාංශය ා පළාත් 

සභාව  

මල්කම්ප  

 

නියාෙන  ා ොර්මගෝපමේශය 

 

 

 

ප්රාමේශීය සභාව  ා ක්රීඩා අො යංශය 

 

නියාෙනයන් ොර්මගෝපමේශයන් 

ප්රාමේශීය සභාව  ා 
ක්රීඩා අො යංශය 

 

 

ප්රාමේශීය සභා සභාපති  ා  
ක්රීඩා අො යාංශ මල්කම්ප 

ඇමුණුම්ප ම ාරතුරු 

 

ිනින්මදෝරු සැලැස්ෙ 

ඇ   
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වයාෙෘති 14 - කන්ත්සල් වැේ බැම්ම අලංකරණය සහ ඇවිදින මංතීරු සංවර්ධනය කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ අලංකරණය ස  ඇවිදින ෙංතීරු සංවර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් නගර අලංකරණය ස  විවෘ   ා මපාදු භූි සංවර්ධනය 

වයාපෘති 

මයෝජනාව  

නගරමේ භූ දර්ශන අලංකරණය වැඩි කිරීෙ  ා විමනෝදාත්ෙක කටයුතු 

වර්ධනය කිරීෙ 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

 

පිහිටීෙ 

පළා  නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය ත්රීකුණාෙලය 

ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය 

කන් මල් ප්රාමේශීය 

මල්කම්ප මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 

ආය නය 

කන් මල් ප්රාමේශීය 

සභාව 

සීොව 

උතුර නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

 කන් මල් වැව   (A6 ) කන් මල් වැේ 

ෙැම්පමෙහි ෙෑවුම්ප 
 (A6 ) 

ප්රමේශය  අමේපුස්ස- ත්රීකුණාෙලය (A6 ) ොර්ගය 

පිහිටීම්ප 
සිතියෙ  

 

යාෙද භූි 

පරි රණ
ය 

(සිතියෙ
ක් සහි ව 

පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  
 මෙෙ වයාපෘතිය කන් මල් වැමවහි ෙැම්පෙ ආශ්රි ව සිදුකරනු ලෙන අ ර උතුරින් 

කන් මල් වැව   ා දකුමණන්   කන් මල් වැේ ෙැම්පමෙහි ෙෑවුෙ පිහිටා ඇ . එමස්ෙ 

නැමගනහිර  ා ෙටහිර  දිශාවන්හි (A6 ) ොර්ගය පිහිටා ඇ . මෙෙ භූිය කන් මල් 

නගරමේ සිට මීටර් 500 ක දුරකින් පිහිටා ඇ . 
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වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 
වර්ගය 

  

නව    වැඩිදියුණුව 
 

විශාල 
කිරීෙ 

 භූි 
සංවර්ධනය 

පෙණි  

  

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

මවනත් 

             

වයාපෘති 

අංශය 

  

පාරිසරික 
 

ආර්ික  සොජීය   

වයාපෘති 
අරමුණ  

 

- කන් මල් නගරය අලංකරණය කිරීෙ 

- ප්රමේශවාසීන්මේ විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා සථ්ාන සංවර්ධනය 

- සංචාරක ආකර්ෂණය ඇතිවන මලස වැව ආශ්රි  ප්රමේශය සංවර්ධනය. 

  

වයාපෘතිමේ 
 ාර්කිකත්වය  

කන් මල් නගරමේ මකාදුනාරටිය වන කන් මල් වැව ඉ ාෙ ආකර්ෂණිය 

පරිසරයකින් යුත් භූ දර්ශනයකින් සෙන්වි  මේ. සංචාරකයින්මේ ස  

ප්රමේශවාසීන්මේ ආකර්ෂනය මෙෙ ස්ථානය සද ා තිබුණද මෙෙ ස්ථානය නැරඹීෙට 

ම ෝ විමනෝදාත්ෙක කටයුත් සද ා මයාදාගැනීෙට අවශය ප සුකම්ප සංවර්ධනය වී 

මනාෙැ . 

 

එමස්ෙ කන් මල් නගරය තුල විවෘ   ා මපාදු උදයාන ස  විමනෝදාත්ෙක කටයුතු 

සිදුකළ  ැකි සථ්ාන ප්රොණවත්ව සංවර්ධනය වී මනාෙැ . මෙෙ ස්ථානය 

ප්රමේශවාසීන් දිවීෙ  ා ඇවිදීෙ වැනි වයායාෙ කටයුතු කිරීෙ සද ා මයාදාගනු ලැබුවද 

ඒ සද ා ප සුකම්ප මනාෙැති වීෙත් ොර්ගය භාවි ය ආරක්ෂි  මනාවීෙත් ගැටළුවක් 

වී ඇ . 

 

මෙවැනි අප සු ාවයන් සැළකිල්ලට මගන කන් මල් වැේ ෙැම්පෙට  ානියක් 

මනාවන මලස විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා මයාදා ග   ැකි විවෘ   ා මපාදු 

ස්ථානයක් මලස මෙෙ සථ්ානය සංවර්ධනය කිරීමම්ප අවශය ාව පවතී. 

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 
හිිකෙ 

නා.සං.අ  මපෞේගලික  රජමේ  

අයිතිය    ඔේ  නැ   එමස් 
මනාෙැති 

නම්ප විස් ර   
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හිිකම්ප 
පිළිෙද 
විස් ර   

 

ෙැනුම්ප 

සැලසුමම්ප 
විස් ර 

ෙැනුම්ප 

සැලසුම්ප 
අංකය 

 ිනින්මදෝරුවරයාමේ 

නෙ 

දිනය භූි ප්රොණය   

     ……අක්කර 

15   

……රූඩ් …..පර්චස්  

 

වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 

කාලසීොව  

මකටි 

කාලීන 

(වසර 1 

ට අඩු)  

  ෙධය 

කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 දිගු කාලීන  

(වසර 3 ට 

වැඩි)  

  මුළු 

ඇස් මම්පන්තුග  

පිරිවැය (රු. ි)  

 
ිලියන 

25 

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 
විස් ර 

(සිතියෙ 

සෙග)  

  

 කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ කිමලෝමීටර් 2 ක දිග භූි ප්රොණයකින් සෙන්වි  මේ. එෙ භූි 

ප්රොණය මයාදාගනිින් ඇවිදින ෙංතීරු, විමේකීව කාලය ග  කළ  ැකි මලස ෙංකු, 

සූර්යමකෝෂ පැනල් මයාදාගනිින් වීදි ලාම්පපු මයාදා අලංකරණය  ා  රි  ප්රමේශයක් 

මලස සංවර්ධනය කිරිෙට ගස ්සිටුවීෙ මෙෙ වයාපෘතිය තුළ ඇතුළත් මේ. 

 

 

 

අපරවු  

ප සුකම්ප 
පැවතීෙ 

ජලය අවශය 

ප්රොණය 
 විදුලිය අවශය 

ප්රොණය 
 

පවතින 

ප්රොණය 
 පවතින 

ප්රොණය 
 

ඝන අපද්රවය 
කළෙණාකරන 

ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 
ඝන අපද්රවය 

කළෙණාකරන 
මයෝජනා  

 

කළාපය  කළාපීය 
අනුකූල ාවය 

 ඔේ  නැ .  

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 

 

වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති භූි ප්රමේශය වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව සතු මේ. කන් මල් වැේ 

ෙැම්පෙ ෙතින් ඇතින් අමේපුස්ස-ත්රීකුණාෙලය ොර්ගමේ මදපස විවෘ  භූි ප්රමේශයක් මලස 

වයාපෘතිමේ  දුනාගත් භූිය පිහිටා ඇ . 

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ අලංකරණය 
ස  ඇවිදින ෙංතීරු සංවර්ධනය කිරීෙ 

01 කිමලෝමීටර් මීටර් 15 

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 
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මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ අලංකරණය ස  ඇවිදින ෙංතීරු 

සංවර්ධනය කිරීෙ 
ිලියන 40 

  

මුළු ිලියන  40 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ අලංකරණය 

ස  ඇවිදින ෙංතීරු සංවර්ධනය කිරීෙ 
වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව/ 

ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

විධායක ඉංජිමන්රු ( 

ොර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය) වාරිොර්ග 
ඉංජිමන්රු  

 

නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය 

 

නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව/ ොර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ 
අලංකරණය ස  ඇවිදින 

ෙංතීරු සංවර්ධනය කිරීෙ 

විධායක ඉංජිමන්රු ( ොර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරිය) 
වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු  

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු   
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වයාෙෘති 15 - සවන්රාසන්පුර වැේ බැම්ම අසල විසනෝදාත්මක කටයුතු සදහා සංවර්ධනය කිරීම 

වයාපෘති  දුනාගැනීෙ 

වයාපෘති 
ො ෘකාව 

  

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ අසල විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා සංවර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘතිය 

  

කන් මල් නගරය තුළ මපාදු උදයාන සංවර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘති 

මයෝජනාව  

ප්රමේශමේ ජන ාවට විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා සථ්ාන සංවර්ධනය තුළින් 

ජන ාවට අවශය මූලික ප සුකම්ප ලො දීෙ 

 

වයාපෘති පිහිටීෙ 

පිහිටීෙ 

පළා   නැමගනහිර දිස්ත්රික්කය  
ත්රීකුණාෙ
ලය 

ප්රාමේශීය 
මල්කම්ප 

මකාට්ඨාශය  

 කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප 
මකාට්ඨාශය 

පළාත් පාලන 
ආය නය 

 
කන් මල් 
ප්රාමේශීය 

සභාව 

සීොව 

උතුර නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර 

කදු සහි  
වනාන් ර 

ප්රමේශය 

ෙෑවුම්ප සහි  මවන්රාසන්පුර 
වැමවහි ඉවුර 

කන් මල් 
ෙ මෙේනා 
ධම්පෙගිරි 
මෙෞේධ ආරාෙය  

මවන්රාස
න්පුර වැව 

ප්රමේශය  

පිහිටීම්ප 

සිතියෙ  
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යාෙද භූි 
පරි රණ
ය 

(සිතියෙක් 
සහි ව 

පැ ැදිලි 

කරන්න)  

  
 මවන්රාසන්පුර වැව ආශ්රි ව සංවර්ධනය කරනු ලෙන මෙෙ වයාපෘතිමේ උතුරු 
දිශාමවන් වනාන් ර වලින් යුතු භූි පරි රණයක් ද නැමගනහිර දිශාමවන් ෙෑවුම්ප සහි  

වැේ ඉවුමර් හිස් බූි පරි රණයක්ද දැකග   ැක. එමස්ෙ දකුණු දිශාමවන් ආගික 

ස්ථානයක් සද ා මවන් ූ භූි පරි රණයක්  ා ෙටහිර ජලාශමයන් ආවරණය ූ භූි 

පරි රණයක්ද දැකග   ැකිය. 

 

වයෘපෘති යුක්තිසාධනය 

වයාපෘති 

ප්රමේදය  

සංරක්ෂණය වාණිජ භූ දර්ශන උරුෙය  නිවාස  නැව  

පදිංචි 
කිරීම්ප 

මවනත් 

    ✓          

වයාපෘති අංශය 

  

පාරිසරි
ක 

 ආර්ික  සොජීය ✓  

වයාපෘති අරමුණ  

- ප්රමේශවාසීන්ට විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා ස්ථාන සංවර්ධනය  

- ස්වභාවික සම්පපත් සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදා ගැනීෙ 
- කන් මල් ප්රමේශය තුළ ආකර්ෂණීය ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීෙ 

වයාපෘතිමේ 

 ාර්කිකත්වය  

කන් මල් ප්රමේශය තුළ ප්රමේශවාසීන්මේ ේමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා මයාදා 

 ැකි විවෘ   ා මපාදු උදයාන ඇත්මත් සීි  සංඛයාවක් පෙණි. ඒවාමයහි ද 

ප්රොණවත් ප සුකම්ප මනාෙැ . 

එමස්ෙ ප්රමේශය තුළ ඉ ා ආකර්ෂණීය ස්ථාන පැවතියද ඒවා ජන ාවමේ භාවි ය 

සද ා මයාදා ග   ැකි මලස ෙනා කළෙණාකරණයකින් යුතුව මයාදා මගන 

මනාෙැ . මෙවැනි ස්ථාන ජන ාවට භාවි  කළ  ැකි මලස සංවර්ධනය කිරීමෙන් 

ජන ාවමේ ොනසික  ා ශාරීරික අවශය ා සපුරාලිය  ැකිය. 

පවතින සංමේදී පාරිසරික පේධතිය ආරක්ෂා කර ගනිින් එෙ සථ්ානමේ 

ආකර්ෂණීය ෙව ෙනා මලස සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදාමගන ප්රමේශමේ 

ජන ාවට විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා ස්ථානයක් නිර්ොණය මෙෙ වයාපෘතිය 

තුළින් සිදුමේ.    

 

මේපළ විස් රය 

ඉඩමම්ප 

වර්ථොන 
හිිකෙ  

නා.සං.අ    මපෞේගලික   රජමේ  

අයිතිය       
ඔේ 

 නැ   එමස් මනාෙැති 

නම්ප විස් ර   

මම්ප වනවිට රජමේ සතු 
ඉඩෙක් මලස පවතී 
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හිිකම්ප 
පිළිෙද 
විස් ර   

 වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව සතු ඉඩෙක් මලස පවතී. 

ෙැනුම්ප 
සැලසුමම්ප 

විස් ර  

ෙැනුම්ප 
සැලසුම්ප 

අංකය  

ිනින්මදෝරුවරයාමේ 
නෙ  

දිනය භූි ප්රොණය    

   ිනින්මදෝරු 

සැලැස්ෙ නැ  
  ……අක්  ……රූඩ් …..පර්චස්  

 

වයාපෘති විස් ර 

වයාපෘති 
කාලසීොව  

මකටි 
කාලීන 

(වසර 1 ට 

අඩු)  

  ෙධය 
කාලීන 

(වසර 1-3 

අ ර)  

 දිගු කාලීන  

(වසර 3 ට වැඩි) 

 මුළු 
ඇස් මම්පන්තු
ග  පිරිවැය 

(රු. ි)  

මූලය ක්රෙය     

වයාපෘතිමේ 

විස් ර (සිතියෙ 

සෙග)  

  

  

  

මීටර් 700 කින් යුතු වැමවහි ෙැම්පෙ ආශ්රි ව ජන ාවට විමේකීව ග  කළ  ැකි මලස 

ෙංකු ස්ථානග  කිරීෙ  ා ස්නානය සද ා ආරක්ෂි  සථ්ාන සංවර්ධනය කිරීෙ මෙෙ 

වයාපෘතිය තුළ සිදු මකමර්.  

 

 

අපරවු  

ප සුකම්ප 

පැවතීෙ 

ජලය අවශය 

ප්රොණය 
 විදුලිය අවශය ප්රොණය  

පවතින 
ප්රොණය 

 පවතින 
ප්රොණය 

 

ඝන 
අපද්රවය 

කළෙණාක
රන 

ක්රෙමේදය 

ඔේ  නැ  නැතිනම්ප සුදුසු 
ඝන අපද්රවය 

කළෙණාකරන 
මයෝජනා  

 

කළාපය  කළාපීය 
අනුකූල ා
වය 

 ඔේ  නැ 
. 

 

ඉති ාසය (අදාළ මේ නම්ප) 

 

 

 

වර් ොන  ත්වය (ිනුම්ප සෙග විස් ර කරන්න) 

වර් ොන  ත්වය 
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වයාපෘතිය සද ා  දුනාමගන ඇති භූි ප්රමේශය වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව සතු මේ. මවන්රාසන්පුර 

වැමවහි ෙැම්පෙ ආශ්රි  ප්රමේශය ෙෑවුෙක් සහි  හිස් භුියක් මලස පවතී. ෙ මෙේනා ආරාෙයට යාෙ 

සද ා භාවි ාවන ොර්ගය වැේ ෙැම්පෙ ෙතින් පිහිටා ඇ .  

විස් රය ඒකක ගණන දිග පළල 

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ 

අසල විමනෝදාත්ෙක කටයුතු 

සද ා සංවර්ධනය කිරීෙ 

01 මීටර්  1500 මීටර් 200 

පිරි සැලසුම්ප සිතියෙ 

මයෝජි  සැලසුම්ප  ා මගාඩනැගිලි සැලසුම්ප අවශය ා (තිමබ්නම්ප) 

 

වයාපෘති අයවැය 

ක්රියාකාරකම්ප පිරිවැය (රු.ි) 

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ අසල 

විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා සංවර්ධනය කිරීෙ 
ිලියන 100 

  

මුළු ිලියන 100 

 

අනුමත් කරන ආයත්නය 

ක්රියාකාරකම් අදාළ අධිකාරිය බලයලත් නිලධාරියා 

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ අසල 
විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා 
සංවර්ධනය කිරීෙ 

වාරි ොර්ග 
මදපාර් මම්පන්තුව  ා 
කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව 

වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු/ප්රාමේශීය 

සභා සඝ සභාපති 

 

නියාමන හා මාර්සගෝෙසේශය නියාමනයන් මාර්සගෝෙසේශයන් 

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ අසල 
විමනෝදාත්ෙක කටයුතු සද ා 
සංවර්ධනය කිරීෙ 

වාරි ොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව 
 ා කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව 

වාරිොර්ග ඉංජිමන්රු/ප්රාමේශීය 

සභා සඝ සභාපති 

ඇමුණුම් සත්ාරතුරු   
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6.7.2 වයාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීලම් ආයතනික වුහය  
 

වගු අංක 6. 16: වයාෙෘති ක්රියාත්මක කිරීසම් ආයත්නික වුහය 

අ
නු

 අ
ංක

  

සැලසුම  

 

වයාෙෘති 

 

අදාළ 

ආයතනය  

ක්රියාත්මක කිරීලම් 

එක් එක් ආයතනය 

සතු වගකීම්  

01 මයෝජි  ඝන 

අපද්රවය 

කළෙණාකරන 

සැලැස්ෙ 

කසළ ප්රතිචක්රීකරණය කිරීෙ  ා 

කාෙනික මපාම ාර නිශ්පාදනය 

කිරීෙ 

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ  

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

02 මයෝජි  මාර්ග හා 

ගමනාගමන  

සැලැස්ෙ   

කන් මල් ඔරමලෝසු කණුව 

අසල සිට මපෝටන්කාඩු  න්දිය 

දක්වා අග්රමෙෝධි ොර්ගය  

ෙංතීරු   රක් දක්වා 

සංවර්ධනය කිරීෙ  ා 

අලංකරණය කිරීෙ  

මාර්ග 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය  

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම  

03 මයෝජි  මාර්ග හා 

ගමනාගමන  

සැලැස්ෙ   

සීනිපුර  ොර්ගය සංවර්ධනය 

කිරීෙ  

 

 මාර්ග 

සංවර්ධන 

ලදපාර්තලේ

න්ුව 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

04 මයෝජි  මාර්ග හා 

ගමනාගමන  

සැලැස්ෙ   

අේමෙෝපුර , සීනිපුර, අල්ල - 

කන් මල් සම්පෙන්ධ කරන 

ොර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙ  

මාර්ග 

සංවර්ධන 

ලදපාර්තලේ

න්ුව 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

05 මයෝජි  මාර්ග හා 

ගමනාගමන  

සැලැස්ෙ   

ප්රාමේශීය අභයන් ර ොර්ග 

26ක් පුළුල් කිරීෙ  ා 

සංවර්ධනය කිරීෙ  

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

06 මයෝජි  මාර්ග හා 

ගමනාගමන  

සැලැස්ෙ   

පිට  වටරවුම්ප ොර්ගය ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 
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07 මයෝජි  

කෘෂිකාර්මික හා 

ආර්ික 

සංවර්ධන 

සැලැස්ෙ          

කන්තලේ ලපාළ  ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

හා නාගරික 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම, වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

හා නා. සං.අධි. 

අවශ උපලදස් 

ලබා දීම  

08 මයෝජි  

කෘෂිකාර්මික හා 

ආර්ික 

සංවර්ධන 

සැලැස්ෙ          

ප්රමේශමේ කෘි නිි භාණ්ඩ 

අමලවි ෙධයසථ්ානයක් ඉදි 

කිරීෙ 

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

09 කර්මාන්ත 
සංවර්ධන 
සැලැස්ම 
 

කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත 

ශාලාව නැවත විවෘත කිරීමට 

අදාල කටයුු සේපාදනය කිරීම   

ලංකා 

ආලයෝජන 

මණ්ඩලය   

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

10 කර්මාන්ත 
සංවර්ධන 
සැලැස්ම  

වටිනාකම්ප සහි  කෘෂී 

නිෂ්පාදන සිදු කිරීෙ සද ා 

කර්ොන්  කලාපයක් ඇති 

කිරීෙ 

ලංකා 

ආලයෝජන 

මණ්ඩලය   

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

11 මයෝජි  ජල 
සැපයුම්ප සැලසුෙ  

නල ජලය මනාෙැති ප්රමේශ 

සද ා ජල සේපාදන හා 

ජලාපවාහන මණ්ඩලලේ 

මූලිකත්වලයන් නල ජල 

ප සුකම්ප ලො ගැනීෙට නව 

වයාපෘති  දුන්වා දීෙ (වයාපෘති 

ප්රමේශ ලැයිස්තුමේ දක්වා ඇ ) 
 

ජාතික ජල 

සේපාදනය 

හා 

ජලාපවාහන 

මණ්ඩලය  

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

12 මයෝජි  

කෘෂිකාර්මික හා 

ආර්ික 

සංවර්ධන 

සැලැස්ෙ          

කන් මල් නගර ෙධයමේ ඇති 

අක්කර 10 කින් යුත් වාරිොර්ග 

මදපාර් මම්පන්තුවට අයත් 

අවභාවි  ඉඩම්ප මන්වාසික  ා 

වාණිජ වයාපෘතින් සද ා මයාදා 

ගැනීෙ. 

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ, 

වාරිමාර්ග 

ලදපාර්තලේ

න්ුව 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම, වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

හා  වාරිමාර්ග 

ලදපාර්තලේන්ුව 

ඉඩම ලබා දීම  
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13 අධයාපන 

ප සුකම්ප 

සංවර්ධන 

සැලැස්ෙ 

අග්රලබෝධි ජාතික පාසල හා 

කන්තලේ මධ මහා විදාලය 

සංවර්ධනය කිරීම  

අධාපන 

අමාතාංශ

ය  

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

14 ආපදා 

කළෙනාකරණ 

සැලැස්ෙ 

වන ජීී සංරක්ෂණ 

ලදපාර්තලේන්ුලේ 

මූලිකත්වලයන් ආරක්ෂි  අලි 

වැට මයදීෙ (සූරියපුර, 

ජයන්තිපුර, වාන්ඇළ, 

පන්සල්මගාඩැල්ල, සීනිපුර යන 

ප්රමේශවල) 

වන ජීී 

සංරක්ෂණ 

ලදපාර්තලේ

න්ුව 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

15 මයෝජි  

කෘෂිකාර්මික හා 

ආර්ික 

සංවර්ධන 

සැලැස්ෙ          

පරිසර හි කාි සංචාරක 

ෙධයස්ථාන ඉදි කිරීෙ 

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

16 ලපාදු එළිමහන් 
විවෘත භූමි 

සැලැස්ම  

ලීලාරත්න ක්රීඩාංගනය 

සංවර්ධනය 

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

17 ලපාදු එළිමහන් 

විවෘත භූමි 
සැලැස්ම  

භාතියගෙ ක්රීඩාංගණය 

සංවර්ධනය 

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

18 මයෝජි  මාර්ග හා 

ගමනාගමන  

සැලැස්ෙ   

ොර්ග මදපස කාණු සංවර්ධනය 

කිරීෙ  

මාර්ග 

සංවර්ධන 

අධිකාරිය 

හා  මාර්ග 

සංවර්ධන 

ලදපාර්තලේ

න්ුව 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 
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19 ලපාදු එළිමහන් 
විවෘත භූමි 

සැලැස්ම  

කන් මල් ෙධය ෙ ා  

විදයාලමේ ගෘ ස්ථ ක්රීඩාංගනය 

අධාපන 

අමාතාංශ

ය 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

20 භූ දර්ශන 

කළෙනාකරණ 

සැලැස්ෙ 

කන් මල් වැේ ෙැම්පෙ 

අලංකරණය කිරීෙ  ා ඇවිදීමම්ප 

ෙං තීරු සංවර්ධනය කිරීෙ 

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

21 භූ දර්ශන 

කළෙනාකරණ 

සැලැස්ෙ 

මවන්රාසන්පුර වැේ ෙැම්පෙ 

අලංකරණය කිරීෙ  ා මපාදු 

ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීෙ 

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 

22 ලපාදු එළිමහන් 
විවෘත භූමි 

සැලැස්ම  

ප්රාමේශිය ෙට්ටමම්ප ක්රීඩාංගන 

06ක් ස  ළො උදයාන 04ක් 

සංවර්ධනය කිරීෙ  

ප්රලේශීය 

සභාව, 

කන්තලේ 

ප්රතිපාදන ලබා 

ගැනීම  හා 

වාපෘතිය 

ක්රියාත්මක කිරීම 
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වන පරිච්චලේදය 
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07 ෙරිච්ලේදය 

සංවර්ධන කලාෙ හා කලාපීකරණ නියමත්ා 

7.1. හැඳින්ීම  
 

2022-2031, කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව එම ප්රලේශලේ පවතින ඉඩේ හා ලගාඩනැිලි 

ඉදිරි වර්ෂයන් ුළ සංවර්ධනය විය යුු ආකාරය ලමහිදී විස්තර ලකලර්.  

2022-2031 කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව ප්රලේශලේ පවතින කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන 

විභවතාවයන් ඔප්නැංීම, පාරිසරික වටිනාකේ ආරක්ෂා කිරීම හා එය ජනතාව අතර  ප්රචලිත කිරීමට 

අවශ සැලසුේ ඉදිරිපත් කිරීමද ලමහිදී සිදු කරනු ලබයි. 

කන්තලේ නාගරික බල ප්රලේශය ප්රධාන වශලයන් කෘෂිකාර්මික අංශය පදනේ කර ගනිමින් සංවර්ධනය 

වන අතර ඒ ු ළින් ප්රලේශලේ ආර්ික සංවර්ධනය සහ ලන්වාසික ජනතාවට අවශ පහසුකේ සැලසීමට 

බලාලපාලරාත්ු ලේ. 

කලාපීයකරණ සැලැස්ෙ මෙෙ සංවර්ධන සැලැස්ෙක මූලික සාධකයක් වන අ ර එය වර් ොනමේ 

මෙන්ෙ අනාග  ඉඩම්ප පරි රණ රටාව ක්රෙවත් මලස පවත්වාගැනීෙ සද ා මයාදා ගැන්නා මූලික 

පදනෙක් මේ. එකිමනකට සොන භාවි යන් ඒකරාශී කර වර්ගීකරණය කිරීෙ කලාපීකරණය ෙගින් සිදු 

මකමර්. මෙෙගින් මනාගැළමපන භාවි යන් ඉවත් කර සැලැසුම්ප ස ග  නගරයක් ඇති කිරීෙ අමේක්ෂා 

මකමර්. 

සංවර්ධන සම්පපීඩන විශම්ල්ෂණය (Development Pressure Analysis) පාරිසරික සංමේදී ා 

විශ්මල්ෂණය, ( Environmental Sensitivity Analysis) හා මන්වාසික කලාප සද ා මයෝගය ා භූි 

විශ්මල්ෂණය (Livability Analysis) යන විශ්මල්ෂණයන් එකිමනක උපරිප නය (Overlay) කරින් 

ලොගත් ප්රිඵලයට අනුව කලාපයන්හි ඝනත්වය මකමස් විය යුතුද යන්න තීරණය කරන ලදී. 

ඒ අනුව වර්ෂ 2031 කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්මම්ප දැක්ෙ  ා සංකල්පීය සැලැස්ෙට අනුකූලව 

කලාපීකරණ සැලැස්ෙ සංස්කරණය කරන ලදී. වර්ෂ 2031 වන විට කන්තලේ නගරය ප්රධාන කලාප 

07 ක් යටමත් සංවර්ධනය කිරීෙට මයෝජි ය.  
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7.2. සංවර්ධන කලාෙ  
 

01. වාණිජ කලාපය  

02. මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 

03. ලන්වාසික කලාපය  

04. කාර්මික කලාපය  

05. පාරිසරික සංලේදී කලාපය  

06. කෘෂිකාර්මික කලාපය  

07. වාණිජ කෘෂිකාර්මික කලාපය  
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සිතියම් අංක 7. 1: කලාපීකරන සැලැස්ම 2022-2031 
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7.3. කලාෙ සංගුණකය 
 

කලාප සංගුණකය යනු, සංවර්ධනය නියාෙනය කරන නව සංවර්ධන සැලසුම්පවල සැලසුම්ප ක්රියාවලිමේදී 

මයාදාගන්නා නව සංකල්පයකි. මෙයින් එක් එක් කලාපයන්හි සංවර්ධනය කළ  ැකි බිම්ප ප්රොණය  ා අවකාශය 

නිර්ණය කරනු ලෙන අ ර මම්ප සඳ ා පවත්නා ඉඩම්ප භාවි ය, යටි ල ප සුකම්පවල ප්රොණය, අනාග  සංවර්ධන 

වයාපෘති, සංවර්ධන විභව ා යනාදී සාධක සැලකිල්ලට ගැමන්. 

 

7.3.1. කලාෙ සංගුණකය නිර්ණය කිරීම  
 

මෙහිදී පවතින යටි ල ප සුකම්ප ප්රොණය  ා පාරිසරික සම්පපත් තුළින් අමේක්ෂි  අනාග  සංවර්ධනමේ ප්රොණය 

මකමස් විය යුතුද යන්න ගණනය කරනු ලැමබ්. මෙෙ සංකල්පය ෙඟින් සංවර්ධන සැලැස්ෙට අනුකූලව සකස් කරන 

ලද අරමුණු  ා උපායොර්ග ෙගින් අනාග මේදී ප්රමේශ තුළ දැකිය  ැකි නාගරික ආකෘතියත් (Urban Form), අනාග  

සංවර්ධනයන් සීො කරන සාධක වන පාරිසරික සංමේදී ාව, ප්රමේශමේ පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන් ,සංවර්ධන 

නැඹුරු ා, ප්රමේශමේ ජීවත්වීෙට සුදුසු ාවය යන සාධකයන් සළකා ගණනය කරන ලදී.  

මම්ප අනුව සංවර්ධන සැලැස්මම්ප මයෝජි  කළාපීයකරණ සැලැස්ෙ තුළ ූ එක් එක් කළාපයන්හි පවත්නා ලක්ෂණයන් 

(Character) ෙ  පදනම්පව නිර්ණය කළා ූ  කලාපයන්හි අනාග මේදී විය  ැකි සංවර්ධනය  ා මයෝජි  ඝනත්වයන්ට 

අනුකූලව ෙලාමපාමරාත්තු වන සංවර්ධනයට අවකාශ ලො දීෙට උචි  අයුරින් කලාප සංගුණකය ගණනය කරනු 

ලෙයි.  

ඝනත්ව කලාපය විශ්මල්ෂණයට අනුව  දුනාගත් කලාප සද ා කලාප සංගුණකය ප   මපන්නුම්ප කරන 

සමීකරණයට අනුව ගණනය කරන ලදී. 

 

කලාපය සංගුණකය  =  අනාග  සංවර්ධනය සද ා අවශය කරන ඉඩම්ප ප්රොණය 

         

 සංවර්ධනය කල  ැකි ඉඩම්ප ප්රොණය 

 

සංවර්ධනයන් සද ා අවසරලත් මගබිම්ප ප්රොණය නිර්ණය කිරීෙ 2021. ජුලි ෙස 08 බ්ර ස්පතින්දා දින අංක 2235/54 

දරණ අතිවිමශ්ෂ ගැසට් නිමේදනමේ  IV වන මකාටමස් 6 වන උප මල්ඛනමේ “ අ” “ආ” යන ආකෘති පරයන්ට 

අනුකූලව, කන් මල් සංවර්ධන සැලැස්ෙට අදාළ වන සංගුණකයන් 7.2, 7.3 වගු ෙගින් දක්වා ඇ .  

එකී අවසරලත් මගබිම්ප ප්රොණයට අදාළ මගාඩනැගිල්මල් විවෘති අවකාශය තීරණය කිරීෙ ඉ   ගැසට් පරමේ  “ඉ” 

ආකෘතිය ෙගින් දැක්මවන අ ර එය කන් මල් සංවර්ධන සැලැස්මම්ප  7.4 වගුව ෙගින් දක්වා ඇ .  

ඉ   සද න් කරන ලද නිර්ණායකයන්ට අනුව ගණනය කරන ලද කලාප සංගුණකයන් පහත වගුලේ පරිදි ලේ. (වගු 

අංක 7.1) 
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වගු අංක 7. 1: කලාෙ සංගුණකය 

 

කලාෙය කලාෙ සංගුණකය 

වාණිජ කලාෙය 

 

1.5 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය 

 

1.1 

ලන්වාසික කලාෙය 

 

1.0 

කාර්මික කලාෙය 

 

0.5 

ොරිසරික සංලේදී කලාෙය 

 

අදාළ ලනාලේ  

කෘෂිකාර්මික කලාෙය 

 

අදාළ ලනාලේ 

වාණිජ කෘෂිකාර්මික කලාෙය 

 

අදාළ ලනාලේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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උෙලේඛ්නය 01 

වගු අංක 7. 2: “අ” සෙෝරමය - කලාෙ සඳහා අවසරලත් බිම් ප්රමාණය 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022  
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වගු අංක 7. 3: “ආ ” සෙෝරමය -  මීටර් 3 හා 4.5  මාර්ග සඳහා මහල් ප්රමාණයන් 

 

 

"ආ" සෙෝරමය - මීටර් 3 සහ 4.5 මාර්ග සදහා මහල් ප්රමාණයන්  

මාර්ගසේ අවම 

ෙළල  

ඉඩසම් 

මුහුණසත්හි 

අවම ෙළල  

සගබිම් 

ආවරණ 

ප්රතිශත්ය*  

උෙරිම මහල් ප්රමාණය  

කලාපිය 

සංගුණකය 0.5 
- 0.74 

කලාපිය 
සංගුණකය   
0.75 - 1.24 

කලාපිය 
සංගුණකය 1.25 

- 3.49 

කලාපිය 
සංගුණකය 

3.50 - 4.00 

3.0 මීටර්  6 මීටර් 
65% 

 1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2) 

4.5 මීටර් 6 මීටර් 
65% 

 1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3) 

 වා න නැවතුම්ප ඉඩකඩද ඇතුලත්ව ඉ   ෙ ල් ප්රොණයන් දක්වා ඇ   

 එක් එක් ොර්ග සද ා නියි  නිවාස ඒකක ප්රොණයන් මවනස් මනාමේ  

 * කලාපීය මරගුලාසි යටමත් මගබිම්ප ආවරණ ප්රතිශ යන් දක්වා මනාෙැති විටකදී  

"ඇ" සෙෝරමය - විවුර්ත් අවකාශයන් 

සගාඩනැගි

ල්සල් උස 

(මීටර්) 

ඉඩසම් 

මුහුණසත්

හි අවම 

ෙළල 

(මීටර්)  

සගබිම් ආවරණ 

ප්රතිශත්ය* 
ෙසුෙස අවකාශය (මීටර්) ෙැති අවකාශය (මීටර්) 

ස්භාවික 

ආසලෝකය හා 

වාත්ාශ්රය 

ලබාගන්නා 

වාලිං සදහා 

සන්වාසි

ක 

සනාවන  

සන්වාසි

ක  

සමම 
අන්ත්සයන් 

ස්භාවික 

ආසලෝකය 

හා වාත්ාශ්රය 

ලබා 

සනාගන්නාවි

ට 

සමම 
අන්ත්සය

න් 

ස්භාවික 

ආසලෝක

ය හා 

වාත්ාශ්රය 

ලබා 

ගන්නාවි

ට 

සමම 
අන්ත්සයන් 

ස්භාවික 

ආසලෝකය 

හා වාත්ාශ්රය 

ලබා 

සනාගන්නාවි

ට 

සමම 
අන්ත්සය

න් 

ස්භාවික 

ආසලෝක

ය හා 

වාත්ාශ්රය 

ලබා 

ගන්නාවි

ට 

අවම 

ෙළ

ල  

අවම 
සගබිම් 

ප්රමාණ

ය   

 

 7ට අඩු  6 
     
80%** 65% 

2.3 මීටර්  2.3 මීටර් 
- 

2.3 මීටර් 
2.3 
මීටර් 

5 ව. 
මීටර් 

 

7 - 15ට අඩු  6 
65% 65% 

3.0 මීටර් 3.0 මීටර් 
- 3.0 මීටර් 

3.0 
මීටර් 

9 ව. 
මීටර් 

 

15 - 30ට අඩු  12 
65% 65% 4.0 මීටර් 4.0 මීටර්  

1.0 මීටර් ස  
3.0 මීටර්  4.0 මීටර් 

4.0 
මීටර් 

16 ව. 
මීටර් 

 

30 - 50ට අඩු  20 
65% 65% 4.0 මීටර්  5.0 මීටර් 

3.0 මීටර් 
මදපසින්  5.0 මීටර්  

5.0 
මීටර්  

25 ව. 
මීටර් 

 

50 - 75ට අඩු  30 
     
50%*** 

     
50%*** 

5.0 මීටර් 6.0 මීටර් 
4.0 මීටර් 
මදපසින්  6.0 මීටර් 

6.0 
මීටර් 

36 ව. 
මීටර් 

 

75 සහ ඊට 
වැඩි  

 40ට වැඩි  
     
50%*** 

     
50%*** 5.0 මීටර්  6.0 මීටර්  

5.0 මීටර් 
මදපසින්  6.0 මීටර් 

6.0 
මීටර් **** 

 

  මගාඩනැගිල්මල් උස - ප්රමේශ ොර්ගය ෙට්ටමම්ප සිට ඉ ල සදලු  ලය ම ෝ ව ලය ෙට්ටෙ දක්වා උස (වා න නැවතුම්ප ෙ ල්ද 
ඇතුලත්ව)  

 

  * කලාපීය මරගුලාසි යටමත් මගබිම්ප ආවරණ ප්රතිශ යන් දක්වා මනාෙැති විටකදී  
 

  ** සම්පපුර්ණමයන්ෙ මන්වාසික මනාවන සංවර්ධන කටයුතු සද ා  
 

  *** මගාඩනැගිලි උමස්න් 20% ම ෝ ෙ ල් 12 යන මදමකන් අවෙ උසක් සහි  මපාඩියම්ප (Podium) ෙ ල් සද ා 65%  මගබිම්ප 
ආවරණ ප්රතිශ යක් ලො දිය ැක  

 

  **** අෙ ර සෑෙ උස මී 3ක් සද ාෙ අවෙ මගිබ් ප්රොණය  ව. ිටර්  1 කින් වැඩිවිය යුතුය  
 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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සිතියම් අංක 7. 2: එක් එක් කලාෙ සඳහා කලාෙ සංගුණකය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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7.4 සැලසුම් ප්රලේශය සඳහා වූ ලොදු කලාීකරණ නියමතා  
 

ප   සද න් නියෙ ා මෙෙ සැලැස්මම්ප මපාදු නියෙ ා මලස සියලුෙ කලාප සද ා ෙලාත්ෙක මේ. 

7.4.1   වර්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනමත් 3 වන වගන්තිය යටමත් 1991.11.26 

දිනැති අංක 690/3 අතිවිමශ්ෂ ගැසට් පරමේ නාගරික සංවර්ධන ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කර ඇති 

කන් මල් නාගරික ෙල ප්රමේශමේ පරිපාලන සීොවන් තුළ පිහිටි සියලුෙ ප්රමේශයන් සද ා මෙෙ නියෙ ා 

ෙල පැවැත්මේ. 

7.4.2   කිසියම්ප සංවර්ධන කටයුත් ක් සිදු කිරීමම්පදී ඊට අදාලවන සැලසුම්ප  ා සංවර්ධන නියෙ ා සද ා 

මෙෙ කලාපීකරණ සැලැස්මම්ප නියෙ ාවන්ට අෙ රව 2021 ජූලි ෙස 08 වන දිනැති  ා අංක 2235/54 දරන 

ගැසට් පරය ෙගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති සැලසුම්ප  ා සංවර්ධන මරගුලාසි  කන් මල් නාගරික ෙල 

ප්රමේශය සද ා ෙලාත්ෙක මේ. 

7.4.3 ප   සද න් පරිදි නගරමේ ම ත් බිම්ප  ා ජල තීරයන්හි වැේ ොධක කලාපයක් පවත්වා ග  

යුතුමේ. 

1. සියළුෙ වැේවල උපරිෙ ජල ෙට්ටමම්ප සිට මීටර් 30 ක ොධක කලාපයක් පවත්වාග  යුතුමේ. 

2.  සියළුෙ වැේවල වැේ ෙැම්පමම්ප සිට මීටර් 30 ක ොධක කලාපයක් පවත්වාග  යුතුමේ.  

7.4.4    අධිකාරිය මවනත් මලසකින් මනාකරන්මන් නම්ප  සියළුෙ සංවර්ධන කටයුතු ඒ සද ා අනුෙ  කරනු 

ලැබූ මගාඩනැගිල්ලක් තුළෙ පවත්වාමගන යා යුතුය. 

7.4.5   අධිකාරිය මවනත් මලසකින් නිමයෝග මනාකරන්මන් නම්ප එක් බිම්ප කට්ටියක් තුළ මවන්  මවන් ූ 

මගාඩනැගිලි කිහිපයක් ඉදිකිරීෙ ම ෝ ඒ තුළ මවන් මවන් ූ සංවර්ධන කටයුතු පවත්වාමගන යාෙ සද ා 

අවසර මදනු මනාලැමබ්. 

7.4.6 මන්වාසික මගාඩනැගිල්ලක අනුෙ  කල මන්වාසික භාවි යට අෙ රව, අනුකූල ූ මවනත් 

භාවි යක් සද ා ඉඩදිය  ැකිය. එවැනි අවස්ථාවකද එෙ භාවි ය සද ා උපරිෙ වපසරිය ව.මී. 25 ක් විය යුතු 

අ ර, ඊට අදාළ සනීපාරක්ෂක ප සුකම්ප ආදී ප සුකම්ප ස්වාධීනව තිබිය යුතුය. 

7.4.7 මවනත් ආය නයන් විසින් පනවනු ලෙන විධිවිධාන සියළුෙ සංවර්ධන කටයුතු සද ා මෙෙ 

සැලැස්මම්ප මරගුලාසි වලට වැඩිෙනත්ව අදාළ මේ. 

7.4.8  ක්රීඩාපිටි  ා උදයාන ඉදිකිරීෙ  ා සංවර්ධනය කිරීෙ මෙෙ සැලසුෙ ෙගින් දී ඇති විමනෝද කටයුතු 

සංවර්ධනය සද ා ූ සැලැස්මම්ප පිරිවි රයන්ට අනුකූල විය යුතුය. 

7.4.9  මෙෙ සැලැස්මම්ප නියෙ ා ක්රියාත්ෙක කිරීෙ ජාතික මභෞතික සැලසුම්ප මදපාර් මම්පන්තුව  ා පුරාවිදයා 

මදපාර් මම්පන්තුව ෙගින් වරින් වර නිකුත් කරන්නට මයමදන නිමයෝගයන්ට යටත් මේ. 
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7.4.10 පුරාවිදයා මදපාර් මම්පන්තුව විසින් කන් මල් නාගරික ෙල ප්රමේශය තුළ ආරක්ෂි  ස්ොරක මලස 

ලියාපදිංචි කර ඇති සථ්ාන, සංරක්ෂණය කර ඇති සථ්ාන, කැණීම්ප කර ඇති ස්ථාන  ා සංරක්ෂණය කිරීෙට 

මයෝජනා කර ඇති ස්ථාන තුළ කිසිදු මවනස් කිරීෙක් ම ෝ අලුත්වැඩියාවක් එෙ මදපාර් මම්පන්තුමේ 

නිර්මේශය ලො දී සිදු කළ යුතුයි. 

7.4.11  සියලුෙ කළාප තුළ ආගික ස්ථාන ඉදිකිරීමම්පදී අදාළ ආගික කටයුතු අො යාංශමේ අනුෙැතිය 

ලො ග  යුතුය. 

7.4.12  පළාත් පාලන ආය නය සතු ඇළ ොර්ග, වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව සතු ඇළ ොර්ග  ා මගාවිජන 

මස්වා මදපාර් මම්පන්තුව සතු ඇළ ොර්ග සද ා අදාළ ආය නවල නිර්මේශයන් ෙ  මගාඩනැගිලි සීොවන් 

 ැබිය යුතුය. 

7.4.13 ජල තීරයන්ට  ා ජල ොර්ගවලට සම්පෙන්ධවන මගාඩබිම්ප ඉමෙහි ඉනිවැට, කම්පබිවැට ම ෝ ොයිම්ප 

 ාේප ඉදිකරන්මන් නම්ප ජලය ෙැස යා  ැකි පරිදි කවුළු  ො ඉදිකිරීෙට අවසර මදනු ලැමබ්. 

7.4.14 කර්ොන් ශාලා සද ා අනුෙැතිය ලො දීමම්පදී අදාළ අමනකුත් ආය නයන්මේ නිර්මේශයන් ලො 

ග  යුතුය. (උදා. පරිසර අධිකාරිය) 

7.14.15.  කිසියම්ප සංවර්ධන කටයුත් ක් සද ා අනුෙැතිය ලො දීමම්පදී එය අදාළ කළාපිකරණ සැලැස්ෙ 

තුළ අවසරලත් භාවි යන් තුලට ඇතුලත් මනාවන අවස්ථාවකදී එය පිලිෙදව  තීරණ  ගැනීෙ නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මේ . 
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වන පරිච්චලේදය 

කලාීකරණ නියමතා  
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08  ෙරිච්සේදය 

කලාපීකරණ නියමත්ා 

 

කන් මල් සංවර්ධන සැලැස්මම්ප කලාපකරණ සැලැසේ ෙඟින් සංවර්ධන කලාප 07 ක්  ඳුනාමගන ඇති 

අ ර එක් එක් කලාපයට අදාළ සංවර්ධන මරගුලාසි ප   පරිදි මේ. එේ සංවර්ධන කලාප වනුලේ, 

01. වාණිජ කලාපය  

02. මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 

03. ලන්වාසික කලාපය  

04. කාර්මික කලාපය  

05. පාරිසරික සංලේදී කලාපය  

06. කෘෂිකාර්මික කලාපය  

07. වාණිජ කෘෂිකාර්මික කලාපය  

8.1 කලාෙ නියමතා හා අනුමත භාිතයන් - වාණිජ කලාෙය 
 

වාණිජ කලාපය  කන්තලේ නගර මධ පදනේ කර ගනිමින් නිර්මාණය කර  ඇත. මෙෙ ප්රමේශය පවතින 

සහ ලයෝජිත වාණිජ කටයුු සංවර්ධනය සඳ ා වි මශ්ෂමයන් නිර්ොණය කර ඇති අ ර සංවර්ධන ීඩන 

දර්ශකය, ලස්වා සපයනු ලබන ආයතන වල පිහිටීම, යටිතල පහසුකේ වල වාප්තිය, භූමි පරිහරණ රටාව 

සහ සංවර්ධන සැලැස්ලේ අරමුණු පාදක කර ගනිමින් කරන ලද විදානුකූල විශ්ලේෂණයක් මින් ලමම 

ප්රලේශය ලතෝරා ලගන ඇත. 

8.1.1. වාණිජ කලාෙය සඳහා සරගුලාසි සහ අවසර ලත් භාවිත්යන්  

වාණිජ  කලාපයට අදාල ලරගුලාසි සහ අවසරලත් භාවිතයන් වගු අංක 8.1. සහ 8.2 ුළ ඇුලත් කර ඇත. 

වගු අංක 8. 1: වාණිජ කලාෙය - කලාෙ නියමතා 

කලාප ොයිම්ප  ඇමුණුේ අංක 12 

කලාප සංගුණකය 1.5 

අනුමත උස සීමාව කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය ලේ.  

අනුමත බිම්ප කට්ටි ආවරණය  ලන්වාසික        -  65% 

 ලන්වාසික ලනාවන  -  80% 

අවෙ භූමි  ප්රොණය   වර්ග මීටර්  150 

 
 
 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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වගු අංක 8. 2: වාණිජ කලාෙය - අනුමත භාිතයන් 

 

 

අනුමත භාිතයන්   

අවෙ බිම්ප ප්රොණය 

(වර්ග මීටර් ) 
ලයාදා ගත  හැකි 

උෙරිම බිම් ප්රමාණය  

(වර්ග මීටර් ) 

ල
න්
ව
ාසි
ක

  
 

නිවාස 250   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ.  

 

මන්වාසිකාගාර 250  

නිල නිවාස / මස්වක නිවාස 250 

වැඩිහිටියන් / ආොධි  නිවාස 1,000 

ළමා නිවාස  500 

දිවා සුරැකුම්ප ෙධයසථ්ාන 500 

ල
ස
ෞඛ්
ය
ය

 

ලරෝහේ  1,000 

ධවදය ෙධයස්ථාන 250 

ධවදය උපමේශන ෙධයස්ථාන 500 

රසායනාගාර  ා නියැදි එකතු කිරීමම්ප 

ෙධයස්ථාන 

150 

ළො  ා ො ෘ සායනික ෙධයස්ථාන 
300 

පශු දවද මධස්ථාන  500 

පශු දවද සායන ස  ප්රතිකාර 

මධස්ථාන 250 

ආයුර්මේද සහ පාරේපරික ධවදය 

ෙධයස්ථාන 250 

ව
ාණි
ජ

  

සුපිරි මවළඳසැල් 500 

සාේපු සංකීර්ණ 500 

විශාල පරිොණ  ාක්ෂණික උපාංග 

විකුණුම්ප ෙධයස්ථාන 

500 

ෙහු වා න වා න නැවැත්වීමම්ප සංකීර්ණ 1000 

සිල්ලර කඩ සාේපු 150 

ෆාෙසිය 150 

ම ාග මවළඳාෙ 500  

පාරිමභෝගික මස්වා මධස්ථාන 150 

ෙත්පැන් සාේපු 150 
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පිළිගැනීමම්ප ශාලා 1000 

අවෙංගලය ශාලා  300 

ෙල් සැරසිලි කරුවන් සෙඟ අවෙංගලය 
ශාලා 1000 

අවන් ල් 150 

විවෘ  මවළඳමපාල 500 

පිරවුම්ප ල්  
1012 

පිරවුම්ප ල් ස  වා න මස්වා ෙධයස්ථාන  1500 

පිරවුම්ප ල් ස  සාේපු සංකීර්ණය  1500 

ගෑස් පිරවුම්ප ල් ස  විදුලි ආමරෝපණ 

ෙධයස්ථාන 750 

මගාඩනැගිලිවල සන්නිමේදන කුළුණු 150 

සන්නිමේදන කුළුණු 250 

විවෘ  වා න නැවුේ ස්ථාන 250 

ප්රදර්ශනාගාර 300 

ගබඩාවන්  1012 

අ
ධ
ය
ාෙ
න

  

මුල් ළොවිය සංවර්ධන ෙධයස්ථාන 500  

 

 

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

කාර්ික විදයාල / වෘත්තීය පුහුණු 

ෙධයස්ථාන 
1000 

මපෞේගලික උපකාරක පන්ති 500 

මවනත් අධයාපන ෙධයස්ථාන 250 

සංස්කෘතික ෙධයස්ථාන  1000 

මපෞේගලික පාසල්, රජමේ පාසල් ස  

උසස් අධයාපන ආය න - 

ආ
ය

ත්
න

 

ෙැංකු / රක්ෂණ ස  මූලය ආය න 300 

කාර්යාල 150 

කාර්යාල සංකීර්ණ 500 

වෘත්තීය කාර්යාල 150 

නි
ෂ්

ෙ
ාද

න
 

ක
ර්

ම
ාන්

ත්
 

ආ ාර ස  ෙධයසාර මනාවන පාන 

වර්ග සැකසීලේ කර්ොන්  500 
 

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. ඇඟලුම්ප කර්ොන් ය 500 

ඝන අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණ කර්ොන්  1000 

මේශීය කර්ොන්  250 
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පරිසර දූෂණය අවම කුඩා  ා ෙධය 

පරිොණ කර්ොන්  

 

500 
ස

ස
්ව

ා 
ක

ර්
ම

ාන්
ත්

 

වා න මස්වා ෙධයස්ථාන 1000  

 

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

වා න අළුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන  500 

කුලී රථ මස්වා ෙධයස්ථාන 250 

මරදි මසෝදන / ඇඳුම්ප පිරිසිදු කරන ස්ථාන 150 

ඇඹරුම්ප මෙෝේ  250 

පෑස්සුේ  500 

විදුලි උපාංග  අලුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන 150 

 

ස
ම

ාජ
 ස

ස
්ව

ා 
ස

හ
 

ස
ෙ

ාදු
 ක

ට
යු

තු
 

ප්රජා සංවර්ධන ෙධයස්ථාන 150  

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

සොජ  ා සංස්කෘතික ෙධයස්ථාන 1000 

ශ්රවණාගාර ස  සම්පෙන්රණ ශාලා 1000 

පුස් කාලය 150 

පුනරුත්ථාපන ෙධයස්ථාන 500 

ස
ංච

ාර
ක

  

නිවාඩු නිමක් න 300 

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

වි
ස

න
ෝද

 හ
ා 

වි
ස

ේ
ක

 ක
ට

යු
තු

  සිනො ශාලා  500  

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

ගෘ ස්ථ ක්රීඩාංගණ 500 

රංග ශාලා 500 

කලාභවන / මකෞතුකාගාර 500 

විවෘ  සිනො ල් 2000 

ශරීර සුව ා ෙධයසථ්ාන 300 

උදයාන - - 

අ
ව

ස
ර

 ල
න
ාල

ත්
 

භ
ාවි

ත්
ය

න්
  

පරිසර දූෂණය වැඩි වශලයන් සිදු වන 

විශාල කර්ොන්  

  

වයාපාරික අරමුණු සඳ ා පස්   ා වැලි 

කැණීම්ප 

නව ආගික ෙධයස්ථාන 

සටහන : අශ්ව ෙල 5 කට වඩා වැඩි ශබ්ද ධාරි ාවක් ඇති කර්ොන් , අප්රසන්න ගන්ධ ඇති කළ 

 ැකි දුම්පෙල / කාෙනික ද්රාවණ සඳ ා අවසර මනාලැමබ්. 

නව ආගමික මධස්ථාන ඉදි කළ හැක්ලක් අදාල ආයතන වල නිර්ලේශය මත පමණි. 

 

      

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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8.2 කලාෙ නියමතා හා අනුමත භාිතයන් - මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය   
 

 ිශ්ර සංවර්ධන කලාපය   කන්තලේ නගර මධයට ආසන්නව සහ ත්රිකුණාමලය - අලේපුස්ස (A6)  පදනේ 

කර ගනිමින් නිර්මාණය කර  ඇත. මෙෙ ප්රමේශය වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා ලමන්ම ලන්වාසික භාවිතයන් 

සඳහාද  වි මශ්ෂමයන් සැලසුේ කර ඇත. සංවර්ධන ීඩන දර්ශකය, ලස්වා සපයනු ලබන ආයතන වල 

පිහිටීම, යටිතල පහසුකේ වල වාප්තිය, භූමි පරිහරණ රටාව සහ සංවර්ධන සැලැස්ලේ අරමුණු පාදක කර 

ගනිමින් කරන ලද විදානුකූල විශ්ලේෂණයක් මින් ලමම ප්රලේශය ලතෝරා ලගන ඇත. 

8.2.1. මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය  සඳහා සරගුලාසි සහ අවසර ලත් භාවිත්යන්  

 

ිශ්ර සංවර්ධන කලාපය  සඳහ අදාල ලරගුලාසි සහ අවසරලත් භාවිතයන් වගු අංක 8.3 සහ 8.4 ුළ ඇුලත් 

කර ඇත. 

 

වගු අංක 8. 3: මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය - කලාෙ නියමතා 

කලාප ොයිම්ප  ඇමුණුේ අංක 13 

කලාප සංගුණකය 1.1 

අනුමත උස සීමාව   කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය ලේ. 

අනුමත  බිම්ප කට්ටි ආවරණය  ලන්වාසික        -  65% 

 ලන්වාසික ලනාවන  -  80% 

අවෙ බිම්ප ප්රොණය   වර්ග මීටර්  250 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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වගු අංක 8. 4: මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය - අනුමත භාිතයන් 

 

අනුමත භාිතයන්   අවෙ බිම්ප ප්රොණය 

(වර්ග මීටර් ) 
ලයාදා ගත  හැකි 

උෙරිම බිම් ප්රමාණය  

(වර්ග මීටර් ) 

ල
න්
ව
ාසි
ක

  
 

නිවාස 250   

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

මන්වාසිකාගාර 250  

නිල නිවාස / මස්වක නිවාස 250 

වැඩිහිටියන් / ආොධි  නිවාස 1,000 

ළමා නිවාස  500 

දිවා සුරැකුම්ප ෙධයසථ්ාන 500 

ල
ස
ෞඛ්
ය
ය

 

ලරෝහේ  1,000  

 

 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

ධවදය ෙධයස්ථාන 250 

ධවදය උපමේශන ෙධයස්ථාන 500 

රසායනාගාර  ා නියැදි එකතු කිරීමම්ප 

ෙධයස්ථාන 

250 

ළො  ා ො ෘ සායනික ෙධයස්ථාන 300 

පශු දවද මධස්ථාන  500 

පශු දවද සායන ස  ප්රතිකාර 

මධස්ථාන 
250 

ආයුර්මේද ධවදය ෙධයස්ථාන 250 

 

ව
ාණි

ජ
  

සුපිරි මවළඳසැල් 500 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 
සාේපු සංකීර්ණ 500 

සිල්ලර කඩ සාේපු 250 

ෆාෙසිය 250 

ම ාග මවළඳාෙ 500  
පාරිමභෝගික මස්වා මධස්ථාන 250 
ෙත්පැන් සාේපු 250 
පිළිගැනීමම්ප ශාලා 1000 

අවෙංගලය ශාලා  300 

අවන් ල් 250 

විවෘ  මවළඳමපාල 500 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. පිරවුම්ප ල්  1012 

ගෑස් පිරවුම්ප ල්  750 

මගාඩනැගිලිවල සන්නිමේදන කුළුණු 250 
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සන්නිමේදන කුළුණු 250 

විවෘ  වා න නැවුේ ස්ථාන 250 

ප්රදර්ශනාගාර 300 

ගෙඩාවන් 1012 

අ
ධ

ාප
න

  

මුල් ළොවිය සංවර්ධන ෙධයස්ථාන 500 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. කාර්ික විදයාල / වෘත්තීය පුහුණු 

ෙධයස්ථාන 

1000 

මපෞේගලික උපකාරක පන්ති 500 

මවනත් අධයාපන ෙධයස්ථාන 250 

සංස්කෘතික ෙධයස්ථාන  1000 

මපෞේගලික පාසල්, රජමේ පාසල් ස  
උසස් අධයාපන ආය න 

 

ආ
ය

ත්
න

 ෙැංකු / රක්ෂණ ස  මූලය ආය න 300 

කාර්යාල 250 

වෘත්තීය කාර්යාල 250 

නි
ෂ්

ෙ
ාද

න
 ක

ර්
ම

ාන්
ත්

 ආ ාර ස  ෙධයසාර මනාවන පාන 

වර්ග සැකසීලේ කර්ොන්  
500 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 
ඇඟලුම්ප කර්ොන් ය 500 

ඝන අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණ කර්ොන්  1000 

මේශීය කර්ොන්  250 

පරිසර දූෂණය අවම කුඩා  ා ෙධය 
පරිොණ කර්ොන්  

500 

ම
ස
්ව
ා 
ක
ර්
ෙ
ාන්
 

 

වා න මස්වා ෙධයස්ථාන 1000 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. වා න අළුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන  500 

කුලී රථ මස්වා ෙධයස්ථාන 250 

මරදි මසෝදන / ඇඳුම්ප පිරිසිදු කරන ස්ථාන 250 

ඇඹරුම්ප හේ  250 

පෑස්සුේ හේ  500 

මී කිරි නිෂ්පාදනය 500 

විදුලි උපාංග  අලුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන 
 

250 

 

ස
ම

ාජ
 ස

ස
්ව

ා 
ස

හ
 

ස
ෙ

ාදු
 ක

ට
යු

තු
 

ප්රජා සංවර්ධන ෙධයස්ථාන 250 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. සොජ  ා සංස්කෘතික ෙධයස්ථාන 1000 

ශ්රවණාගාර ස  සම්පෙන්රණ ශාලා 1000 

පුස් කාලය 250 

පුනරුත්ථාපන ෙධයස්ථාන 500 

ස
ංච
ාර
ක

  
නිවාඩු නිමක් න 

300 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 
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පාරේපරික සහ ලේශීය සේබාහන 
මධස්ථාන 

- 
වි

ස
න

ෝද
 හ

ා 
වි

ස
ේ

ක
 

ක
ට

යු
තු

  
සිනො ශාලා  500 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. ගෘ ස්ථ ක්රීඩාංගණ 500 

රංග ශාලා 500 

කලාභවන / මකෞතුකාගාර 500 

විවෘ  සිනො ල් 2000 

ශරීර සුව ා ෙධයසථ්ාන 300 

උදයාන - - 

අ
ව

ස
ර

 ල
න
ාල

ත්
 

භ
ාවි

ත්
ය

න්
  

පරිසර දූෂණය වැඩි වශලයන් සිදු වන 

විශාල කර්ොන්  

  

වයාපාරික අරමුණු සඳ ා පස්   ා වැලි 

කැණීම්ප 

නව ආගික ෙධයස්ථාන 

මපෞේගලික පාසල්, රජමේ පාසල් ස  
උසස් අධයාපන ආය න 

 

සටහන : අශ්ව ෙල 5 කට වඩා වැඩි ශබ්ද ධාරි ාවක් ඇති කර්ොන් , අප්රසන්න ගන්ධ ඇති කළ 

 ැකි දුම්පෙල / කාෙනික ද්රාවණ සඳ ා අවසර මනාලැමබ්. 

නව ආගමික මධස්ථාන ඉදි කළ හැක්ලක් අදාල ආයතන වල නිර්ලේශය මත පමණි. 
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8.3 කලාෙ නියමතා හා අනුමත භාිතයන් - ලන්වාසික කලාෙය  
 

 ලන්වාසික කලාපය කන්තලේ නගර මධයට ආසන්නව සහ ත්රිකුණාමලය - අලේපුස්ස (A6)  පදනේ කර 

ගනිමින් නිර්මාණය කර  ඇත. මෙෙ ප්රමේශය ුළ ලන්වාසික භාවිතයන් සඳහා ප්රමුඛස්ථානයක් ලබා ලදනු 

ලැලේ.  සංවර්ධන ීඩන දර්ශකය, ලස්වා සපයනු ලබන ආයතන වල පිහිටීම, යටිතල පහසුකේ වල 

වාප්තිය, භූමි පරිහරණ රටාව සහ සංවර්ධන සැලැස්ලේ අරමුණු පාදක කර ගනිමින් කරන ලද විදානුකූල 

විශ්ලේෂණයක් මින් ලමම ප්රලේශය ලතෝරා ලගන ඇත. 

 

  8.3.1. ලන්වාසික කලාෙය   සඳහා සරගුලාසි සහ අවසර ලත් භාවිත්යන්  

 

මන්වාසික කලාපය සඳහ අදාල ලරගුලාසි සහ අවසරලත් භාවිතයන් වගු අංක 8.5 සහ 8.6 ුළ ඇුලත් කර 

ඇත. 

 

වගු අංක 8. 5: ලන්වාසික කලාෙය - කලාෙ නියමතා 

කලාප ොයිම්ප  ඇමුණුේ අංක 14 

කලාප සංගුණකය 1.0 

අනුමත උස සීමාව   කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය ලේ. 

අනුමත බිම්ප කට්ටි ආවරණය  ලන්වාසික        -  65% 

 ලන්වාසික ලනාවන  -  80% 

අවෙ බිම්ප ප්රොණය   වර්ග මීටර්  250 
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වගු අංක 8. 6: ලන්වාසික කලාෙය- අනුමත භාිතයන් 

 

අනුමත භාිතයන්   

අවෙ බිම්ප ප්රොණය 

(වර්ග මීටර් ) 
ලයාදා ගත  හැකි 

උෙරිම බිම් ප්රමාණය  

(වර්ග මීටර් ) 

ල
න්
ව
ාසි
ක

  
 

නිවාස 250  I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. මන්වාසිකාගාර 250  

නිල නිවාස / මස්වක නිවාස 250 

වැඩිහිටියන් / ආොධි  නිවාස 1,000 

ළමා නිවාස  500 

දිවා සුරැකුම්ප ෙධයසථ්ාන 500 

ල
ස
ෞඛ්
ය
ය

 

ධවදය ෙධයස්ථාන 250 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. රසායනාගාර  ා නියැදි එකතු 

කිරීමම්ප ෙධයස්ථාන 

250 

ධවදය උපමේශන ෙධයස්ථාන 500 

ළො  ා ො ෘ සායනික ෙධයස්ථාන 300 

පශු දවද මධස්ථාන  500 

ආයුර්මේද ධවදය ෙධයස්ථාන 250 

 ව
ාණි

ජ
  

සිේලර සහ ලතාග  මවළඳසැල් 500 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

පිළිගැනීමම්ප ශාලා  500 

අවන් ල් 1000 

ෆාෙසිය 150 

පාරිමභෝගික මස්වා 150 

අවෙංගලය ශාලා  300 

විවෘ  මවළඳමපාල 500 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ.1 
පිරවුම්ප ල්  1012 

සන්නිලේදන කුළුණු  250  

අ
ධ

ාප
න

  

මුල් ළොවිය සංවර්ධන ෙධයස්ථාන 500 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

 

 

 

 

 

 

මපෞේගලික උපකාරක පන්ති 250 (එක් 

මකාටසක වර්ග 

මීටර 40 (උපරිෙ) 

මනාඉක්ෙවිය 

යුතුය.  වද 

උපරිෙ ශිෂය 

සංඛයාව 20 කි) 
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ආ
ය

ත්
න

 ෙැංකු / රක්ෂණ ස  මූලය ආය න 300 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. වෘත්තීය කාර්යාල 

 
150 

නි
ෂ්

ෙ
ාද

න
 

ක
ර්

ම
ාන්

ත්
 ගෘහසථ් කර්මාන්ත  250 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 
මී කිරි නිෂ්පාදනය 

500 

ම
ස
්ව
ා 
ක
ර්
ෙ
ාන්
 

 

වා න මස්වා ෙධයස්ථාන 1000 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. වා න අළුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන  500 

මරදි මසෝදන / ඇඳුම්ප පිරිසිදු කරන 

ස්ථාන 150 

ඇඹරුම්ප මෙෝේ  250 

පෑස්සුේ හේ  500 

විදුලි උපාංග  අලුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන 150 

 

ස
ම

ාජ
 ස

ස
්ව

ා 
ස

හ
 

ස
ෙ

ාදු
 ක

ට
යු

තු
 

ප්රජා සංවර්ධන ෙධයස්ථාන 150 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 
ශ්රවණාගාර ස  සම්පෙන්රණ ශාලා 1000 

පුස් කාලය 150 

ආදා නාගාරය -  

සුසාන භූි -  

වි
ස

න
ෝද

 

හ
ා 

වි
ස

ේ
ක

 

ක
ට

යු
තු

  ගෘ ස්ථ ක්රීඩාංගණ 500 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. ශරීර සුව ා ෙධයසථ්ාන 300 

උදයාන - - 

අ
ව

ස
ර

 ල
න
ාල

ත්
 

භ
ාවි

ත්
ය

න්
  

පරිසර දූෂණය වැඩි වශලයන් සිදු වන 

විශාල කර්ොන්  

  

ගෙඩාවන් 

වයාපාරික අරමුණු සඳ ා පස්   ා වැලි 

කැණීම්ප 

මපෞේගලික පාසල්, රජමේ පාසල් ස  

උසස් අධයාපන ආය න 

සටහන : අශ්ව ෙල 5 කට වඩා වැඩි ශබ්ද ධාරි ාවක් ඇති කර්ොන් , අප්රසන්න ගන්ධ ඇති කළ 

 ැකි දුම්පෙල / කාෙනික ද්රාවණ සඳ ා අවසර මනාලැමබ්. 

නව ආගමික මධස්ථාන ඉදි කළ හැක්ලක් අදාල ආයතන වල නිර්ලේශය මත පමණි. 
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8.4 කලාෙ නියමතා හා අනුමත භාිතයන් - කාර්මික කලාෙය   

  

කන් මල් සංවර්ධන සැලැස්ෙ 2022 - 2031, සැලසුම්ප සංකල්පය ෙගින් මයෝජි  එකු කළ වටිනාකේ 

සහිත නිෂ්පාදන ෙ  පදනම්ප ූ පර්මේෂණ  ා කර්ොන්  සංවර්ධනයට ප්රමුඛ ාවය ලො දීෙ අරමුණු කරයි. 

ලේ සඳහා කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව සහිත භූමිය සහ අේල- කන්තලේ මාර්ගයට යාබද භූමියක් 

ලවන් කර ඇත.  

 

8.4.1. කාර්මික කලාෙය සඳහා සරගුලාසි සහ අවසර ලත් භාවිත්යන්  

 

කාර්මික කලාපය  සඳහා  අදාල ලරගුලාසි සහ අවසරලත් භාවිතයන් වගු අංක 8.7 සහ 8.8 ුළ ඇුලත් කර 

ඇත. 

වගු අංක 8. 7: කාර්මික කලාෙය - කලාෙ නියමතා 

කලාප ොයිම්ප  ඇමුණුේ අංක 15 

කලාප සංගුණකය 0.6 

ඉඩමදනු ලෙන උපරිෙ උස  කලාප සංගුණකය අනුව තීරණය ලේ. 

බිම්ප කට්ටි ආවරණය  80% 

 

අවෙ බිම්ප ප්රොණය   වර්ග මීටර්  1000 
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වගු අංක 8. 8: කාර්මික කලාෙය - අනුමත භාිතයන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනුමත භාිතයන්   

අවෙ බිම්ප ප්රොණය 

(වර්ග මීටර් ) 
ලයාදා ගත  හැකි 

උෙරිම බිම් ප්රමාණය  

(වර්ග මීටර් ) 

ලොදු  

අෙරවුහ 

වයාෙෘති  

සන්නිමේදන කුළුණු 

250 

- 

ආ
ය

ත්
න

 කර්මාන්තයට අදාළ කාර්යාල 

500 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

නි
ෂ්

ෙ
ාද

න
 ක

ර්
ම

ාන්
ත්

 

ආ ාර ස  ෙධයසාර මනාවන පාන 

වර්ග සැකසීලේ කර්ොන්  1000 
I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

එකු කළ වටිනාකේ සහිත 

නිෂ්පාදන ෙ  පදනම්ප ූ කර්ොන්  1000 

ඝන අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණ කර්ොන්  

 

 

1000 

ම
ස
්ව
ා 

ක
ර්
ෙ
ාන්
 

 වා න මස්වා ෙධයස්ථාන 1000 I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. වා න අළුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන  

500 

 අ
ධ
ය
ාප
න

 පර්මේෂණ ෙධයස්ථාන 

500 

I වන උපලේඛනයට 

අනුව තීරණය ලේ. 

අ
ව

ස
ර

 

ල
න
ාල

ත්
 

භ
ාවි

ත්
ය

න්
  ලන්වාසික භාවිතයන්    

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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8.5 ොරිසරික සංලේදී කලාෙය  

ම ත්බිම්ප, ජලය රඳවා  ො ගැනීෙ ස  ජල විවිධත්වය ඉ ළ ෙට්ටෙක පවතින ජල මපෝෂක ප්රමේශ, 

වනාන්තර ප්රලේශ ලමම කලාපය ුළ අන්තර්ගත ලේ. 

8.5.2. ොරිසරික සංසේදී කලාෙය සඳහා සරගුලාසි සහ අවසර ලත් භාවිත්යන් 
 

පාරිසරික සංමේදී කලාපය සඳහා  අදාල ලරගුලාසි සහ අවසරලත් භාවිතයන් වගු අංක 8.6.1 සහ 8.6.2 ුළ 

ඇුලත් කර ඇත. 

 

වගු අංක 8. 9: ොරිසරික සංලේදී කලාෙය - කලාෙ නියමතා 

කලාෙ මායිම්  ඇමුණුේ අංක 18 

කලාෙ සංගුණකය   අදාළ මනාමේ 

කලාෙය පිළිබඳ සවනත් විස්ත්ර පරිසරයට හානි ලනාවන යේකිසි සංවර්ධන 

කටයුත්තක් සිදු කළ හැක්ලක් අදාල ආයතන වල 

නිර්ලේශය මත පමණි. 

වගු අංක 8. 10: ොරිසරික සංසේදී කලාෙය - අනුමත භාිතයන් 

අවසර ලත් භාවිත්යන් 

I. ස්වාභාවික පරිසර පේධති ආවරණය වන්නා වු ස්වාභාවික උදයාන පේධති 

II. විමේකීය ස්ථාන 

III. මක්ෂ්ර ෙධයසථ්ාන (20' x 25') 

IV. ස්වාභාවික පරිසරය අධයනය  

V. කුඩා සම්පෙන්රණ ෙධයසථ්ාන (25'x 25') 

VI. ස්වාභාවික තීරු, සැඟවී නැරඹිය  ැකි ස්ථාන (කුරුල්ලන් ආදිය) නැරඹුම්ප කුළුණු  

VII. කූඩාරම්ප, පදික තීරු, ප්රමේශමෙන් ස්ථානග  කල ෙයිසිකල් ොවත් වැනි මේ. 

VIII. කඳවුරු ගැසීෙ, කඳු නැගීෙ, කුරුල්ලන් නැරඹුම්ප කුළුණු ආදී 

IX. එළිෙ න් ශරීර සුව ා / වයායාම්ප ප සුකම්ප 

X. ම ාරතුරු ෙධයසථ්ාන (වර්ග අඩි 600) 

XI. පරිසර සංචාරයන් 

XII. මපාදු ොවත් ස  ක්රීඩා භූි සඳ ා විවෘ   ෘණ භූි 

XIII. සාම්පප්රදායික ෙසුන් ඇල්ලීෙ ස  ෙත්සය වගාව 

XIV. ෙල් වගාව 

XV. ජලාශ්රි  ගෙනාගෙනය 

XVI. කිරි පට්ටි ස   ෘණ වගා (මවනත් සත්ත්ව වගා  ැර) 

XVII. ඉ ා වැදගත් මපාදු අපරවූ  වයාපෘති 

XVIII. රජය විසින් අනුෙ  කරන ලද යටි ල ප සුකම්ප වයාපෘති 

අවසර ලනාලත් භාවිත්යන් 

මෙෙ කලාපමේ අමනකුත් සියලුෙ භාවිතයන් තහනේ ලේ. 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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8.6 කෘෂිකාර්මික කලාෙය 

මෙෙ කලාපය තුලට පවතින වගා කුඹුරු  ා පුරන් කුඹුරු බිම්ප ස  ඊට සම්පෙන්ධ මදණිය, ඕවිට යනාදී 

අනුශාංගික ප්රමේශ අයත් ලේ. 

8.6.1 කෘෂිකාර්මික කලාෙය සඳහා සරගුලාසි සහ අවසර ලත් භාවිත්යන් 
පාරිසරික සංමේදී කලාපය සඳහා  අදාල ලරගුලාසි සහ අවසරලත් භාවිතයන් වගු අංක 8.11 සහ 8.12 ුළ ඇුලත් 

කර ඇත. 

වගු අංක 8. 11: කෘෂිකාර්මික කලාෙය - කලාෙ නියමතා 

කලාෙ මායිම්  ඇමුණුම 16 

කලාෙ සංගුණකය   අදාල ලනාලේ. 

කලාෙය පිළිබඳ සවනත් 

විස්ත්ර 

පරිසරයට හානි ලනාවන යේකිසි සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු 

කළ හැක්ලක් අදාල ආයතන වල නිර්ලේශය මත පමණි. 

 

වගු අංක 8. 12: කෘෂිකාර්මික කලාෙය - කලාෙ නියමතා 

අවසර ලත් භාවිත්යන් 

මෙෙ කලාපමේ වගා කරන ලද කුඹුරු, අ  ැර දැමූ කුඹුරු ස  ඒ ආශ්රි  ලදනිය, ඕවිට යන 

ප්රලේශ වල ඕනෑෙ සංවර්ධනයක් මගාවිජන සංවර්ධන පනලතහි  චක්රමල්ඛ අංක 19/2018 

අනුකූලව අනුෙ  මකමර්. මෙෙ කලාපමේ අමනකුත් සියලුෙ භාවි යන්   නම්පය. 

මගාවිජන සංවර්ධන පනලතහි  සඳහන් අනුමත භාවිතයන් වලට අමතරව පහත සඳහන් 

භාවිතයන් අනුමත කරනු ලබයි. 

1.පාරිසරික සංලේදී කලාපලේ සියලුම අවසරලත් භාවිතයන්  

2.භූ විදයා සමීක්ෂණ  ා ප ල් කාර්යාංශමේ ස  ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිමේ මකාන්මේසි 

යටමත් අනුමත සංවර්ධන වයාපෘති. 

(වැලි ලගාඩ දැමීම, ෙැටි වළවල්, පාංශු කැණීම්ප ආදිය ඉතිරි අක්රෙවත් භූිය යථා  ත්ත්වයට 

පත් කිරීෙ සඳ ා භාවි ා කළ යුතුය. නැ ම ාත් කලාපකරණ සැලැස්ෙට ොධා මනාවන 

මවනත් ක්රියාකාරකම්ප සඳ ා භාවි ා කළ  ැකිය.) 

3.පරිසර හි කාමී ජලජීවී වගා වයාපෘති 

4.නාගරික කෘිකර්ොන් ය 

5. ඉ ා වැදගත් මපාදු අපරවූ  වයාපෘති  
අවසර ලනාලත් භාවිත්යන්  

මෙෙ කලාපමේ අමනකුත් සියලුෙ භාවිතයන් තහනේ ලේ. 
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8.7 වාණිජ කෘෂිකාර්මික කලාෙය 

 

පවත්නා උක් වගා භූමි සහ අත්හරින ලද උක් වගා බිේ ලමම කලාපයට අයත් ලේ. 

 

8.7.1 වාණිජ කෘෂිකාර්මික කලාෙය සඳහා සරගුලාසි සහ අවසර ලත් භාවිත්යන් 
 

වාණිජ කෘෂිකාර්මික කලාපය සඳහා  අදාල ලරගුලාසි සහ අවසරලත් භාවිතයන් වගු අංක 8.8.1 සහ 8.8.2 ුළ 

ඇුලත් කර ඇත. 

 

වගු අංක 8. 13: වාණිජ කෘිකාර්මික කලාෙය- කලාෙ නියමතා 

කලාප මායිේ  ඇමුණුම 17 

කලාප සංගුණකය   අදාල ලනාලේ. 

කලාපය පිළිෙඳ මවනත් 

විස් ර 

පවතින සීනී කර්මාන්ත ශාලාවට අවශ උක් වගා කිරීලේ 

ප්රලේශය ලලස ලමම කලාපය සැලසුේ කර ඇත.   

 

වගු අංක 8. 14: වාණිජ කෘිකාර්මික කලාෙය - කලාෙ නියමතා 

අවසර ලත් භාවිත්යන් 

මෙෙ කලාපමේ පවත්නා උක් වගා භූමි සහ අත්හරින ලද උක් වගා බිේ ප්රලේශ වල ඕනෑෙ 

සංවර්ධනයක් මගාවිජන සංවර්ධන පනලතහි  චක්රමල්ඛ අංක 19/2018 අනුකූලව අනුෙ  

මකමර්. මෙෙ කලාපමේ අමනකුත් සියලුෙ භාවි යන්   නම්පය. 

මගාවිජන සංවර්ධන පනලතහි  සඳහන් අනුමත භාවිතයන් වලට අමතරව පහත සඳහන් 

භාවිතයන් අනුමත කරනු ලබයි. 

1.පාරිසරික සංලේදී කලාපලේ සියලුම අවසරලත් භාවිතයන්  

2.භූ විදයා සමීක්ෂණ  ා ප ල් කාර්යාංශමේ ස  ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිමේ මකාන්මේසි 

යටමත් අනුමත සංවර්ධන වයාපෘති. 

(වැලි ලගාඩ දැමීම, ෙැටි වළවල්, පාංශු කැණීම්ප ආදිය ඉතිරි අක්රෙවත් භූිය යථා  ත්ත්වයට 

පත් කිරීෙ සඳ ා භාවි ා කළ යුතුය. නැ ම ාත් කලාපකරණ සැලැස්ෙට ොධා මනාවන 

මවනත් ක්රියාකාරකම්ප සඳ ා භාවි ා කළ  ැකිය.) 

3.පරිසර හි කාමී ජලජීවී වගා වයාපෘති 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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4.නාගරික කෘිකර්ොන් ය 

5.ඉ ා වැදගත් මපාදු අපරවූ  වයාපෘති  
අවසර ලනාලත් භාවිත්යන්  

මෙෙ කලාපමේ අමනකුත් සියලුෙ භාවිතයන් තහනේ ලේ. 
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වන පරිච්චලේදය 

ලයෝජිත මාර්ග පළල හා 

ලගාඩනැිලි සීමාව   



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

191 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

09 ෙරිච්සේදය 

ලයෝජිත මාර්ග ෙළල, ලගාඩනැගිලි සීමා සහ රක්ෂිත 
 

කන්තලේ සංවර්ධන සැලැස්ම මින් මාර්ග ජාල සංවර්ධනය සඳහා ප්රමුඛතා පදනමක් මත මාර්ග පුළුේ 

කිරීම සඳහා ලයෝජිත මාර්ග පළල ලබා දී ඇත. 

9.1. ලගාඩනැගිලි සීමා සහ ලයෝජිත මාර්ග ෙළල 

 

වගු අංක 9. 1: මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මාර්ග වල ලගාඩනැගිලි සිමාව  

 මාර්ගලේ නම  ලයෝජිත ලගාඩනැගිලි සීමාව (මීටර්) 

I අලේපුස්ස- ත්රිකුණාමලය මාර්ගය 
(A6) 

15 

II  අේල- කන්තලේ මාර්ගය (B10) 
 

15 

 

 

 

වගු අංක 9. 2: මාර්ග සංවර්ධන සදොර්ත්සම්න්තුව සතු මාර්ග වල ලගාඩනැගිලි සිමාව 

 

 මාර්ගලේ නම  ලයෝජිත ලගාඩනැගිලි සීමාව (මීටර්) 

I වාන් ඇළ මාර්ගය  
 

12 

II  සීනිපුර මාර්ගය  
 

12 
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9.2. ලයෝජිත මාර්ග ෙළල - ප්රාලේශීය සභා මාර්ග  
 

වගු අංක 9. 3: ප්රාසේශීය සභා මාර්ග වල සයෝජිත් සගාඩනැගිලි සීමාව 

  මාර්ගසේ නම  ෙවතින 

ෙළල 

(මීටර්) 

සයෝජිත් 

සගාඩනැගිලි 

සීමාව (මීටර්) 

a.  2 ඇල ොර්ගය  3 6 

II.  වරල්මල මගදර ොර්ගය  2.5 6 

III.  කලුෙන්දුමේ නිවස අසල ොර්ගය  3 6 

IV.  පල්ලිය ොර්ගය  2 6 

V.  87 සිට මකාකා ොව  දක්වා ොර්ගය  2.5 6 

VI.  මකාකා ොව   3.5 6 

VII.  කම්පකරු ොව   2.5 6 

VIII.  1 ඇල ොර්ගය  2.5 6 

IX.  3 ඇල ොර්ගය  2.5 6 

X.  4 ඇල ොර්ගය  2.8 6 

XI.  5 ඇල ොර්ගය  2.5 6 

XII.  6 ඇල ොර්ගය  2.5 6 

XIII.  19 මකාලනිය ොර්ගය  4 6 

XIV.  19 මකාලනිය පළමුවන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

XV.  19 මකාලනිය මදවන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

XVI.  19 මකාලනිය ම වන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

XVII.  19 මකාලනිය සිේවන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

XVIII.  19 මකාලනිය පස්වන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

XIX.  19 මකාලනිය  යවන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

XX.  මේවාල ොව   4 6 

XXI.  මටලිමකාම්ප ොව   3 6 

XXII.  ගල්මකාරිය ොව   2.5 6 

XXIII.  ෙැදගෙ 1 3 6 

XXIV.  ෙැදගෙ 2 2 6 

XXV.  ෙැදගෙ 3 3 6 

XXVI.  ෙැදගෙ 4 4 6 

XXVII.  ෙටුකච්චිය පාසල් ොව   3.5 6 

XXVIII.  බු ාරි ොව   3 6 

XXIX.  කම්පෙල ොර්ගය  3.5 6 

XXX.  10 ඇල ොර්ගය  4 6 

XXXI.  ට්රැක් 7 නගුල ොව   3 6 

XXXII.  7 ඇල ොර්ගය  3 6 

XXXIII.  මලාකුෙණ්ඩාමේ නිවස අසල ොර්ගය  3 6 

XXXIV.  9 ඇල ොර්ගය  3 6 

XXXV.  ට්රැක් 6 ොර්ගය  2.5 6 

XXXVI.  ATL ොර්ගය  2.5 6 

XXXVII.  ට්රැක් 8 ොර්ගය  2.5 6 
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XXXVIII.  ට්රැක් 9 ොර්ගය  2 6 

XXXIX.  කෑම්පේ ොව   4 6 

XL.  12 ෙැරියර් ොව   3.5 6 

XLI.  20 ෙැරියර් ොව   2 6 

XLII.  ෙරවා න අංශ පාර  4.5 6 

XLIII.  වන්නකුරලමේ නිවස අසල ොර්ගය  2.5 6 

XLIV.  ඇත්ෙන්මේ නිවස අසල ෙර්ගය  2.5 6 

XLV.  JVP නි ාල්මේ නිවස අසල ොර්ගය  2.5 6 

XLVI.  කනත්  ොර්ගය  2 6 

XLVII.  කුඹල්ගමුව ොව   2 6 

XLVIII.   ල්ගස් වැව ොර්ගය  2 6 

XLIX.  අවුරුදු ෙ තුන්මේ නිවස අසල ොර්ගය  2 6 

L.  මකාච්චිෙන්ඩාමේ නිවස අසල ොර්ගය  2 6 

LI.  පීටර්මේ නිවස අසල ොර්ගය  2 6 

LII.  අක්කර 100 ොර්ගය  2.5 6 

LIII.  අරලිය පන්සල ොර්ගය  2.3 6 

LIV.  සෙඟි ගෙ ොර්ගය  2.5 6 

LV.  ආරිය කමඩ් ොර්ගය  2.3 6 

LVI.  මකාටියා මෙෝක්කුව පාර  2.5 6 

LVII.  පනසලමගාඩැල්ල ප්රාථික පාසල් ොර්ගය  3 6 

LVIII.  පුල්ලයාර් කමඩ්  න්දිය ොර්ගය  2.5 6 

LIX.  පුල්ලයාර් කමඩ්  න්දිය පළමුවන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

LX.  පුල්ලයාර් කමඩ්  න්දිය මදවන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

LXI.  වාන් ඇල පන්සල ොව   2.5 6 

LXII.  වන්මගඩි කමඩ් ොව   3 6 

LXIII.  කනත්  ොර්ගය  3 6 

LXIV.  මුස්ලිම්ප පාසල ොව   3 6 

LXV.  ප්රමේශීය සභා පුස් කාල ොව   3 6 

LXVI.  මුස්ලිම්ප මකාලනිය ොර්ගය  3.5 6 

LXVII.  පලුග   න්දිය පළමුවන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

LXVIII.  පලුග   න්දිය මදවන   රස් ොර්ගය 2.2 6 

LXIX.  පලුග   න්දිය ම වන   රස් ොර්ගය 2.3 6 

LXX.  පලුග   න්දිය සිේවන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

LXXI.  පලුග   න්දිය පස්වන   රස් ොර්ගය 2.5 6 

LXXII.  පලුග   න්දිය සයවන   රස් ොර්ගය 2.6 6 

LXXIII.  මවන්රාසන්පුර මෙෝ ග  පළමු  රස් පාර 3 6 

LXXIV.  මසෝඩිය වැ  රස් පාර 2.5 6 

LXXV.  මවන්රාසන්පුර මෙෝ  ග  2 වැනි  රස් පාර 2.5 6 

LXXVI.  D6 ඇල 1 වන  රස් පාර 2.5 6 

LXXVII.  D6 ඇල 2 වන  රස් පාර 2.5 6 

LXXVIII.  D6 ඇල 3 වන   රස් පාර 2.5 6 

LXXIX.  D6 ඇල 4 වන  රස් පාර 2.5 6 

LXXX.  D6 ඇල 5 වන  රස් පාර 2.5 6 

LXXXI.  D6 ඇල 6 වන  රස් පාර 2.5 6 
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LXXXII.  ොම්ප  න්දිය  1 වන  රස් ොර්ගය 2.2 6 

LXXXIII.  ොම්ප  න්දිය  2 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

LXXXIV.  මවන්රාසන්පුර විදයාල 1 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

LXXXV.  මවන්රාසන්පුර විදයාල 2 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

LXXXVI.  ෙැම්පෙ ප ළ පාර 2.5 6 

LXXXVII.  පින් පාර 3 6 

LXXXVIII.  පරාක්රෙ 6 වන   රස් පාර 2.5 6 

LXXXIX.  ගල්වල පාර 2 6 

XC.  දූසර් පාර 3 6 

XCI.  සීවලී විදයාල ොව   3 6 

XCII.  පරාක්රෙ 2 වන  රස් පාර 2.2 6 

XCIII.  පරාක්රෙ 3 වන  රස් ොර්ගය 3 6 

XCIV.  පරාක්රෙ 4 වන  රස් පාර 3 6 

XCV.  පරාක්රෙ 5 වන  රස් පාර 2.5 6 

XCVI.  පරාක්රෙ  7 වන  රස් පාර 2.2 6 

XCVII.  රජඇල 9  රස් පාර 3 6 

XCVIII.  රජ ඇල 10  රස් පාර 2 6 

XCIX.  මස්නානායක පාර 2 3 6 

C.  මස්නානායක පළමු  රස් ොර්ගය 2.4 6 

CI.  රජ ඇල 11  රස් පාර 2.5 6 

CII.  සීවලී  පාසල 1 වන   රස් පාර 2.3 6 

CIII.  නූර් පිටිය  පළමු  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CIV.  නූර් පිටිය  2 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CV.  නූර් පිටිය  3 වන   රස් ොර්ගය 2.5 6 

CVI.  නූර් පිටිය  4 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CVII.  නූර් පිටිය  5 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CVIII.  නූර් පිටිය  6 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CIX.  නූර් පිටිය  7 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CX.  නූර් පිටිය  8 වැනි  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CXI.  නූර් පිටිය  9 වැනි  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CXII.  නූර් පිටිය  10 වැනි  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CXIII.  සීවලී පාසල 3 වන   රස් ොර්ගය 2.5 6 

CXIV.  සීවලී  පාසල 2 වන  රස් ොර්ගය 3 6 

CXV.  රජ ඇල පාසල් රවුම්ප පාර 2.4 6 

CXVI.  වික්රෙගෙ පාර 2.5 6 

CXVII.  වික්රෙගෙ  රස් පාර 2.4 6 

CXVIII.  රජඇල කමඩ් පාර 2.5 6 

CXIX.  මපරාරු කනත්   පාර 2 6 

CXX.  මපරාරු කනත්   දකුණු පාර 2 6 

CXXI.  නදී වි ාරය ොව   2.5 6 

CXXII.  ෙ වැලිපුර විදයාල පාර  3 6 

CXXIII.  සූරියපුර ෙ වැලි නිලනිවාස පාර  2 6 

CXXIV.  සෙනල පාලෙ පාර 3 6 

CXXV.  සෙනල පාලෙ විල්ලුව පාර 3 6 
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CXXVI.  සූරියපුර පදවිය පාර  2.5 6 

CXXVII.  සූරියපුර ප්රජා ශාලාව  ොර්ගය 2.5 6 

CXXVIII.  ෙන්දු කමඩ්  පාර 2.5 6 

CXXIX.  අජිත් ගරාේ පාර 2 6 

CXXX.  සූරියපුර කඳවුරු පාර 2.5 6 

CXXXI.  පුල්ලයාර් ග  අසල ොව   2.3 6 

CXXXII.  ජයන්තිපුර ොව   4.5 6 

CXXXIII.  පන්සල්මගාඩැල්ල ොර්ගය  4 6 

CXXXIV.  මගාවිජනමසව්ා  ොව   2.5 6 

CXXXV.  බීජ මගාවිමපාළ ොව   4.5 6 

CXXXVI.  මේරෙඩුව පාර 3.5 6 

CXXXVII.  අත්කම්ප නිවාස ොව   2.5 6 

CXXXVIII.  අත්කම්ප නිවාස  1 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CXXXIX.  අත්කම්පනිවාස 2 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CXL.  අත්කම්ප නිවාස 3 වන   රස් ොර්ගය 2.5 6 

CXLI.  සුමෙෝදි පාර 3 6 

CXLII.  රජවැව ොර්ගය  3 6 

CXLIII.  දිවුල්කැමල් ොර්ගය  3 6 

CXLIV.  අේමෙෝපුර කනත්  පාර 3 6 

CXLV.  ෙටුකච්චිය ොර්ගය  4 6 

CXLVI.  ගාිණි දිසානායක පාර 2 6 

CXLVII.  ප්රියන්  ොව  4 6 

CXLVIII.  ආරියවංශ ොව  6 වන  රස් පාර 3 6 

CXLIX.  ලයිට් පාර  5 වන  රස් පාර  3 6 

CL.  ලයිට් පාර  4 වන  රස් පාර  3.5 6 

CLI.  ලයිට් පාර  3 වන   රස් පාර  3.5 6 

CLII.  මගවල්  ය පාර  3.5 6 

CLIII.  පමරයි පන්චන් වැේ පාර 3.5 6 

CLIV.  ගන් ලාව පාසල් පාර 4 6 

CLV.  ගන් ලාව සාලියපුර පාර 3 6 

CLVI.  මවන්රාසන්පුර විදයාල පාර 4 6 

CLVII.  මසෝඩිය වැේ පාර 3.5 6 

CLVIII.  මවන්රාසන්පුර මෙෝ  ග  පාර 4.5 6 

CLIX.  මවන්රාසන්පුර මෙෝ  ග  පාර 1 වන  රස් ොර්ගය 3 6 

CLX.  D6 ඇල පාර 3.5 6 

CLXI.  අක්කර 500 ොව   3.5 6 

CLXII.  අක්කර 800 ොව   3.5 6 

CLXIII.  ගන් ලාව බිම්ප පාර 4 6 

CLXIV.  යුනිට් 16 ොර්ගය  2.5 6 

CLXV.  යුනිට්  16 ෙධයෙ  ොර්ගය 2.5 6 

CLXVI.  යුනිට්  16 ෙධයෙ ොර්ගමයන් ගන් ලාව සාලියපුර 
ොර්ගයට 

2.5 6 

CLXVII.  දුම්පරිය ස්ථාන ඒකකය 11 පාර 3.5 6 

CLXVIII.  ගන් ලාව වැව උඩ පාර  3 6 

CLXIX.  යුනිට්  13 පාර 2.5 6 
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CLXX.  ගන් ලාව පන්සල පසුපස  පාර 2.5 6 

CLXXI.  ගන් ලාව_ගල්මපාත්  ොර්ගය 2.5 6 

CLXXII.  ගන් ලාව පාසල පළමු  රස් පාර 3.5 6 

CLXXIII.  ගන් ලාව පාසල 2 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CLXXIV.  ගන් ලාව පාසල 3 වන  රස් පාර 3 6 

CLXXV.  කිරි මගදර පාර 2.5 6 

CLXXVI.  මවන්රාසන්පුර ෙධයෙ පාර 3.5 6 

CLXXVII.  ොම්ප  න්දිය  පාර 3.5 6 

CLXXVIII.  පලුග   න්දිය පාර 3.5 6 

CLXXIX.  සැනසුෙ පාර 2.5 6 

CLXXX.  මස්නානායක පාර 4.5 6 

CLXXXI.  භාතියගෙ ේමල් ග්රවුන්ඩ් පාර 2.5 6 

CLXXXII.  රජ ඇල පාර 4 6 

CLXXXIII.  ජයන්  ොව  4 6 

CLXXXIV.  ලයිට් පාර  4 6 

CLXXXV.   ලයිට් පාර 1 වන  රස් ොර්ගය  2.5 6 

CLXXXVI.   ලයිට් පාර 2 වන  රස් ොර්ගය  3 6 

CLXXXVII.   ලයිට් පාර 4  රස් ොර්ගය  3.5 6 

CLXXXVIII.   ලයිට් පාර උප  රස් ොර්ගය  3 6 

CLXXXIX.   ලයිට් පාර 6  රස් ොර්ගය  3.5 6 

CXC.   ලයිට් පාර 7  රස් ොර්ගය  3.5 6 

CXCI.   ලයිට් පාර 8  රස් ොර්ගය  3.5 6 

CXCII.  බ්රයිට්මේ මපර පාසල් ොර්ගය 3.8 6 

CXCIII.  කන් මල් ෙධයෙ පාසල් පාර 4 6 

CXCIV.  භාතියගෙ පාසල් පාර 4 6 

CXCV.  භාතියගෙ පාසල් පාර 1 වන  රස් ොර්ගය  4 6 

CXCVI.  භාතියගෙ පාසල් පාර 2 වන  රස් ොර්ගය  4 6 

CXCVII.  භාතියගෙ  ෙධයෙ පාර 3.5 6 

CXCVIII.  ධීවරගෙ ොර්ගය  3.5 6 

CXCIX.  සංඝිත් ා ොව  3 6 

CC.  පරාක්රෙ ොව  4.2 6 

CCI.  ආරියවංශ ොව  4 6 

CCII.  චුල්ලෙය ොව  4 6 

CCIII.  ආරියවංශ ොව  1 වන  රස් පාර 3 6 

CCIV.  සර්මවෝදය ොර්ගය 3 6 

CCV.  ආරියවංශ ොව  2 වන   රස් පාර 2.5 6 

CCVI.  ආරියවංශ ොව  3 වන  රස් පාර 2.5 6 

CCVII.  ආරියවංශ ොව  4 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CCVIII.  ආරියවංශ ොව  5 වන  රස් පාර 2.5 6 

CCIX.  MOH ොර්ගය 3 6 

CCX.  MOH 1 වන  රස් ොර්ගය 3 6 

CCXI.  MOH 2 වන  රස් ොර්ගය 3 6 

CCXII.  ප්රියන්  ොව  3 6 

CCXIII.  ආරියවංශ ොව  7 වැනි  රස ්පාර 3.5 6 
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CCXIV.  ප්රියන්  ොව   රස් පාර 3 6 

CCXV.  සතිපට්ටාන භාවනා ෙධයස්ථාන පාර  3 6 

CCXVI.  ජල ෙණ්ඩල ොර්ගය 3.5 6 

CCXVII.  වාරිොර්ග කාර්යාල ොර්ගය 3 6 

CCXVIII.  උල්පත් ොර්ගය 3 6 

CCXIX.  වැවුසිරිගෙ පාර 1 2.8 6 

CCXX.  වැවුසිරිගෙ 2 පාර 3.5 6 

CCXXI.  වැවුසිරිගෙ3 පාර 2.5 6 

CCXXII.  වැේ ෙන්ට්  පාර 3 6 

CCXXIII.  පුල්ලයාර් මකෝවිල් පාර 2.5 6 

CCXXIV.  ජයන්  ොව   රස් පාර  2.5 6 

CCXXV.  ජනසවි ොව  2.5 6 

CCXXVI.  පරාක්රෙ ොව  පළමු  රස් ොර්ගය 2.7 6 

CCXXVII.   රුණ පාර 3 6 

CCXXVIII.  ස ල් මෙෝල් පාර 2.5 6 

CCXXIX.  වාරි නිල නිවාස ොර්ගය 2.5 6 

CCXXX.  ෙණ්ඩාරනායක පාර 4 6 

CCXXXI.  රතු  රස් මගදර පාර 2.5 6 

CCXXXII.  ෙණ්ඩාරනායක 1 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CCXXXIII.  ෙණ්ඩාරනායක 2 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CCXXXIV.  ෙණ්ඩාරනායක 3 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CCXXXV.  මෙෝදිය ොව  3 6 

CCXXXVI.  ලීලාරත්න ොව   3 6 

CCXXXVII.  නගර සො  ොව  3 6 

CCXXXVIII.  ස්මලෝට්  වුස් 2.5 6 

CCXXXIX.  නගර සො  ොව   රස් පාර 2.5 6 

CCXL.  ගැමුණු ොව  3.5 6 

CCXLI.  ජන ා  ොව  3.5 6 

CCXLII.  අමුණ පාර 4 6 

CCXLIII.  අමුණ රවුෙ පාර 2.5 6 

CCXLIV.  අමුණ 1  රස් පාර 3 6 

CCXLV.  අමුණ 2  රස් පාර 3 6 

CCXLVI.  අමුණ 3   රස් පාර 3.5 6 

CCXLVII.  ජුම්පො පල්ලිය පාර 3 6 

CCXLVIII.  ජනත් ොව   රස් පාර 2.5 6 

CCXLIX.  ජුම්පො පල්ලිය  රස් පාර 2.5 6 

CCL.  ශිවන් මකෝවිල් පාර 4.2 6 

CCLI.  පරමම්පෂවර පාසල් පාර 3 6 

CCLII.  රජඇල අමුණ පාර 3 6 

CCLIII.  මපරාරු පාර 2.5 6 

CCLIV.  නූර් පිටිය  ොර්ගය 3 6 

CCLV.  සීවලී පාසල් පාර 2.5 6 

CCLVI.  මපරාරු රජ ඇල  පාර 3 6 

CCLVII.  තුෂාර  න්දිය පාර 2.5 6 
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CCLVIII.  මපරාරු රජ ඇල 1 වන  රස් පාර  2.5 6 

CCLIX.  මපරාරු රජ ඇල 3 වන  රස් පාර 3 6 

CCLX.  මපරාරු රජ ඇල 2  වන  රස් පාර 2.5 6 

CCLXI.  මපරාරු රජ ඇල 4 වන  රස් පාර 2.5 6 

CCLXII.  මපරාරු රජ ඇල 5  වන  රස් පාර 2.5 6 

CCLXIII.  මපරාරු රජ ඇල 6 වන  රස් පාර 4 6 

CCLXIV.  මපරාරු  1 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CCLXV.  මපරාරු 2 වන   රස් පාර 3 6 

CCLXVI.  මපරාරු  3 වන   රස් ොර්ගය 3 6 

CCLXVII.  රජඇල 1 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CCLXVIII.  රජඇල 2 වන  රස් ොර්ගය 2.5 6 

CCLXIX.  රාජඇල 3 වන   රස් ොර්ගය 3 6 

CCLXX.  රජඇල 4 වැනි  රස් පාර 3 6 

CCLXXI.  රජඇල 5  රස් පාර 3 6 

CCLXXII.  රජඇල 6  රස් පාර 2.5 6 

CCLXXIII.  රජඇල 7 වැනි  රස් පාර 3 6 
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සිතියම්ප අංක 2. 2: සැලසුම්ප සීොව ................................................................................................................... 12 

සිතියම්ප අංක 2. 3: භූි පරි රණ රටාව ............................................................................................................ 22 

සිතියම්ප අංක 2. 4: පාරිසරික සංමේදි ා විශ්මල්ෂණය ....................................................................................... 23 

සිතියම්ප අංක 2. 5: සංවර්ධන පීඩන විශ්මල්ෂණය ............................................................................................. 24 

 

 සිතියම්ප අංක 6. 1: සංකල්පීය සැලැස්ෙ ........................................................................................................... 47 

සිතියම්ප අංක 6. 2: මයෝජි  ඉඩම්ප පරි රණ සැලැස්ෙ ........................................................................................ 52 

සිතියම්ප අංක 6. 3: අධයාපන සැලැස්ෙ ............................................................................................................. 58 

සිතියම්ප අංක 6. 4: මසෞඛයය ප සුකම්ප සංවර්ධන සැලැස්ෙ ............................................................................... 60 
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ඇමුණුම් අංක 01 :- කන්තලේ ප්රාලේශිය සභා  ල ප්රලේශලේ ජනගහන 

වයාප්තතිය

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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අනු 

අංකය  
ග්රාම  නිලධාරී වසම  වසම් අංකය  මුළු 

ජනගහන

ය  

පුරුෂ ස්ී  භුමි 

ප්රමානය 

(ලහක්) 

ජන 

ඝනත්වය  

01 කන්තලේ නගරය  227 2,998 1,529 1,469 3558 1 

02 ලවන්රාසන්පුර  227/A 2,744 1,475 1,269 2641 1 

03 රජඇළ යුනිට් 03 227/B 1,374 683 691 108 13 

04 අේලබෝපුර  227/C 4,614 2,129 2,485 1519 3 

05 වාන්ඇළ 
නැලගනහිර  

227/D 2,579 1,301 1,278 235 
11 

06 සීනිපුර  227/E 690 346 344 7884 0 

07 සූරියපුර  227/F 1,564 777 787 12337 0 

08 ලපරාරු - යුනිට් 02 227/G 1,926 962 964 129 15 

09 ලපරාරු බටහිර  227/H 3,652 1,824 1,828 875 4 

10 ජයන්තිපුර  227/J 3,539 1,795 1,744 1038 3 

11 කන්තලේ නගරය 
දකුණ  

227/K 2,994 1,517 1,477 135 
22 

12 භාතියගම  227/L 7,469 3,638 3,831 2975 3 

13 රජඇළ - යුනිට් 04 227/
M 

1,947 993 954 385 
5 

14 රජඇළ - යුනිට් 05 227/N 1,475 762 713 1045 1 

15 ලපරාරු නැලගනහිර 227/O 2,622 1,327 1,295 482 5 

16 ගන්තලාව - යුනිට් 
11 

227/P 1,158 605 553 113 
10 

17 ලවන්රාසන්පුර - 
යුනිට් 15 

227/Q 2,046 1,050 996 941 
2 

18 ලවන්රාසන්පුර - 
යුනිට් 16 

227/R 2,070 1,107 963 1509 
1 

19 ගන්තලාව - යුනිට් 
12 

227/S 1,331 689 642 138 
10 

20 බටුකච්චිය  227/T 2,467 1,111 1,356 1867 1 

21 රජවැව  227/U 4,415 2,235 2,180 528 8 

22 වාන්ඇළ බටහිර  227/V 1,327 648 679 678 2 

23 පන්සේලගාඩැේල  227/
W 

1,626 823 803 384 
4 

 එකතුව  58,627 29,326 29,301 41507 - 

  
මුලාශ්රය : සංඛයානෙය  ම ාරතුරු ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය (2019)- දිස්ත්රික් ලේකේ කාර්යාලය, ත්රිකුණාමලය   

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 

ම ාරතුරු 

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 
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ජාීන් අනුව ජනගහනය  

අනු 

අංකය  

ග්රාම  නිලධාරී වසම  මුළු 

ජනගහනය  

සිංහල  ශ්රී ලංකා 

ලදමළ 

මුස්ලිම්  ලවනත්  

01 කන්තලේ නගරය  2,998 2,544 388  66 

 

02 ලවන්රාසන්පුර  2,744 2,729 -  15 

03 රජඇළ යුනිට් 03 1,374 474 200 700  

04 අේලබෝපුර  4,614 4,602 -  12 

05 වාන්ඇළ නැලගනහිර  2,579 2,579 -   

06 සීනිපුර  690 667 - 10 13 

07 සූරියපුර  1,564 1,564 -   

08 ලපරාරු - යුනිට් 02 1,926 89 771 936 130 

09 ලපරාරු බටහිර  3,652 144 461 3047  

10 ජයන්තිපුර  3,539 3,539 -   

11 කන්තලේ නගරය 

දකුණ  
2,994 1,344 273 1361 16 

12 භාතියගම  7,469 7,416 -  53 

13 රජඇළ - යුනිට් 04 1,947 1,855 17 75  

14 රජඇළ - යුනිට් 05 1,475 1,475 -   

15 ලපරාරු නැලගනහිර 2,622 - - 2,622  

16 ගන්තලාව - යුනිට් 11 1,158 1,158    

17 ලවන්රාසන්පුර - 

යුනිට් 15 

2,046 2,046   58 

18 ලවන්රාසන්පුර - 

යුනිට් 16 

2,070 2,012   27 

19 ගන්තලාව - යුනිට් 12 1,331 1,304    

20 බටුකච්චිය  2,467 2,467   58 

21 රජවැව  4,415 4,357    

22 වාන්ඇළ බටහිර  1,327 1,327    

23 පන්සේලගාඩැේල  1,626 1626    

 එකතුව 58,627 47,318 2110 8751 448 

මුලාශ්රය : සංඛයානෙය  ම ාරතුරු ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය (2019)- දිස්ත්රික් ලේකේ කාර්යාලය, ත්රිකුණාමලය   

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 

ම ාරතුරු 

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 
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ආගම් අනුව ජනගහනය  

අනු 

අංකය  

ග්රාම  නිලධාරී වසම  මුළු 

ජනගහනය  

ල ෞේධ  හින්දු ඉස්ලාම්   ලරෝමානු 

කලතෝලික  

01 කන්තලේ නගරය  2,998 2,544 388  66 

 

02 ලවන්රාසන්පුර  2,744 2,729 -  15 

03 රජඇළ යුනිට් 03 1,374 474 200 700  

04 අේලබෝපුර  4,614 4,602 -  12 

05 වාන්ඇළ නැලගනහිර  2,579 2,579 -   

06 සීනිපුර  690 667 - 10 13 

07 සූරියපුර  1,564 1,564 -   

08 ලපරාරු - යුනිට් 02 1,926 89 771 936 130 

09 ලපරාරු බටහිර  3,652 144 461 3047  

10 ජයන්තිපුර  3,539 3,539 -   

11 කන්තලේ නගරය 

දකුණ  
2,994 1,344 273 1361 16 

12 භාතියගම  7,469 7,416 -  53 

13 රජඇළ - යුනිට් 04 1,947 1,855 17 75  

14 රජඇළ - යුනිට් 05 1,475 1,475 -   

15 ලපරාරු නැලගනහිර 2,622 - - 2,622  

16 ගන්තලාව - යුනිට් 11 1,158 1,158    

17 ලවන්රාසන්පුර - 

යුනිට් 15 

2,046 2,046   58 

18 ලවන්රාසන්පුර - 

යුනිට් 16 

2,070 2,012   27 

19 ගන්තලාව - යුනිට් 12 1,331 1,304    

20 බටුකච්චිය  2,467 2,467   58 

21 රජවැව  4,415 4,357    

22 වාන්ඇළ බටහිර  1,327 1,327    

23 පන්සේලගාඩැේල  1,626 1626    

 එකතුව 58,627 47,318 2110 8751 448 

මුලාශ්රය : සංඛයානෙය  ම ාරතුරු ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය (2019)- දිස්ත්රික් ලේකේ කාර්යාලය, ත්රිකුණාමලය   

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 

ම ාරතුරු 

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 
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අනු 

අං

ක

ය 

                  

0 - 5 6-9  10 -14  15 -19  20- 24  25- 44  45 - 64 64g jeä 

ස්ත්රී පු
රු
ෂ 

ස්ත්රී පු
රු
ෂ 

ස්ත්රී පු
රු
ෂ 

ස්ත්රී පු
රු
ෂ 

ස්ත්රී පු
රු
ෂ 

ස්ත්රී පුරු
ෂ 

ස්ත්රී පු
රු
ෂ 

ස්ත්රී පුරු
ෂ 

1 කන් 
මල්  

64 70 92 99 81 87 83 92 78 96 406 426 40

2 

42

0 

214 271 

2 මව
න්රාස
න්පුර  

15
8 

15
6 

13

3 

13

2 

13

1 

11

9 

13

6 

11

2 

11

9 

10

6 

337 306 19

7 

20

3 

157 154 

3 රජ 
ඇල  

73 88 57 63 32 35 62 59 71 69 165 178 14

7 

15

3 

46 52 

4 අ
ේමෙෝ
පුර 

16
8 

18
2 

26

3 

31

7 

15

3 

17

3 

14

5 

15

9 

84 82 372 389 25

0 

28

0 

415 5

2

3 

5 වාන්ඇ
ල  

11
0 

14
3 

14

0 

10

5 

13

5 

11

1 

85 93 47 68 220 296 14

9 

13

1 

67 98 

6 සීනිපුර 31 43 20 26 12 20 30 42 40 38 71 70 89 76 18 16 

7 සූරියපු
ර 

69 59 17 21 76 81 90 10

8 

14

3 

15

0 

163 166 14

6 

13

5 

22 61 

8 මේරා
රු  

10
0 

11
3 

17

8 

16

7 

10

4 

89 96 88 99 11

6 

151 174 14

6 

15

5 

12 36 

9 මේරා
රු 
ෙටහිර 

18
1 

17
8 

58

2 

63

5 

36

8 

32

5 

36

7 

36

5 

98 10

5 

140 155 18

5 

17

5 

58 99 

10 ජය
න්තිපුර 

18
6 

15
0 

14

1 

11

9 

12

0 

14

3 

13

2 

18

2 

22

7 

26

1 

270 278 45

2 

43

8 

210 124 

11 කන් 
මල්  

14
8 

15
2 

28

6 

30

6 

15

6 

14

8 

75 82 13

8 

14

2 

349 367 14

4 

18

6 

58 69 

12 භාතිය
ගෙ 

30
5 

33
6 

27

5 

28

0 

23

5 

24

5 

24

0 

26

0 

72

0 

92

5 

816 808 63

4 

60

4 

76 441 

13 රජ 
ඇල  

75 71 90 91 60 58 67 65 57 58 272 276 17

8 

17

8 

52 66 

14 රජ 
ඇල  

54 70 55 64 68 66 59 56 48 49 160 162 17

0 

16

3 

45 46 

15 මේරා
රු 
නැමග
නහිර 

10

2 

12

2 

11

0 

10

7 

10

8 

12

6 

12

6 

13

1 

12

9 

13

6 

421 434 23

3 

24

3 

75 69 

16 ගන් 
ලාව  

35 45 51 65 52 68 15 20 28 35 150 142 92 97 46 52 

17 මව
න්රාස
න්පුර 

44 52 95 10

5 

75 88 11

8 

10

3 

12

0 

14

2 

187 199 10

9 

11

1 

131 128 

18 මව
න්රාස
න්පුර  

35 45 77 83 86 91 86 90 19

8 

20

9 

189 193 18

4 

18

7 

73 105 

19 ගන් 
ලාව  

31 40 85 97 52 53 80 75 37 40 72 90 10

3 

11

5 

98 130 

20 ෙටුක
ච්චිය 

11

1 

15

6 

40 67 57 74 11

9 

14

1 

12

5 

12

7 

360 372 19

7 

18

1 

43 48 

වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය   
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රැකියා නියුක්තිය  

 ල 

ප්රලේශය  

රැකියා සහිත රැකියා ිරහිත 

 පුරුෂ ස්ී  එකතුව  පුරුෂ  ස්ී  එකතුව  

කන්තලේ  10,829 7,275 18,104 8,679 6,535 15,214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 රජවැව 17

4 

15

0 

52

3 

53

2 

25

4 

23

2 

23

9 

22

6 

27

4 

25

6 

392 373 16

5 

26

6 

92 113 

22 වාන්ඇ
ල  

37 47 72 75 68 79 72 89 84 64 103 131 10

5 

12

8 

49 64 

23 පන්ස
ල් 
මගාඩැ
ල්ල 

81 77 51 36 61 65 94 99 51 67 206 192 15

2 

15

4 

58 36 

එකතුව 23
72 

25
45 

34
33 

35
92 

25
44 

25
76 

26
16 

27
37 

30
15 

33
41 

597
2 

617
7 

46
29 

47
79 
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5 
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1 

මුලාශ්රය : සංඛයානෙය  ම ාරතුරු ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය (2019)- දිස්ත්රික් ලේකේ කාර්යාලය, ත්රිකුණාමලය   

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 

ම ාරතුරු 

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 

මුලාශ්රය : සංඛයානෙය  ම ාරතුරු ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය (2019)- දිස්ත්රික් ලේකේ කාර්යාලය, ත්රිකුණාමලය   

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 

ම ාරතුරු 

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 
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ජනගහන පූර්වකථනය  
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4,614  

                 
(0.6) 

                      
0.1  

     
 (0.5) 

       
0.1  

                
0.1  

               
4,595  

 ටුකච්ිය              
1,845  

                   
1,852  

              
1,942  

             
2,166  

            
2,464  

                  
0.00  

                      
0.2  

     
  0.4  

     
  0.1  

                
0.2  

               
2,799  

භාතියගම              
5,600  

                   
5,966  

              
6,528  

             
6,662  

            
7,469  

                  
0.3  

                      
0.3  

       
0.1  

      
 0.3  

                
0.2  

             
10,255  

ගංතලාව 11                
866  

                      
859  

                 
880  

                
920  

            
1,158  

                 
(0.00) 

                      
0.1  

     
  0.1  

     
  0.3  

                
0.1  

               
1,172  

ගංතලාව  12             
1,123  

                   
1,143  

              
1,179  

             
1,137  

            
1,331  

                  
0.1  

                      
0.1  

    
  (0.1) 

       
0.2  

                
0.1  

               
1,313  

ජයන්තිපුර              
3,116  

                   
3,086  

              
3,166  

             
3,221  

            
3,539  

                 
(0.00) 

                      
0.1  

   
    0.1  

      
 0.2  

                
0.1  

               
3,852  

කන්තලේ 

නගරය  
            
2,682  

                   
2,737  

              
2,804  

             
2,912  

            
2,998  

                  
0.1  

                      
0.1  

     
  0.1  

     
  0.1  

                
0.1  

               
3,445  

කන්තලේ 

නගරය දකුණ  

            
2,680  

                   
2,845  

              
2,962  

             
2,892  

            
2,994  

                  
0.3  

                      
0.1  

    
  (0.1) 

  
    (0.1) 

                
0.1  

               
3,085  

ෙන්සේලගාඩැ

ේල  

            
1,310  

                   
1,254  

              
1,268  

             
1,383  

            
1,626  

                 
(0.2) 

                      
0.0  

   
    0.3  

     
  0.2  

                
0.1  

               
1,677  

ලෙරාරු 

නැලගනහිර 
            
2,440  

                   
2,485  

              
2,547  

             
2,487  

            
2,622  

                  
0.1  

                      
0.1  

    
  (0.1) 

  
     0.2  

                
0.1  

               
3,028  

ලෙරාරු යුනිට් 

02 
            
1,648  

                   
1,648  

              
1,670  

             
1,730  

            
1,926  

                      
-    

                      
0.00  

    
   0.1  

    
   0.2  

                
0.1  

               
2,071  

ලෙරාරු  ටහිර              
3,356  

                   
3,356  

              
3,491  

             
3,654  

            
3,652  

                      
-    

                      
0.1  

      
 0.2  

    
   0.3  

                
0.1  

               
5,026  

රජඇල යුනිට් 

03 

            
1,537  

                   
1,091  

              
1,454  

             
1,320  

            
1,374  

                 
(0.1) 

                      
0.1 

    
  (0.3) 

      
 0.1  

                
0.1  

               
1,568  

රජඇල යුනිට් 

04 
            
1,561  

                   
1,656  

              
1,852  

             
1,628  

            
1,947  

                  
0.3  

                      
0.4  

   
   (0.4) 

     
  0.2  

                
0.1  

               
1,999  

රජඇල යුනිට් 

05 
            
1,162  

                   
1,190  

              
1,236  

             
1,266  

            
1,475  

                  
0.1  

                      
0.1  

  
     0.1  

   
    0.2  

                
0.1  

               
1,612  

රජවැව              
2,757  

                   
2,673  

              
2,849  

             
2,997  

            
4,415  

                 
(0.2) 

                      
0.2  

 
      0.2  

 
      0.1 

                
0.3  

               
7,202  

සීනිපුර                 
694  

                      
643  

                 
594  

                
637  

               
690  

                 
(0.4) 

                     
(0.3) 

     
  0.2  

 
      
0.00  

                
0.1  

                  
746  

ලසෝරියපුර              
1,027  

                   
1,061  

              
1,075  

             
1,214  

            
1,564  

                  
0.2  

                      
0.00  

      
 0.4  

  
     0.7  

                
0.3  

               
2,484  

වාන්ඇල 

නැලගනහිර 
            
1,855  

                   
1,628  

              
1,977  

             
1,906  

            
2,579  

                 
(0.7) 

                      
0.6  

      
(0.1) 

  
     0.2  

                
0.1  

               
2,321  

වාන්ඇල 

 ටහිර  
            
1,107  

                   
1,129  

              
1,121  

             
1,158  

            
1,327  

                  
0.1  

                     
(0.00) 

     
  0.1  

 
      0.3  

                
0.1  

               
1,518  

ලවන්රාසන්පු

ර යුනිට් 14 

            
2,153  

                   
2,153  

              
2,296  

             
2,322  

            
2,744  

                      
-    

                      
0.2  

    
   0.00  

   
    0.4  

                
0.2  

               
3,453  

ලවන්රාසන්පු

ර යුනිට් 15 
            
1,630  

                   
1,639  

              
2,768  

             
1,704  

            
2,046  

                  
0.00  

                      
0.7  

    
  (0.1) 

   
    0.2  

                
0.1  

               
2,063  

ලවන්රාසන්පු

ර යුනිට් 16 
            
1,669  

                   
1,714  

              
1,724  

             
1,890  

            
2,070  

                  
0.1  

                      
0.00  

    
   0.3  

     
  0.1  

                
0.1  

               
2,356  

එකතුව           
48,632  

                
48,054  

          
51,755  

         
50,988  

         
58,624  

    
AveG
R = 
0.3 

           
69,641  
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කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව නැවත ිවෘත ීමත් සමඟ වැඩි වන ජනගහනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2031 වන ිට වැඩි වන මුළු ජනගහනය  

 

2019 මුළු ජනගහනය  2031 වන ිට සාමානය 

වර්ධන ලේගයට අනුව 

වැඩි වන ජනගහනය  

කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත 

ශාලාව නැවත ිවෘත ීමත් 

සමඟ වැඩි වන ජනගහනය 

2031 වන ිට මුළු 

ලන්වාසික 

ජනගහනය  

57,784 69,641 3,184 72,825 

 

 

 

 

▪ සටහන : කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව තුල අතිතලේ ලස්වලේ ලයදුන ලස්වකයන්ලේ 

අදහස් මත ලමම උෙකේෙනය කරන ලදි.  

බාහිර ප්රලේශ වලින් පැමිලණන විධායක 

නිලධාරින්- 100 
සාමාන ලස්වක - 4900 

සැලසුේ සීමාව ුළින් (60%)- 2940 ත්රිකුණාමල දිස්ත්රික්කලේ අලනකුත් ප්රලේශ ුළින් 

(25%)- 1225 

අලනකුත් පළාත් ුළින් (15%)- 

735 

ලන්වාසික ජනතාව 

ලලස ප්රලේශය ුළ 

නතර ීම  (20%) 

245 

දිනපතා පැමිණීම  

(80%) 

980 

ලන්වාසික ජනතාව 

ලලස ප්රලේශය ුළ 

නතර ීම  (75%) 

551 

දිනපතා පැමිණීම  

(25%) 

184 

සැලසුේ සීමාව ුල 

ලන්වාසික 

ජනතාවලේ වර්ධනය 

980 

සැලසුේ සීමාව ුල 

ලන්වාසික 

ජනතාවලේ වර්ධනය 

2204 

කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කිරීම ුළින් වැඩි වන ලන්වාසික ජනගහනය- 

3184 

මුළු ලස්වක සංඛ්යාව- 5000 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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ඇමුණුම් අංක 02 :-  කන්තලේ ප්රාලේශීය සභා  ල ප්රලේශලේ නිවාස වයාප්තතිය  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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කන්තලේ නාගරික  ල ප්රලේශලේ නිවාස වල තත්ත්වය  

 

 ල 

ප්රලේශය  

 

නිවාස 

සංඛ්යාව 
ස්ිර නිවාස  අර්ධ ස්ිර 

නිවාස  
තාවකාලික 

නිවාස  
ඉඩමක් සහිත 

නිවසක් නැති  
ඉඩමක් 

නැති  

කන්තලේ  

 
14,813 12,219 1283 2919 599 281 
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ඇමුණුම් අංක 03 :- කන්තලේ ප්රාලේශීය සභා  ල ප්රලේශය තුළ මාර්ග 

වයාප්තතිය  
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වගුව : කන්තලේ නාගරික  ල ප්රලේශලේ මාර්ග වයාප්තතිය  

 

මාර්ග වර්ගය  

 

දිග (Km) ප්රතිශතයක් ලලස  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සු A 
හා    B මාර්ග  

42.3  12% 

මාර්ග සංවර්ධන ලදපාර්තලේන්ුව 
සු C  මාර්ග  

22.87  7% 

ප්රාලේශිය සභාව සු D හා E  මාර්ග  283.81 81% 
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සිතියම : මාර්ග සේබන්ධතා විශ්ලේෂණය 
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ඇමුණුම් අංක 04 :- භූමි ෙරිහරණ රටාව  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 වගුව : භූමි ෙරිහරණ රටාව 

 

භාිතය  ප්රමාණය (ලහක්) ප්රතිශතයක් ලලස  

වනාන්තර 13456.28 33.16 

උක්වගාභූමි 6791.75 16.74 

කෘෂිකාර්මිකඉඩේ(ීවගාව) 6225.17 15.34 

ලදුකැලෑ 4006.24 9.87 

ජලාශ 3467.03 8.54 

ලගාඩනැිලිසහිතප්රලේශ 

  

2924.90 7.20 

ලදවනගනලේමාර්ග 1636.03 4.03 

වගුරුබිේ 1170 2.8 

පළමුගනලේමාර්ග 249.07 0.61 

හිස්ඉඩේ 217.51 0.53 

අලනකුත්මාර්ග 186.40 0.45 

අලනකුත්වගාවන් 

  

      156.65 0.38 

දුේරියමාර්ගය 44.45 0.10 

වාණිජ 15.78 0.03 

කඳු 15 0.03 

එකුව 40570.00 100.00 

 

  
මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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ඇමුණුම් අංක 05:- නගරලේ ජල සැෙයුම  
 

 

මූලාශ්රය : ජාතික ජල සේපාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිවාස ලතාරුරු ආවරනය වන ප්රලේශ ආවරනය ලනාවන ප්රලේශ 
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කන්තලේ  23 14,813 12,051 81% 2,762 19% 
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සිතියම  :  නගරලේ ජල සැෙයුම  
 
 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 06 :- කන්තලේ නගරලේ අධයාෙන ෙහසුකම් වයාප්තතිය  
 

අනු 
අංකය 

පාසමල් නෙ පාසල් 
වර්ගය 

ොධය සිසුන් ගණන ගුරුවරු 
ගණන 

පිරිි  ගැ ැණු 

1 ත්රී/විේමන්ෂ්වරා විදයාලය 2 මදෙළ 29 23 6 

2 ත්රී/මවන්රාසන්පුර විදයාලය 2 සිං ල 240 222 28 

3 ත්රී/සීවලි විදයාලය 2 සිං ල 90 98 15 

4 ත්රී/රජඇල විදයාලය 2 සිං ල 124 88 16 

5 ත්රී/අේමෙෝපුර ෙ ා විදයාලය 1ABS සිං ල 263 269 32 

6 ත්රී/අේමෙෝපුර කනිෂ්ඨ විදයාලය 3 සිං ල 262 242 18 

7 ත්රී/ෙන්ඩාරනායක විදයාලය  2 සිං ල 145 141 14 

8 ත්රී/ෙ වැලිගෙ කනිෂ්ඨ විදයාලය 3 සිං ල 112 129 14 

9 ත්රී/අයිෂා විදයාලය 1C මදෙළ 145 432 26 

10 ත්රී/මේරාරු පරමම්පෂ්වරා ෙ ා 
විදයාලය 

1C මදෙළ 209 169 28 

11 ත්රී/ජයන්තිපුර විදයාලය 2 සිං ල 263 242 21 

12 ත්රී/අග්රමෙෝධි ජාතික පාසල 1AB සිං ල 1068 1141 91 

13 ත්රී/මේරාතුමේලි මුස්ලිම්ප ෙ ා 
විදයාලය 

1C මදෙළ 128 106 21 

14 ත්රී/කන් මල් ෙධය ෙ ා විදයාලය 1CS සිං ල 499 569 37 

15 ත්රී/ භාතියගෙ කනිෂ්ඨ විදයාලය 3 සිං ල 296 297 18 

16 ත්රී/අසස්ෆා විදයාලය 3 මදෙළ 124 105 11 

17 ත්රී/අල් ාරික්  කන්ෂ්ඨ  විදයාලය   මදෙළ 33 27 3 

  ත්රී/අල් ාරික් ෙ ා විදයාලය 1C මදෙළ 481 292 28 

18 ත්රී/අල්රවුෆ් විදයාලය 3 මදෙළ 68 62 7 

19 ත්රී/ගන් ලාව ෙ ා විදයාලය 1AB සිං ල 370 380 35 

20 ත්රී/ගන් ලාව කන්ෂ්ඨ විදයාලය 3 සිං ල 263 269 32 

21 ත්රී/අේමෙෝගෙ කනිෂ්ඨ විදයාලය 3 සිං ල 40 35 7 

22 ත්රී/මේරෙඩුව විදයාලය 2 සිං ල 71 65 12 

23 ත්රී/වට්ටුකච්චිය විදයාලය 2 මදෙළ 17 14 8 

24 ත්රී/රජවැව විදයාලය 2 සිං ල 189 166 19 

25 ත්රී/ වාන්ඇල ෙ ා විදයාලය 1C සිං ල 300 268 23 

26 ත්රී/වාන්ඇල කනිෂ්ඨ විදයාලය 3 සිං ල 196 180 12 

27 ත්රී/පන්සල්මගාඩල්ල විදයාලය 3 සිං ල 39 40 5 

   එකතුව      6064 6071 587 

මූලාශ්රය  : 2019 සම්පපත් පැතිකඩ - කන් මල් ප්රාමේශීය මල්කම්ප කාර්යාලය 

 ල 

ප්රලේශය  

 

මුළු සංඛ්යාව ොසේ ලනායන  5 ලශ්ර්ණිය දක්වා  11 ලශ්ර්ණිය දක්වා   

ස්ී  පුරුෂ  ස්ී  පුරුෂ  ස්ී  පුරුෂ  ස්ී  පුරුෂ  

කන්තලේ  22,288 23,222 1698 2096 5434 5445 9153 9855 
 

 
මුලාශ්රය : සංඛයානෙය  ම ාරතුරු ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය (2019)- දිස්ත්රික් ලේකේ කාර්යාලය, ත්රිකුණාමලය   

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 

ම ාරතුරු 

ත්රිකුණාෙලය දිස්ත්රික්කය 
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සිතියම : අධයාෙන ෙහසුකම් වයාප්තතිය  

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 ඇමුණුම් අංක 07 :-කන්තලේ ප්රාලේශිය සභා  ල ප්රලේශලේ ඉඩම් වටිනාකම  
 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 08 :- කන්තලේ නාගරික  ල ප්රලේශය සඳහා ලයෝජිත ිවෘත 

ලොදු එළිමහන් ිලනෝද කටයුතු සඳහා සැලැස්ම  
 

වගුව  - සයෝජිත් කුඩා උදයාන සහ ක්රීඩාපිටි 

අනු 

අංකය 

උදයාන වර්ගය ග්රාම නිලධාරී වසම වර්ත්මාන 

භාවිත්ය 

ප්රමාණය 

(සහක්ටයාර) 

 සයෝජිත් කුඩා උදයාන (PMP)    

1 PMP 1 රජවැව විවෘ  භූි 0.20 

2 PMP 2 කන් මල් නගරය දකුණ විවෘ  භූි 0.51 

3 PMP 3 රජවැව විවෘ  භූි 0.55 

4 PMP 4 කන් මල් නගරය විවෘ  භූි 0.78 

5 PMP 5 ෙටුකච්චිය විවෘ  භූි 0.87 

 සයෝජිත් අසල උදයාන (PLP)    

6 PLP 1 සීනිපුර විවෘ  භූි 1.41 

7 PLP 2 කන් මල් නගරය විවෘ  භූි 1.45 

8 PLP 3 භාතියගෙ විවෘ  භූි 2.01  

 එකතුව 7.78 

 

වගුව     - සයෝජිත් සර්ඛීය උදයාන (PLiP) 

අනු 

අංකය 

උදයාන වර්ගය ග්රාම නිලධාරි 

වසම 

වර්ත්මාන 

 භාවිත්ය 

ප්රමාණය 

(සහක්ටයාර) 

 සයෝජිත් සර්ඛීය උදයාන (PLiP) 

1. PLiP 1  මවන්රාසන්පුර 

ඒකක 16  

මවන්රාසන්පුර වැව රක්ි  

ප්රමේශය (5m) 

0.23 

2. PLiP 2  ෙටුකච්චිය කුරුළු වැව රක්ි  ප්රමේශය (5m) 0.25  

3. PLiP 3  ෙටුකච්චිය අේමෙෝ වැව රක්ි  ප්රමේශය (5m) 0.37 

4. PLiP 4  භාතියගෙ මවන්රාසකුලම්ප රක්ි  ප්රමේශය 

(10m) 
0.46 

5. PLiP 5  සීනිපුර සීනිපුර වැව රක්ි  ප්රමේශය (5m) 0.60 

6. PLiP 6  ගන් ලාව ඒකක 

12 

ගන් ලාව වැව රක්ි  ප්රමේශය 

(5m) 

0.62 

7. PLiP 7 ජයන්තිපුර මපාල්කඩ්ඩු වැව රක්ි  ප්රමේශය 

(5m) 

0.74 

8. PLiP 8  සූරියපුර සූරියපුර වැව රක්ි  ප්රමේශය (5m) 0.77  

9. PLiP 9 කන් මල් 

නගරය 

කන් මල් වැව රක්ි  ප්රමේශය 

(5m) 
2.04 

 එකතුව 6.08 

 

 

 

මුලාශ්රය : පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2021 
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ඇමුණුම් අංක 09 :- රුක් සරෝෙණය සදහා සුදුසු ශාක වර්ග  
 

විශාල ශාක 

                 01. සියඹලා   -  Tamarindus indicus 

                  02. ගල් සියඹලා  -  Dialium avoideum 

                  03. කටු ඉඹුල්  -  Bombax ceiba 

                  04. මුණ ෙල්  - Mimosups elengi¯ 

                05. වල් ඇ ැල         - Pterocarpus indicus 

                06. සියඹලා   - Tamarindus indicus 

                  07. වා   - Cassia siamea 

                  08. ම ලඹු   -  Sterculia foetida 

                  09.   ල්ිල්ල  -  Berrya cordifolia 

 

මධයම ප්රමාණසේ ශාක  

                 01.  මකාම ාඹ  -  Azadirachta indica 

                 02.  ඇ ැල   -  Cassine glauca 

                 03. ොර   -  Albizia lebbeck 

               04. ගස් කෑල   -  Butea mosperma 

                 05. ෙගුල් කරඳ  -  Pongania pinnata 

               06. රතු වා   -  Cassia roxburghii 

               07. ෙක් මී   -  Nauclea orientalis  

                 08. ඇත් මදෙට -  Gmelina arborea 

                 09. මනරලු  -   Cassine glauca 

                 10 . එරෙදු   -  Erythrina variegate 

 

කුඩා ප්රමාණසේ ශාක 

                  01. ෙයිල   -  Bauhinia tomentosa 

                  02.  අහු   -  Morinda tinctoria 

                03. කිනිහිරිය   -  Cochlospermum religiosum 

                04. මලෝලු   -  Cordia dichtoma 

                  05. මෙලි  -  Aegle marmelos 

                  06. ෙයිල   -  Bauhinia racemosa 

                  07. මකාමෙෝලීල  -  Bauhinia variegata 

                08. අමශෝක   -  Saraca indica 

 

 මුලාශ්රය : පරිසර හා භූ දර්ශන අංශය , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2021 
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ඇමුණුම්  අංක 10 :- අනුමත භාිතයන් 

 

භාවිත්ය  

ව
ාණී

ජ
 ක

ල
ාෙ

ය
  

 

මි
ශ්ර

 ස
ංව

ර්
ධ

න
 

ක
ල

ාෙ
ය

  

ස
න්

ව
ාසි

ක
 ක

ල
ාෙ

ය
 

ක
ාර්
මි
ක

 ක
ල

ාෙ
ය

 

ක
ෘෂි
ක
ාර්
මි
ක

 ක
ල

ාෙ
ය

 

ව
ාණි
ජ

 

ක
ෘෂි
ක
ාර්
මි
ක

ක
ල

ාෙ
ය

 

ෙ
ාරි
ස
රි
ක

 ස
ංල
ේ
දී
 

ක
ල
ාෙ
ය

  

ස
න්

ව
ාසි

ක
  

භ
ාවි

ත්
ය

 

 නි නිවාස ඒකක ✓  ✓  ✓      
ෙ ල් නිවාස ✓  ✓  ✓      
නිවාස සංකීර්ණ  ✓  ✓  ✓      
මන්වාසිකාගාර ✓  ✓  ✓      
නිල නිවාස/ මස්වක නිවාස ✓  ✓  ✓  ✓     
වැඩිහිටි නිවාස/ ආොධි  නිවාස ✓  ✓  ✓      
ළො නිවාස ✓  ✓  ✓      
දිවා සුරැකුම්ප ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      

ව
ාණි

ජ
 භ

ාවි
ත්

ය
න්

 

සිල්ලර භාණ්ඩ අමළවිසැල් ✓  ✓  ✓      
සුපිරි මවළදසැල් ✓  ✓       
ම ාග භාණ්ඩ ✓  ✓       
සාේපු සංකීර්ණ ✓  ✓       
කෘෂී කාර්ික නිෂ්පාදන අමළවිසැල් ✓  ✓   ✓     
මේහීය නිෂ්පාදන අමළවිසැල් ✓  ✓       
කෘි බීජ අමළවිසැල් ✓  ✓   ✓     
මපාම ාර  ා කෘිනාශක අමළවිසැල් ✓  ✓  ✓      
පශු සම්පපත් නිෂ්පාදන අමළවිසැල් ✓  ✓       
කෘි උපකරණ අමළවිසැල් ✓  ✓       
කෘි කාර්ික නිෂ්පාදන එකතු කිරීමම්ප 
ෙධයස්ථාන 

✓  ✓  ✓      

මභෝජනාගාර ✓  ✓  ✓      
ෙැණික්  ා ස්වර්ණාභාරණ ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
පාරිමභෝගික මස්වා ෙධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩා 
කැපීම්ප/රූපලාවනයාගාර/ජායාරූපාගාර 

✓  ✓  ✓      

මබ්කරි ✓  ✓  ✓      
ෙස්  ා ොළු අමළවිසැල් ✓  ✓  ✓      
ගෑස් ස  විදුලි ෙල (වා න සද ා පිරවුම්ප 
 ල්) 

✓  ✓  ✓      

ඉන්ධන පිරවුම්ප ල් ✓  ✓  ✓      
ෙහු ෙ ල් රථගාල්  ✓  ✓       

 

විවෘ  රථගාල් ✓  ✓   ✓     
රථවා න ප්රදර්ශනාගාර ✓  ✓       
වා න අෙ ර මකාටස් අමළවිසැල් (ෙද 
මකාටස්) 

✓  ✓  ✓      

අමනකුත් අෙ ර මකාටස්  ✓  ✓       
අවෙංගලයශාලා ✓  ✓  ✓      
ලී භාණ්ඩ අමළවිසැල් ✓  ✓       
ඇඹරුම්ප ල් ✓  ✓  ✓      
මලාන්ි/ඇදුම්ප පිරිසිදු කරන ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
සන්නිමේදන කුළුණු ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
ඉමලක්මට්රානික් උපකරණ අළුත්වැඩියා 
ෙධයස්ථාන 

✓  ✓  ✓      
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සුර ල් සතුන් අමළවි ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
වා න අළුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන 
I සැ ැල්ලු වා න 

IIෙර වා න 

✓  ✓  ✓      

ත්රීවිල්යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
ගෙඩා /ගුදම්ප ✓  ✓       

ස
ස

ෞඛ
ය

 භ
ාවි

ත්
ය

න්
 

මරෝ ල් ✓  ✓       
ධවදය ප්රතිකාර ඒකක  ✓  ✓       
පුේගලික මරෝ ල් ✓  ✓       
ධවදය උපමේශන මස්වා ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
රසායනාගාර මස්වා ✓  ✓  ✓      
ළො  ා ො ෘ සායන ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
ආයුර්මේද ධවදය ෙධයස්ථාන  ✓  ✓  ✓      
සත්ත්ව සායන  ා ප්රතිකාර ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
ඔසු සැල් ✓  ✓  ✓      
සම්පො න ෙධයස්ථාන ✓  ✓       

ආ
ය

ත්
න

 

භ
ාවි

ත්
ය

න්
 

කාර්යාල  ✓  ✓   ✓     
කාර්යාල සංකීර්ණ ✓  ✓       
වෘත්තීය කාර්යාල ✓  ✓  ✓  ✓     
ෙැංකු, මූලය ආය න ✓  ✓  ✓  ✓     
ස්වයංක්රීය මුදල් ගණුමදනු ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓  ✓     

අ
ධ

ය
ාෙ

න
 භ

ාවි
ත්

ය
න්

 

ජා යන් ර පාසැල්  ✓  ✓       
කාර්ික පාසැල්/වෘත්තීය පුහුණු ආය න ✓  ✓       
ූර්වළො විය සංවර්ධන ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
ප්රාථික අධයාපන ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
ේවිතීයික අධයාපන ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
 ෘතීය අධයාපන ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
මපෞේගලික උපකාරක පන්ති ✓  ✓  ✓      
මවනත් අධයාපන ෙධයස්ථාන 
(කලාය න/රංගාය න) 

✓  ✓       

ස
ංච

ාර
ක

 ක
ට

යු
තු

 

ලැගුම්ප ල් ✓  ✓       
උත්සව ශාලා ✓  ✓       
නාගරික ම ෝටල් ✓  ✓       
ආගන්තුක නිවාස ✓  ✓       
සංචාරක ම ෝටල් ✓  ✓       
සංචාරක ම ාරතුරු ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
කුලී රථ මස්වා ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
නිවාඩු නිමක් න ✓  ✓       
කොනා ම ෝටල්  ✓  ✓       
ආයුර්මේද පංචකර්ෙ ෙධයස්ථාන ✓  ✓       

වි
ස

ේ
ක

 හ
ා 

වි
ස

න
ෝද

 ක
ට

යු
තු

 

ළො උදයාන ✓  ✓  ✓      
උදයාන ✓  ✓  ✓      
විවෘ  ප්රමේශ ✓  ✓       
භූ දර්ශන ප්රමේශ ✓  ✓       
සිනොශාලා ✓  ✓       
සොජශාලා ✓  ✓       
කලාගාර/මකෞතුකාගාර ✓  ✓       
එළිෙ න් රංගශාලා ✓  ✓       
ගෘ ස්  ක්රීඩා ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
ශරීර සුවතා මධස්ථාන 
 
 

✓  ✓  ✓      

ක ර්
ම

ා

න්
ත්

 

භ
ා

වි
ත් ය න්

 ගෘ ස්  කර්ොන්  ✓  ✓  ✓      
කෘිකාර්ික නිෂ්පාදන ආශ්රි  කර්ොන්  ✓  ✓       
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ඇගලුේ හේ  ✓  ✓       
දැව/දැව භාණ්ඩ ස  ගෘ  භාණ්ඩ 
නිෂ්පාදන කර්ොන්  

✓  ✓       

ආ ාර  ා ෙධයසාර රහි  පාන කර්ොන්  ✓  ✓       
මේශීය ඖෂධ ස්ප්රීතු ස  සාරයන් ආශ්රි  
නිෂ්පාදන කර්ොන්  

✓  ✓       

මී කිරි නිෂ්පාදනය  ✓  ✓  ✓      

ප්රතිචක්රීයකරණ ක්රියාකාරකම්ප ආශ්රි  
කර්ොන්  

✓  ✓       

කර්ොන්  ආශ්රි  යටි ල ප සුකම්ප 
සම්පපාදි  ෙධයස්ථාන 

✓  ✓       

මගාඩනැගිලි ද්රවය නිෙැවුම්ප ආය න 
(ගමඩාල් නිෙවුම්ප) 

✓  ✓       

ස
ම

ාජ
 ස

ස්
ව

ා 

ප්රජා සංවර්ධන ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
සොජ  ා සංස්කෘතික ෙධයස්ථාන ✓  ✓  ✓      
ක්රීඩා ෙධයස්ථාන ගෘ ස්ථ ✓  ✓  ✓      
ප්රජා ශාලා ✓  ✓       
පුස් කාල ✓  ✓       
ශ්රවනාගාර  ා සම්පෙන්රණ ශාලා ✓  ✓  ✓      
පුනරුත් ාපන ෙධයස්ථාන ✓  ✓       
සුසාන භූි ✓  ✓  ✓      
ආදා නාගාර ✓  ✓  ✓      

කෘි 

කාර්මික 
ස ත්ව/වගා මගාවිපලවල්   ✓   ✓  ✓   
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ඇමුණුම් අංක  11 :- කලාෙ සංගුණකය ගණනය කිරීම  
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 සංවර්ධන 

සම්ීඩන 

ිශ්ලේෂණය 

සංලේදී කලාෙ 

ිශ්ලේෂණය 

ලන්වාසික 

කලාෙ සඳහා 

ලයෝගයතා භූමි 

ිශ්ලේෂණය 

මාර්ග 

සම් න්ධතාවය  

(Connectivity 

Analysis) 

ලස්වා  

සැෙයීම 

(Serviceab

le)  

ප්රමුඛ්තා 

භාිතය  

අ  ඉහළ ඝනත්වය  අඩු ඝනත්වය  ඉහළ 
ඝනත්වය 

ඉහළ ඝනත්වය ඉහළ 
ඝනත්වය 

වාණිජ  

ආ  මධම  
ඝනත්වය 

අඩු ඝනත්වය ඉහළ 
ඝනත්වය  

මධම  ඝනත්වය මධම  
ඝනත්වය 

මිශ්ර  

ඇ  අඩු ඝනත්වය අඩු ඝනත්වය ඉහළ 
ඝනත්වය 

අඩු ඝනත්වය අඩු 
ඝනත්වය 

ලන්වාසික  

ඈ  අඩු ඝනත්වය ඉහළ  ඝනත්වය අඩු ඝනත්වය මධම  ඝනත්වය අඩු 
ඝනත්වය 

කෘෂිකාර්මික 

ඉ  අඩු ඝනත්වය මධම  
ඝනත්වය 

අඩු ඝනත්වය මධම  ඝනත්වය අඩු 
ඝනත්වය 

වාණිජ 
කෘෂිකාර්මික  

ඊ  අඩු ඝනත්වය ඉහළ  ඝනත්වය අඩු ඝනත්වය අඩු ඝනත්වය අඩු 
ඝනත්වය 

පාරිසරික 
සංලේදී 
කලාපය  
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එලමන්ම , කලාෙ වල  ලන්වාසික  භාිතය 2031 වර්ෂලේදී  ලකලස්  සිදු  ිය යුතුද යන්න ීරණය 

කිරීලම්දී ජනගහන වර්ධන ලේගය අනුව එය ගණනය කරන ලදි. 

කලාෙය  
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වාණිජ කලාපය  8369 10245 2092 2561 1876 469 

මිශ්ර කලාපය  10849 13660 2712 3415 2811 703 

ලන්වාසික කලාපය  31499 44397 7875 11099 12898 3225 

කර්ොන්  කලාපය  0 0 0 0 0 0 

පාරිසරික සංමේදී 

කලාපය  

734 734 184 183 0 0 

කෘෂිකාර්මික 

කලාපය   

1513 1513 378 378 0 0 

වාණිජ කෘිකාර්ික 

කලාපය 

2276 2276 569 569 0 0 

එකතුව  58,624 72,825 14,813 18,206 17,385 4,396 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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පුේගල අවකාශීය ප්රමණය  

ලමහිදී එක් එක් කලාප ුල පුේගලලයකුට අවශ භූමි ප්රමාණය පහත පරිදි ගණනය කරන ලදි.  

 

කලාෙය  එක් පුේගලලයකුට අවශය භූමි ප්රමානය (වර්ග 

මීටර් ) 

වාණිජ කලාපය  20 

මිශ්ර කලාපය  40 

ලන්වාසික කලාපය  50 

කර්ොන්  කලාපය  60 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 

 

 

කලාෙ  සංගුණකය = ලයෝජිත භූමි භාිතය / සංවර්ධනය කළ හැකි ඉඩම් ප්රමාණය  

  

වගුව : කලාෙ සංගුණකය ගණනය කිරීම  

 

කලාෙය  2031 

ජනගහන

ය  

සංසරණ 

ජනගහනය  

(Commuter 

Population) 

මුළු 

ජනගහන

ය  

එක් 

පුේගලලයකු

ට අවශය 

භූමි 

ප්රමාණය  

අවශය 

මුළු භූමි 

ප්රමානය  

සංවර්ධන

ය කළ 

හැකි 

ඉඩම් 

ප්රමානය   

කලාො 

සංගුණක

ය 

වාණිජ 
කලාපය  

10245 11728 21973 50 1098645 724311 1.5 

මිශ්ර 
කලාපය  

13660 20488 34148 40 1365915 1274834 1.1 

ලන්වාසි
ක 
කලාපය  

44397 36444 80841 50 4042050 4023968 1.0 

කර්ො
න්  
කලාපය  

0 7000 7000 40 280000 488598 0.6 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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ඇමුණුම් අංක 12 :- වාණිජ කලාෙය - කලාීකරණ මායිම් හා ඛ්ණ්ඩාංක  
 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය   X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක  

1 81.01199925 8.372205302 

2 81.00868993 8.366626103 

3 81.00852591 8.366399825 

4 81.00633131 8.367265556 

5 81.00542873 8.365900634 

6 81.00514763 8.366003469 

7 81.00492843 8.365676459 

8 81.00512882 8.365431706 

9 81.00585959 8.363499994 

10 81.00674206 8.360675859 

11 81.00651765 8.360540735 

12 81.00696071 8.359053119 

13 81.00794385 8.358200055 

14 81.00720141 8.357364023 

15 81.0084877 8.354836606 

16 81.00872762 8.354271793 

17 81.01049703 8.345899133 

18 81.01005716 8.346045446 

19 81.00885761 8.34671976 

20 81.00848697 8.347519603 

21 81.00840007 8.347501661 

22 81.0081854 8.347523498 

23 81.00763064 8.347635825 

24 81.00714083 8.347628237 

25 81.00679938 8.347674339 

26 81.00656014 8.347857091 

27 81.00634112 8.348079559 

28 81.00609867 8.348248658 

29 81.00594003 8.34829979 

30 81.00575888 8.348308289 

31 81.00531842 8.348228539 

32 81.00513784 8.348279232 

33 81.00505613 8.348327036 

34 81.00483234 8.348585747 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

233 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

35 81.0045465 8.348825298 

36 81.00412435 8.349116196 

37 81.00385556 8.349239168 

38 81.00287372 8.349565097 

39 81.00184471 8.349740888 

40 81.00072413 8.350180116 

41 81.00611249 8.356381306 

42 81.00575833 8.356764345 

43 81.00561434 8.357045568 

44 81.00537429 8.357722968 

45 81.0038976 8.360047037 

46 81.00302003 8.360866608 

47 81.00214205 8.361509857 

48 81.00154015 8.36275055 

49 81.00100643 8.363276565 

50 81.00083287 8.363908074 

51 81.0006029 8.364204959 

52 81.00119173 8.364801794 

53 81.00218129 8.365690323 

54 81.00238209 8.366251002 

55 81.00206154 8.366677136 

56 81.00172588 8.36770132 

57 81.00272162 8.369753751 

58 81.0049227 8.374744252 

59 81.00524997 8.375320885 

60 81.00591098 8.375975076 

61 81.006321 8.376568799 

62 81.00657599 8.377075812 

63 81.00671006 8.377894094 

64 81.0068212 8.378225454 

65 81.00718024 8.37874123 

66 81.00747871 8.378949015 

67 81.0075918 8.379542876 

68 81.00832143 8.380510412 

69 81.00850931 8.380881644 

70 81.00912339 8.38340173 

71 81.0099537 8.384252189 

72 81.00995394 8.384659167 

73 81.01301292 8.38915129 

74 81.01403478 8.388160817 

75 81.01440464 8.387752236 

76 81.01303787 8.386085192 
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77 81.01253558 8.385300264 

78 81.01239614 8.384840881 

79 81.01437016 8.383014505 

80 81.01608524 8.381615401 

81 81.016827 8.381297506 

82 81.0167187 8.381047415 

83 81.01590043 8.379505264 

84 81.01199925 8.372205302 

85 81.01199925 8.372205302 

86 81.00868993 8.366626103 

87 81.00852591 8.366399825 

88 81.00633131 8.367265556 

89 81.00542873 8.365900634 

90 81.00514763 8.366003469 

91 81.00492843 8.365676459 

92 81.00512882 8.365431706 

93 81.00585959 8.363499994 

94 81.00674206 8.360675859 

95 81.00651765 8.360540735 

96 81.00696071 8.359053119 

97 81.00794385 8.358200055 

98 81.00796252 8.358225549 

99 81.008766 8.35783359 

100 81.01060216 8.355555596 

101 81.01047162 8.352787842 

102 81.01405808 8.352826727 

103 81.0140605 8.351992373 

104 81.0138009 8.351572477 

105 81.01379785 8.351224054 

106 81.01256393 8.348903265 

107 81.01195424 8.347877564 

108 81.01165286 8.347660287 

109 81.01099717 8.347087844 

110 81.01123317 8.346102261 

111 81.01076933 8.345919759 

112 81.01049703 8.345899133 

113 81.0101822 8.345990903 

114 81.00922461 8.346455485 

115 81.0090334 8.346569063 

116 81.00885761 8.34671976 

117 81.00870821 8.346978335 

118 81.00866537 8.347134615 
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119 81.00848697 8.347519603 

120 81.00840007 8.347501661 

121 81.0081854 8.347523498 

122 81.00763064 8.347635825 

123 81.00714083 8.347628237 

124 81.00679938 8.347674339 

125 81.00656014 8.347857091 

126 81.00634112 8.348079559 

127 81.00609867 8.348248658 

128 81.00594003 8.34829979 

129 81.00575888 8.348308289 

130 81.00531842 8.348228539 

131 81.00513784 8.348279232 

132 81.00505613 8.348327036 

133 81.00483234 8.348585747 

134 81.0045465 8.348825298 

135 81.00412435 8.349116196 

136 81.00385556 8.349239168 

137 81.00287372 8.349565097 

138 81.00184471 8.349740888 

139 81.00072413 8.350180116 

140 81.00451654 8.354544638 

141 81.00453837 8.354504342 

142 81.00452173 8.354550608 

143 81.00611249 8.356381306 

144 81.00606326 8.356434855 

145 81.00575833 8.356764345 

146 81.00561434 8.357045568 

147 81.00537429 8.357722968 

148 81.0038976 8.360047037 

149 81.00302003 8.360866608 

150 81.00214205 8.361509857 

151 81.00154015 8.36275055 

152 81.00100643 8.363276565 

153 81.00083287 8.363908074 

154 81.0006029 8.364204959 

155 81.00119173 8.364801794 

156 81.00218129 8.365690323 

157 81.00238209 8.366251002 

158 81.00206154 8.366677136 

159 81.00172588 8.36770132 

160 81.00272162 8.369753751 
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161 81.0049227 8.374744252 

162 81.00524997 8.375320885 

163 81.00591098 8.375975076 

164 81.006321 8.376568799 

165 81.00657599 8.377075812 

166 81.00671006 8.377894094 

167 81.0068212 8.378225454 

168 81.00718024 8.37874123 

169 81.00747871 8.378949015 

170 81.0075918 8.379542876 

171 81.00832143 8.380510412 

172 81.00850931 8.380881644 

173 81.00912339 8.38340173 

174 81.0099537 8.384252189 

175 81.00995394 8.384659167 

176 81.01301292 8.38915129 

177 81.01403478 8.388160817 

178 81.01440464 8.387752236 

179 81.01303787 8.386085192 

180 81.01253558 8.385300264 

181 81.01239614 8.384840881 

182 81.01437016 8.383014505 

183 81.01608524 8.381615401 

184 81.016827 8.381297506 

185 81.0167187 8.381047415 

186 81.01590043 8.379505264 

187 81.01199925 8.372205302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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සිතියම (අ). වාණිජ කලාෙය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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ඇමුණුම්  අංක 13 :- මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා ඛ්න්ඩාංක  
 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක 

1 81.0364284 8.415446337 

2 81.03492991 8.411764683 

3 81.03279067 8.40634686 

4 81.0313069 8.402529553 

5 81.0288906 8.396133636 

6 81.02571556 8.38865505 

7 81.02338103 8.382739271 

8 81.01565077 8.369968126 

9 81.01277124 8.365108695 

10 81.01254791 8.364815046 

11 81.01270905 8.364766287 

12 81.01320861 8.364694966 

13 81.01423558 8.364592901 

14 81.01735179 8.364339466 

15 81.01840964 8.364267972 

16 81.01857128 8.364282273 

17 81.01882063 8.36438565 

18 81.01898205 8.3627586 

19 81.01938736 8.359671546 

20 81.01985321 8.356692762 

21 81.01955719 8.3554665 

22 81.0195236 8.354778407 

23 81.01954566 8.35440023 

24 81.01965011 8.354109399 

25 81.01988177 8.353852983 

26 81.0199661 8.353838373 

27 81.022563 8.353916253 

28 81.02342582 8.353900768 

29 81.02370023 8.353027065 

30 81.02389867 8.352844218 

31 81.02416827 8.352662502 

32 81.02447311 8.352341945 

33 81.0249656 8.351664824 

34 81.02530598 8.351297965 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

35 81.02472897 8.351056067 

36 81.02338746 8.350635851 

37 81.02142208 8.349914525 

38 81.01772878 8.348189454 

39 81.01506881 8.346621981 

40 81.01493266 8.346572868 

41 81.01472282 8.346552349 

42 81.01249124 8.346537759 

43 81.01206799 8.34643245 

44 81.01123231 8.346097405 

45 81.0109963 8.347082985 

46 81.01165199 8.347655426 

47 81.01195337 8.347872702 

48 81.01256306 8.348898399 

49 81.01379697 8.351219179 

50 81.01380003 8.351567601 

51 81.01405962 8.351987496 

52 81.0140572 8.352821847 

53 81.01047075 8.352782963 

54 81.01060129 8.355550706 

55 81.00876514 8.357828692 

56 81.00796166 8.358220649 

57 81.00794299 8.358195156 

58 81.00695986 8.359048217 

59 81.0065168 8.360535827 

60 81.00674121 8.360670951 

61 81.00585874 8.363495075 

62 81.00512797 8.36542678 

63 81.00492758 8.365671533 

64 81.00514678 8.365998541 

65 81.00542789 8.365895706 

66 81.00633046 8.367260623 

67 81.00852506 8.366394895 

68 81.00868908 8.366621173 

69 81.01199838 8.372200352 

70 81.01589955 8.379500288 

71 81.01671781 8.381042433 

72 81.01682612 8.381292523 

73 81.01608435 8.381610417 

74 81.01436928 8.383009517 

75 81.01239527 8.384835885 

76 81.0125347 8.385295267 

77 81.013037 8.386080192 

78 81.01440376 8.38774723 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

79 81.0140339 8.38815581 

80 81.01301205 8.389146279 

81 81.00995308 8.384654172 

82 81.00995283 8.384247195 

83 81.00912253 8.38339674 

84 81.00850845 8.380876663 

85 81.00832057 8.380505432 

86 81.00759094 8.379537899 

87 81.00747786 8.378944041 

88 81.00717939 8.378736256 

89 81.00682035 8.378220483 

90 81.00670921 8.377889124 

91 81.00657514 8.377070845 

92 81.00632015 8.376563833 

93 81.00591013 8.375970112 

94 81.00524912 8.375315924 

95 81.00492185 8.374739293 

96 81.00272078 8.36974881 

97 81.00172505 8.367696387 

98 81.0020607 8.366672206 

99 81.00238125 8.366246074 

100 81.00218045 8.365685397 

101 81.0011909 8.36479687 

102 81.00060207 8.364200039 

103 81.00083204 8.363903154 

104 81.0010056 8.363271648 

105 81.00153932 8.362745634 

106 81.00214122 8.361504945 

107 81.00301919 8.360861699 

108 81.00389676 8.36004213 

109 81.00537345 8.357718071 

110 81.00561349 8.357040672 

111 81.00575748 8.35675945 

112 81.00611164 8.356376413 

113 81.00455271 8.354582352 

114 81.00476952 8.355766018 

115 81.00481231 8.357430432 

116 81.00370219 8.35928539 

117 81.00298199 8.360272782 

118 81.00214145 8.360931252 

119 80.99993638 8.361766788 

120 80.99941007 8.362810244 

121 80.99712091 8.362382141 

122 80.99657761 8.362562831 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

123 80.99649273 8.362645172 

124 80.99651646 8.362778744 

125 80.99860943 8.364061409 

126 80.99981181 8.366164301 

127 80.99981196 8.366421452 

128 80.99951591 8.366809527 

129 80.99944952 8.367303419 

130 81.00034711 8.367983378 

131 81.00104467 8.369701547 

132 81.00049416 8.370930925 

133 81.00086929 8.37152786 

134 81.00071974 8.372142395 

135 81.00119807 8.372851608 

136 81.0017414 8.374829083 

137 81.00260997 8.376467902 

138 81.00343022 8.376285884 

139 81.00390393 8.375813609 

140 81.0048337 8.375867523 

141 81.0053809 8.37635735 

142 81.00592831 8.377210249 

143 81.00600154 8.377718508 

144 81.0056189 8.378045502 

145 81.0051813 8.377936839 

146 81.0050489 8.378527734 

147 81.00546802 8.378623787 

148 81.00537399 8.378999278 

149 81.00512629 8.379372498 

150 81.0049042 8.379530663 

151 81.00521163 8.38002631 

152 81.00567303 8.37973187 

153 81.00584293 8.379320285 

154 81.0059399 8.37888454 

155 81.00640162 8.378690626 

156 81.0067422 8.379150318 

157 81.00649931 8.379465125 

158 81.0065482 8.379924989 

159 81.00718171 8.380129313 

160 81.00758946 8.381233369 

161 81.00761542 8.38213888 

162 81.00778394 8.382689089 

163 81.00809664 8.383239212 

164 81.00819307 8.383765537 

165 81.00901106 8.385487754 

166 81.00941994 8.386157449 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

167 81.00990039 8.385989674 

168 81.01093468 8.387759609 

169 81.01285868 8.390605689 

170 81.01343693 8.390902645 

171 81.01458877 8.390700332 

172 81.01584381 8.390868812 

173 81.01641548 8.391608409 

174 81.01718512 8.392780329 

175 81.01766642 8.393952425 

176 81.01705998 8.395072011 

177 81.01754641 8.396119747 

178 81.01869867 8.397142795 

179 81.01893373 8.396973 

180 81.01971538 8.396614338 

181 81.02117724 8.39813735 

182 81.02276472 8.400600766 

183 81.02339047 8.402155587 

184 81.02359184 8.403175006 

185 81.02399285 8.404715331 

186 81.02399348 8.405696315 

187 81.02418619 8.406437911 

188 81.0247151 8.406844321 

189 81.02531589 8.40693964 

190 81.02579668 8.407250374 

191 81.02634832 8.407820515 

192 81.02757785 8.411843094 

193 81.02824794 8.413564065 

194 81.02914119 8.413995454 

195 81.0296218 8.414019065 

196 81.03039062 8.413827149 

197 81.03262751 8.417031811 

198 81.03628316 8.421623237 

199 81.03815893 8.423703567 

200 81.04060442 8.427071418 

201 81.04340683 8.424494569 

202 81.04319942 8.424103295 

203 81.03815624 8.418441793 

204 81.0372802 8.417439189 

205 81.0370634 8.417123507 

206 81.03666504 8.416172585 

207 81.0364284 8.415446337 

  
මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ආ). මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය  

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022    
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම්  අංක 13 :- මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා ඛ්න්ඩාංක  

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක 

1 80.98437 8.350966 

2 80.98444 8.350865 

3 80.98456 8.350991 

4 80.98483 8.351141 

5 80.98497 8.351181 

6 80.98521 8.351176 

7 80.98472 8.346073 

8 80.98478 8.345859 

9 80.98485 8.345098 

10 80.98489 8.344319 

11 80.98487 8.344145 

12 80.98465 8.343347 

13 80.9846 8.343011 

14 80.98462 8.342748 

15 80.98449 8.342763 

16 80.9842 8.342703 

17 80.98407 8.342636 

18 80.98406 8.342519 

19 80.9837 8.342171 

20 80.98327 8.341698 

21 80.98132 8.335959 

22 80.98133 8.335451 

23 80.98155 8.334823 

24 80.98194 8.334626 

25 80.98084 8.333538 

26 80.98077 8.333599 

27 80.98057 8.333654 

28 80.97988 8.333001 

29 80.97935 8.33246 

30 80.97836 8.331247 

31 80.9754 8.327775 

32 80.97553 8.32727 

33 80.97558 8.326719 

34 80.97556 8.326347 

35 80.97542 8.325655 

36 80.97538 8.325609 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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37 80.97366 8.324644 

38 80.97296 8.324327 

39 80.97158 8.326245 

40 80.97119 8.326638 

41 80.96937 8.328828 

42 80.97 8.330454 

43 80.9729 8.333684 

44 80.97283 8.334188 

45 80.97318 8.334451 

46 80.97412 8.335018 

47 80.97446 8.334946 

48 80.97513 8.335203 

49 80.97478 8.336546 

50 80.97587 8.338604 

51 80.97716 8.340869 

52 80.97808 8.34118 

53 80.97912 8.342077 

54 80.98046 8.343404 

55 80.98114 8.344373 

56 80.98129 8.345521 

57 80.98133 8.346777 

58 80.98197 8.347566 

59 80.98223 8.348822 

60 80.98223 8.349435 

61 80.98301 8.349932 

62 80.98298 8.35028 

63 80.98284 8.350953 

64 80.98288 8.351334 

65 80.98306 8.351663 

66 80.98313 8.351559 

67 80.98331 8.351409 

68 80.98415 8.351086 

69 80.98437 8.350966 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ඇ). මිශ්ර සංවර්ධන කලාෙය 

 

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 14 :- ලන්වාසික කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා ඛ්න්ඩාංක 
 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක 

1 81.01277 8.365114 

2 81.01177 8.365507 

3 81.01063 8.36596 

4 81.01277 8.365114 

5 81.01277 8.365114 

6 81.01565 8.369973 

7 81.02338 8.382744 

8 81.02572 8.38866 

9 81.02889 8.396139 

10 81.03131 8.402535 

11 81.03279 8.406352 

12 81.03493 8.41177 

13 81.03643 8.415451 

14 81.03667 8.416178 

15 81.03706 8.417129 

16 81.03728 8.417444 

17 81.03816 8.418447 

18 81.0432 8.424108 

19 81.04341 8.4245 

20 81.04456 8.424133 

21 81.04673 8.421524 

22 81.04747 8.418066 

23 81.05047 8.415536 

24 81.05095 8.414082 

25 81.05292 8.412591 

26 81.05532 8.41205 

27 81.0638 8.412826 

28 81.06395 8.412519 

29 81.06427 8.412377 

30 81.06403 8.412125 

31 81.06204 8.411954 

32 81.05901 8.410867 

33 81.0555 8.410256 

34 81.05621 8.408745 

35 81.0542 8.407052 
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36 81.054 8.405018 

37 81.05263 8.403799 

38 81.04163 8.405308 

39 81.04134 8.402652 

40 81.0437 8.399905 

41 81.04349 8.398884 

42 81.03994 8.398217 

43 81.03878 8.396543 

44 81.03954 8.393651 

45 81.03991 8.392019 

46 81.03958 8.391526 

47 81.03702 8.388179 

48 81.03688 8.387883 

49 81.03847 8.386987 

50 81.04006 8.386722 

51 81.04197 8.386505 

52 81.04251 8.385943 

53 81.04308 8.385095 

54 81.04333 8.384842 

55 81.04748 8.385201 

56 81.04845 8.385177 

57 81.04955 8.385197 

58 81.04998 8.385282 

59 81.05061 8.385723 

60 81.05185 8.384303 

61 81.05175 8.384003 

62 81.05141 8.383389 

63 81.05101 8.383017 

64 81.05078 8.382921 

65 81.05052 8.382967 

66 81.05009 8.382874 

67 81.04941 8.382785 

68 81.04897 8.382421 

69 81.04887 8.381993 

70 81.0489 8.381718 

71 81.04857 8.381677 

72 81.04824 8.381695 

73 81.0478 8.381773 

74 81.04706 8.381652 

75 81.04714 8.381434 

76 81.04709 8.381343 

77 81.04667 8.381311 

78 81.04662 8.38123 

79 81.0466 8.381102 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

249 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

80 81.04612 8.380794 

81 81.04612 8.380717 

82 81.04625 8.38053 

83 81.04626 8.38043 

84 81.04618 8.380294 

85 81.04601 8.380112 

86 81.04609 8.379953 

87 81.0461 8.379862 

88 81.04599 8.37984 

89 81.04577 8.37944 

90 81.04551 8.37936 

91 81.04461 8.379363 

92 81.04441 8.379264 

93 81.04436 8.379164 

94 81.04444 8.378977 

95 81.04446 8.378509 

96 81.04438 8.378346 

97 81.04398 8.378101 

98 81.04395 8.377951 

99 81.04399 8.377846 

100 81.0442 8.377801 

101 81.04424 8.377646 

102 81.04407 8.377433 

103 81.0442 8.377396 

104 81.04426 8.377287 

105 81.04421 8.377187 

106 81.04345 8.376815 

107 81.04321 8.376834 

108 81.04273 8.376811 

109 81.04258 8.376709 

110 81.04218 8.376298 

111 81.04178 8.376262 

112 81.04165 8.376148 

113 81.04166 8.375935 

114 81.04157 8.375894 

115 81.04136 8.375976 

116 81.04115 8.375931 

117 81.04103 8.375763 

118 81.04105 8.375626 

119 81.0411 8.37559 

120 81.04127 8.375672 

121 81.04139 8.375649 

122 81.04141 8.375549 

123 81.04156 8.37549 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

250 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

124 81.04161 8.375417 

125 81.04159 8.375344 

126 81.04143 8.375231 

127 81.04139 8.374935 

128 81.04146 8.374785 

129 81.04146 8.374708 

130 81.04139 8.374581 

131 81.0414 8.37444 

132 81.04144 8.374286 

133 81.0415 8.374226 

134 81.04158 8.374217 

135 81.04161 8.374113 

136 81.04157 8.374045 

137 81.04129 8.373986 

138 81.04112 8.374118 

139 81.04104 8.37414 

140 81.04102 8.37409 

141 81.04107 8.373954 

142 81.041 8.373841 

143 81.04099 8.373716 

144 81.04082 8.37355 

145 81.04053 8.373355 

146 81.04045 8.373173 

147 81.04034 8.37305 

148 81.04018 8.373032 

149 81.04007 8.373078 

150 81.03998 8.372996 

151 81.04002 8.372837 

152 81.03989 8.37271 

153 81.03958 8.372683 

154 81.03966 8.372524 

155 81.03961 8.372353 

156 81.03924 8.372138 

157 81.03899 8.372094 

158 81.0389 8.372029 

159 81.03895 8.371943 

160 81.03891 8.371861 

161 81.03863 8.37167 

162 81.03825 8.371525 

163 81.03819 8.371639 

164 81.03811 8.371707 

165 81.03799 8.371655 

166 81.03777 8.371419 

167 81.03749 8.371311 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

251 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

168 81.0372 8.371392 

169 81.03714 8.37132 

170 81.03715 8.371109 

171 81.03723 8.370924 

172 81.03723 8.37056 

173 81.0371 8.370512 

174 81.03701 8.370552 

175 81.03695 8.370641 

176 81.03682 8.370657 

177 81.03671 8.370601 

178 81.03658 8.370666 

179 81.03625 8.370318 

180 81.03613 8.370254 

181 81.03606 8.370076 

182 81.03605 8.369737 

183 81.03593 8.369511 

184 81.0358 8.369511 

185 81.03542 8.369341 

186 81.03531 8.369261 

187 81.03529 8.369075 

188 81.03548 8.368824 

189 81.03557 8.368663 

190 81.03559 8.368445 

191 81.03553 8.368388 

192 81.03539 8.368388 

193 81.03512 8.368485 

194 81.03498 8.368477 

195 81.03485 8.368332 

196 81.03478 8.368049 

197 81.03478 8.367904 

198 81.03471 8.367759 

199 81.03472 8.367668 

200 81.03506 8.367566 

201 81.03505 8.367499 

202 81.03491 8.367362 

203 81.03492 8.367271 

204 81.03501 8.367105 

205 81.03491 8.36691 

206 81.03491 8.366769 

207 81.03509 8.366657 

208 81.0352 8.366657 

209 81.03533 8.366732 

210 81.03543 8.366715 

211 81.03544 8.366661 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

252 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

212 81.0354 8.366562 

213 81.03526 8.366423 

214 81.03519 8.36623 

215 81.0352 8.365928 

216 81.03508 8.365737 

217 81.03493 8.365671 

218 81.03489 8.3656 

219 81.03492 8.365468 

220 81.03501 8.365339 

221 81.03502 8.365231 

222 81.03483 8.365182 

223 81.0347 8.365115 

224 81.03464 8.365037 

225 81.03466 8.364805 

226 81.03451 8.36466 

227 81.03444 8.364444 

228 81.03457 8.364266 

229 81.03456 8.364195 

230 81.0345 8.364175 

231 81.03402 8.364229 

232 81.03358 8.364347 

233 81.03331 8.364387 

234 81.03326 8.36435 

235 81.03325 8.364287 

236 81.03372 8.36408 

237 81.03372 8.364001 

238 81.03342 8.364001 

239 81.03338 8.36372 

240 81.03339 8.363508 

241 81.03319 8.363508 

242 81.03312 8.363446 

243 81.03315 8.363355 

244 81.03322 8.363293 

245 81.03324 8.363235 

246 81.03323 8.363011 

247 81.03309 8.362936 

248 81.03293 8.362729 

249 81.0328 8.362721 

250 81.03275 8.362489 

251 81.03258 8.362485 

252 81.0323 8.362394 

253 81.03213 8.36229 

254 81.0321 8.362245 

255 81.03209 8.362158 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

253 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

256 81.03216 8.362054 

257 81.03216 8.361926 

258 81.03211 8.361872 

259 81.03189 8.361851 

260 81.03186 8.361818 

261 81.03191 8.361607 

262 81.0319 8.361433 

263 81.03195 8.361243 

264 81.03186 8.360881 

265 81.03192 8.360583 

266 81.03185 8.360504 

267 81.03186 8.360442 

268 81.03201 8.360392 

269 81.03201 8.360338 

270 81.03186 8.360061 

271 81.03166 8.360069 

272 81.03134 8.360206 

273 81.03107 8.359974 

274 81.03103 8.359835 

275 81.03065 8.35962 

276 81.03071 8.359504 

277 81.0307 8.359429 

278 81.03027 8.359479 

279 81.02988 8.359615 

280 81.02963 8.359781 

281 81.02936 8.359764 

282 81.02924 8.359681 

283 81.02929 8.359288 

284 81.02909 8.359196 

285 81.02887 8.359029 

286 81.02879 8.358796 

287 81.02879 8.358428 

288 81.02849 8.358186 

289 81.02832 8.357961 

290 81.02833 8.357869 

291 81.02846 8.357685 

292 81.02846 8.35756 

293 81.02818 8.357241 

294 81.02791 8.357001 

295 81.02779 8.356725 

296 81.02784 8.356466 

297 81.02779 8.356255 

298 81.02782 8.356021 

299 81.02767 8.355851 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

254 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

300 81.02767 8.355736 

301 81.0278 8.355702 

302 81.02801 8.355754 

303 81.02808 8.355695 

304 81.02823 8.35548 

305 81.0284 8.35497 

306 81.02828 8.354693 

307 81.02803 8.354694 

308 81.02774 8.354442 

309 81.02757 8.353854 

310 81.02765 8.353737 

311 81.02763 8.353723 

312 81.02764 8.353689 

313 81.02723 8.35342 

314 81.02711 8.353232 

315 81.02693 8.353137 

316 81.02681 8.35293 

317 81.02652 8.352814 

318 81.02644 8.352648 

319 81.02652 8.352296 

320 81.02628 8.352353 

321 81.02619 8.352192 

322 81.0256 8.35177 

323 81.0256 8.351699 

324 81.02568 8.351578 

325 81.02531 8.351303 

326 81.02497 8.35167 

327 81.02447 8.352347 

328 81.02417 8.352667 

329 81.0239 8.352849 

330 81.0237 8.353032 

331 81.02343 8.353906 

332 81.02256 8.353921 

333 81.01997 8.353843 

334 81.01988 8.353858 

335 81.01965 8.354114 

336 81.01955 8.354405 

337 81.01952 8.354783 

338 81.01956 8.355471 

339 81.01985 8.356698 

340 81.01939 8.359676 

341 81.01898 8.362764 

342 81.01882 8.364391 

343 81.01857 8.364287 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

255 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

344 81.01841 8.364273 

345 81.01735 8.364344 

346 81.01424 8.364598 

347 81.01321 8.3647 

348 81.01271 8.364771 

349 81.01255 8.36482 

350 81.01277 8.365114 

 

  මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

256 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ඈ). ලන්වාසික කලාෙය  

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

257 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම අංක 14 :- ලන්වාසික කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා ඛ්න්ඩාංක 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක  

1 81.10435 8.391318 

2 81.10423 8.391258 

3 81.10369 8.391266 

4 81.10344 8.391227 

5 81.103 8.391105 

6 81.1026 8.390926 

7 81.102 8.390801 

8 81.10031 8.390739 

9 81.0998 8.390425 

10 81.09975 8.390284 

11 81.09948 8.39008 

12 81.09926 8.389496 

13 81.09912 8.388927 

14 81.09892 8.388448 

15 81.09916 8.387773 

16 81.0991 8.387504 

17 81.09872 8.387557 

18 81.0987 8.387234 

19 81.09864 8.386995 

20 81.09865 8.386854 

21 81.09733 8.386532 

22 81.0969 8.386367 

23 81.09692 8.386052 

24 81.09668 8.385877 

25 81.09546 8.385622 

26 81.09416 8.385927 

27 81.09424 8.38516 

28 81.09414 8.384837 

29 81.09315 8.384716 

30 81.09286 8.383899 

31 81.09246 8.383669 

32 81.09286 8.382793 

33 81.09283 8.382076 

34 81.09273 8.381559 

35 81.09251 8.381085 

36 81.09257 8.380583 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

258 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

37 81.09277 8.380195 

38 81.09286 8.379099 

39 81.09349 8.377567 

40 81.09331 8.376875 

41 81.09071 8.375954 

42 81.09036 8.375679 

43 81.08962 8.375342 

44 81.08744 8.373467 

45 81.08652 8.373153 

46 81.0855 8.372353 

47 81.08516 8.372278 

48 81.08524 8.3709 

49 81.08496 8.370989 

50 81.08475 8.371107 

51 81.08442 8.371231 

52 81.08399 8.371457 

53 81.08305 8.371669 

54 81.08281 8.371779 

55 81.08223 8.37187 

56 81.08223 8.371743 

57 81.08211 8.371673 

58 81.08187 8.371718 

59 81.08173 8.371857 

60 81.0816 8.371901 

61 81.08123 8.371838 

62 81.08118 8.371769 

63 81.08122 8.37163 

64 81.08164 8.371566 

65 81.08174 8.371459 

66 81.08181 8.371212 

67 81.08177 8.371042 

68 81.08182 8.370814 

69 81.08162 8.370643 

70 81.08156 8.370504 

71 81.08167 8.370321 

72 81.0816 8.370087 

73 81.08161 8.369866 

74 81.08113 8.369702 

75 81.08102 8.369544 

76 81.08108 8.369361 

77 81.08119 8.369266 

78 81.08126 8.36907 

79 81.08134 8.368994 

80 81.08145 8.368697 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

259 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

81 81.08145 8.368381 

82 81.08135 8.368172 

83 81.08118 8.368014 

84 81.08095 8.367926 

85 81.08093 8.367768 

86 81.08084 8.367679 

87 81.08069 8.36761 

88 81.08065 8.367522 

89 81.0807 8.367161 

90 81.08063 8.367136 

91 81.08057 8.367032 

92 81.08005 8.367107 

93 81.07931 8.366018 

94 81.07915 8.365826 

95 81.07849 8.365088 

96 81.07821 8.365028 

97 81.07823 8.364839 

98 81.07816 8.36465 

99 81.07818 8.364584 

100 81.07835 8.364423 

101 81.07842 8.364161 

102 81.07839 8.363789 

103 81.07829 8.363634 

104 81.07841 8.363383 

105 81.07836 8.363045 

106 81.07815 8.362906 

107 81.07793 8.362804 

108 81.07666 8.361749 

109 81.0753 8.362295 

110 81.07398 8.360776 

111 81.07167 8.35871 

112 81.07151 8.356938 

113 81.07066 8.350505 

114 81.07032 8.348195 

115 81.07007 8.346883 

116 81.05806 8.346846 

117 81.05932 8.352079 

118 81.06104 8.358554 

119 81.06432 8.37009 

120 81.06986 8.371323 

121 81.07167 8.373982 

122 81.07489 8.378278 

123 81.07585 8.381832 

124 81.07582 8.381988 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

260 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

125 81.07599 8.382546 

126 81.07638 8.383351 

127 81.07671 8.383919 

128 81.07748 8.384155 

129 81.07862 8.384264 

130 81.07985 8.384308 

131 81.08084 8.384604 

132 81.08442 8.385026 

133 81.08526 8.384993 

134 81.08592 8.387546 

135 81.08736 8.388765 

136 81.08859 8.390487 

137 81.08907 8.392019 

138 81.08982 8.394721 

139 81.09406 8.397167 

140 81.09479 8.400815 

141 81.09551 8.403267 

142 81.0959 8.406527 

143 81.0966 8.408841 

144 81.10079 8.41162 

145 81.10367 8.414769 

146 81.10739 8.417248 

147 81.11035 8.416994 

148 81.11117 8.413515 

149 81.10922 8.406875 

150 81.10705 8.401617 

151 81.10666 8.400374 

152 81.10734 8.397236 

153 81.10681 8.392976 

154 81.10527 8.391717 

155 81.10461 8.391584 

156 81.10438 8.391436 

157 81.10435 8.391318 

 

  මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

261 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ඉ). ලන්වාසික කලාෙය  

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

262 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 14 :- ලන්වාසික කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා ඛ්න්ඩාංක 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක  

1 80.98667 8.354624 

2 80.98763 8.352943 

3 80.98724 8.348481 

4 80.98834 8.347057 

5 80.98922 8.345735 

6 80.99 8.344479 

7 80.99373 8.344338 

8 80.99544 8.344228 

9 80.99553 8.343748 

10 80.99555 8.343768 

11 80.99613 8.341197 

12 80.99496 8.339362 

13 80.99477 8.337673 

14 80.99459 8.337364 

15 80.99414 8.337166 

16 80.99333 8.337255 

17 80.99308 8.337385 

18 80.99232 8.337595 

19 80.99182 8.336917 

20 80.99129 8.335946 

21 80.99069 8.334352 

22 80.99182 8.334012 

23 80.99244 8.334747 

24 80.99325 8.3348 

25 80.99379 8.334351 

26 80.99444 8.333079 

27 80.99464 8.333173 

28 80.99519 8.333755 

29 80.99552 8.334201 

30 80.99612 8.334451 

31 80.99681 8.334412 

32 80.99731 8.334502 

33 80.99755 8.334237 

34 80.99745 8.33346 

35 80.99735 8.332963 

36 80.99734 8.332689 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

263 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

37 80.99755 8.332488 

38 80.99755 8.332342 

39 80.99749 8.332158 

40 80.9975 8.332069 

41 80.99744 8.33199 

42 80.9972 8.331921 

43 80.9972 8.330686 

44 80.99715 8.329522 

45 80.99587 8.328673 

46 80.99694 8.326551 

47 80.99783 8.327171 

48 80.99827 8.327294 

49 80.99835 8.32729 

50 80.99887 8.326831 

51 80.99909 8.326721 

52 81.00031 8.327277 

53 81.00073 8.327571 

54 81.00423 8.326376 

55 81.00435 8.325468 

56 81.00492 8.324663 

57 81.0049 8.324185 

58 81.00556 8.323955 

59 81.00619 8.323457 

60 81.00759 8.322901 

61 81.00834 8.322881 

62 81.00894 8.322479 

63 81.00952 8.321847 

64 81.0098 8.322806 

65 81.01008 8.323852 

66 81.00978 8.325225 

67 81.01071 8.325759 

68 81.01194 8.325402 

69 81.01314 8.325401 

70 81.01431 8.326447 

71 81.01534 8.326213 

72 81.01578 8.32516 

73 81.01602 8.323579 

74 81.01431 8.322355 

75 81.01165 8.322206 

76 81.01171 8.321987 

77 81.01178 8.321485 

78 81.01173 8.321195 

79 81.01092 8.320196 

80 81.0109 8.319888 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

264 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

81 81.00786 8.318529 

82 81.00732 8.318888 

83 81.00722 8.318844 

84 81.00778 8.318496 

85 81.00738 8.318315 

86 81.00694 8.318066 

87 81.00686 8.317937 

88 81.00695 8.317814 

89 81.00726 8.317751 

90 81.00787 8.317326 

91 81.01048 8.314445 

92 81.01135 8.312708 

93 81.01152 8.312082 

94 81.01159 8.31101 

95 81.01158 8.309117 

96 81.01149 8.307364 

97 81.01799 8.291651 

98 81.01874 8.290666 

99 81.01884 8.289613 

100 81.0188 8.288912 

101 81.02594 8.279898 

102 81.02621 8.278876 

103 81.02744 8.276545 

104 81.02611 8.27647 

105 81.02026 8.275956 

106 81.01696 8.278029 

107 81.01598 8.277943 

108 81.01551 8.27803 

109 81.01486 8.27795 

110 81.01401 8.277764 

111 81.01329 8.277704 

112 81.00977 8.275755 

113 81.00622 8.274802 

114 81.00264 8.273693 

115 81.00206 8.27344 

116 81.00145 8.273412 

117 81.00097 8.273149 

118 81.00043 8.272763 

119 81.0003 8.272733 

120 80.99979 8.272453 

121 80.99965 8.272479 

122 80.99939 8.272392 

123 80.99685 8.272308 

124 80.99518 8.27242 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

265 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

125 80.98998 8.272909 

126 80.98926 8.272949 

127 80.98927 8.272968 

128 80.98654 8.272991 

129 80.98475 8.27901 

130 80.98244 8.29361 

131 80.98017 8.306528 

132 80.97831 8.312615 

133 80.97355 8.31485 

134 80.96621 8.317607 

135 80.96335 8.319258 

136 80.96314 8.320149 

137 80.96829 8.324629 

138 80.96854 8.324911 

139 80.96937 8.328833 

140 80.97119 8.326643 

141 80.97159 8.32625 

142 80.97296 8.324331 

143 80.97303 8.324356 

144 80.97382 8.324736 

145 80.97538 8.325614 

146 80.97542 8.32566 

147 80.97556 8.326352 

148 80.97558 8.326723 

149 80.97553 8.327275 

150 80.9754 8.32778 

151 80.97836 8.331252 

152 80.97935 8.332465 

153 80.97988 8.333006 

154 80.98057 8.333659 

155 80.98077 8.333604 

156 80.98084 8.333543 

157 80.98194 8.334631 

158 80.98155 8.334828 

159 80.98133 8.335456 

160 80.98132 8.335964 

161 80.98269 8.339986 

162 80.9827 8.339727 

163 80.98276 8.339731 

164 80.98273 8.340116 

165 80.98327 8.341703 

166 80.9837 8.342176 

167 80.98406 8.342524 

168 80.98409 8.342673 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

266 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

169 80.98464 8.342786 

170 80.9846 8.343016 

171 80.98465 8.343352 

172 80.98487 8.34415 

173 80.98489 8.344324 

174 80.98481 8.345524 

175 80.98478 8.345864 

176 80.98472 8.346078 

177 80.98521 8.351181 

178 80.98497 8.351186 

179 80.98483 8.351146 

180 80.98456 8.350996 

181 80.98444 8.35087 

182 80.98437 8.350971 

183 80.98415 8.351091 

184 80.98331 8.351414 

185 80.98313 8.351564 

186 80.98306 8.351668 

187 80.98342 8.352325 

188 80.98355 8.353125 

189 80.98326 8.35326 

190 80.98342 8.353499 

191 80.98367 8.353576 

192 80.98402 8.354217 

193 80.98397 8.354437 

194 80.98409 8.354715 

195 80.98424 8.354914 

196 80.98435 8.355232 

197 80.9847 8.35547 

198 80.98667 8.354619 

199 80.9847 8.355475 

200 80.98667 8.354624 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ඊ). ලන්වාසික කලාෙය 

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

268 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 15 :- කාර්මික කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා ඛ්න්ඩාංක 
 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක  

1 81.05132 8.346789 

2 81.05138 8.346767 

3 81.05145 8.346751 

4 81.05236 8.346757 

5 81.05346 8.346754 

6 81.05412 8.346763 

7 81.05484 8.346766 

8 81.05501 8.346765 

9 81.05562 8.34677 

10 81.05569 8.346771 

11 81.05607 8.346773 

12 81.05613 8.346774 

13 81.05626 8.346775 

14 81.05627 8.34677 

15 81.05723 8.346777 

16 81.05818 8.346783 

17 81.05845 8.346785 

18 81.06016 8.346789 

19 81.06045 8.346789 

20 81.0607 8.346789 

21 81.06123 8.346795 

22 81.06153 8.346787 

23 81.06217 8.346791 

24 81.06262 8.346792 

25 81.06489 8.346793 

26 81.06563 8.346797 

27 81.06593 8.346799 

28 81.06677 8.346811 

29 81.07183 8.346815 

30 81.07418 8.346806 

31 81.07658 8.346804 

32 81.07777 8.346805 

33 81.07769 8.346273 

34 81.07752 8.34607 

35 81.07724 8.345778 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

36 81.07703 8.345661 

37 81.07643 8.345325 

38 81.07598 8.345091 

39 81.07543 8.34483 

40 81.07518 8.344715 

41 81.07495 8.344608 

42 81.07472 8.344203 

43 81.0747 8.344073 

44 81.07465 8.34387 

45 81.07452 8.343212 

46 81.07431 8.34271 

47 81.07395 8.341873 

48 81.07371 8.341279 

49 81.07345 8.340899 

50 81.07313 8.340403 

51 81.07278 8.339897 

52 81.07268 8.339779 

53 81.07242 8.339506 

54 81.07216 8.339231 

55 81.07183 8.338915 

56 81.07165 8.338838 

57 81.07121 8.338665 

58 81.07084 8.338523 

59 81.07082 8.338521 

60 81.07024 8.338592 

61 81.06983 8.338654 

62 81.06904 8.338762 

63 81.06841 8.338876 

64 81.06801 8.338946 

65 81.06677 8.339167 

66 81.06606 8.339289 

67 81.06579 8.339377 

68 81.06491 8.339939 

69 81.06458 8.339969 

70 81.05106 8.342552 

71 81.05111 8.343305 

72 81.05113 8.343658 

73 81.05114 8.343956 

74 81.05114 8.344049 

75 81.05114 8.344232 

76 81.05115 8.344469 

77 81.05115 8.344982 

78 81.05116 8.345305 

79 81.05117 8.345589 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

80 81.05117 8.345944 

81 81.05118 8.346043 

82 81.05118 8.346181 

83 81.05118 8.346253 

84 81.05132 8.346789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (උ). කාර්මික කලාෙය  

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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ඇමුණුම් අංක 15 :- කාර්මික කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා ඛ්න්ඩාංක 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක  

1 81.03714 8.319332 

2 81.04146 8.322611 

3 81.04192 8.322891 

4 81.04223 8.322859 

5 81.04583 8.325467 

6 81.04642 8.32585 

7 81.04855 8.328102 

8 81.05004 8.326544 

9 81.0509 8.323385 

10 81.05274 8.322482 

11 81.05288 8.322168 

12 81.05193 8.321004 

13 81.0507 8.319274 

14 81.05009 8.318335 

15 81.05099 8.316637 

16 81.05089 8.313862 

17 81.04762 8.313625 

18 81.05055 8.311374 

19 81.05238 8.309937 

20 81.0555 8.308403 

21 81.05478 8.306633 

22 81.05271 8.306061 

23 81.05175 8.305008 

24 81.05016 8.305249 

25 81.0503 8.304663 

26 81.05242 8.303177 

27 81.05282 8.301731 

28 81.05141 8.300266 

29 81.04903 8.299849 

30 81.04773 8.298509 

31 81.04663 8.298953 

32 81.04687 8.300957 

33 81.04705 8.301944 

34 81.04733 8.30332 

35 81.04769 8.303888 

36 81.04643 8.304158 
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37 81.04529 8.305833 

38 81.0449 8.307209 

39 81.04433 8.308466 

40 81.04348 8.30872 

41 81.04263 8.307557 

42 81.04136 8.3058 

43 81.04094 8.305175 

44 81.03712 8.308023 

45 81.03716 8.308885 

46 81.03831 8.309991 

47 81.03908 8.310627 

48 81.03855 8.312678 

49 81.03804 8.313204 

50 81.03791 8.313462 

51 81.03803 8.313931 

52 81.03831 8.314329 

53 81.03908 8.314628 

54 81.03934 8.315391 

55 81.03939 8.316392 

56 81.03879 8.316712 

57 81.03809 8.31722 

58 81.0378 8.317695 

59 81.03759 8.318242 

60 81.03719 8.319048 

61 81.03714 8.319332 

 

  මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ඌ). කාර්මික කලාෙය   

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 16 :- කෘෂිකාර්මික කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා ඛ්න්ඩාංක 
 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක  

1 81.05806 8.346859 

2 81.05891 8.346857 

3 81.05806 8.346856 

4 81.05806 8.346859 

5 81.05806 8.346859 

6 81.0519 8.346867 

7 81.05164 8.346926 

8 81.05145 8.347075 

9 81.05133 8.347318 

10 81.0513 8.348386 

11 81.05116 8.348573 

12 81.05091 8.348593 

13 81.05091 8.348365 

14 81.05098 8.348211 

15 81.05097 8.348151 

16 81.05076 8.347936 

17 81.05043 8.347731 

18 81.05035 8.347731 

19 81.05027 8.347913 

20 81.04995 8.348338 

21 81.04992 8.348151 

22 81.04986 8.348109 

23 81.04978 8.348123 

24 81.04968 8.348189 

25 81.04965 8.348096 

26 81.04947 8.347881 

27 81.04933 8.347559 

28 81.04925 8.347513 

29 81.04888 8.347499 

30 81.04848 8.346972 

31 81.04818 8.346786 

32 81.0481 8.346669 

33 81.04805 8.346478 

34 81.04809 8.346095 

35 81.04807 8.346053 
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36 81.04799 8.346035 

37 81.04773 8.346077 

38 81.04751 8.345923 

39 81.04714 8.345783 

40 81.04699 8.345485 

41 81.04667 8.345322 

42 81.04656 8.3452 

43 81.04649 8.345438 

44 81.04641 8.345597 

45 81.0466 8.345835 

46 81.0464 8.345807 

47 81.04625 8.345742 

48 81.04586 8.345691 

49 81.0457 8.345607 

50 81.0453 8.345635 

51 81.04512 8.345505 

52 81.04502 8.345271 

53 81.04497 8.34522 

54 81.04487 8.345192 

55 81.04479 8.345202 

56 81.0447 8.345267 

57 81.04468 8.345342 

58 81.04475 8.345416 

59 81.04475 8.345505 

60 81.04472 8.345566 

61 81.0446 8.345563 

62 81.0445 8.345504 

63 81.0443 8.3455 

64 81.04449 8.345423 

65 81.04466 8.34501 

66 81.04487 8.344924 

67 81.04491 8.344886 

68 81.04491 8.344839 

69 81.04461 8.344558 

70 81.04411 8.344452 

71 81.04387 8.344448 

72 81.04376 8.34441 

73 81.04358 8.344201 

74 81.04328 8.344091 

75 81.04317 8.344061 

76 81.04307 8.344083 

77 81.04298 8.344138 

78 81.04276 8.344091 

79 81.04275 8.343938 
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80 81.04288 8.343785 

81 81.04288 8.34367 

82 81.04286 8.343597 

83 81.04269 8.343453 

84 81.0426 8.343491 

85 81.04253 8.34364 

86 81.04247 8.343644 

87 81.04235 8.343615 

88 81.0423 8.343559 

89 81.04214 8.343479 

90 81.04211 8.34367 

91 81.04202 8.34376 

92 81.04191 8.343951 

93 81.04186 8.344122 

94 81.04187 8.344407 

95 81.04194 8.34445 

96 81.04199 8.344594 

97 81.04195 8.344641 

98 81.04179 8.344624 

99 81.04152 8.344484 

100 81.04125 8.344267 

101 81.04117 8.344161 

102 81.04115 8.344071 

103 81.04117 8.343969 

104 81.0415 8.343883 

105 81.04157 8.343777 

106 81.04155 8.343709 

107 81.04147 8.343654 

108 81.04129 8.343632 

109 81.0411 8.343454 

110 81.0412 8.343262 

111 81.04162 8.342959 

112 81.0416 8.342853 

113 81.04165 8.342555 

114 81.04157 8.342444 

115 81.04136 8.342372 

116 81.0413 8.342393 

117 81.0411 8.342555 

118 81.04101 8.342585 

119 81.04071 8.342632 

120 81.04045 8.342751 

121 81.04015 8.342743 

122 81.03994 8.342509 

123 81.03936 8.342237 
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124 81.03923 8.342233 

125 81.03911 8.342284 

126 81.03901 8.342288 

127 81.03895 8.342259 

128 81.03867 8.341897 

129 81.03845 8.341863 

130 81.03832 8.341969 

131 81.03827 8.342182 

132 81.03813 8.342395 

133 81.03803 8.342493 

134 81.03784 8.342557 

135 81.03773 8.342545 

136 81.03766 8.342502 

137 81.03778 8.342723 

138 81.0378 8.342813 

139 81.03792 8.342953 

140 81.0379 8.343013 

141 81.03775 8.343081 

142 81.03742 8.343073 

143 81.03714 8.343167 

144 81.03681 8.343158 

145 81.03657 8.343197 

146 81.03648 8.343248 

147 81.03638 8.34335 

148 81.03629 8.343512 

149 81.03617 8.343576 

150 81.03602 8.343568 

151 81.03591 8.343627 

152 81.03586 8.34373 

153 81.0358 8.343777 

154 81.03549 8.343683 

155 81.03527 8.343556 

156 81.03487 8.343569 

157 81.03483 8.343539 

158 81.0347 8.343394 

159 81.03462 8.343215 

160 81.03463 8.34307 

161 81.03474 8.343053 

162 81.03476 8.343007 

163 81.03476 8.342917 

164 81.03462 8.342657 

165 81.03427 8.342504 

166 81.03409 8.342381 

167 81.03402 8.342304 
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168 81.03398 8.342138 

169 81.03382 8.342023 

170 81.03372 8.342024 

171 81.03358 8.342079 

172 81.03346 8.342186 

173 81.03334 8.342228 

174 81.03311 8.342267 

175 81.03267 8.342271 

176 81.03253 8.342135 

177 81.03246 8.342135 

178 81.03228 8.342267 

179 81.03222 8.342365 

180 81.03201 8.342514 

181 81.03191 8.342706 

182 81.03189 8.342906 

183 81.03183 8.342957 

184 81.03169 8.342983 

185 81.03159 8.342864 

186 81.03159 8.342779 

187 81.03171 8.342625 

188 81.03179 8.342412 

189 81.0319 8.342225 

190 81.03187 8.342063 

191 81.03179 8.341918 

192 81.03216 8.340878 

193 81.03205 8.340746 

194 81.03207 8.340609 

195 81.03199 8.340562 

196 81.03181 8.340541 

197 81.03175 8.340473 

198 81.03172 8.34026 

199 81.03166 8.340209 

200 81.03148 8.340146 

201 81.03129 8.339928 

202 81.03133 8.339779 

203 81.03133 8.339647 

204 81.03146 8.33952 

205 81.03139 8.339281 

206 81.03131 8.339222 

207 81.03121 8.339209 

208 81.03113 8.339158 

209 81.03089 8.338898 

210 81.03089 8.338787 

211 81.03085 8.338736 
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212 81.03073 8.338719 

213 81.03062 8.338626 

214 81.0306 8.338485 

215 81.03048 8.338302 

216 81.03034 8.338268 

217 81.03019 8.338158 

218 81.03012 8.338132 

219 81.03006 8.337966 

220 81.03009 8.337898 

221 81.03027 8.337681 

222 81.03041 8.337425 

223 81.03041 8.337327 

224 81.0303 8.337041 

225 81.03024 8.336994 

226 81.02981 8.336956 

227 81.02946 8.336743 

228 81.02942 8.336635 

229 81.02944 8.336567 

230 81.02939 8.336442 

231 81.02938 8.336334 

232 81.0293 8.336238 

233 81.02928 8.336084 

234 81.02912 8.335914 

235 81.02911 8.335784 

236 81.02897 8.335733 

237 81.02851 8.335682 

238 81.02838 8.335619 

239 81.02797 8.335608 

240 81.0277 8.335671 

241 81.02736 8.335643 

242 81.02703 8.335569 

243 81.02672 8.335621 

244 81.02665 8.335586 

245 81.02628 8.335536 

246 81.02614 8.335479 

247 81.02604 8.33536 

248 81.02602 8.335252 

249 81.02604 8.335042 

250 81.02602 8.33477 

251 81.02611 8.334512 

252 81.0255 8.334317 

253 81.02438 8.334169 

254 81.02382 8.334308 

255 81.02385 8.334132 
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256 81.02394 8.333939 

257 81.02417 8.333638 

258 81.02424 8.333469 

259 81.02403 8.333361 

260 81.02344 8.332735 

261 81.02385 8.33265 

262 81.02418 8.332674 

263 81.02454 8.332565 

264 81.02455 8.332517 

265 81.02466 8.332481 

266 81.02497 8.332035 

267 81.02506 8.331939 

268 81.02521 8.331903 

269 81.02532 8.331914 

270 81.02547 8.332011 

271 81.02563 8.33224 

272 81.02586 8.33236 

273 81.02604 8.332215 

274 81.02619 8.331974 

275 81.02643 8.331733 

276 81.02656 8.331528 

277 81.02669 8.331408 

278 81.02667 8.331299 

279 81.02655 8.331131 

280 81.02631 8.331071 

281 81.02616 8.33083 

282 81.02454 8.329807 

283 81.02442 8.329662 

284 81.02424 8.329675 

285 81.02372 8.330181 

286 81.02344 8.33035 

287 81.02332 8.330374 

288 81.02313 8.33035 

289 81.02287 8.330205 

290 81.02261 8.330242 

291 81.0221 8.330218 

292 81.02206 8.330278 

293 81.0218 8.330507 

294 81.02149 8.330218 

295 81.0215 8.329989 

296 81.02163 8.329881 

297 81.02176 8.329845 

298 81.02198 8.3297 

299 81.0223 8.329579 
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300 81.02247 8.329338 

301 81.02245 8.329206 

302 81.02246 8.328977 

303 81.02276 8.3287 

304 81.02282 8.32835 

305 81.02273 8.328254 

306 81.02253 8.328206 

307 81.02198 8.327845 

308 81.02193 8.32811 

309 81.02163 8.328941 

310 81.01992 8.326328 

311 81.01926 8.32569 

312 81.01356 8.319763 

313 81.01367 8.319655 

314 81.01292 8.318857 

315 81.01253 8.31878 

316 81.01187 8.319193 

317 81.0109 8.319888 

318 81.01092 8.320196 

319 81.01173 8.321195 

320 81.01178 8.321485 

321 81.01171 8.321987 

322 81.01165 8.322206 

323 81.01431 8.322355 

324 81.01602 8.323579 

325 81.01578 8.32516 

326 81.01534 8.326213 

327 81.01431 8.326447 

328 81.01314 8.325401 

329 81.01194 8.325402 

330 81.01071 8.325759 

331 81.00978 8.325225 

332 81.01008 8.323852 

333 81.0098 8.322806 

334 81.00952 8.321847 

335 81.00894 8.322479 

336 81.00834 8.322881 

337 81.00759 8.322901 

338 81.00619 8.323457 

339 81.00556 8.323955 

340 81.0049 8.324185 

341 81.00492 8.324663 

342 81.00435 8.325468 

343 81.00423 8.326376 
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344 81.00073 8.327571 

345 81.00031 8.327277 

346 80.99909 8.326721 

347 80.99887 8.326831 

348 80.99835 8.32729 

349 80.99827 8.327294 

350 80.99783 8.327171 

351 80.99694 8.326551 

352 80.99587 8.328673 

353 80.99715 8.329522 

354 80.9972 8.330686 

355 80.9972 8.331921 

356 80.99744 8.33199 

357 80.9975 8.332069 

358 80.99749 8.332158 

359 80.99755 8.332342 

360 80.99755 8.332488 

361 80.99734 8.332689 

362 80.99735 8.332963 

363 80.99745 8.33346 

364 80.99755 8.334237 

365 80.99731 8.334502 

366 80.99681 8.334412 

367 80.99612 8.334451 

368 80.99552 8.334201 

369 80.99519 8.333755 

370 80.99464 8.333173 

371 80.99444 8.333079 

372 80.99379 8.334351 

373 80.99325 8.3348 

374 80.99244 8.334747 

375 80.99182 8.334012 

376 80.99069 8.334352 

377 80.99129 8.335946 

378 80.99182 8.336917 

379 80.99232 8.337595 

380 80.99308 8.337385 

381 80.99333 8.337255 

382 80.99414 8.337166 

383 80.99459 8.337364 

384 80.99477 8.337673 

385 80.99496 8.339362 

386 80.99613 8.341197 

387 80.99545 8.344185 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

284 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

388 80.9957 8.342755 

389 80.99544 8.344228 

390 80.99373 8.344338 

391 80.99 8.344479 

392 80.98922 8.345735 

393 80.98834 8.347057 

394 80.98724 8.348481 

395 80.98763 8.352943 

396 80.98667 8.354624 

397 80.9847 8.355475 

398 80.98667 8.354619 

399 80.9847 8.35547 

400 80.98435 8.355232 

401 80.98424 8.354914 

402 80.98409 8.354715 

403 80.98397 8.354437 

404 80.98402 8.354217 

405 80.98367 8.353576 

406 80.98342 8.353499 

407 80.98326 8.35326 

408 80.98355 8.353125 

409 80.98342 8.352325 

410 80.98306 8.351668 

411 80.98298 8.351799 

412 80.98292 8.35211 

413 80.98304 8.352909 

414 80.98306 8.353194 

415 80.98297 8.353594 

416 80.98298 8.354047 

417 80.98292 8.354772 

418 80.98299 8.354998 

419 80.98312 8.355124 

420 80.98355 8.355506 

421 80.98449 8.35621 

422 80.98757 8.358459 

423 80.99329 8.362729 

424 80.99679 8.365282 

425 80.99754 8.365766 

426 80.99829 8.366135 

427 80.99913 8.367059 

428 80.99945 8.367309 

429 80.99951 8.366812 

430 80.99981 8.366426 

431 80.99981 8.366169 
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432 80.99861 8.364066 

433 80.99652 8.362784 

434 80.99649 8.362696 

435 80.99653 8.362593 

436 80.99716 8.362376 

437 80.99709 8.361601 

438 80.99693 8.360986 

439 80.99648 8.360542 

440 80.99625 8.360179 

441 80.99615 8.35952 

442 80.9957 8.358868 

443 80.99564 8.35841 

444 80.99564 8.358101 

445 80.99475 8.35816 

446 80.99466 8.358215 

447 80.99444 8.358471 

448 80.99441 8.358635 

449 80.99441 8.358985 

450 80.99438 8.359049 

451 80.99398 8.359217 

452 80.99385 8.358985 

453 80.99377 8.358719 

454 80.99382 8.358136 

455 80.99397 8.357827 

456 80.99392 8.357702 

457 80.99392 8.357587 

458 80.99399 8.357256 

459 80.99392 8.357089 

460 80.9937 8.356938 

461 80.99368 8.356871 

462 80.99369 8.356786 

463 80.99379 8.356692 

464 80.99383 8.355982 

465 80.99382 8.355718 

466 80.99379 8.355603 

467 80.99368 8.355396 

468 80.99375 8.35526 

469 80.99373 8.355048 

470 80.9929 8.354554 

471 80.99281 8.354424 

472 80.99299 8.35428 

473 80.9935 8.353353 

474 80.99378 8.353388 

475 80.99395 8.353245 
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476 80.99407 8.353077 

477 80.99445 8.352869 

478 80.99504 8.352337 

479 80.99581 8.35116 

480 80.9964 8.351102 

481 80.99737 8.351183 

482 80.9979 8.35102 

483 80.99882 8.350856 

484 80.99912 8.350638 

485 80.99962 8.350604 

486 80.99992 8.350506 

487 81.00075 8.35021 

488 81.00072 8.35018 

489 81.0009 8.350099 

490 81.00184 8.349741 

491 81.00287 8.349565 

492 81.00386 8.349239 

493 81.00412 8.349116 

494 81.0044 8.348932 

495 81.00483 8.348586 

496 81.00506 8.348327 

497 81.00522 8.348245 

498 81.00532 8.348229 

499 81.00576 8.348308 

500 81.00594 8.3483 

501 81.0061 8.348249 

502 81.00634 8.34808 

503 81.00656 8.347857 

504 81.0068 8.347674 

505 81.00714 8.347628 

506 81.00763 8.347636 

507 81.00819 8.347523 

508 81.0084 8.347502 

509 81.00849 8.34752 

510 81.00866 8.347164 

511 81.00877 8.346838 

512 81.00886 8.34672 

513 81.00903 8.346569 

514 81.00965 8.346235 

515 81.01018 8.345991 

516 81.0105 8.345899 

517 81.01062 8.345896 

518 81.01077 8.34592 

519 81.01207 8.346437 
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520 81.01249 8.346543 

521 81.01472 8.346557 

522 81.01493 8.346578 

523 81.01507 8.346627 

524 81.01773 8.348194 

525 81.02142 8.349919 

526 81.02339 8.350641 

527 81.02473 8.351061 

528 81.02531 8.351303 

529 81.02568 8.351578 

530 81.0256 8.351699 

531 81.0256 8.35177 

532 81.02619 8.352192 

533 81.02628 8.352353 

534 81.02652 8.352296 

535 81.02644 8.352648 

536 81.02652 8.352814 

537 81.02681 8.35293 

538 81.02693 8.353137 

539 81.02711 8.353232 

540 81.02723 8.35342 

541 81.02764 8.353689 

542 81.02763 8.353723 

543 81.02765 8.353737 

544 81.02757 8.353854 

545 81.02774 8.354442 

546 81.02803 8.354694 

547 81.02828 8.354693 

548 81.0284 8.35497 

549 81.02823 8.35548 

550 81.02808 8.355695 

551 81.02801 8.355754 

552 81.0278 8.355702 

553 81.02767 8.355736 

554 81.02767 8.355851 

555 81.02782 8.356021 

556 81.02779 8.356255 

557 81.02784 8.356466 

558 81.02779 8.356725 

559 81.02791 8.357001 

560 81.02818 8.357241 

561 81.02846 8.35756 

562 81.02846 8.357685 

563 81.02833 8.357869 
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564 81.02832 8.357961 

565 81.02849 8.358186 

566 81.02879 8.358428 

567 81.02879 8.358796 

568 81.02887 8.359029 

569 81.02909 8.359196 

570 81.02929 8.359288 

571 81.02924 8.359681 

572 81.02936 8.359764 

573 81.02963 8.359781 

574 81.02988 8.359615 

575 81.03027 8.359479 

576 81.0307 8.359429 

577 81.03071 8.359504 

578 81.03065 8.35962 

579 81.03103 8.359835 

580 81.03107 8.359974 

581 81.03134 8.360206 

582 81.03166 8.360069 

583 81.03186 8.360061 

584 81.03201 8.360338 

585 81.03201 8.360392 

586 81.03186 8.360442 

587 81.03185 8.360504 

588 81.03192 8.360583 

589 81.03186 8.360881 

590 81.03195 8.361243 

591 81.0319 8.361433 

592 81.03191 8.361607 

593 81.03186 8.361818 

594 81.03189 8.361851 

595 81.03211 8.361872 

596 81.03216 8.361926 

597 81.03216 8.362054 

598 81.03209 8.362158 

599 81.0321 8.362245 

600 81.03213 8.36229 

601 81.0323 8.362394 

602 81.03258 8.362485 

603 81.03275 8.362489 

604 81.0328 8.362721 

605 81.03293 8.362729 

606 81.03309 8.362936 

607 81.03323 8.363011 
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608 81.03324 8.363235 

609 81.03322 8.363293 

610 81.03315 8.363355 

611 81.03312 8.363446 

612 81.03319 8.363508 

613 81.03339 8.363508 

614 81.03338 8.36372 

615 81.03342 8.364001 

616 81.03372 8.364001 

617 81.03372 8.36408 

618 81.03325 8.364287 

619 81.03326 8.36435 

620 81.03331 8.364387 

621 81.03358 8.364347 

622 81.03402 8.364229 

623 81.0345 8.364175 

624 81.03456 8.364195 

625 81.03457 8.364266 

626 81.03444 8.364444 

627 81.03451 8.36466 

628 81.03466 8.364805 

629 81.03464 8.365037 

630 81.0347 8.365115 

631 81.03483 8.365182 

632 81.03502 8.365231 

633 81.03501 8.365339 

634 81.03492 8.365468 

635 81.03489 8.3656 

636 81.03493 8.365671 

637 81.03508 8.365737 

638 81.0352 8.365928 

639 81.03519 8.36623 

640 81.03526 8.366423 

641 81.0354 8.366562 

642 81.03544 8.366661 

643 81.03543 8.366715 

644 81.03533 8.366732 

645 81.0352 8.366657 

646 81.03509 8.366657 

647 81.03491 8.366769 

648 81.03491 8.36691 

649 81.03501 8.367105 

650 81.03492 8.367271 

651 81.03491 8.367362 
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652 81.03505 8.367499 

653 81.03506 8.367566 

654 81.03472 8.367668 

655 81.03471 8.367759 

656 81.03478 8.367904 

657 81.03478 8.368049 

658 81.03485 8.368332 

659 81.03498 8.368477 

660 81.03512 8.368485 

661 81.03539 8.368388 

662 81.03553 8.368388 

663 81.03559 8.368445 

664 81.03557 8.368663 

665 81.03548 8.368824 

666 81.03529 8.369075 

667 81.03531 8.369261 

668 81.03542 8.369341 

669 81.0358 8.369511 

670 81.03593 8.369511 

671 81.03605 8.369737 

672 81.03606 8.370076 

673 81.03613 8.370254 

674 81.03625 8.370318 

675 81.03658 8.370666 

676 81.03671 8.370601 

677 81.03682 8.370657 

678 81.03695 8.370641 

679 81.03701 8.370552 

680 81.0371 8.370512 

681 81.03723 8.37056 

682 81.03723 8.370924 

683 81.03715 8.371109 

684 81.03714 8.37132 

685 81.0372 8.371392 

686 81.03749 8.371311 

687 81.03777 8.371419 

688 81.03799 8.371655 

689 81.03811 8.371707 

690 81.03819 8.371639 

691 81.03825 8.371525 

692 81.03863 8.37167 

693 81.03891 8.371861 

694 81.03895 8.371943 

695 81.0389 8.372029 
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696 81.03899 8.372094 

697 81.03924 8.372138 

698 81.03961 8.372353 

699 81.03966 8.372524 

700 81.03958 8.372683 

701 81.03989 8.37271 

702 81.04002 8.372837 

703 81.03998 8.372996 

704 81.04007 8.373078 

705 81.04018 8.373032 

706 81.04034 8.37305 

707 81.04045 8.373173 

708 81.04053 8.373355 

709 81.04082 8.37355 

710 81.04099 8.373716 

711 81.041 8.373841 

712 81.04107 8.373954 

713 81.04102 8.37409 

714 81.04104 8.37414 

715 81.04112 8.374118 

716 81.04129 8.373986 

717 81.04157 8.374045 

718 81.04161 8.374113 

719 81.04158 8.374217 

720 81.0415 8.374226 

721 81.04144 8.374286 

722 81.0414 8.37444 

723 81.04139 8.374581 

724 81.04146 8.374708 

725 81.04146 8.374785 

726 81.04139 8.374935 

727 81.04143 8.375231 

728 81.04159 8.375344 

729 81.04161 8.375417 

730 81.04156 8.37549 

731 81.04141 8.375549 

732 81.04139 8.375649 

733 81.04127 8.375672 

734 81.0411 8.37559 

735 81.04105 8.375626 

736 81.04103 8.375763 

737 81.04115 8.375931 

738 81.04136 8.375976 

739 81.04157 8.375894 
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740 81.04166 8.375935 

741 81.04165 8.376148 

742 81.04178 8.376262 

743 81.04218 8.376298 

744 81.04258 8.376709 

745 81.04273 8.376811 

746 81.04321 8.376834 

747 81.04345 8.376815 

748 81.04421 8.377187 

749 81.04426 8.377287 

750 81.0442 8.377396 

751 81.04407 8.377433 

752 81.04424 8.377646 

753 81.0442 8.377801 

754 81.04399 8.377846 

755 81.04395 8.377951 

756 81.04398 8.378101 

757 81.04438 8.378346 

758 81.04446 8.378509 

759 81.04444 8.378977 

760 81.04436 8.379164 

761 81.04441 8.379264 

762 81.04461 8.379363 

763 81.04551 8.37936 

764 81.04577 8.37944 

765 81.04599 8.37984 

766 81.0461 8.379862 

767 81.04609 8.379953 

768 81.04601 8.380112 

769 81.04618 8.380294 

770 81.04626 8.38043 

771 81.04625 8.38053 

772 81.04612 8.380717 

773 81.04612 8.380794 

774 81.0466 8.381102 

775 81.04662 8.38123 

776 81.04667 8.381311 

777 81.04709 8.381343 

778 81.04714 8.381434 

779 81.04706 8.381652 

780 81.0478 8.381773 

781 81.04824 8.381695 

782 81.04857 8.381677 

783 81.0489 8.381718 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

293 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

784 81.04887 8.381993 

785 81.04897 8.382421 

786 81.04941 8.382785 

787 81.05009 8.382874 

788 81.05052 8.382967 

789 81.05078 8.382921 

790 81.05101 8.383017 

791 81.05141 8.383389 

792 81.05175 8.384003 

793 81.05185 8.384303 

794 81.05061 8.385723 

795 81.04998 8.385282 

796 81.04955 8.385197 

797 81.04845 8.385177 

798 81.04748 8.385201 

799 81.04333 8.384842 

800 81.04308 8.385095 

801 81.04251 8.385943 

802 81.04197 8.386505 

803 81.04006 8.386722 

804 81.03847 8.386987 

805 81.03688 8.387883 

806 81.03702 8.388179 

807 81.03958 8.391526 

808 81.03991 8.392019 

809 81.03954 8.393651 

810 81.03878 8.396543 

811 81.03994 8.398217 

812 81.04349 8.398884 

813 81.0437 8.399905 

814 81.04134 8.402652 

815 81.04163 8.405308 

816 81.05263 8.403799 

817 81.054 8.405018 

818 81.0542 8.407052 

819 81.05621 8.408745 

820 81.0555 8.410256 

821 81.05901 8.410867 

822 81.06204 8.411954 

823 81.06228 8.411974 

824 81.06234 8.411948 

825 81.06241 8.411985 

826 81.06403 8.412125 

827 81.06427 8.412377 
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828 81.06412 8.412445 

829 81.06424 8.412551 

830 81.06441 8.412606 

831 81.0649 8.412688 

832 81.06522 8.412681 

833 81.06581 8.412612 

834 81.06616 8.41253 

835 81.06617 8.412625 

836 81.06613 8.412755 

837 81.06616 8.412865 

838 81.06625 8.412974 

839 81.06669 8.413262 

840 81.06681 8.413412 

841 81.06698 8.413858 

842 81.06719 8.414036 

843 81.06761 8.414028 

844 81.06784 8.414131 

845 81.06798 8.414145 

846 81.06823 8.414097 

847 81.06832 8.414117 

848 81.06851 8.414343 

849 81.06947 8.414609 

850 81.06968 8.414691 

851 81.06985 8.414856 

852 81.06993 8.41489 

853 81.07006 8.414856 

854 81.07026 8.414718 

855 81.07044 8.414691 

856 81.07061 8.414478 

857 81.07068 8.41443 

858 81.07077 8.414465 

859 81.07104 8.414725 

860 81.0714 8.414889 

861 81.07148 8.414971 

862 81.0715 8.415046 

863 81.07168 8.415108 

864 81.07175 8.415005 

865 81.0718 8.414779 

866 81.07189 8.414724 

867 81.07247 8.414778 

868 81.07291 8.414744 

869 81.07302 8.414696 

870 81.07313 8.4146 

871 81.07328 8.414565 
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872 81.07368 8.414606 

873 81.07384 8.414572 

874 81.07407 8.414626 

875 81.07422 8.414702 

876 81.07427 8.414756 

877 81.07463 8.414722 

878 81.07476 8.414758 

879 81.07477 8.414563 

880 81.07472 8.414319 

881 81.07443 8.413845 

882 81.07439 8.413612 

883 81.07441 8.413303 

884 81.07663 8.412368 

885 81.0794 8.411064 

886 81.08162 8.410508 

887 81.08417 8.410012 

888 81.08579 8.409475 

889 81.08795 8.408605 

890 81.09023 8.408873 

891 81.09132 8.409496 

892 81.09168 8.409784 

893 81.0917 8.409628 

894 81.09192 8.409572 

895 81.09197 8.409835 

896 81.09202 8.409907 

897 81.09217 8.409983 

898 81.09223 8.410091 

899 81.09285 8.410029 

900 81.09459 8.408962 

901 81.09672 8.409804 

902 81.09919 8.410693 

903 81.0995 8.410761 

904 81.0966 8.408841 

905 81.0959 8.406527 

906 81.09551 8.403267 

907 81.09479 8.400815 

908 81.09406 8.397167 

909 81.08982 8.394721 

910 81.08907 8.392019 

911 81.08859 8.390487 

912 81.08736 8.388765 

913 81.08592 8.387546 

914 81.08526 8.384993 

915 81.08442 8.385026 
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916 81.08084 8.384604 

917 81.07985 8.384308 

918 81.07862 8.384264 

919 81.07748 8.384155 

920 81.07671 8.383919 

921 81.07638 8.383351 

922 81.07599 8.382546 

923 81.07582 8.381988 

924 81.07585 8.381832 

925 81.07489 8.378278 

926 81.07167 8.373982 

927 81.06986 8.371323 

928 81.06432 8.37009 

929 81.06104 8.358554 

930 81.05932 8.352079 

931 81.05806 8.346859 

932 81.0037 8.35929 

933 81.00481 8.357435 

934 81.00477 8.355771 

935 81.00454 8.354504 

936 81.00452 8.354545 

937 81.00075 8.35021 

938 80.99962 8.350604 

939 80.99912 8.350638 

940 80.99882 8.350856 

941 80.9979 8.35102 

942 80.99737 8.351183 

943 80.9964 8.351102 

944 80.99581 8.35116 

945 80.99504 8.352337 

946 80.99445 8.352869 

947 80.99407 8.353077 

948 80.99395 8.353245 

949 80.99378 8.353388 

950 80.9935 8.353353 

951 80.99299 8.35428 

952 80.99281 8.354424 

953 80.9929 8.354554 

954 80.99373 8.355048 

955 80.99375 8.35526 

956 80.99368 8.355396 

957 80.99379 8.355603 

958 80.99382 8.355718 

959 80.99383 8.355982 
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960 80.99379 8.356692 

961 80.99369 8.356786 

962 80.99368 8.356871 

963 80.9937 8.356938 

964 80.99392 8.357089 

965 80.99399 8.357256 

966 80.99392 8.357587 

967 80.99392 8.357702 

968 80.99397 8.357827 

969 80.99382 8.358136 

970 80.99377 8.358719 

988 80.99712 8.362387 

989 80.99941 8.362815 

990 80.99994 8.361772 

991 81.00214 8.360936 

992 81.00298 8.360278 

993 81.0037 8.35929 
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සිතියම (එ). කෘෂිකාර්මික කලාෙය  

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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ඇමුණුම් අංක 17 :- වාණිජ කෘෂිකාර්මික කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා 

ඛ්න්ඩාංක 
 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක  

1 81.0513 8.34839 

2 81.0513 8.34732 

3 81.0515 8.34708 

4 81.0516 8.34693 

5 81.0519 8.34687 

6 81.0655 8.34685 

7 81.0801 8.34695 

8 81.0897 8.34696 

9 81.096 8.347 

10 81.1007 8.34682 

11 81.1007 8.34648 

12 81.1001 8.34554 

13 81.0984 8.34357 

14 81.0976 8.33883 

15 81.0991 8.33818 

16 81.1014 8.33824 

17 81.102 8.33788 

18 81.1014 8.33723 

19 81.0992 8.33723 

20 81.098 8.33753 

21 81.0966 8.33717 

22 81.0962 8.33651 

23 81.0973 8.33678 

24 81.0981 8.33669 

25 81.0984 8.33597 

26 81.0992 8.33579 

27 81.0994 8.33524 

28 81.098 8.33535 

29 81.0967 8.33518 

30 81.0969 8.33415 

31 81.0974 8.33334 

32 81.0961 8.33384 
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33 81.095 8.3332 

34 81.0947 8.33247 

35 81.0954 8.33189 

36 81.0956 8.3313 

37 81.0962 8.33054 

38 81.0968 8.33069 

39 81.0976 8.33019 

40 81.0974 8.32967 

41 81.0979 8.32895 

42 81.0983 8.32743 

43 81.0986 8.32639 

44 81.0986 8.32353 

45 81.0993 8.32301 

46 81.0983 8.32241 

47 81.0979 8.32148 

48 81.0986 8.32106 

49 81.1003 8.32029 

50 81.1005 8.31987 

51 81.1014 8.31937 

52 81.1019 8.31883 

53 81.1023 8.31865 

54 81.1017 8.31843 

55 81.1015 8.31771 

56 81.1018 8.31689 

57 81.1016 8.31653 

58 81.1017 8.31609 

59 81.1018 8.31511 

60 81.102 8.31487 

61 81.1024 8.31399 

62 81.1029 8.31386 

63 81.1028 8.31337 

64 81.1034 8.31289 

65 81.1035 8.3131 

66 81.1036 8.31321 

67 81.1038 8.31342 

68 81.1039 8.31333 

69 81.1039 8.31331 

70 81.104 8.3134 

71 81.104 8.31347 

72 81.1038 8.31377 

73 81.1039 8.31391 

74 81.1042 8.31362 
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75 81.1044 8.31359 

76 81.1045 8.31336 

77 81.1046 8.3133 

78 81.1051 8.31325 

79 81.1052 8.31315 

80 81.1053 8.3129 

81 81.1054 8.31268 

82 81.1057 8.31248 

83 81.1061 8.31222 

84 81.1062 8.31213 

85 81.1063 8.31217 

86 81.1066 8.31207 

87 81.1071 8.31207 

88 81.1073 8.31222 

89 81.1075 8.31226 

90 81.1078 8.31217 

91 81.1082 8.31185 

92 81.1089 8.31172 

93 81.1094 8.31179 

94 81.1096 8.3117 

95 81.1097 8.31156 

96 81.1099 8.31154 

97 81.1101 8.31164 

98 81.1102 8.31165 

99 81.1105 8.31154 

100 81.1106 8.31146 

101 81.1108 8.31116 

102 81.111 8.31109 

103 81.1115 8.31116 

104 81.1117 8.31113 

105 81.1118 8.311 

106 81.112 8.31096 

107 81.112 8.31087 

108 81.1119 8.31086 

109 81.1117 8.3109 

110 81.1118 8.3107 

111 81.1121 8.31059 

112 81.1122 8.31046 

113 81.1122 8.31031 

114 81.1123 8.31041 

115 81.1122 8.31031 

116 81.1121 8.3103 
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117 81.112 8.3102 

118 81.1118 8.3102 

119 81.1116 8.31027 

120 81.1115 8.31029 

121 81.1113 8.31049 

122 81.1111 8.3105 

123 81.111 8.31057 

124 81.1109 8.31063 

125 81.1108 8.3109 

126 81.1106 8.31086 

127 81.1106 8.31078 

128 81.1107 8.31052 

129 81.1109 8.31034 

130 81.1109 8.31019 

131 81.1113 8.31001 

132 81.1116 8.30993 

133 81.1117 8.30969 

134 81.1116 8.30943 

135 81.1115 8.30926 

136 81.1116 8.30916 

137 81.1116 8.30869 

138 81.1114 8.30859 

139 81.1116 8.30843 

140 81.112 8.30836 

141 81.1121 8.30836 

142 81.1124 8.3083 

143 81.1125 8.30841 

144 81.1129 8.30874 

145 81.113 8.30869 

146 81.1129 8.30843 

147 81.1129 8.30826 

148 81.113 8.30818 

149 81.1131 8.30806 

150 81.1133 8.30791 

151 81.1134 8.3079 

152 81.1135 8.30784 

153 81.1135 8.30778 

154 81.1133 8.30776 

155 81.1133 8.30765 

156 81.1135 8.3076 

157 81.1138 8.30762 

158 81.1142 8.30775 
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159 81.1145 8.30798 

160 81.1146 8.30792 

161 81.1145 8.30777 

162 81.1146 8.30765 

163 81.1149 8.30741 

164 81.1152 8.30734 

165 81.1156 8.30742 

166 81.1159 8.3074 

167 81.1162 8.30747 

168 81.1164 8.30745 

169 81.1168 8.3076 

170 81.117 8.30745 

171 81.1174 8.30733 

172 81.1177 8.30735 

173 81.1179 8.30745 

174 81.118 8.30745 

175 81.1183 8.30752 

176 81.1184 8.30746 

177 81.1186 8.30752 

178 81.1187 8.30747 

179 81.119 8.30755 

180 81.1192 8.30753 

181 81.1194 8.30743 

182 81.12 8.30762 

183 81.1208 8.30792 

184 81.1208 8.30812 

185 81.121 8.30815 

186 81.1212 8.30811 

187 81.1213 8.30827 

188 81.1212 8.30844 

189 81.1211 8.30849 

190 81.1211 8.30858 

191 81.1214 8.30858 

192 81.1217 8.30835 

193 81.1218 8.30836 

194 81.1218 8.30857 

195 81.1217 8.3088 

196 81.1217 8.30892 

197 81.1219 8.30885 

198 81.1222 8.30902 

199 81.1223 8.30917 

200 81.1221 8.30929 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

304 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

201 81.1221 8.30938 

202 81.1225 8.30945 

203 81.1226 8.30937 

204 81.1228 8.30932 

205 81.1229 8.30918 

206 81.123 8.30915 

207 81.1232 8.30925 

208 81.1233 8.30917 

209 81.123 8.3089 

210 81.1234 8.30874 

211 81.1239 8.30872 

212 81.1241 8.30886 

213 81.1245 8.30899 

214 81.1247 8.30894 

215 81.126 8.30889 

216 81.1264 8.30923 

217 81.1271 8.30912 

218 81.1274 8.3088 

219 81.1279 8.30875 

220 81.1281 8.30884 

221 81.1281 8.30869 

222 81.1278 8.30822 

223 81.1278 8.30808 

224 81.1279 8.30777 

225 81.1281 8.30774 

226 81.1282 8.30786 

227 81.1285 8.30784 

228 81.1287 8.30766 

229 81.1287 8.30746 

230 81.1276 8.30738 

231 81.1272 8.30742 

232 81.1271 8.30722 

233 81.1253 8.30711 

234 81.125 8.30666 

235 81.1265 8.30523 

236 81.1263 8.30482 

237 81.1245 8.3042 

238 81.1233 8.30235 

239 81.1207 8.29992 

240 81.1193 8.29806 

241 81.1191 8.29683 

242 81.1169 8.29664 
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243 81.1161 8.29567 

244 81.1159 8.29433 

245 81.1159 8.29255 

246 81.1151 8.29153 

247 81.1153 8.29009 

248 81.1154 8.29022 

249 81.1153 8.29004 

250 81.113 8.28337 

251 81.1137 8.28245 

252 81.1139 8.27968 

253 81.1122 8.27744 

254 81.1118 8.27666 

255 81.1116 8.27668 

256 81.1112 8.27685 

257 81.1111 8.27688 

258 81.111 8.27686 

259 81.111 8.27677 

260 81.111 8.27664 

261 81.111 8.27644 

262 81.1111 8.27628 

263 81.1112 8.27619 

264 81.1113 8.27592 

265 81.1113 8.27586 

266 81.1111 8.2759 

267 81.1108 8.27588 

268 81.1104 8.27575 

269 81.1102 8.27569 

270 81.1101 8.27563 

271 81.1103 8.27548 

272 81.1104 8.27539 

273 81.1105 8.27524 

274 81.1103 8.27515 

275 81.1104 8.27498 

276 81.1108 8.27475 

277 81.1108 8.27464 

278 81.1106 8.27446 

279 81.1102 8.27449 

280 81.1102 8.27442 

281 81.1102 8.27426 

282 81.1102 8.27414 

283 81.1104 8.274 

284 81.1109 8.27392 
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285 81.111 8.27381 

286 81.111 8.27369 

287 81.111 8.27352 

288 81.1107 8.27337 

289 81.1104 8.27332 

290 81.1102 8.27337 

291 81.11 8.27338 

292 81.1098 8.27325 

293 81.1097 8.27305 

294 81.1094 8.27269 

295 81.1092 8.27278 

296 81.109 8.2727 

297 81.1089 8.2723 

298 81.1087 8.27213 

299 81.1086 8.27195 

300 81.1081 8.27163 

301 81.108 8.27131 

302 81.109 8.26962 

303 81.1089 8.26806 

304 81.1106 8.26706 

305 81.1113 8.26631 

306 81.1116 8.26593 

307 81.1122 8.26525 

308 81.1125 8.26398 

309 81.112 8.26318 

310 81.111 8.25954 

311 81.1112 8.26011 

312 81.111 8.25953 

313 81.1111 8.25885 

314 81.1089 8.2583 

315 81.1079 8.25737 

316 81.1056 8.2559 

317 81.1022 8.25762 

318 81.1008 8.25869 

319 81.0988 8.26027 

320 81.0972 8.26182 

321 81.0929 8.26229 

322 81.0901 8.26249 

323 81.0873 8.26391 

324 81.0839 8.26657 

325 81.0809 8.26953 

326 81.0762 8.27251 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

307 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

327 81.0713 8.27249 

328 81.0637 8.27111 

329 81.059 8.27198 

330 81.0544 8.27327 

331 81.052 8.27387 

332 81.0476 8.27447 

333 81.0444 8.27717 

334 81.0408 8.27724 

335 81.0377 8.27831 

336 81.036 8.27807 

337 81.0338 8.2777 

338 81.0308 8.27671 

339 81.0274 8.27652 

340 81.0262 8.27885 

341 81.0259 8.27987 

342 81.0188 8.28889 

343 81.0188 8.28959 

344 81.0187 8.29064 

345 81.0179 8.29162 

346 81.0114 8.30734 

347 81.0115 8.30909 

348 81.0115 8.31099 

349 81.0115 8.31206 

350 81.0113 8.31269 

351 81.0104 8.31442 

352 81.0078 8.3173 

353 81.0072 8.31773 

354 81.0069 8.31779 

355 81.0068 8.31791 

356 81.0069 8.31804 

357 81.0073 8.31829 

358 81.0108 8.31986 

359 81.0125 8.31878 

360 81.0129 8.31886 

361 81.0137 8.31965 

362 81.0136 8.31976 

363 81.0193 8.32569 

364 81.0199 8.32633 

365 81.0216 8.32894 

366 81.0219 8.32811 

367 81.022 8.32784 

368 81.0225 8.32821 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

369 81.0227 8.32825 

370 81.0228 8.32835 

371 81.0228 8.3287 

372 81.0225 8.32898 

373 81.0224 8.32921 

374 81.0225 8.32934 

375 81.0223 8.32958 

376 81.022 8.3297 

377 81.0218 8.32984 

378 81.0216 8.32988 

379 81.0215 8.32999 

380 81.0215 8.33022 

381 81.0218 8.33051 

382 81.0221 8.33028 

383 81.0221 8.33022 

384 81.0226 8.33024 

385 81.0229 8.33021 

386 81.0231 8.33035 

387 81.0233 8.33037 

388 81.0234 8.33035 

389 81.0237 8.33018 

390 81.0242 8.32967 

391 81.0244 8.32966 

392 81.0245 8.32981 

393 81.0262 8.33083 

394 81.0263 8.33107 

395 81.0265 8.33113 

396 81.0267 8.3313 

397 81.0267 8.33141 

398 81.0266 8.33153 

399 81.0264 8.33173 

400 81.0262 8.33197 

401 81.026 8.33222 

402 81.0259 8.33236 

403 81.0256 8.33224 

404 81.0255 8.33201 

405 81.0253 8.33191 

406 81.0252 8.3319 

407 81.0251 8.33194 

408 81.025 8.33204 

409 81.0247 8.33248 

410 81.0246 8.33252 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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411 81.0245 8.33257 

412 81.0242 8.33267 

413 81.0239 8.33265 

414 81.0234 8.33273 

415 81.024 8.33336 

416 81.0242 8.33347 

417 81.0242 8.33364 

418 81.0239 8.33394 

419 81.0239 8.33413 

420 81.0238 8.33431 

421 81.0244 8.33417 

422 81.0255 8.33432 

423 81.0261 8.33451 

424 81.026 8.33477 

425 81.026 8.33504 

426 81.026 8.33525 

427 81.026 8.33536 

428 81.0261 8.33548 

429 81.0263 8.33554 

430 81.0267 8.33559 

431 81.0267 8.33562 

432 81.027 8.33557 

433 81.0274 8.33564 

434 81.0277 8.33567 

435 81.028 8.33561 

436 81.0284 8.33562 

437 81.0285 8.33568 

438 81.029 8.33573 

439 81.0291 8.33578 

440 81.0291 8.33591 

441 81.0293 8.33608 

442 81.0293 8.33624 

443 81.0294 8.33633 

444 81.0294 8.33644 

445 81.0294 8.33657 

446 81.0294 8.33664 

447 81.0295 8.33674 

448 81.0298 8.33696 

449 81.0302 8.33699 

450 81.0303 8.33704 

451 81.0304 8.33733 

452 81.0304 8.33743 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

453 81.0303 8.33768 

454 81.0301 8.3379 

455 81.0301 8.33797 

456 81.0301 8.33813 

457 81.0302 8.33816 

458 81.0303 8.33827 

459 81.0305 8.3383 

460 81.0306 8.33849 

461 81.0306 8.33863 

462 81.0307 8.33872 

463 81.0309 8.33874 

464 81.0309 8.33879 

465 81.0309 8.3389 

466 81.0311 8.33916 

467 81.0312 8.33921 

468 81.0313 8.33922 

469 81.0314 8.33928 

470 81.0315 8.33952 

471 81.0313 8.33965 

472 81.0313 8.33978 

473 81.0313 8.33993 

474 81.0315 8.34015 

475 81.0317 8.34021 

476 81.0317 8.34026 

477 81.0317 8.34047 

478 81.0318 8.34054 

479 81.032 8.34056 

480 81.0321 8.34061 

481 81.032 8.34075 

482 81.0322 8.34088 

483 81.0318 8.34192 

484 81.0319 8.34206 

485 81.0319 8.34222 

486 81.0318 8.34241 

487 81.0317 8.34263 

488 81.0316 8.34278 

489 81.0316 8.34286 

490 81.0317 8.34298 

491 81.0318 8.34296 

492 81.0319 8.34291 

493 81.0319 8.34271 

494 81.032 8.34251 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

495 81.0322 8.34237 

496 81.0323 8.34227 

497 81.0325 8.34214 

498 81.0325 8.34214 

499 81.0327 8.34227 

500 81.0331 8.34227 

501 81.0333 8.34223 

502 81.0335 8.34219 

503 81.0336 8.34208 

504 81.0337 8.34202 

505 81.0338 8.34202 

506 81.034 8.34214 

507 81.034 8.3423 

508 81.0341 8.34238 

509 81.0343 8.3425 

510 81.0346 8.34266 

511 81.0348 8.34292 

512 81.0347 8.34305 

513 81.0346 8.34307 

514 81.0346 8.34322 

515 81.0347 8.34339 

516 81.0348 8.34354 

517 81.0349 8.34357 

518 81.0353 8.34356 

519 81.0355 8.34368 

520 81.0358 8.34378 

521 81.0359 8.34373 

522 81.0359 8.34363 

523 81.036 8.34357 

524 81.0362 8.34358 

525 81.0363 8.34351 

526 81.0364 8.34335 

527 81.0365 8.34325 

528 81.0366 8.3432 

529 81.0368 8.34316 

530 81.0371 8.34317 

531 81.0374 8.34307 

532 81.0378 8.34308 

533 81.0379 8.34301 

534 81.0379 8.34295 

535 81.0378 8.34281 

536 81.0378 8.34272 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

537 81.0377 8.3425 

538 81.0377 8.34254 

539 81.0378 8.34256 

540 81.038 8.34249 

541 81.0381 8.3424 

542 81.0383 8.34218 

543 81.0383 8.34197 

544 81.0385 8.34186 

545 81.0387 8.3419 

546 81.0389 8.34226 

547 81.039 8.34229 

548 81.0391 8.34228 

549 81.0392 8.34223 

550 81.0394 8.34224 

551 81.0399 8.34251 

552 81.0402 8.34274 

553 81.0404 8.34275 

554 81.0407 8.34263 

555 81.041 8.34259 

556 81.0411 8.34256 

557 81.0413 8.34239 

558 81.0414 8.34237 

559 81.0416 8.34244 

560 81.0417 8.34255 

561 81.0416 8.34285 

562 81.0416 8.34296 

563 81.0412 8.34326 

564 81.0411 8.34345 

565 81.0413 8.34363 

566 81.0415 8.34365 

567 81.0415 8.34371 

568 81.0416 8.34378 

569 81.0415 8.34388 

570 81.0412 8.34397 

571 81.0411 8.34407 

572 81.0412 8.34416 

573 81.0413 8.34427 

574 81.0415 8.34448 

575 81.0418 8.34462 

576 81.0419 8.34464 

577 81.042 8.34459 

578 81.0419 8.34445 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

579 81.0419 8.34441 

580 81.0419 8.34412 

581 81.0419 8.34395 

582 81.042 8.34376 

583 81.0421 8.34367 

584 81.0421 8.34348 

585 81.0423 8.34356 

586 81.0424 8.34361 

587 81.0425 8.34364 

588 81.0425 8.34364 

589 81.0426 8.34349 

590 81.0427 8.34345 

591 81.0429 8.3436 

592 81.0429 8.34367 

593 81.0429 8.34378 

594 81.0427 8.34394 

595 81.0428 8.34409 

596 81.043 8.34414 

597 81.0431 8.34408 

598 81.0432 8.34406 

599 81.0433 8.34409 

600 81.0436 8.3442 

601 81.0438 8.34441 

602 81.0439 8.34445 

603 81.0441 8.34445 

604 81.0446 8.34456 

605 81.0449 8.34484 

606 81.0449 8.34489 

607 81.0449 8.34492 

608 81.0447 8.34501 

609 81.0445 8.34542 

610 81.0443 8.3455 

611 81.0445 8.3455 

612 81.0446 8.34556 

613 81.0447 8.34557 

614 81.0448 8.3455 

615 81.0447 8.34542 

616 81.0447 8.34534 

617 81.0447 8.34527 

618 81.0448 8.3452 

619 81.0449 8.34519 

620 81.045 8.34522 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

314 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

621 81.045 8.34527 

622 81.0451 8.3455 

623 81.0453 8.34564 

624 81.0457 8.34561 

625 81.0459 8.34569 

626 81.0463 8.34574 

627 81.0464 8.34581 

628 81.0466 8.34583 

629 81.0464 8.3456 

630 81.0465 8.34544 

631 81.0466 8.3452 

632 81.0467 8.34532 

633 81.047 8.34548 

634 81.0471 8.34578 

635 81.0475 8.34592 

636 81.0477 8.34608 

637 81.048 8.34603 

638 81.0481 8.34605 

639 81.0481 8.3461 

640 81.048 8.34648 

641 81.0481 8.34667 

642 81.0482 8.34679 

643 81.0485 8.34697 

644 81.0489 8.3475 

645 81.0492 8.34751 

646 81.0493 8.34756 

647 81.0495 8.34788 

648 81.0496 8.3481 

649 81.0497 8.34819 

650 81.0498 8.34812 

651 81.0499 8.34811 

652 81.0499 8.34815 

653 81.0499 8.34834 

654 81.0503 8.34791 

655 81.0503 8.34773 

656 81.0504 8.34773 

657 81.0508 8.34794 

658 81.051 8.34815 

659 81.051 8.34821 

660 81.0509 8.34837 

661 81.0509 8.34859 

662 81.0512 8.34857 

 
මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ඒ). වාණිජ කෘෂිකාර්මික කලාෙය  

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 18 :- ොරිසරික සංලේදී  කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා 

ඛ්න්ඩාංක 
 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

සයාමු අංකය   X  ඛ්න්ඩාංක  Y ඛන්ඩාංක  

1 81.03635 8.426544 

2 81.03622 8.426317 

3 81.03591 8.426332 

4 81.03587 8.426374 

5 81.03587 8.42601 

6 81.03598 8.425824 

7 81.03599 8.42575 

8 81.03588 8.425725 

9 81.03583 8.425651 

10 81.03584 8.425514 

11 81.03593 8.425403 

12 81.03592 8.425205 

13 81.03583 8.425106 

14 81.03569 8.425031 

15 81.03554 8.425056 

16 81.03577 8.424534 

17 81.03594 8.424337 

18 81.03571 8.423793 

19 81.03545 8.423657 

20 81.0353 8.423385 

21 81.03536 8.423174 

22 81.03529 8.423007 

23 81.03527 8.422856 

24 81.03597 8.422311 

25 81.03551 8.421753 

26 81.03532 8.421858 

27 81.03517 8.421859 

28 81.03503 8.421798 

29 81.03488 8.421798 

30 81.03477 8.42195 

31 81.03468 8.421934 

32 81.03453 8.421678 

33 81.03451 8.421481 

34 81.03428 8.421375 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

35 81.03432 8.421238 

36 81.03434 8.420846 

37 81.03424 8.420605 

38 81.03375 8.420091 

39 81.03343 8.420046 

40 81.03299 8.419759 

41 81.03287 8.419578 

42 81.0329 8.419442 

43 81.03304 8.419321 

44 81.03306 8.419125 

45 81.03284 8.419005 

46 81.03268 8.418663 

47 81.03266 8.418461 

48 81.03282 8.41832 

49 81.03214 8.417757 

50 81.03117 8.41707 

51 81.02946 8.415924 

52 81.02932 8.415864 

53 81.02928 8.415743 

54 81.02962 8.415339 

55 81.02962 8.415219 

56 81.0295 8.415037 

57 81.02932 8.414937 

58 81.0291 8.414977 

59 81.02798 8.415542 

60 81.02746 8.414958 

61 81.02758 8.414838 

62 81.02804 8.414655 

63 81.02821 8.414756 

64 81.02847 8.414715 

65 81.02839 8.414353 

66 81.02844 8.41391 

67 81.02798 8.413083 

68 81.02745 8.41307 

69 81.02697 8.413165 

70 81.02673 8.41254 

71 81.02679 8.412137 

72 81.02674 8.411629 

73 81.02658 8.411331 

74 81.02598 8.411775 

75 81.02535 8.411594 

76 81.02531 8.411291 

77 81.0261 8.410827 

78 81.02622 8.410484 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

79 81.02644 8.410363 

80 81.02644 8.410101 

81 81.02606 8.410081 

82 81.02608 8.409598 

83 81.02559 8.409356 

84 81.02545 8.409094 

85 81.02519 8.408913 

86 81.02498 8.408591 

87 81.02531 8.408228 

88 81.02527 8.407946 

89 81.02502 8.407845 

90 81.02488 8.407704 

91 81.02488 8.407482 

92 81.0246 8.407503 

93 81.02415 8.407886 

94 81.02375 8.407745 

95 81.02367 8.407544 

96 81.02369 8.407322 

97 81.02352 8.406999 

98 81.02336 8.406879 

99 81.02308 8.406778 

100 81.02213 8.406779 

101 81.02199 8.406597 

102 81.02197 8.405759 

103 81.02207 8.404481 

104 81.02229 8.404098 

105 81.02223 8.404038 

106 81.022 8.403937 

107 81.02194 8.403252 

108 81.02182 8.40301 

109 81.02176 8.402204 

110 81.02164 8.401962 

111 81.02131 8.40168 

112 81.02117 8.40168 

113 81.02105 8.401579 

114 81.02113 8.401338 

115 81.02113 8.401176 

116 81.02105 8.400955 

117 81.02107 8.400672 

118 81.02089 8.400431 

119 81.02097 8.400068 

120 81.0204 8.399242 

121 81.01998 8.39894 

122 81.01937 8.397892 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

319 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

123 81.0187 8.397143 

124 81.01755 8.39612 

125 81.01706 8.395072 

126 81.01696 8.395676 

127 81.01326 8.390668 

128 81.0128 8.391273 

129 81.01205 8.391201 

130 81.01188 8.391056 

131 81.01176 8.390233 

132 81.01095 8.389846 

133 81.01129 8.389289 

134 81.00944 8.38641 

135 81.00923 8.386531 

136 81.00884 8.386072 

137 81.00893 8.385951 

138 81.00825 8.385491 

139 81.00791 8.384305 

140 81.00718 8.383483 

141 81.00713 8.382442 

142 81.00677 8.381595 

143 81.00684 8.381339 

144 81.00694 8.380772 

145 81.00672 8.380215 

146 81.00655 8.379925 

147 81.0065 8.379465 

148 81.00674 8.37915 

149 81.0064 8.378691 

150 81.00594 8.378885 

151 81.00584 8.37932 

152 81.00567 8.379732 

153 81.00521 8.380026 

154 81.0049 8.379531 

155 81.00513 8.379372 

156 81.00537 8.378999 

157 81.00547 8.378624 

158 81.00505 8.378528 

159 81.00518 8.377937 

160 81.00562 8.378046 

161 81.006 8.377719 

162 81.00593 8.37721 

163 81.00538 8.376357 

164 81.00483 8.375868 

165 81.0039 8.375814 

166 81.00343 8.376286 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

320 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

167 81.00261 8.376468 

168 81.00174 8.374829 

169 81.0012 8.372852 

170 81.00072 8.372142 

171 81.00087 8.371528 

172 81.00049 8.370931 

173 81.00104 8.369702 

174 81.00035 8.367983 

175 80.99913 8.367054 

176 80.99829 8.36613 

177 80.99694 8.365385 

178 80.99302 8.362526 

179 80.98355 8.355501 

180 80.98312 8.355119 

181 80.98294 8.354866 

182 80.98297 8.353589 

183 80.98306 8.353189 

184 80.98304 8.352905 

185 80.98292 8.352187 

186 80.98295 8.351882 

187 80.98306 8.351663 

188 80.98288 8.351334 

189 80.98281 8.350509 

190 80.98223 8.349576 

191 80.98223 8.348822 

192 80.98197 8.347566 

193 80.98133 8.346777 

194 80.98129 8.345521 

195 80.98114 8.344373 

196 80.98046 8.343404 

197 80.97912 8.342077 

198 80.97808 8.34118 

199 80.97716 8.340869 

200 80.97587 8.338604 

201 80.97478 8.336546 

202 80.97513 8.335203 

203 80.97446 8.334946 

204 80.97412 8.335018 

205 80.97318 8.334451 

206 80.97283 8.334188 

207 80.9729 8.333684 

208 80.97 8.330454 

209 80.9694 8.328931 

210 80.96854 8.324906 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

321 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

211 80.96807 8.324381 

212 80.96269 8.319694 

213 80.96195 8.322831 

214 80.95795 8.32435 

215 80.95747 8.324588 

216 80.95398 8.325165 

217 80.95243 8.322727 

218 80.94952 8.322293 

219 80.94243 8.335598 

220 80.93861 8.34374 

221 80.93599 8.347304 

222 80.93071 8.350102 

223 80.92805 8.351091 

224 80.92779 8.355809 

225 80.92659 8.358526 

226 80.9259 8.361216 

227 80.92537 8.363823 

228 80.92493 8.366257 

229 80.92615 8.369985 

230 80.92755 8.372889 

231 80.92947 8.376559 

232 80.93058 8.379275 

233 80.92979 8.382136 

234 80.92801 8.385589 

235 80.92677 8.389919 

236 80.92876 8.393021 

237 80.93138 8.396892 

238 80.93302 8.399235 

239 80.93512 8.403518 

240 80.93757 8.407446 

241 80.94159 8.409635 

242 80.94623 8.421511 

243 80.94936 8.429808 

244 80.95189 8.435272 

245 80.9534 8.438211 

246 80.95497 8.441112 

247 80.95881 8.446795 

248 80.96127 8.448707 

249 80.97219 8.446924 

250 80.98133 8.4451 

251 80.98442 8.444271 

252 80.98661 8.443967 

253 80.99181 8.44283 

254 80.9945 8.442531 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

322 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

255 80.99951 8.441381 

256 81.00726 8.439827 

257 81.01706 8.437947 

258 81.02181 8.43638 

259 81.02338 8.436251 

260 81.0252 8.436215 

261 81.02967 8.434795 

262 81.03448 8.433056 

263 81.03639 8.430065 

264 81.03686 8.429424 

265 81.03777 8.428274 

266 81.03646 8.42728 

267 81.03644 8.426559 

268 81.03635 8.426544 

269 81.03817 8.425448 

270 81.03757 8.424682 

271 81.03648 8.425608 

272 81.03644 8.426271 

273 81.03644 8.427373 

274 81.03582 8.428248 

275 81.03799 8.425505 

276 81.03817 8.425448 

277 81.01318 8.390773 

278 81.01344 8.390903 

279 81.01326 8.390668 

280 81.01318 8.390773 

281 81.01318 8.390773 

282 81.01286 8.390606 

283 81.01192 8.389242 

284 81.01093 8.38776 

285 81.0099 8.38599 

286 81.00942 8.386157 

287 81.00901 8.385488 

288 81.00819 8.383766 

289 81.0081 8.383239 

290 81.00778 8.382689 

291 81.00762 8.382139 

292 81.00759 8.381233 

293 81.00718 8.380129 

294 81.00655 8.379925 

295 81.00672 8.380215 

296 81.00694 8.380772 

297 81.00684 8.381339 

298 81.00677 8.381595 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

323 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

299 81.00713 8.382442 

300 81.00718 8.383483 

301 81.00791 8.384305 

302 81.00825 8.385491 

303 81.00893 8.385951 

304 81.00884 8.386072 

305 81.00923 8.386531 

306 81.00944 8.38641 

307 81.01129 8.389289 

308 81.01095 8.389846 

309 81.01176 8.390233 

310 81.01188 8.391056 

311 81.01205 8.391201 

312 81.0128 8.391273 

313 81.01318 8.390773 

314 81.01344 8.390903 

315 81.01696 8.395676 

316 81.01706 8.395072 

317 81.01767 8.393952 

318 81.01719 8.39278 

319 81.01642 8.391608 

320 81.01584 8.390869 

321 81.01459 8.3907 

322 81.01344 8.390903 

323 81.02825 8.413564 

324 81.02758 8.411843 

325 81.02635 8.407821 

326 81.0258 8.40725 

327 81.02532 8.40694 

328 81.02472 8.406844 

329 81.02419 8.406438 

330 81.02399 8.405696 

331 81.02399 8.404715 

332 81.02359 8.403175 

333 81.02339 8.402156 

334 81.02276 8.400601 

335 81.02118 8.398137 

336 81.01972 8.396614 

337 81.01893 8.396973 

338 81.0187 8.397143 

339 81.01937 8.397892 

340 81.01998 8.39894 

341 81.0204 8.399242 

342 81.02097 8.400068 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

324 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

343 81.02089 8.400431 

344 81.02107 8.400672 

345 81.02105 8.400955 

346 81.02113 8.401176 

347 81.02113 8.401338 

348 81.02105 8.401579 

349 81.02117 8.40168 

350 81.02131 8.40168 

351 81.02164 8.401962 

352 81.02176 8.402204 

353 81.02182 8.40301 

354 81.02194 8.403252 

355 81.022 8.403937 

356 81.02223 8.404038 

357 81.02229 8.404098 

358 81.02207 8.404481 

359 81.02197 8.405759 

360 81.02199 8.406597 

361 81.02213 8.406779 

362 81.02308 8.406778 

363 81.02336 8.406879 

364 81.02352 8.406999 

365 81.02369 8.407322 

366 81.02367 8.407544 

367 81.02375 8.407745 

368 81.02415 8.407886 

369 81.0246 8.407503 

370 81.02488 8.407482 

371 81.02488 8.407704 

372 81.02502 8.407845 

373 81.02527 8.407946 

374 81.02531 8.408228 

375 81.02498 8.408591 

376 81.02519 8.408913 

377 81.02545 8.409094 

378 81.02559 8.409356 

379 81.02608 8.409598 

380 81.02606 8.410081 

381 81.02644 8.410101 

382 81.02644 8.410363 

383 81.02622 8.410484 

384 81.0261 8.410827 

385 81.02531 8.411291 

386 81.02535 8.411594 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

325 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

387 81.02598 8.411775 

388 81.02658 8.411331 

389 81.02674 8.411629 

390 81.02679 8.412137 

391 81.02673 8.41254 

392 81.02697 8.413165 

393 81.02745 8.41307 

394 81.02798 8.413083 

395 81.02825 8.413564 

396 81.02825 8.413564 

397 81.02844 8.41391 

398 81.02839 8.414353 

399 81.02847 8.414715 

400 81.02821 8.414756 

401 81.02804 8.414655 

402 81.02758 8.414838 

403 81.02746 8.414958 

404 81.02798 8.415542 

405 81.0291 8.414977 

406 81.02932 8.414937 

407 81.0295 8.415037 

408 81.02962 8.415219 

409 81.02962 8.415339 

410 81.02928 8.415743 

411 81.02932 8.415864 

412 81.02946 8.415924 

413 81.03117 8.41707 

414 81.03214 8.417757 

415 81.03282 8.41832 

416 81.03266 8.418461 

417 81.03268 8.418663 

418 81.03284 8.419005 

419 81.03306 8.419125 

420 81.03304 8.419321 

421 81.0329 8.419442 

422 81.03287 8.419578 

423 81.03299 8.419759 

424 81.03343 8.420046 

425 81.03375 8.420091 

426 81.03424 8.420605 

427 81.03434 8.420846 

428 81.03432 8.421238 

429 81.03428 8.421375 

430 81.03451 8.421481 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

326 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

431 81.03453 8.421678 

432 81.03468 8.421934 

433 81.03477 8.42195 

434 81.03488 8.421798 

435 81.03503 8.421798 

436 81.03517 8.421859 

437 81.03532 8.421858 

438 81.03551 8.421753 

439 81.03597 8.422311 

440 81.03527 8.422856 

441 81.03529 8.423007 

442 81.03536 8.423174 

443 81.0353 8.423385 

444 81.03545 8.423657 

445 81.03571 8.423793 

446 81.03594 8.424337 

447 81.03577 8.424534 

448 81.03554 8.425056 

449 81.03569 8.425031 

450 81.03583 8.425106 

451 81.03592 8.425205 

452 81.03593 8.425403 

453 81.03584 8.425514 

454 81.03583 8.425651 

455 81.03588 8.425725 

456 81.03599 8.42575 

457 81.03598 8.425824 

458 81.03587 8.42601 

459 81.03587 8.426374 

460 81.03591 8.426332 

461 81.03622 8.426317 

462 81.03635 8.426544 

463 81.03644 8.426558 

464 81.03648 8.425608 

465 81.03757 8.424682 

466 81.03817 8.425448 

467 81.03799 8.425505 

468 81.03653 8.427337 

469 81.03777 8.428274 

470 81.03906 8.428702 

471 81.03929 8.428501 

472 81.03936 8.42835 

473 81.03951 8.428271 

474 81.03955 8.428271 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

327 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

475 81.03962 8.428443 

476 81.03982 8.428465 

477 81.03991 8.42844 

478 81.04008 8.428321 

479 81.04015 8.428152 

480 81.04007 8.427758 

481 81.04016 8.427416 

482 81.04029 8.427253 

483 81.04047 8.427196 

484 81.0406 8.427071 

485 81.03816 8.423704 

486 81.03628 8.421623 

487 81.03263 8.417032 

488 81.03039 8.413827 

489 81.02962 8.414019 

490 81.02914 8.413995 

491 81.02825 8.413564 

 

  මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

328 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ඓ). ොරිසරික සංලේදී කලාෙය  

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

329 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 18 :- ොරිසරික සංලේදී  කලාෙය - කලාීකරන මායිම් හා 

ඛ්න්ඩාංක 

 

සටහන  : ලමම  ඛණ්ඩාංක ලගෝලීය සථ්ානගත කිරීලේ තාක්ෂණය (GPS) ලයාදාගනිමින් සිදු ලනාකළ අතර 

Google Earth-2021 චන්ිකා ඡායාරූප මත කලාප මායිේ (Kandawala Sri Lanka Grid ප්රක්ලෂ්පනය) 

සලකුණු කර මෘදුකාංගය හරහා ඛණ්ඩාංක (WGS 1984ප්රක්ලෂ්පනය) ගත කරන ලදි. 

 

 ලයාමු අංකය  X ඛ්න්ඩාංක  Y ඛ්න්ඩාංක 

1 81.03635 8.426544 

2 81.03622 8.426317 

3 81.03591 8.426332 

4 81.03587 8.426374 

5 81.03587 8.42601 

6 81.03598 8.425824 

7 81.03599 8.42575 

8 81.03588 8.425725 

9 81.03583 8.425651 

10 81.03584 8.425514 

11 81.03593 8.425403 

12 81.03592 8.425205 

13 81.03583 8.425106 

14 81.03569 8.425031 

15 81.03554 8.425056 

16 81.03577 8.424534 

17 81.03594 8.424337 

18 81.03571 8.423793 

19 81.03545 8.423657 

20 81.0353 8.423385 

21 81.03536 8.423174 

22 81.03529 8.423007 

23 81.03527 8.422856 

24 81.03597 8.422311 

25 81.03551 8.421753 

26 81.03532 8.421858 

27 81.03517 8.421859 

28 81.03503 8.421798 

29 81.03488 8.421798 

30 81.03477 8.42195 

31 81.03468 8.421934 

32 81.03453 8.421678 

33 81.03451 8.421481 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

330 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

34 81.03428 8.421375 

35 81.03432 8.421238 

36 81.03434 8.420846 

37 81.03424 8.420605 

38 81.03375 8.420091 

39 81.03343 8.420046 

40 81.03299 8.419759 

41 81.03287 8.419578 

42 81.0329 8.419442 

43 81.03304 8.419321 

44 81.03306 8.419125 

45 81.03284 8.419005 

46 81.03268 8.418663 

47 81.03266 8.418461 

48 81.03282 8.41832 

49 81.03214 8.417757 

50 81.03117 8.41707 

51 81.02946 8.415924 

52 81.02932 8.415864 

53 81.02928 8.415743 

54 81.02962 8.415339 

55 81.02962 8.415219 

56 81.0295 8.415037 

57 81.02932 8.414937 

58 81.0291 8.414977 

59 81.02798 8.415542 

60 81.02746 8.414958 

61 81.02758 8.414838 

62 81.02804 8.414655 

63 81.02821 8.414756 

64 81.02847 8.414715 

65 81.02839 8.414353 

66 81.02844 8.41391 

67 81.02798 8.413083 

68 81.02745 8.41307 

69 81.02697 8.413165 

70 81.02673 8.41254 

71 81.02679 8.412137 

72 81.02674 8.411629 

73 81.02658 8.411331 

74 81.02598 8.411775 

75 81.02535 8.411594 

76 81.02531 8.411291 

77 81.0261 8.410827 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

331 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

78 81.02622 8.410484 

79 81.02644 8.410363 

80 81.02644 8.410101 

81 81.02606 8.410081 

82 81.02608 8.409598 

83 81.02559 8.409356 

84 81.02545 8.409094 

85 81.02519 8.408913 

86 81.02498 8.408591 

87 81.02531 8.408228 

88 81.02527 8.407946 

89 81.02502 8.407845 

90 81.02488 8.407704 

91 81.02488 8.407482 

92 81.0246 8.407503 

93 81.02415 8.407886 

94 81.02375 8.407745 

95 81.02367 8.407544 

96 81.02369 8.407322 

97 81.02352 8.406999 

98 81.02336 8.406879 

99 81.02308 8.406778 

100 81.02213 8.406779 

101 81.02199 8.406597 

102 81.02197 8.405759 

103 81.02207 8.404481 

104 81.02229 8.404098 

105 81.02223 8.404038 

106 81.022 8.403937 

107 81.02194 8.403252 

108 81.02182 8.40301 

109 81.02176 8.402204 

110 81.02164 8.401962 

111 81.02131 8.40168 

112 81.02117 8.40168 

113 81.02105 8.401579 

114 81.02113 8.401338 

115 81.02113 8.401176 

116 81.02105 8.400955 

117 81.02107 8.400672 

118 81.02089 8.400431 

119 81.02097 8.400068 

120 81.0204 8.399242 

121 81.01998 8.39894 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

332 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

122 81.01937 8.397892 

123 81.0187 8.397143 

124 81.01755 8.39612 

125 81.01706 8.395072 

126 81.01696 8.395676 

127 81.01326 8.390668 

128 81.0128 8.391273 

129 81.01205 8.391201 

130 81.01188 8.391056 

131 81.01176 8.390233 

132 81.01095 8.389846 

133 81.01129 8.389289 

134 81.00944 8.38641 

135 81.00923 8.386531 

136 81.00884 8.386072 

137 81.00893 8.385951 

138 81.00825 8.385491 

139 81.00791 8.384305 

140 81.00718 8.383483 

141 81.00713 8.382442 

142 81.00677 8.381595 

143 81.00684 8.381339 

144 81.00694 8.380772 

145 81.00672 8.380215 

146 81.00655 8.379925 

147 81.0065 8.379465 

148 81.00674 8.37915 

149 81.0064 8.378691 

150 81.00594 8.378885 

151 81.00584 8.37932 

152 81.00567 8.379732 

153 81.00521 8.380026 

154 81.0049 8.379531 

155 81.00513 8.379372 

156 81.00537 8.378999 

157 81.00547 8.378624 

158 81.00505 8.378528 

159 81.00518 8.377937 

160 81.00562 8.378046 

161 81.006 8.377719 

162 81.00593 8.37721 

163 81.00538 8.376357 

164 81.00483 8.375868 

165 81.0039 8.375814 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

333 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

166 81.00343 8.376286 

167 81.00261 8.376468 

168 81.00174 8.374829 

169 81.0012 8.372852 

170 81.00072 8.372142 

171 81.00087 8.371528 

172 81.00049 8.370931 

173 81.00104 8.369702 

174 81.00035 8.367983 

175 80.99913 8.367054 

176 80.99829 8.36613 

177 80.99694 8.365385 

178 80.99302 8.362526 

179 80.98355 8.355501 

180 80.98312 8.355119 

181 80.98294 8.354866 

182 80.98297 8.353589 

183 80.98306 8.353189 

184 80.98304 8.352905 

185 80.98292 8.352187 

186 80.98295 8.351882 

187 80.98306 8.351663 

188 80.98288 8.351334 

189 80.98281 8.350509 

190 80.98223 8.349576 

191 80.98223 8.348822 

192 80.98197 8.347566 

193 80.98133 8.346777 

194 80.98129 8.345521 

195 80.98114 8.344373 

196 80.98046 8.343404 

197 80.97912 8.342077 

198 80.97808 8.34118 

199 80.97716 8.340869 

200 80.97587 8.338604 

201 80.97478 8.336546 

202 80.97513 8.335203 

203 80.97446 8.334946 

204 80.97412 8.335018 

205 80.97318 8.334451 

206 80.97283 8.334188 

207 80.9729 8.333684 

208 80.97 8.330454 

209 80.9694 8.328931 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

334 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

210 80.96854 8.324906 

211 80.96807 8.324381 

212 80.96269 8.319694 

213 80.96195 8.322831 

214 80.95795 8.32435 

215 80.95747 8.324588 

216 80.95398 8.325165 

217 80.95243 8.322727 

218 80.94952 8.322293 

219 80.94243 8.335598 

220 80.93861 8.34374 

221 80.93599 8.347304 

222 80.93071 8.350102 

223 80.92805 8.351091 

224 80.92779 8.355809 

225 80.92659 8.358526 

226 80.9259 8.361216 

227 80.92537 8.363823 

228 80.92493 8.366257 

229 80.92615 8.369985 

230 80.92755 8.372889 

231 80.92947 8.376559 

232 80.93058 8.379275 

233 80.92979 8.382136 

234 80.92801 8.385589 

235 80.92677 8.389919 

236 80.92876 8.393021 

237 80.93138 8.396892 

238 80.93302 8.399235 

239 80.93512 8.403518 

240 80.93757 8.407446 

241 80.94159 8.409635 

242 80.94623 8.421511 

243 80.94936 8.429808 

244 80.95189 8.435272 

245 80.9534 8.438211 

246 80.95497 8.441112 

247 80.95881 8.446795 

248 80.96127 8.448707 

249 80.97219 8.446924 

250 80.98133 8.4451 

251 80.98442 8.444271 

252 80.98661 8.443967 

253 80.99181 8.44283 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

335 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

254 80.9945 8.442531 

255 80.99951 8.441381 

256 81.00726 8.439827 

257 81.01706 8.437947 

258 81.02181 8.43638 

259 81.02338 8.436251 

260 81.0252 8.436215 

261 81.02967 8.434795 

262 81.03448 8.433056 

263 81.03639 8.430065 

264 81.03686 8.429424 

265 81.03777 8.428274 

266 81.03646 8.42728 

267 81.03644 8.426559 

268 81.03635 8.426544 

269 81.03817 8.425448 

270 81.03757 8.424682 

271 81.03648 8.425608 

272 81.03644 8.426271 

273 81.03644 8.427373 

274 81.03582 8.428248 

275 81.03799 8.425505 

276 81.03817 8.425448 

277 81.01318 8.390773 

278 81.01344 8.390903 

279 81.01326 8.390668 

280 81.01318 8.390773 

281 81.01318 8.390773 

282 81.01286 8.390606 

283 81.01192 8.389242 

284 81.01093 8.38776 

285 81.0099 8.38599 

286 81.00942 8.386157 

287 81.00901 8.385488 

288 81.00819 8.383766 

289 81.0081 8.383239 

290 81.00778 8.382689 

291 81.00762 8.382139 

292 81.00759 8.381233 

293 81.00718 8.380129 

294 81.00655 8.379925 

295 81.00672 8.380215 

296 81.00694 8.380772 

297 81.00684 8.381339 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

336 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

298 81.00677 8.381595 

299 81.00713 8.382442 

300 81.00718 8.383483 

301 81.00791 8.384305 

302 81.00825 8.385491 

303 81.00893 8.385951 

304 81.00884 8.386072 

305 81.00923 8.386531 

306 81.00944 8.38641 

307 81.01129 8.389289 

308 81.01095 8.389846 

309 81.01176 8.390233 

310 81.01188 8.391056 

311 81.01205 8.391201 

312 81.0128 8.391273 

313 81.01318 8.390773 

314 81.01344 8.390903 

315 81.01696 8.395676 

316 81.01706 8.395072 

317 81.01767 8.393952 

318 81.01719 8.39278 

319 81.01642 8.391608 

320 81.01584 8.390869 

321 81.01459 8.3907 

322 81.01344 8.390903 

323 81.02825 8.413564 

324 81.02758 8.411843 

325 81.02635 8.407821 

326 81.0258 8.40725 

327 81.02532 8.40694 

328 81.02472 8.406844 

329 81.02419 8.406438 

330 81.02399 8.405696 

331 81.02399 8.404715 

332 81.02359 8.403175 

333 81.02339 8.402156 

334 81.02276 8.400601 

335 81.02118 8.398137 

336 81.01972 8.396614 

337 81.01893 8.396973 

338 81.0187 8.397143 

339 81.01937 8.397892 

340 81.01998 8.39894 

341 81.0204 8.399242 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

337 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

342 81.02097 8.400068 

343 81.02089 8.400431 

344 81.02107 8.400672 

345 81.02105 8.400955 

346 81.02113 8.401176 

347 81.02113 8.401338 

348 81.02105 8.401579 

349 81.02117 8.40168 

350 81.02131 8.40168 

351 81.02164 8.401962 

352 81.02176 8.402204 

353 81.02182 8.40301 

354 81.02194 8.403252 

355 81.022 8.403937 

356 81.02223 8.404038 

357 81.02229 8.404098 

358 81.02207 8.404481 

359 81.02197 8.405759 

360 81.02199 8.406597 

361 81.02213 8.406779 

362 81.02308 8.406778 

363 81.02336 8.406879 

364 81.02352 8.406999 

365 81.02369 8.407322 

366 81.02367 8.407544 

367 81.02375 8.407745 

368 81.02415 8.407886 

369 81.0246 8.407503 

370 81.02488 8.407482 

371 81.02488 8.407704 

372 81.02502 8.407845 

373 81.02527 8.407946 

374 81.02531 8.408228 

375 81.02498 8.408591 

376 81.02519 8.408913 

377 81.02545 8.409094 

378 81.02559 8.409356 

379 81.02608 8.409598 

380 81.02606 8.410081 

381 81.02644 8.410101 

382 81.02644 8.410363 

383 81.02622 8.410484 

384 81.0261 8.410827 

385 81.02531 8.411291 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

338 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

386 81.02535 8.411594 

387 81.02598 8.411775 

388 81.02658 8.411331 

389 81.02674 8.411629 

390 81.02679 8.412137 

391 81.02673 8.41254 

392 81.02697 8.413165 

393 81.02745 8.41307 

394 81.02798 8.413083 

395 81.02825 8.413564 

396 81.02825 8.413564 

397 81.02844 8.41391 

398 81.02839 8.414353 

399 81.02847 8.414715 

400 81.02821 8.414756 

401 81.02804 8.414655 

402 81.02758 8.414838 

403 81.02746 8.414958 

404 81.02798 8.415542 

405 81.0291 8.414977 

406 81.02932 8.414937 

407 81.0295 8.415037 

408 81.02962 8.415219 

409 81.02962 8.415339 

410 81.02928 8.415743 

411 81.02932 8.415864 

412 81.02946 8.415924 

413 81.03117 8.41707 

414 81.03214 8.417757 

415 81.03282 8.41832 

416 81.03266 8.418461 

417 81.03268 8.418663 

418 81.03284 8.419005 

419 81.03306 8.419125 

420 81.03304 8.419321 

421 81.0329 8.419442 

422 81.03287 8.419578 

423 81.03299 8.419759 

424 81.03343 8.420046 

425 81.03375 8.420091 

426 81.03424 8.420605 

427 81.03434 8.420846 

428 81.03432 8.421238 

429 81.03428 8.421375 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

339 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

430 81.03451 8.421481 

431 81.03453 8.421678 

432 81.03468 8.421934 

433 81.03477 8.42195 

434 81.03488 8.421798 

435 81.03503 8.421798 

436 81.03517 8.421859 

437 81.03532 8.421858 

438 81.03551 8.421753 

439 81.03597 8.422311 

440 81.03527 8.422856 

441 81.03529 8.423007 

442 81.03536 8.423174 

443 81.0353 8.423385 

444 81.03545 8.423657 

445 81.03571 8.423793 

446 81.03594 8.424337 

447 81.03577 8.424534 

448 81.03554 8.425056 

449 81.03569 8.425031 

450 81.03583 8.425106 

451 81.03592 8.425205 

452 81.03593 8.425403 

453 81.03584 8.425514 

454 81.03583 8.425651 

455 81.03588 8.425725 

456 81.03599 8.42575 

457 81.03598 8.425824 

458 81.03587 8.42601 

459 81.03587 8.426374 

460 81.03591 8.426332 

461 81.03622 8.426317 

462 81.03635 8.426544 

463 81.03644 8.426558 

464 81.03648 8.425608 

465 81.03757 8.424682 

466 81.03817 8.425448 

467 81.03799 8.425505 

468 81.03653 8.427337 

469 81.03777 8.428274 

470 81.03906 8.428702 

471 81.03929 8.428501 

472 81.03936 8.42835 

473 81.03951 8.428271 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

340 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

474 81.03955 8.428271 

475 81.03962 8.428443 

476 81.03982 8.428465 

477 81.03991 8.42844 

478 81.04008 8.428321 

479 81.04015 8.428152 

480 81.04007 8.427758 

481 81.04016 8.427416 

482 81.04029 8.427253 

483 81.04047 8.427196 

484 81.0406 8.427071 

485 81.03816 8.423704 

486 81.03628 8.421623 

487 81.03263 8.417032 

488 81.03039 8.413827 

489 81.02962 8.414019 

490 81.02914 8.413995 

491 81.02825 8.413564 

 

  මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

341 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

සිතියම (ඔ). ොරිසරික සංලේදී කලාෙය  

  

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

342 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

ඇමුණුම් අංක 19 :- සත්ත්බිම් කලාෙය සදහා වන මාර්සගෝෙසේශ 
 

අ. මෙෙ කළාපිකරණය කන් මල් නාගරික ෙල ප්රමේශමේ පිහිටි සියළු ම ත් බිම්ප සද ා පෙණක් වලංගු 

මේ. 

ආ. මේශගුණික විපර්යාස ම ්තුමවන් ඇති වන ආන්තික කාලගුණික  ත්වයන් වල තීව්රර ාවය වැඩිවීෙ  ා 

ම ත් බිම්ප වල සිදු කර ඇති මගාඩ කිරීම්ප  ා ඉදිකිරීම්ප ම ්තුමවන් වැසි ජලය ගලා යන තීව්රර ාවය 

සැළකිල්ලට ගනිින් ගංවතුර ධාරි ාවය නඩත්තු කිරීෙ සද ා අමනකුත් සංවර්ධන කටයුතු උපමල්ඛනමේ 

සද න් ආය න වල සම්පෙන්ධීකරණය තුළින් ලො ගන්නා තීරණ අනුව සිදු කළ  යුතුය. 

ඇ. ප ත් බිෙක්/පුරන් ූ කුඹුර  ා වගා කුඹුරු සංවර්ධනය කිරීෙට මපර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

1990 සැේ ැම්පෙර් ෙස 29 වන දින නිකුත් කර ඇති සැලසුම්ප චක්රමල්ඛ අංක 13 (12.8 ස  12.8) ට අනුව 

පහත උපමල්ඛනමේ සද න් අංක 01,03,04, 06  ා 09 දරණ ආය න වලින් අනුෙැතිය ලොග  යුතුයි. 

එමස්ෙ විවිධ පනත් ෙගින් ම ත් බිම්ප වල අයිතිය අදාළ ආය න වල විෂය පථයට අයත් වන අවස්ථා වලදී 

උපමල්ඛනමේ සද න් ආය න වලින් ස  අමනකුත් අදාළ ආය න වලින් අවශය නිර්මේශය ස  අනුෙැතිය 

ලො ග  යුතුය. 

ඈ. ම ත් බිම්ප ආශ්රි  පරිසරයට ෙලපෑම්ප ඇති විය  ැකි ඕනෑෙ සංවර්ධන කටයුත් ක් සද ා ප   

උපමල්ඛනමේ සද න් අංක 03  ා 05 දරණ ආය න වලින් පරිසර නිරවුල් කිරීමම්ප ස තිකය ම ෝ පරිසර 

ආරක්ෂන ෙලපරය ලො ග  යුතු අ ර නියි  කාලය ඉක්ෙවීෙට මපර එකී ෙලපරය වාර්ිකව 

යාවත්කාලීන කළ යුතුය. 

ඉ.ෙහත උපමල්ඛනමේ සද න් ශ්රී ලංකා  ඉඩම්ප සංවර්ධනය කිරීමම්ප  සංස්ථාවට අයත් ම ත් බිෙක් සංවර්ධන 

කාර්යයක් සද ා ලො මදන නිර්මේශ /අනුෙැතිය (අවසන් නිරවුල් ස තිකය) එෙ සැලසුම්ප කිටු තීරණය 

පරිදි වාර්ිකව අළුත් කළ යුතුය. 

ඊ. පහත උපමල්ඛනමේ සද න් ශ්රී ලංකා ඉඩම්ප සංවර්ධනය කිරීමම්ප සංස්ථාව ෙගින් අංක 1662/17  ා 

2010.07.14 දිනැති ගැසට් පරය ෙගින් ප්රකාශි  ඇළ ොර්ග රක්ෂි  තීරු ස  වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුවට 

අයත් ජලාශ සද ා අදාළ රක්ෂි  බිම්ප තීරු පවත්වා ග  යුතුය.  

උ. ජල ෙැස යාම්ප  ා ගංවතුර රැදවුම්ප ධාරි ාවයන්ට ොධා වන කිසිෙ ඉදිකිරීෙක් ම ත්බිෙක ජලාශ්රි ව ම ෝ 

ජල ොර්ග වල සිදු මනාකළ යුතුය. නමුත් ෙ ා සැලසුෙකට (Master Plan) ම ෝ නිර්ොණ උපමේශක 

ොර්මගෝපමේශ සැලැස්ෙකට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙගින් අනුෙ  කරන ලද විමශ්ෂ 

වයාපෘතීන්ට ම ෝ ජල ගැලීම්ප වලට  ා ගංවතුර ඉසිලුම්ප ධාරි ාවයන්ට ොධා මනාවන මලස අනුෙ  ඉදිකිරීම්ප 

පහත උපමල්ඛනමේ සද න් අංක 01 සිට 19  දක්වා ඇති අදාළ ආය නයන් වල නිර්මේශය  ා අනුෙැතියට 

යටත්ව සිදු කළ යුතුය. 

ඌ. පාරිසරික සංමේදී වටිනාකම්ප සහි  ම ත්බිම්පවල ආගන්තුක ආක්රෙණශීලි ශාක  ා සතුන්  ැර මවනත් 

ශාක  ා සතුන් ඉවත් මනාකළ යුතුය. 

එ. ම ත්බිම්ප කළාප වල අවශය අවස්ථාවන්හිදී සිදුකරන අවසරලත්සෑෙ ඉදිකිරීෙක්ෙ නියෙ කරන ලද 

ශිල්පීය ප්රිතීන් සහි   රි  මගාඩනැගිලි සංකල්පයට අනුව නිර්ොණය විය යුතුය. 

ඒ. ජල රැදවුම්ප ධාරි ාවය විමශ්ෂමයන් වැදගත් වන සෑෙ ම ත්බිෙකෙ සිදු කරන අනුෙ  භාවි යකදී ජල 

රැදවුම්ප ධාරි ාව අඩුවීෙ ස  (අමනකුත් ෙලපෑම්ප සිදුවන) පාරිසරික මස්වාවන්ටසිදුවන ෙලපෑෙට හිලේ වන 

මස් විකල්ප ස්ථාන සුදුසු මලස ස්ථාපනය කල යතුයු. ඒ සද ා පහත උපමල්ඛනමේ සද න් අදාළ ආය න 

වල අනුෙැතිය ලො ග  යුතුය. 
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ඔ. ම ත්බිම්ප පිරවීෙ සද ා නිර්මේශ වන උපමල්ඛනමේ සද න් ශ්රී ලංකා ඉඩම්ප සංවර්ධනය කිරීමම්ප 

සංස්ථාවට අයත් ප්රමේශවල තිරසාර වැසි ජල ෙැස යාමම්ප ක්රෙ භාවි ා කළ යුතුයි. ම ත්බිම්ප පිරවීෙ සද ා 

මයාදා ගන්නා ද්රවය පිළිෙද ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිමයන් අනුෙැතිය ලො ග  යුතුය. 

ඕ. පැ ැදිලිව  දුනාග   ැකි භූ දර්ශන /සංස්කෘතික /පුරාවිදයාත්ෙක/ධජව විවිධත්වය ඉ ලඅගයන් ඇති 

ප්රමේශ සංරක්ෂණය කළ යුතුය. 

ක. සංවර්ධනකරුවන් විසින් සැලසුම්ප සකස් කිරීෙ  ා නිර්ොණ ස  අධීක්ෂණ කටයුතු කිරීෙ සද ා වෘත්තීය 

සුදුසුකම්පලත් වෘත්තීයමේදීන්මේ මස්වය ලො ග  යුතුය. (පරිසර පන  යටමත් පවතින නියි  වයාපෘති 

සද ා) 

ඛ. ම ත්බිම්ප වල කසළ ෙැ ැර කිරීෙ සද ා අවසර මනාදිය යුතුය. (ගෘ සථ්, ආය නික, කාර්ික, මවළද, 

විදුත් ස  සායනික අපද්රවය) 

ග. ම ත්බිම්ප වලට අපජලය ෙැ ැර මනාකළ යුතුය. නමුත් ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිමේ නිර්මේශයට යටත්ව 

පිරිප දු කළ ජලය පෙණක් මුදා රිය  ැකිය. 

ම ත්බිම්ප කලාපය සම්පෙන්ධමයන් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීමම්පදී උපමල්ඛනමේ සද න් ආය නයන්හි 

ෙලපර නිකුත් කිරීමම්පදී මෙෙ ොර්මගෝපමේශයන් එෙ ෙලපරයට මකාන්මේසි මලස ඇතුළත් කළ යුතු අ ර 

එකී මකාන්මේසි කඩකිරීෙ එකී ෙලපරය අවලංගු කිරීෙට ම ෝ දඩුවම්ප නියෙ කිරීෙට ම ්තුවනු ඇ . 
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උෙලේඛ්නය - සත්ත්බිම් කලාෙසේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීසම්දී මාර්ලගෝෙලේශයන් ල ා ගත යුතු ආයත්න 

 

1. ශ්රී ලංකා ඉඩම්ප සංවර්ධනය කිරීලේ සංස්ථාව  

2. වාරිොර්ග මදපාර් මම්පන්තුව 

3. ෙධයෙ පරිසර අධිකාරිය 

4. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

5. කන් මල් ප්රාමේශීය සභාව 

6. වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්පන්තුව 

7. වනජීවී සංරක්ෂණ මදපාර් මම්පන්තුව 

8. මගාවිජන සංවර්ධන මදපාර් මම්පන්තුව 

9. පුරාවිදයා මදපාර් මම්පන්තුව 

10. ජාතික ජලජ සම්පපත් පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන අධිකාරිය  

11. භූ විදයා සමීක්ෂණ  ා ප ල් කාර්යාංශය 

12. ජල සම්පපාදන  ා ජලාපවා න ෙණ්ඩලය 

13. ජලජීවී සංවර්ධන අධිකාරිය 

14. ශ්රී ලංකා ලංකා විදුලිෙල ෙණ්ඩලය 

15. ශ්රී ලංකා මගාඩනැගිලි මදපාර් මම්පන්තුව 

16. ොර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

17. ධීවර  ා ජලජ සම්පපත් මදපාර් මම්පන්තුව 

18. දිස්ත්රික් මල්කම්ප, ත්රිකුණාෙලය 

19. ප්රාමේශීය මල්කම්ප, කන් මල් 
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ඇමුණුම් අංක 21:- අර්ථකථන 
 

භාවිත්ය  නිර්වචනය 

ස
න්

ව
ාසි

ක
 භ

ාවි
ත්

ය
 

   
 

     
 

 නි නිවාස ඒකක නිදාගැනීමම්ප, ආ ාර 
පිසීමම්ප ස  සනීපාරක්ෂක 
ප සුකම්ප ස්වාධීනව ඇති 
පදංචිය සද ා ූ අංග 
සම්පූර්ණ ප සුකම්ප වලින් 
සෙන්වි  ඒකකයක් 

ෙ ල් නිවාස  කාෙරයක් ම ෝ කාෙර 
පන්තියක් අඩංගු 
මගාඩනැගිල්ලක් ම ෝ 
මගාඩනැගිලි මකාටසක් 

නිවාස සංකීර්ණ ස්ීරව මපාදුමේ භුක්ති 
විදින භූි භාගයක පිහිටි 
පදිංචිය සද ා යූ ඒකකයක් 
ම ෝ ඒකක සමූ යකින් 
යුක්  තිරස්ම ෝ සිරස ්
වයාේතියක්සහි  
මගාඩනැගිලි 

මන්වාසිකාගාර සීි  කාලයක් සද ා 
මන්වාසික ප සුකම්ප 
සපයන සිරස ් ම ෝ තිරස ්
වයාේතියක් සහි  
මගාඩනැගිලි 

වැඩිහිටි නිවාස/ආොධි  
නිවාස 

වයස්ග ූවන්  ා 
අොධි ූවන් රැකෙලා 
ගැනීඹ සද ා වන මූලික 
මන්වාසික ප සුකම්පවලින් 
සෙන්වි  තිරස් ම ෝ සිරස ්
වයාේතියක් සහි  
මගාඩනැගිලි 

ළො නිවාස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන් 
සද ා මූලික මන්වාසික 
ප සුකම්පවලින් සෙන්වි  
තිරස් ම ෝ සිරස ්
වයාේතියක් සහි  
මගාඩනැගිලි 

දිවාසුරැකුම්ප ෙධයසථ්ාන ළමුන් සද ා  ාවකාලික 
මන්වාසික රැකවරණය 
(පැය 24 ට අඩු) සද ා වන 
ප සුකම්ප සහි  
මගාඩනැගිලි 

ව
ාණි

ජ
 

භ
ාවි

ත්
ය

න්
 සිල්ලර භාණ්ඩ අමලවිසැල් සිල්ලර  වශමයන් භාණ්ඩ 

අමලවි කරනු ලෙන 

ස්ථාන 
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සුපිරි මවළදසැල් පාරිමභෝගික භාණ්ඩ 

අමලවි කිරීෙ සද ා එකෙ 

ව ළක් යට ස්වයං මස්වා 

පදනින් පවත්වාමගන 

යනු ලෙන විශාල 

ප්රොණමේ 

මගාඩනැගිල්ලක්  

සාේපු සංකීර්ණ  විවිධ වර්ගමේ භාණ්ඩ ස  

මස්වා ඒකරාශිව ඇති ෙ ා 

පරිොණ අමලවි 

ෙධයස්ථාන 

කෘිකාර්ික නිෂ්පාදන 

අමළවිසැල් 

කෘිකාර්ික නිි භාණ්ඩ 

අමළවි කිරීමම්ප 

ෙධයස්ථාන මෙයින් 

අද ස් මකමර්. 

මේශීය නිෂ්පාදන අමළවිසැල් ප්රමේශයට ආමේනික ූ 

මේශීය කර්ොන්  භාණ්ඩ 

අමළවි කිරීමම්ප 

ෙධයස්ථාන මෙයින් 

අද ස් මකමර්.  

කෘි බීජ අමළවිසැල් වගා කටයුතු සද ා අවශය 

බීජ අමළවි කිරීමම්ප 

ෙධයස්ථාන මෙයින් 

අද ස් මකමර්.  

මපාම ාර  ා කෘිනාශක 

අමළවිසැල් 

වගා කටයුතු සද ා අවශය 

බීජ අමළවි කිරීමම්ප 

ෙධයස්ථාන මෙයින් 

අද ස් මකමර්. 

පශු සම්පපත් නිෂ්පාදන 

අමළවිසැල් 

මෙෙ ප්රමේශමේ ස ත්ව 

පාලනය  ා ෙැදුණු 

නිශ්පාදන විකුණුම්ප ස්ථාන 

පිළිෙදව මෙයින් අද ස ්

මකමර්. 
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කෘි උපකරණ අමළවිසැල් කෘිකර්ොන් යට අවශය 

උපකරණ අමළවි කරන 

ෙධයස්ථාන මෙයින් 

අද ස් මකමර්. 

කෘිකාර්ික නිෂ්පාදන එකතු 

කිරීමම්ප ෙධයස්ථාන 

පශු සම්පපත් නිශ්පාදන  ා 

මෙෝග වගා අස්වනු එකතු 

කිරීමම්ප ෙධයස්ථාන 

 

මභෝජනාගාර අවෙ ප සුකම්ප සහි ව 

ආ ාර ිල දී මගන 

පරිමභෝජනය කිරීෙ සද ා 

වන ස්ථාන 

ෙැණික්  ා ස්වර්ණාභරණ 

ෙධයස්ථාන 

 

පාරිමභෝගික මස්වා 

ෙධයස්ථාන (මකාණ්ඩා 

කැපීම්ප/රූපලාවනයාගාර/ඡායා

රූපාගාර) 

පාරිමභෝගිකයනිැ් සද ා 

අවශය මස්වා 

නිපුණ ාවයක් සහි  

පුේගලයින් ලවා විධිෙත්ව 

සපුරාගැනීෙ උමදසා වන 

ෙධයස්ථාන 

මබ්කරි - 

ෙස්  ා ොළු මවළදසැල් - 

සැකසූ ෙස්  ා ොළු 

අමළවිසැල්  

ෙස්  ා ොළු ඇසුරුම්ප 

කරණයන් සහි ව, 

ප්රදර්ශනයට පවතින  ා 

විකුණන ලෙන ස්ථාන. 

ගෑස් ස  විදුලි ෙල (වා න 

සද ා පිරවුම්ප  ල්) 

වා න සද ා ගෑස් පිරවුම්ප 

ස්ථාන ස  විදුලිමයන් 

ෙැටරි ආමරෝපණය කිරීෙ 

සද ා ප සුකම්ප සහි  

ෙධයස්ථානය 

ඉන්ධන පිරවුම්ප ල් රථවා න සද ා මපට්රල්, 

ඉන්ධන ලිහිසිම ල් ස  

ද්රව මපමට්රෝලියම්ප ගෑස ්
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සිල්ලර මලස විකිණීෙ 

සද ා  ප සුකම්ප සහි  

මගාඩනැගිලි 

ෙහු ෙ ල් රථගාල් ෙ ල් මදකක් ම ෝ ඊට 

වැඩි වා න නැවතුම්ප 

ප සුකම්ප ලො මදන 

ස්ථානයකි. 

විවෘ  රථගාල් විවෘ  භූියක රථ වා න 

නැවතුම්ප ප සුකම්ප ලො 

මදන ස්ථානයකි. 

රථවා න ප්රදර්ශනාගාර රථවා න අමළවිය සද ා 

ප්රදර්ශනය කර  ෙන 

මගාඩනැගිලි 

වා න අෙ ර මකාටස් 

අමළවිසැල් 

වා න ෙද මකාටස් අමලවි 

ස්ථාන 

අමනකුත්අෙ ර මකාටස් අමනකුත් වා න අෙ ර 

මකාටස් අමළවි ස්ථාන 

අවෙංගලයශාලා අවෙංගලය කටයුතු 

සිදුකිරීෙ සද ා වන 

ෙධයස්ථාන 

ලී භාණ්ඩ අමළවිසැල් - 

මගාඩනැගිලි ද්රවය අමළවිසැල් මගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීෙ 

සද ා අවශය කරන 

උපාංග විකුණන ලෙන 

ස්ථාන 

ඇඹරුම්ප ල් යන්රානුසාරමයන් ආ ාර 

ද්රවය ඇඹරීෙ, මපාතු  ැරීෙ 

සිදු කරනු ලෙන ස්ථාන 

 මලාන්ි/ඇදුම්ප පිරිසිදු කරන 

ෙධයස්ථාන 

යන්රානුසාරමයන් මරදි 

මස්දීෙ, මේලීෙ ස  

සැකසුම්ප කිරීෙ සද ා වන 

ස්ථාන 
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සන්නිමේදන කුළුණු විදුලි සංමේශ නියාෙන 

මකාිෂන් සභාමේ 

අනුෙැතිය යටමත් 

සන්නිමේදන සද ා 

ඉදිකරනු ලෙන කුළුණු 

ඉමලක්මට්රානික් උපකරණ 

අළුත්වැඩියා ෙධයස්ථාන 

-  

සුර ල් සතුන් අමළවි 

ෙධයස්ථාන 

- 

වා න අළුත්වැඩියා 

ෙධයස්ථාන 

I . සැ ැල්ලු වා න 

II. ෙර වා න 

අනු රු/  අෙලන් ූ 

වා න අළුත්වැඩියා කරනු 

ලෙන ස්ථාන 

ත්රීවිල් යතුරුපැදි අලුත්වැඩියා 

ෙධයස්ථාන 

- 

ගෙඩා/ගුදම්ප මවළද ද්රවය ම ෝ මවළදාෙ 

සද ා ූ භාණ්ඩ ම ාග 

වශමයන් ගෙඩා කර ඇති 

ස්ථාන/ෙ ාලුම්ප භාවි ා 

කරින් මේශීය ම ෝ 

විමේශීය වශමයන් 

අමුද්රවය, මවළද ද්රවය ම ෝ 

මවළදාෙ සද ා ූ භාණ්ඩ 

ගෙඩා කිරීෙ සද ා ප්රධාන 

වශමයන් භාවි ා කරනු 

ලෙන මගාඩනැගිල්ලක් 

ම ෝ මගාඩනැගිල්ලක 

මකාටසක් මම්ප යට ට 

ගැමන්. 
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ස
ස

ෞඛ
ය

 භ
ාවි

ත්
ය

න්
 

           

මරෝ ල් ොහිර  ා මන්වාසික 

මරෝගීන් සද ා ප්රතිකාර 

ලො මදන 

රසායනාගාර,ඖෂධාගාර,

සාත්තු මස්වා, 

පුනරුත්ථාපන, ශලය 

ධවදය මස්වා, භාහිර  ා 

අභයන් ර මරෝගී අංශ, 

පුහුණු ෙධයස්ථාන, 

පරිපාලන  ා කාර්යය 

ෙණ්ඩල ප සුකම්ප 

සියල්ලෙ ම ෝ කිහිපයක් 

සහි  මගාඩනැගිලි 

 

 

 

 

 

 

ප්රාථමික දවදය ප්රතිකාර 

ඒකක 

මධයම රජසේ හා ෙළාත් 

සභාවට අයත් 

දවදයවරසයකු සහිත්ව 

ප්රතිකාර ලබා දන 

ස්ථානයකි. 

ධවදය ප්රතිකාර ෙධයස්ථාන අවෙ වශමයන් එක් 

ධවදයවරමයකු මස්වය 

කරන ඖෂධ ලො දමන 

 ා ොහිර මරෝගී ප්රතිකාර 

සිදු කරන ෙධයස්ථානයක් 

පුේගලික මරෝ ල් ෙධයෙ රජමේ ස  පළාත් 

සභාවට අයත් මනාවන 

මරෝගීන් සද ා මන්වාසික 

ප සුකම්ප සහි ව 
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පවත්වාමගන යනු ලෙන 

මරෝ ල් 

ධවදය උපමේශන මස්වා 

ෙධයස්ථාන 

විමශ්ෂඥ ධවදය 

උපමේශන මස්වා 

ප සුකම්ප ලො දීෙ 

අරමුණින් ඉදිකරනු ලෙන 

මගාඩනැගිලි 

රසායනාගාර මස්වා යම්ප මරෝ ලකට 

අනුෙේධි ව ශාඛාවක් 

වශමයන් රසායන මස්වා 

ප සුකම්ප පවත්වාමගව 

යනු ලෙන ෙධයසථ්ාන 

ළො  ා ො ෘ සායන 

ෙධයස්ථාන 

ළමුන්  ා ගැබිණි 

ෙේවරුන් සද ා මූලික 

මසෞඛය මස්වා ප සුකම්ප  

 ා උපමේශන මස්වා 

සපයන ෙධයසථ්ාන 

ආයුර්මේද ධවදය 

ෙධයස්ථාන 

පාරම්පපරික මේශීය 

ධවදය ප්රතිකාර කරන 

රජමේ ආයුර්මේද ධවදය 

සභාමේ ලියාපදිංචි 

ධවදයවරමයක් ම ෝ 

ධවදයවරු 

කිහිපමදමනකු විසින් 

මස්වා සපයන ෙධයස්ථාන 

සත්ත්ව සායන  ා ප්රතිකාර 

ෙධයස්ථාන 

ොහිර ප්රතිකාර  ා සායන 

සිදු කරන පශු ධවදය 

මස්වා සපයන ෙධයස්ථාන 

ඔසු සැල් රාජය ඖෂධ නීතිග  

සංස්ථාමේ ලියාපදිංචි 

ඖෂධ අමළවි කරන 

ෙධයස්ථාන 
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ආ
ය

ත්
න

 භ
ාවි

ත්
ය

න්
 

කාර්යාල උපමයෝගී ා ස  

පරිපාලන මස්වා ප සුකම්ප 

සහි  ෙධයසථ්ාන 

කාර්යාල සංකීර්ණ උපමයෝගී ා ස  

පරිපාලන මස්වා ප සුකම්ප 

සහි  මගාඩනැගිලි 

මදකක් ම ෝ ඊට වැඩි 

ප්රොණයක් සද ා 

අනුෙේධි  ප සුකම්ප 

සහි  මගාඩනැගිලි 

වෘත්තීය කාර්යාල වෘත්තියක් පදනම්ප කර 

ගනිින් වෘත්තියට අදාල 

ව මස්වා සපයන 

ෙධයස්ථාන 

ෙැංකු, මූලය ආය න රක්ෂණ  ා මූලය ගනුමදනු 

කරන ආය න 

ස්වයංක්රීය මුදල් ගණුමදනු 

ෙධයස්ථාන 

පුේගලමයකු මනාෙැතිව 

යන්රානුසාරමයන් මුදල් 

ගනුමදනු කිරීෙ සද ා වන 

ෙධයස්ථාන 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

අ
ධ

ය
ාෙ

න
 

ජා යන් ර පාසල් - 

කාර්ික පාසැල්/වෘත්තීය 

පුහුණු ආය න 

රැකියා පාදක කරගනිින් 

වෘත්තීය / ාක්ෂණික 

පුහුණුවක් ලො දීෙ සද ා 

ූ ප සුකම්ප සහි  ස්ථාන 

ූර්ව ළොවිය සංවර්ධන 

ෙධයස්ථාන 

පළමු මශ්ර්ණියට ළමුන් 

ඇතුළත් කිරීෙට මපර 

ූර්ව ළොවිය සංවර්ධනය 

කිරීමම්ප ක්රියාකාරකම්ප 

ඇතුළත්ව විධිෙත් 

අධයාපනයක් ලො දීෙට 

අවශය ප සුකම්ප  
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ප්රාථික අධයාපන 

ෙධයස්ථාන 

පළමු මශ්ර්ණිමේ සිට 

පස්වන මශ්ර්ණිය දක්වා 

විධිෙත් අධයාපනයක් ලො 

දීෙට අවශය ප සුකම්ප 

සහි  පාසල් මගාඩනැගිලි 

ේවිතියික අධයාපන 

ෙධයස්ථාන 

පළමු මශ්ර්ණිමේ සිට  

ද තුන්වන මශ්ර්ණිය 

දක්වාත්  යවන මශ්ර්ණිමේ 

සිට ද තුන්වන මශ්ර්ණිය 

දක්වා විධිෙත් 

අධයාපනයක් ලො දීෙට 

අවශය ප සුකම්ප සහි  

පාසල් මගාඩනැගිලි 

 ෘතීය අධයාපන ෙධයස්ථාන උසස් අධයාපන ප සුකම්ප 

සහි  රාජය, අර්ධ රාජය 

පුේගලික ම ෝ ජා යන් ර 

මලස පිළිගත් ඕනෑෙ විශ්ව 

විදයාල, විවෘ  විශ්ව 

විදයාල ස  උසස ්

අධයාපනික ෙධයස්ථාන 

පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන 

ෙධයස්ථාන 

නළුැින  ාක්ෂණික ක්රෙ 

උපායන් භාවි ා කරින් 

විවිධ මක්ෂ්රයන් 

සම්පෙන්ධව පර්මේෂණ   ා 

සංවර්ධන වැඩකටයුතු 

සිදුකිරීෙට ප සුකම්ප සහි  

ෙධයස්ථාන 

මපෞේගලික උපකාරක පන්ති මපෞේගලිකව එක් 

ගුරුවරමයකු ම ෝ ගුරුවරු 

කණ්ඩායෙක් විසින්  නි 

ම ෝ ළමුන් කණ්ඩායෙක් 

සද ා ඉගැන්වීම්ප ප සුකම්ප 

වලින් සෙන්වි  

මගාඩනැගිලි 
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 මවනත්අධයාපන ෙධයස්ථාන 

(කලාය න/රංගාය න) 

 

 

මසෞන්දර්ය රසාස්වාදය 

ලො දීමම්ප අරමුණින් ඒ 

ආශ්රි  අධයයන කටයුතු 

සද ා වන මගාඩනැගිලි 

ස
ංච

ාර
ක

 ක
ට

යු
තු

 

ලැගුම්ප ල් කුලී පදනෙ ෙ  නැවතීම්ප 

ප සුකම්ප ලො මදන 

ස්ථාන 

උත්සව ශාලා උත්සව පවත්වන 

මගාඩනැගිලි 

නාගරික ම ෝටල් නාගරික ප්රමේශ වල පිහිටි 

මකටිකාලීනව රැදී සිටීෙට 

ප සකුම්ප සපයන 

වයාපාරික මස්වාවන් 

උමදසා භාවි ා කරන 

ස්ථාන 

ආගන්තුක නිවාස ආගන්තුකයින් සද ා 

නවා ැන් ගැනීෙ සද ා 

ප සුකම්ප සපයන 

මගාඩනැගිල්ලක් ම ෝ 

මකාටසක් මම්ප යට ට 

ගැමන්. 

සංචාරක ම ෝටල් සංචාරකයන් සද ා සියලු 

ප සුකම්ප ස ති නවා ැන් 

සපයන ස්ථාන 

සංචාරක ම ාරතුරු 

ෙධයස්ථානය 

සංචාරකයින්මේ ප සුව 

සද ා ම ාරතුුු සපයන 

ෙධයස්ථාන 

කුලී රථ මස්වා ෙධයස්ථාන  ොට අයත් ම ෝ ෙේදට 

ගත් වා න මවනත් අයමේ 

අවශය ා සද ා කුලී 

පදනෙ ෙ  වා න සපයනු 

ලෙන ස්ථාන 
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නිවාඩු නිමක් න නිවාඩු ගෙනාන් යක් 

මලස විමේකය ම ෝ 

විමනෝදය සද ා 

සංචාරකයින්ට නවා ැන්, 

ආ ාරපාන, අවන් ල්, 

ක්රීඩා ස  විමනෝදාත්ෙක 

ක්රියාකාරකම්ප ආදී මස්වා 

ප සුකම්ප සහි  ස්ථාන 

කොනා ම ෝටල් සංචාරකයින් සද ා 

විමේක  ා විමනෝද 

කටයුතු උමදසා 

 ාවකාලිකව ම ෝ ස්ීර 

අමුද්රවය භාවි ා කරින් 

සනීපාරක්ෂක ප සුකම්ප  ා 

නිදන කාෙරයක් සහි ව 

කුඩා පරිොණමේ 

ඒකකයකින් යුත් 

නවා ැන් මපාළක් 

වි
ස

ේ
ක

 හ
ා 

වි
ස

න
ෝද

 ක
ට

යු
තු

 

ආයුර්මේද පංචකර්ෙ 

ෙධයස්ථාන 

ආයුර්මේද සභාමේ 

ලියාපදිංචි මේශීය 

ආේර්මේද ක්රෙ භාවි ා 

කරින් විවිධ මසෞඛය 

ප්රතිකාර ලො මදන 

ෙධයස්ථාන 

ළො උදයාන ළො ප්රජාව ආවරණය වන 

පරිදි ක්රීඩා ප සුකම්ප, 

විමේක ප්රමේශ සහි ව 

ඉදිකළ ප්රමේශ මම්ප යට ට 

ගැමන්. 

උදයාන ප්රජාව ආවරණය වන පරිදි 

මපාදු  ා පුේගලික 

රථවා න ෙගින් ළගා විය 

 ැකි විමනෝදය සද ා එහි 

ඇවිදීෙට ම ෝ ළෙයින්ට 
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එහි මසල්ල්ම්ප කිරීෙට 

 ැකිවන පරිදි 

විමශ්ෂමයන් සකසා ඇති 

වැටවල් ම ෝ බිත්ති වලින් 

වටවී ඇති  ණමකාළ  ා 

ගස් සහි  විශාල භූි මම්ප 

යට ට ගැමන්. 

විවෘ  ප්රමේශ - 

භූ දර්ශන ප්රමේශ - 

සිනොශාලා විමනෝදාස්වාදය 

මවනුමවන් චිරපට 

නැරඹීෙ සද ා වන 

ශ්රවනාගාර ප සුකම්ප සහි  

මගාඩනැගිලි 

සොජශාලා විමනෝදාස්වාදය උමදසා 

මේශීය විමේශීය ෙධයසාර 

අමලවිසැල් සහි ව 

අමනකුත් සොජ ප සුකම්ප 

සපයන ෙධයසථ්ාන 

කලාගාර/මකෞතුකාගාර කලා කෘති ම ෝ 

ඓති ාසික භාණ්ඩ වැනි 

රසවත්  ා වටිනා වස්තූන් 

විශාල ප්රොණයක්  ො, 

අධයනය කර ෙ ජනයාට 

ප්රදර්ශනය කරන 

මගාඩනැගිල්ලකි. 

එළිෙ න් රංගශාලා විවෘ  මේදිකාවක් සහි  

ආසනවලින් සෙන්වි  

ස්ථාන 

ගෘ සථ් ක්රීඩා ෙධයස්ථාන යම්ප මගාඩනැගිල්ලක් තුළ 

ක්රීඩා කටයුතු සද ා අවශය 

ප සුකම්ප වලින් සෙන්වි  

ක්රීඩා කරනු ලෙන ස්ථාන 
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කෘිකාර්ික නිෂ්පාදන ආශ්රි  

කර්ොන්  

කෘිකාර්ික අස්වැන්න 

නිි භාණ්ඩ දක්වා මගන 

යන කර්ොන්  

කෘිකාර්ික උපකරණ 

නිෂ්පාදන ආශ්රි  කර්ොන්  

කෘිකර්ොන් යට අවශය 

උපකරණ නිෂ්පාදන 

ආශ්රි  කර්ොන්  

ආ ාර ස  ෙධයසාර රහි  

පාන කර්ොන්  

මබ්කරි ස  රසකැවිලි 

නිෂ්පාදන කර්ොන්  

ඇතුළු ආ ාර 

නිෂ්පාදනය,සැකසීෙ ස  

ඇසිරීමම්ප කර්ොන් , 

ෙධයසාර අඩංගු මනාවන 

බීෙ වර්ග නිෂ්පාදන 

කර්ොන් , උක් ආශ්රි  

කර්ොන් , අයිස ්

නිෂ්පාදනාගාර , මත් 

කර්ොන් ශාලා, දිසදි 

මපාල් නිෂ්පාදනය කිරීමම්ප 

කර්ොන්  ම ෝ මපාල් 

සැකසීමම්ප කර්ොන්  

සද ා ප සුකම්ප ලො මදන 

මගාඩනැගිලි 

ප්රතිචක්රීයකරණ ක්රියාකරකම්ප 

ආශ්රි  කර්ොන්  

ඝන අපද්රවය 

ප්රතිචක්රීකරණය/නැව  

ලොගැනීමම්ප ම ෝ 

සැකසීමම්ප කර්ොන් , විෂ 

සහි  ස  

උපද්රවකාරී/අන් රාදායක

/ආසාදි  අපද්රවය 

ප්රතිචක්රීකරණ/නැව  ලො 

ගැනීමම්ප ම ෝ සැකසීමම්ප 

කර්ොන් , නාගරික ස  

අමනකුත් ඝන අපද්රවය 

භාවි ා කරින් 
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මකාම්පමපෝස්ට් නිෂ්පාදනය 

කරන 

ෙධයස්ථාන/මෙලිකටු 

ඇඹරීමම්ප කර්ොන්  

කර්ොන්  ආශ්රි  යටි ල 

ප සුකම්ප සම්පපාදි  

ෙධයස්ථාන 

ජල ම ෝ සූර්ය ම ෝ සුළං 

විදුලි උත්පාදන ෙලාගාර 

ස  මපාදු විදුලි 

බිදවැටීම්පවලදී පෙණක් 

භාවි ා කරන විදිුුලි ජනක 

 ැර විදුලිය නිෂ්පාදනය 

කිරීමම්ප ඒකක, වැඩි 

පිරිප දු ධාරි ා සහි  ජල 

පිරිප දු පේධති, වැඩි 

මයදවුම්ප ධාරි ා සහි  

දා ක, අපසන්දන 

(කාර්ික ම ෝ ෙළ) 

පිරිප දු පේධති සද ා 

ප සුකම්ප ලො මදන 

මගාඩනැගිලි ස  ඉදිකිරීම්ප 

 

 මගාඩනැගිලි ද්රවය නිෙවුම්ප 

ආය න (ගමඩාල් නිෙවුම්ප) 

උදා: ගමඩාල් නිෙවුම්ප 

ෙධයස්ථාන 

කළුගල්  ා මොරළු කැණීම්ප 

ආශ්රි  නිස්සාරණ කර්ොන්  

සක්රීය කාෙන් කුඩු ම ෝ 

කාෙන් කුඩු/ගල් 

අගුරු/කුට්ටි ගල් සෑදීෙ 

ම ෝ පිරිසැකසුම්ප 

කර්ොන්  (මපාළමවන් 

ගැලවීෙ, පිපිරවීෙ, කැෙලි 

කිරීෙ, ඔප දැමීෙ) /කළුගල් 

ඇඹරීමම්පම ෝ පිරිසැකසුම්ප 

කර්ොන්  යන මුලිකව 

ප ල්  ා කැණීම්ප ආශ්රි  

ද්රවය භාවි මයන් සිදු 

කරන කර්ොන්  සද ා 
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ප සුකම්ප සපයන 

මගාඩනැගිලි  

ස
ම

ාජ
 ස

ස
්ව

ා 

ප්රජා සංවර්ධන ෙධයස්ථාන ප්රමේශමේ ෙ ජන ාවට 

මපාදුමේ රැස්වීම්ප 

පැවැත්වීෙ, ප්රජා  ා 

සංවර්ධන කටයුතු සිදු 

කරගැනීෙ සද ා ප සකුම්ප 

සපයන ෙධයසථ්ාන 

සොජ  ා සංස්කෘතික 

ෙධයස්ථාන  

මපාදු  ා සංස්කෘතික 

කටයුතු සිදු කරන 

ෙධයස්ථාන 

ක්රීඩා ෙධයස්ථාන ගෘ සථ් යම්ප මගාඩනැගිල්ලක් තුළ 

ක්රීඩා කටයුතු සද ා අවශය 

ප සුකම්ප වලින් සෙන්වි  

ක්රීඩා කරනු ලෙන ස්ථාන 

ප්රජා ශාලා මපාදු කටයුතු සිදු කරන 

ෙධයස්ථාන 

පුස් කාල කියවීම්ප  ා ඒ ආශ්රි  

අධයයන කටයුතු සද ා 

භාවි ා කරනු ලෙන 

මගාඩනැගිලි  

ශ්රවනාගාර  ා සම්පෙන්රණ 

ශාලා 

උත්සව, සම්පෙන්රණ ම ෝ 

රැස්වීම්ප කටයුතු සද ා 

භාවි ා කරනු ලෙන 

මගාඩනැගිලි 

පුනරුත්ථාපන ෙධයස්ථාන සොජ විමරෝධී කටයුතු වල 

නියැලුණු පුේගලයන් 

නැව  

සාොයානුමයෝජනය කිරීෙ 

සද ා ඇති කරන ලද 

ෙධයස්ථාන 
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ආගික ෙධයස්ථාන ආගික කටයුතු සද ා 

භාවි ා කරනු ලෙන 

ස්ථාන 

සුසාන භූි ෙෘ  මේ යන් භූෙදානය 

කිරීෙ  ා අදා නය කිරීෙ 

සද ා භාවි ා කරනු ලෙන 

ස්ථාන 

ආදා නාගාර පළාත් පාලන ආය නයක් 

විසින් පවත්වාමගන යනු 

ලෙන ෙෘ  මේ  දවාලීෙ 

සද ා ගෑස් ම ෝ විදුලි 

උදුනක් සහි  දුම්ප 

කවුළුවකින් යුක් ව 

සුසාන භූියක් තුළ 

පවතින මගාඩනැගිලි 

ක
ෘි

ක
ාර්

මි
ක

 

සත්ත්ව/ වගා මගාවිපලවල් යම්ප භූියක් තුළ ඉදිකරන 

ලද මගාඩනැගිලි තුල ම ෝ 

ඉන් පරිොහිරව ිනිස් 

පරිමභෝජනය සද ා මභෝග 

වගා කිරීෙ ම ෝ සු න් 

ඇති කිරීෙ සද ා භාවි ා 

කරනු ලෙන ස්ථාන 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නැලගනහිර පළාත් කාර්යාලය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- 2022 



            කන්තලේ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2022-2031 

361 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


