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ii kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

l=reKE., ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030  
©kd.ßl ixj¾Ok wêldßh - Y%S ,xldj - 2021

ish¿u ysñlï weúßKs'

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

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

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

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

m%ldYh

kd.ßl ixj¾Ok wêldßh - Y%S ,xldj

6 jk 7 jk  yd 9 jk uy," fi;aisßmdh wÈhr I"

n;a;ruq,a,"  Y%S ,xldj'

fjí wvúh - www.uda.gov.lk 

úoHq;a ;emE, - info@uda.gov.lk 

ÿrl:k wxl -  + 94112 873 637
m%ldYkh - 2021 

l=reKE., ixj¾Ok ie,eiau 2021 - 2030" l jk fldgi" ll jk fldgi iy  lll fldgi jYfhka m%Odk 

fldgia ;=klska iukaú; fõ' m<uqjk fldgi iukaú; jkafka ixj¾Ok ie,eiafï miqìu" uQ,sl 

wOHhk" ie,eiafï wjYH;djh" ie,iqï rduqj"  SWOT úYaf,aIKh iy ie,eiauh' fojk fldgi 2021-

2030 ld, mßÉfþoh i|yd ie,iqï iSudjg wod, ie,iqï yd f.dvke.s,s kshdu;d iy l,dmSlrK 

kshdu;d j,ska iukaú; fõ'  lll fldgi  l,dm iSud udhsï LKavdxl iy ish¨ weuqKqï j,ska iukaú; 

fõ'

l=reKE., ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030 ilia lr we;af;a jhU m<d;a ld¾hd,h  úisks'

wëlaIKh 

jr,;a jdia;= úoHd{ y¾Idka o is,ajd - iNdm;s - kd'ix'w'" k.r ks¾udK Ys,amS tka'mS'fla'rKùr - 

wOHlaI ckrd,a - kd'ix'w'" k.r ks¾udK Ys,amS tÉ'ta'ohdkkao - w;sf¾l wOHlaI ckrd,a - kd'ix'w'" 

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

B'tï'tia'î'talkdhl - wOHlaI ̂ jhU m<d;& - kd'ix'w'" kS;s{ iS'chj¾Ok - WmfoaYl ̂ kS;s& - kd'ix'w'" 

k.r ks¾udK Ys,amS m%shdks kjr;ak - wOHlaI ^Wmdhud¾.sl ie,iqï& - kd'ix'w' 

ie,iqï lKavdhu

B'tï'tia'ì' talkdhl  uy;d ^wOHlaI&" tia' ta'tia' tka' ksYaYxl ^ysgmq wOHlaI&" wd¾' tï' fÊ'î' 

r;akdhl ^ksfhdacH wOHlaI-ie,iqï&" fla'tï' fiakdr;ak uy;d ^ysgmq ksfhdacH wOHlaI-ie,iqï& 

ta'tï'ä'ì' w;djqo uy;d ^iyldr wOHlaI-ie,iqï&  whs'tï'mS' ch;s,l ñh - k.r ks¾udK Ys,ams" 

jhs'tï'tï' Ôjdx.kS ñh - ie,iqï ks,Odß"  ä'tï'à'ã' Èidkdhl fukúh-ie,iqï ks,Odß" B'tï'mS'fla' 

talkdhl uhd - k.r ks¾udK Ys,ams" wd¾'tï' is'tka' rK;=x. fukúh-k.r ks¾udK Ys,ams" tka'mS'ta' 

l=udßydñ ñh-ie,iqï Ys,ams" tï'à'hq' fma%u;s,l ñh-mß>kl l%shldßKs'

iydh lKavdhï - kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

Wmdhud¾.sl ie,iqï wxYh - kd'ix'w' ^wëlaIKh" kshduh iy .eiÜ lsÍu&

mßir yd N+ o¾Yk wxYh - kd'ix'w' ^PORS,DRR, ixrlaIKh hkd§ ie,iqï ilia lsÍu&

N+f.da,Sh f;dr;=re moaO;s  wxYh - kd'ix'w' ^N+f.da,Sh f;dr;=re o;a; iemhSu iy ;dlaIKsl iydh iemhSu&

m¾fhaIK yd ixj¾Ok wxYh - kd'ix'w' ^kj ;dlaIKsl l%u y÷kajd§u i|yd oekqj;a lsÍfï jev igyka&
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iiikd.ßl ixj¾Ok wêldßh

m%Kduh

l=reKE., ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030 ieliSu" kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha jhU m<d;a 

ld¾hd,fha uQ,sl wëlaIKh hgf;a isÿ úh' m%foaYfha wd¾:sl ixj¾Ok úNj;djhka 

Tmakexùu yd jvd;a ck.yk wdl¾IK ia:dkhla njg m;a lsÍu ;=,ska l=reKE., k.rh 

uyd k.rhla njg m;a lsÍug wjYH ie,iqï bÈßm;a lsÍu fuu ie,eiafï wruqKhs' 

l=reKE.,  ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030 w;s.re ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI ue;s;=udf.a 

zzrg yok fi!Nd.Hfha oelauZZ m%;sm;a;s m%ldYhg wkqj ilia lr we;'

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

ixj¾Ok wêldß mkf;a úê úOdk hgf;a l=reKE., ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030 i|yd 

wkque;sh ,nd§u isÿ lrk  ,o kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi ixj¾Ok úIhNdr .re wud;H 

uyskao rdcmlaI ue;s;=ukag wêldßfha f.!rjkSh ia;=;sh mqolr isáuq'

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

ixrlaIK" wmo%j neyer,Su yd m%cd mú;%;d lghq;= ms<sno .re rdcH wud;H wdpd¾h 

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

fmf¾rd uy;d fj; wêldßfha ia;=;sh mqofldg isáuq'

l=reKE., uy k.r iNdfjys .re k.rdêm;s;=ud" kd.ßl flduidßia ;=ud we;=¿ uy 

k.r iNdfõ ld¾h uKav,hg o" l=reKE., m%dfoaYSh iNdfõ iNdm;s;=ud we;=¿ ish¨ 

ld¾h uKav,hg ia;+;sh fuhska mqolr isáuq'

úfYaIfhka fuu ie,eiau ilia lsÍu i|yd ffO¾hh yd u.fmkaùu ,ndÿka  kd.ßl 

ixj¾Ok wêldßfha  .re iNdm;s  jr,;a jdia;= úoHd{ y¾Idkao is,ajd uy;dg" wOHlaI 

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

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

Ys,amS tï'mS'rK;=x. uy;dg" wOHlaI ̂ jhU m<d;& k.r ks¾udK Ys,amS B'tï'tia'î'talkdhl 

uy;dg" kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha WmfoaYl ^kS;s&  kS;s{ iS' chj¾Ok  uy;añhg yd 

Wmdh ud¾.sl ie,iqï wxYfha wOHlaI k.r ks¾udK Ys,amS m%shdks kjr;ak uy;añhg 

wêldßfha ia;=;sh mqolr isáuq'

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

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

wxYfha wOHlaIl k.r ks¾udK Ys,amS fÊ'mS'tia'fidaufialr fukúh yd tu wxYfha ish¨u 

ks,Odßkag;a jhU m<d;a ysgmq wOHlaI tka'ta'tia'tka' ksYaYxl uy;dg;a yd jhU m<d;a 

ysgmq ksfhdacH wOHlaI ^ie,iqï& fla'tï' fiakdr;ak uy;dg;a we;=¿ ish¨u ks,Odßkag;a 

ie,iqï lKavdhu fjkqfjka ia;=;sh mqo lrfkuq'
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iv kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

.re wud;H;=udf.a fmrjok

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

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

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

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

imhkq ,nhs'

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

odhl;ajhla iemfhk wdldrhg fN!;sl wjldYh ld¾hlaIuj 

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

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

lghq;= fhdod we;'

l=reKE.,  k.rh  úYd, ck ixLHdjlg fiajd imhkq ,nhs' ta wkqj  l=reKE.,  

ie,iqï n, m%foaYh wd¾Ól jYfhka ;jÿrg;a fiajd imhk k.rhla njg m;a lsÍug 

úNj;djhla mj;S' ta wjg m%foaYh i;= iajdNdúl mßir moaO;sh yd wd¾Ól" iudÔh yd 

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

ixj¾Ok ie,iqï uÕska wfmalaId lrkafka l=reKE., m%foaYh tu úNj;djh m%fhdackhg 

f.k k.rh ixj¾Okh lsÍuhs'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uyskao rdcmCI ^md'u&

kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H
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vkd.ßl ixj¾Ok wêldßh

.re rdcH wud;H;=udf.a fmrjok

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

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

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

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

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

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

lreKlaj we;'

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

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

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

foaYhla f.dvkeÕSu uQ,sl jYfhka wfmalaId lrhs' ;jo kd.ßl ck;djf.a wd¾:sl 

ia:dhs;dj we;s lrñka úêu;a m%;skd.ÍlrK ie,eiaula Tiafia kd.ßl m%foaY ixj¾Okh 

yd kshdukh hk mrud¾: idlaId;a lr .ekSug fuu ixj¾Ok ie,iqï uy;a msájy,la 

jkq we;s njg úYajdi lrñ'

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

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

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

we;ehs wfmalaId lrñ'

wdpd¾h kd,l f.dvfyajd^md'u&

kd.ßl ixj¾Ok" fjr< ixrlaIK" 

wmøjH neyer,Su yd m%cd mú;%;d lghq;= rdcH wud;H
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vi kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

.re iNdm;s;=udf.a fmrjok
kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

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

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

wdh;kh kd.ßl ixj¾Ok wêldßh fõ'

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

N+ñ mßyrK rgdjla fukau mßirh .=Kd;aul f,i 

l<ukdlrKh we;=¿ lafIa;% .Kkdjla wdjrKh lrkq ,nhs' 

taldnoaO ie,iqï ilia lsÍu yd l%shd;aul lsÍu ;=<ska kd.ßl 

m%foaYj, yd tys ck;djf.a fmdÿ hy meje;au m%j¾Okh 

yd kshdukh hk mrud¾: uqÿka muqKqjd .ekSu i|yd fuu 

ixj¾Ok ie,iqï ilia lrkq ,nhs'

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

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

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

we;'

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

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

idudÔh yd mdßißl lreKq ie,ls,a,g f.k l=reKE., kd.ßl ixj¾Ok wêldß n, 

m%foaYh ioyd jk ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030 jir olajd n,d;aul jk f,i ms<sfh, 

lr we;' 

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

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

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

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

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

kd.ßl ixj¾Ok wêldßh
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viikd.ßl ixj¾Ok wêldßh

l=reKE., uyd k.r iNdfõ .re k.rdêm;s ;=udf.a yd 

m%dfoaYSh iNdfõ .re iNdm;s ;=udf.a mKsúvh

wm m<d;a md,k wdh;k fol taldnoaOj we;=,;a lrñka  fmdÿ ie,iqï m%foaYhla f,i  

i,ld l=reKE., k.rh úi,a k.rhla f,i ixj¾Okh lsÍfï oelau mokï lrf.k 

ixj¾Ok ie,eiaula ilia lsÍu iïnkaOfhka  kd.ßl ixj¾Ok wêldßh fj; wmf.a 

lD;{;djh m< lruq' jhU m<df;a mßmd,k w. k.rh jk fuu m%foaYh uq,alrf.k 

isÿjk wúêu;a kd.ÍlrKh úêu;a kd.ÍlrKhlg fhduq lsÍug;a ta ;=,ska k.rh jvd;a 

M,odhs fiajd uOHia:dkhla lsÍug;a fuu ie,eiafuka wruqKq fldg f.k we;' tlaj 

yqjudre lr.;a oelau wkqj tla ie,eiaula ilia lsÍfuka fuu m<d;a md,k wdh;k 

m%foaY folu tl iudk whqßka ixj¾Okhlg fhduq lsÍug yels nj wms úYajdi lruq' 

wm iy fmdÿ uyck;djf.a ksfhdað;hska bÈßm;alrk ,o úfõpk" fhdackd yd ks¾foaY 

we;=,;a lrñka l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau iyNd.S;aj iy iyfhda.S jHdhduhla 

njg m;alsÍug  kd.ßl ixj¾Ok wêldßh .;a h:d¾: W;aidyh w.h lruq' fï 

ksid fuh  wmf.a  ie,eiaula f,i  m%ldY lrk w;r l=reKE., ixj¾Ok ie,eiau 

wkd.;fha § wfmalaIs; bÈß oYlhl ld,h ;=,§ l%shd;aul lsÍu iïnkaOj wmf.a 

iyNd.s;ajh yd iyfhda.h iy;sl lruq' tfukau 2030 jir olajd l=reKE., ixj¾Ok 

ie,eiafï n,dfmdfrd;a;=  bÈßhg f.k hdu ioyd  ish¨ mqrjeishkag yd il%Sh l%shdldÍ 

md¾Yjlrejkg mqoa.,sl  yd wdh;ksl  uÜgñka iyNd.S jk f,i b,a,d isáuq'

wp, ksuka; úl%u;s,l 
.re iNdm;s

l=reKE.,  m%dfoaYSh iNdj

;=Idr ixÔj ú;drK 
.re k.rdêm;s

l=reKE., uyd k.r iNdj

.re k.rdêm;s
l=reKE., uy k.r iNdj

.re iNdm;s
l=reKE., m%dfoaYSh iNdj
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viii kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

mQ¾úldj

j¾;udkfha§ l=reKE., k.rh yd ;odikak k.r j, we;s jk ixj¾Okh fya;=fjka mek 

kÕsk wNsfhda.hkag uqyqK §u i|yd úêu;a ixj¾Ok ie,eiaul wjYH;djh u;= ù we;'  

ta wkqj" j¾;udkfha l=reKE., k.rh ;=, mj;sk wd¾:sl" iudÔh yd mdßißl ;;a;ajh 

ie,ls,a,g f.k mj;akd úNj;djhka  wdrlaId lr .ksñka we;=., jgfldg kef.k 

jhU iqúi,a uyd k.rh hk oelau idlaId;a lr.ekSu ioyd f,i úêu;a ixj¾Okhla lrd 

,Õd úh ye;s whqßka fuu ie,eiau ilia fldg we;'  

l=reKE., ixj¾Ok ie,eiau 2021-2030 I" II iy III f,i fldgia ;=klska iukaú; jk 

w;r I jk fldgi miqìï wOHhkh" uQ,sl wOHhkh" ie,eiafï wjYH;djh" ixj¾Ok 

ie,iqï rduqj" SWOT úYaf,aIKh iy ixj¾Ok ie,eiau hk mßÉfþo j,ska iukaú; 

jk w;r II jk fldgi 2021-2030 ld, iSudj i|yd  ie,iqï iSudjg wod< ie,iqï 

yd f.dvke.s,s kshu;d iy l,dmSlrK kshu;d j,ska iukaú; fõ' III jk fldgi 

l,dmSlrK udhsï j,g wod< LKavdxl iy ish¨ weuqKqï j,ska iukaú; fõ'

m<uqjk fldgi - ie,eiafï I jk mßÉfþoh ixj¾Ok ie,eiafï w¾:h" tys ffk;sl 

ikao¾Nh" ie,eiafï m¾Yjlrejka" úIh m:h iy ie,iqï l%shdj,sh úia;r lrhs' ms<sfj,ska 

2 jk iy 3 jk mßÉfþohka ie,iqï m%foaYh" m%foaYfha b;sydih" ie,iqï m%foaYh kS¾Kh 

lsÍu iy ie,iafï wjYH;djh úia;rd;aulj olajd we;' 4 jk mßÉfþofha oelau" 

wruqK iy Wmdhud¾.sl ie,iqï j,ska iukaú; jk w;r 5 jk mßÉfþofha tla tla 

mrud¾:hka i|yd jk uQ,sl SWOT úYaf,aI<Kh ms<sn| iúia;rd;aul úia;rhla we;=<;a 

fõ'  tfukau" ie,eiafï 6 jk mßÉfþofha ixl,amSh ie,eiau iy fhdað; bvï mßyrK 

ixj¾Ok ie,eiau úia;r flf¾'  ta hgf;a l=reKE., ixj¾Ok ie,eiafï m%Odk Wmdh 

ud¾. ie,iqï jk ud¾. yd m%jdyk ixj¾Ok Wmdh ud¾." ;sridr mßir ixj¾Ok Wmdhh 

ud¾." wd¾:sl ixj¾Ok Wmdh ud¾." há;, myiqlï ixj¾Ok Wmdh ud¾. iy l%shd;aul 

lsÍfï Wmdh ud¾. Wm wxY f,i iúia;rj olajd we;'

fojk fldgi -7 jk mßÉfþoh uÕska ie,iqï iy f.dvke.s,s kshu;d olajd we; w;r 

8 jk mßÉfþofha y÷kd.;a l,dm iy l,dmSlrK kshu;d úia;r lr we;'  9 jk 

mßÉfþofha fhdað; ud¾. m<," f.dvke.s,s iSud iy rlaIs; we;=<;a fõ'

fï wkqj" fuu wêldßfha iy Y%S ,xld rcfha wruqK jkafka 2021 - 2030 l=reKE., 

ixj¾Ok ie,eiau kqÿre wkd.;fha§ l%shd;aul lsÍuhs'
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ixkd.ßl ixj¾Ok wêldßh
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අඅ��    ෙෙශශෙෙ 
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(රරජජෙෙ��    බබලලයයටට  ටට����ධධ  කකරරකක  බබ  ) 
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ෙමම අ� �ෙශෂ ගැස� ප�ය www.documents.gov.lk ෙව� අඩ�ෙය� බාගත කළ හැක. 

ාාහහණණෑෑණණබබ  ලලඟඟ  කකණණරර      ාාවව  ඟඟාා  ාාහහණණෑෑණණබබ  ටටාාෙෙ����ලල      ාා    බබ  ටටෙෙ��ශශලල    සසඟඟාා        
  ංංවව��ධධකක    ැැබබැැ  සසලල  අඅඅඅලලතත  තත  ලල  

  
 

නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�, ම��ද රාජප�ෂ වන මම, 1982 අංක 04 දරන නාග�ක සංව�ධන අ�කා� (සංෙශ��ත) 
පනෙ� 8“ඊ” වග��ෙය� මා ෙවත පැව� ඇ� බලතල �කාර 2020 සැ�තැ�බ� මස 24 වැ� �න නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ෙ� 
කළමනාකරණ ම�ඩලය ��� කරන ලද ��ෙ�ශය� සැල��ලට ෙගන ��ණෑගල මහ නගර සභාව හා ��ණෑගල �ාෙ��ය 
සභා බල �ෙ�ශය සඳහා � සංව�ධන සැලැස්ම ෙම�� අ�මත කර�. 
 
 

 ලල����වව  රරාාජජාාජජෙෙ  ((ාාාා..  ලල..)),, 
 නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�. 
 
2021 අෙ��� ui 15 jeks Èk. 
නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�ාංශය, 
17 හා 18 මහල, 
“���පාය”, 
����ර පාර, 
බ�තර��ල. 
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I    වවැැ    ෙෙකක��ටට    ::  ((II))  වවැැ      ෙෙඡඡවවලල  --    ාාලලාාකක��  
  

  
රරජජෙෙ��    ෙෙ��වවකක 



xii

2 A 

 

I ෙෙකක��ටටටට  ::  ((I))  ෙෙඡඡදදයය  --  ��  ලලංංකකාා  ෑෑජජාාතතාාාා��කක  ටටමමාාජජවවාා��  ජජජජනනජජෙෙෙෙ        ��ෙෙ  පප  ෙෙශශටට    ැැසසයය  --  22002211..0077..1133  

ාා  ණණෑෑෙෙලල  මම    ජජෙෙනන  ටට  ාාවව    ාා  ාා  ණණෑෑෙෙලල  ෑෑාාෙෙ����යය  ටට  ාා  ාාලල  ෑෑෙෙ��  යය  ටටසස  ාා        
ටටංංවව��ධධජජ  ටටශශලලශශටටසසමම    අඅමමතත  තත  මම  ����ාාසස  දදශශාාබබමම    

  
 

1982 අංක 4 දරන නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය (සංෙශ��ත) පන�� සංෙශ��ත, 1978 අංක 41 දරන නාග�ක සංව�ධන 
අ�කා�ය පනෙ� 8(අ) වග��ය �කාරව ��ෙයළ කරන ලද ��ණෑගල මහ නගර සභාව හා ��ණෑගල �ාෙ��ය  සභා බල 
�ෙ�ශය සඳහා � සංව�ධන සැලැස්ම, 2021 � � අෙ��� මස 15 වැ� �න, නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත� ම��ද රාජප�ෂ 
වන මා ���, උ�ත පනෙ� 8 (ඊ) වග��ය යටෙ� මා ෙවත පැව� ඇ� බලතල �කාරව අ�මත කළ බව, එ� පනෙ� 8 (උ) 
වග��ය �කාරව � ලංකා �ජාතා��ක සමාජවා� ජනරජෙ� ජනතාව ෙවත දැ�� ෙද�. 
 
 

 මම��ාාදද  නනාාජජැැජජපප  ((ැැාා..  මම..)),, 
 නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�. 
 
2021 �� ui 12 jeks Èk, 
නාග�ක සංව�ධන හා �වාස අමාත�ාංශය, 
17 හා 18 මහල, 
“���පාය”, 
����ර පාර, 
බ�තර��ල. 
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ාා  ණණෑෑෙෙලල  මම    ජජෙෙනන  ටට  ාාවව    ාා  ාා  ණණෑෑෙෙලල  ෑෑාාෙෙ����යය  ටට  ාා    ාාලල  ෑෑෙෙ��  යය  ටටසස  ාා        

ටටංංවව��ධධජජ  ටටශශලලශශටටසසමම    අඅමමතත  තත  මම  
  

 

1982 අංක 4 දරන පන�� සංෙශ��ත, 1978 අංක 41 දරන නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය පනෙ� 8(අ) වග��ෙ� බලතල �කාරව 
��ණෑගල මහ නගර සභාව හා ��ණෑගල �ාෙ��ය සභා බල �ෙ�ශය සඳහා සකස් කරන ලද සංව�ධන සැලැස්ම නාග�ක 
සංව�ධන හා �වාස අමාත� ග� ම��ද රාජප�ෂ මැ��මා ���, එ� පනෙ� 8 (ඊ) වග��ෙය� එ�ම� ෙවත පැව� ඇ� 
බලතල �කාරව 2021 අෙ��� මස 15 වැ� �න අ�මත කරන ලද බව මහජනතාව ෙවත ෙම�� දැ�� ෙද�. 
 
 

 වරල� වාස්� �ද�ාඥ   ��පපාාාා  දද  දද  වවාා,, 
 සභාප�,    
  නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය. 
 
2021 �� ui 12 jeks Èk. 
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� ලංකා රජෙ� ��ණ ෙදපා�තෙ���ෙ� ��ණය කරන ල�. 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

xiiikd.ßl ixj¾Ok wêldßh

mgqk

f,aLk f;dr;=re'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  ii 
m%Kduh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' iii 
.re wud;H;=udf.a fmrjok ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' iv 
.re rdcH wud;H;=udf.a fmrjok ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' v 
.re iNdm;s;=udf.a fmrjok ^kd' ix' wê& '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' vi 
l=reKE., uyd k.r iNdfõ .re k.rdêm;s ;=udf.a yd m%dfoaYSh 

iNdfõ .re iNdm;s;=udf.a m‚úvh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''vii 
mq¾úldj ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''viii 
wud;H;=udf.a wkque;sh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ix 
.eiÜ ksfõokh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' xi 

m<uqjk fldgi

01 jk mßþfÉoh - ixj¾Ok ie,eiafï miqìu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5 
 1'1 yeÈkaùu '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5
 1'2 ixj¾Ok ie,eiafï md¾Yjlrekka ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6
 1'3 ixj¾Ok ie,eiafï úIh m:h '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7
 1'4 ie,iqï l%shdj,sh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13

02 jk mßþfÉoh - ie,iqï wOHhk n, m%foaYfha uQ,sl f;dr;=re ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19
  2'1'1 yeÈkaùu '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19
 2'2' ie,iqï ixo¾Nh yd ;;a;aj úYaf,aIKh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22
         2'2'1 ck.yk f;dr;=re '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22
         2'2'2 wd¾Ól uÜgu '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''24
         2'2'3 bvï mßyrK rgdj ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''27
         2'2'4 c, iïmdokh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''32
         2'2'5 c,dmjyk moaO;sh yd wm c,h neyer lsÍu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''32
         2'2'6 >k wmøjH neyer lsÍu ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 34
 2'3' k.r ixj¾Ok ie,eiau ilia lrk N+ñ m%foaYfha  iSud ks¾Kh lsßu ''''''''''''''''''''''''''''''''' 37 

03 jk mßþfÉoh - ixj¾Ok ie,eiaul wjYH;djh ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 41
 3'1  uQ,sl wOHkfha § y÷kd.;a k.rfha m%Odk m%Yak ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''41
    3'1'1 k.rh ;=, jdyk yd mÈl ixirKhg wod< .eg¿ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 41
    3'1'2 ixj¾Ok rgdfõ .eg¨ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 42
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01 jk mßÉfþoh  

                ixj¾Ok ie,eiafï miqìu 

1¡1 ye¢kaùu 
  
කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය 1979 ජූනි මස 01 වන දින අංක 38/16 
දරණ ගැසට් පත්රය මගින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් මලස 
ප්රකාශයට පත් කර ඇ . එම ප්රමද්ශය සඳ ා  2006.09.19 දිනැති අංක 1467/33 
දරණ ගැසට් පත්රය මගින් 2006-2015 කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 
ගැසට් මගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇති නමුත් එම සංවර්ධන සැලැස්මම් කාලය මම් 
වන විට ඉකුත් වී ඇ .    

කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය වටා විහිදුනු කුරුණෑගල ප්රාමද්ශිය සභා 
ෙල ප්රමද්ශමයන් ග්රාම නිලධාරි මකාට්ඨාශ  54 කින් යුත් වර්ග කි.මී. 96 කින් 
සමන්වි  ප්රමද්ශය 2015.08.04 වන දින  අංක  1926/20 දරණ ගැසට් පත්රය මගින් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත්කර ඇ . මධයම 
අධිමේගි මාර්ග සංවර්ධනයත් සමඟම 2018.04.28 වන දින අංක 2068 /47 දරණ 
ගැසට් පත්රය මඟින් මුළු කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශයම නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කර  ඇ . 

ජාතික රාජය සභාමේ 1978 අංක 41  දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් 
1982 අංක 04 දරණ සංමශෝධි  පනම හි IIඅ මකාටමස් 8අ වගන්තිය සැලසුම් 
කිරිමම් කාර්යය පටිපාටිය දැක්මවන ආකාරයට  අනුව  නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරි පන  03 වන වගන්තිය යටමත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල 
ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රමද්ශ සඳ ා නගර සංවර්ධන 
සැලැස්මක් සකස් කිරීමම් ෙල ල ඇ .  

රාජය ප්රතිපත්ති  ා ආර්�ක �යා මාර්ග  ර ා � ලංකාව සීඝ්රමයන් නාගරීකරණය 
වීමත් සමඟ කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය වටා වූ මුළු සමස්ථ 
ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශයම සීඝ්රමයන් ජනාවාස මවමින් නාගරිකරණයට ලක්වී 
ඇ . එමමන්ම ජාතික සංවර්ධන වයාපෘතියක් වන මධයම අධිමේගී මාර්ගය 
කුරුණෑගල නගරය  ර ා ගමන් කිරීමත් සමඟ කුරුණෑගල නගරය ප්රවා න 
මධයස්ථානයක්  මලස සංවර්ධනය වීමම් ෙලපෑම මුළු ප්රමද්ශයටම හිමිවන 
ෙැවින්,  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කරන 
ලද  කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය (වර්ග කි.මි. 10.53) ස  මුළු 
ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශයම ඇතුලත් (වර්ග.කි.මී 245) මුළු ප්රමද්ශයම නගර 
සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමම්දී සැලසුම් ප්රමද්ශය මලස ම ෝරා ගන්නා ලදී.  
එහිදී  ඳුනා ගන්නා ලද උපාය මාර්ගික ප්රමද්ශය සඳ ා සවිස් රාත්මක 
සැලැස්මක් ස  අමනකුත් ප්රමද්ශය සඳ ා  මපාදු සැලසුම් ස   මගාඩනැගිලි 
මරගුලාසි  ඳුන්වා දීමට කටයුතු කර ඇ .  
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1'3 ixj¾Ok ie,eiafï úIh m:h  
  
වර් මාන රාජය මසෞභාගය දැක්ම අනුව කුරුණෑගල නගරයට හිමිවි ඇති ස්ථානය, 
ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය, ජාතික  ා ප්රාමද්ශීය වශමයන් නගරමේ 
සම්ෙන්ධ ාවය, ප්රමද්ශය තුල �යාත්මක  මවමින් පවතින ස  මයෝජි  සංවර්ධන 
වයාපෘති, මම් දක්වා නගරයට සකස් කර ඇති සැලසුම්වල දායකත්වය  ා ෙලපානු 
ලෙන විමශ්ෂ අන පනත් පිළිෙඳව මමහි දී අවධානයට ලක් මකමර්. 

සංවර්ධන සැලැස්මක් යනු පුළුල් අරමුණු ඇතුලත් ප්රමද්ශයක් නිසි 
සැලසුම්කරණය, තිරසාර සංවර්ධනය සඳ ා මඟ මපන්වන උපාය මාර්ග විස් ර 
කරන ලියවිල්ලකි. එම ප්රමද්ශයට අදාළ අරමුණු වලට මභෞතිකව ලඟාවීම සඳ ා 
මඟ මපන්වීමත්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට 
පත්කරන ලද ප්රමද්ශ ආර්ික, සමාජයීය, පාරිසරික  ා මභෞතික වශමයන් 
සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා ඒකාෙද්ධ වූ සැලසුම් සකස් කිරීම, මභෞතික වශමයන් 
සංවර්ධනය කිරීම, �යාත්මක කිරීම  ා ප්රවර්ධනය කිරීමම් ෙල ල නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය මව  පැවරී ඇ . ඒ අනුව කුරුණEගල නගරය සද ා 
සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයල කිරීමම් දී නගරය මභෞතික සංවර්ධනය කරා ලඟා 
lrùsug ප්රමුඛත්වය මදන ලදී.  

වර් මාන රාජය ප්රතිපත්ති මාලාව (රූපය 1.1) වන මසෞභාගය දැක්ම තුල 
 දුනාමගන ඇති පරිදි සංවර්ධන සැලැස්මම් පසුබිමමහි සද න්ව ඇති ආකාරයට 
ජාතික නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට කුරුණෑගල නගරය සද ා ඉ ල 
වැදගත්කමක් ලො දී ඇති අ ර එම මසෞභාගය දැක්මම් දස වැදෑරුම් ප්රතිපත්ති තුල 
ප්රතිපත්ති ප ක් (ඵලදායි පුරවැසිමයක්, ස�ක මානව සම්ප ක්, ජන ා මක්න්ීය 
ආර්ිකයක්,  ාක්ෂණය ම  පදනම් වන සමාජයක්, මභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, 
තිරසාර පරිසර කළමනාකරණය) සෘජුව සංවර්ධන සැලසුම්  ා සම්ෙන්ද වන අ ර 
එම ප්රතිපත්ති තුලම සිට මමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස ්කිරීමම් දී සංවර්ධන 
සැලැස්මම් දැක්ම, අරමුණු, පරමාර්ථ  ා උපායමාර්ග සකස ්කර ඇ .  

ජාතික මභෞතික සැලසුම් මදපාර් මම්න්තුව මඟින් සකස් කර ඇති නව  ජාතික 
මභෞතික සැලැස්ම තුළින් මකාළඹ, �කුණාමලය යා කරන ආර්ීක 
මකාරිමඩෝමවහි ප්රධාන ආර්ික මධයස්ථානයක් මලස කුරුණෑගල නගරය 
 ඳුනාමගන තිබීම මඟින් 2030 වර්ෂය වන විට කුරුණෑගල නගරයට ජාතික 
වශමයන් ඉ ල වැදගත්කමක් ලො දී ඇ . (සිතියම් අංක 1.1) එම අවස්ථාව 
ප්රමයෝජනයට ගනිමින් කුරුණෑගල නගරය “ඇතුගල වටරකාට නැරගන වයඹ 
මහා නගරය” (The Emergine W yamba Metropolis encircling Ethugala) යන 
දැක්ම මව  ලඟාවීම සඳ ා මමම සැලැස්ම සකස් කර ඇ . කුරුණැගල නගරය 
දිදුලන ආර්ීක මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම  සඳ ා නගරමේ ආර්ික 
මට්ටම වර්ධනයට අදාල ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග මව  ඉ ළ ප්රමුඛත්වයක් 
ලො දී ඇ . ඒ සඳ ා නාගරික ප්රමද්ශය පුළුල් කිරිම, භාණඩ මෙදා ැරීමම් 
මධයස්ථානය  ා ම ාරතුරු  ාක්ෂණ ගම්මානය  ඳුන්වා දීම, කර්මාන්  පුරය 
පුළුල් කිරීම වැනි ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ග   ඳුන්වා දී ඇ . 
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දිවයිමන් උතුර-දකුණ යා කරන මාර්ග 05ක් මක්න්ිය වන ස්ථානයක පිහිටීම, 
උතුරු නැමගනහිර දුම්රිය මාර්ගය කුරුණෑගල නගරය  ර ා ගමන් කිරීම 
ම ්තුමවන් මකාළඹ, ම නුවර, මපාමළාන්නරුව, අනුරාධපුර, පුත් ලම, 
 ලාව , කෑගල්ල, �ගමුව, මා මල්, ස  �කුණාමලය වැනි දිවයිමන් ප්රධාන 
නගර සමඟ සෘජු මාර්ග  ා ප්රවා න සම්ෙන්ධ ාවයක් කුරුණෑගල නගරය 
හිමිකරමගන ඇ .  (රූපය 1.1  ා  ා වගු අංක 1.1) 

එමමන්ම දැනටමත් �යාත්මක මධයම අධිමේගී මාර්ගය කුරුණෑගල නගරය 
 ර ා ගමන් කිරීමත්, මයෝජි  කුරුණෑගල - දඹුල්ල දුම්රිය මාර්ගය යනාදි 
වයාපෘති �යාත්මක වීමත් සමඟ කුරුණෑගල නගරය ලංකාමේ ප්රවා න 
මධයස්ථානයක් මලස  වදුරටත් කාර්යක්ෂම මේ. ඒ අනුව මමම සියලුම 
ගමනාගමන මාධය ඒකාෙද්ධ කරමින් ප්රවා නය මුල්කරගත් සංවර්ධන 
මධයස්ථානයක් ( ) මලස සංවර්ධන කිරීම 
සඳ ා ආර්ීක සංවර්ධන උපායමාර්ගයක්  ඳුන්වා දී ඇති අ ර, නගර මධයයට 
පැමිණිම අනවශය වා න නගර මධයය මග ැර යාම සඳ ා ප්රධාන මාර්ග 
සම්ෙන්ධ කරමින් විකල්ප මාර්ගයක්  ඳුන්වා දී නගරය තුල ගමනාගමන කාලය 
අවම වන මලස ඒකාෙද්ධ ගමනාගමන සැලැස්මක් මමම සැලැස්ම මඟින්  
 ඳුන්වා දී ඇ .  

ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය - 2050 මඟින් කුරුණෑගල ප්රමද්ශය 
මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා සුදුසුම ප්රමද්ශයක් මලස  ඳුනාමගන ඇති අ ර, 
2050 වන විට විසල් කුරුණෑගල ප්රමද්ශය සඳ ා ලක්ෂ 10ක (මිලියනයක) 
මන්වාසික ජනග නයක් පුමරෝකථනය කර ඇ . එම අරමුණ මව  ලඟාවීමට 
මමම සැලසුම් ප්රමද්ශය තුල  250,000ක මන්වාසික ජනග යක් සඳ ා මභෞතික 
 ා සමාජයීය අපරවු  ප සුකම් සැපයීමට අදාළ වයාපෘති  ා  මන්වාසික කලාප 
මමම සැලැස්ම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇ .   

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය 
සඳ ා නගර සංවර්ධන සැලසම්ක් (2006-2015) සකස්  කර  තිබූ අ ර, ප්රධාන 
පරිපාලන  ා වාණිජ මධයස්ථානයක් වශමයන් සංවර්ධනය කිරිම එහි අරමුණ  වී 
ඇ .  නමුත් එම සැලැස්මම් කලාප සැලැස්ම, මගබිම් අනුපා  සැලැස්ම, බිම් 
කට්ටි පිරිවි ර සැලැස්ම මඟින් වාණිජ කටයුතු සඳ ා නගරය මව  පවතින 
ඉල්ලුම සපුරාලීමට අමපාම ාසත් වීමත්, නගරය මව   ආමයෝජිකයින්මේ 
ආකර්ෂණය  අඩු කිරීමටත් ම ්තුවී ඇ . කුරුණෑගල නගරය  මව  පැමිමණන 
ආමයෝජකයින් මවනත් නගර කරා මයාමුවීම, ප්රධාන මාර්ග දිමේ මර්ඛිය 
සංවර්ධනය සඳ ා මයාමුවීම යනාදිය මමහි ප්රතිඵල මේ. නමුත් ඒ වන විට ම ා 
නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් වූ 
ෙැවින් එහි ෙලපෑමට ලක්ව අවිධිමත් මලස සීඝ්ර සංවර්ධනයට ලක්වී ඇති  
ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව (සැෙe නාගරික සීමාව) සැලකිල්ලට මගන නැ .  

වයඹ පලාමත් ප්රධාන පරිපාලන  ා වාණිජ නගරය වීම ම ්තුමවන් ධදනිකව 
ලක්ෂ 03කට ආසන්න ජනග නයක් නගරය තුලට පැමිමණ. 2030 නගර 
සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් නගරය මව  ආමයෝජකයින් වැඩි වශමයන් 
ආකර්ෂණය වන, නගරය සඳ ා පවතින  ඉල්ලුම සපුරාලිය  ැකිවන පරිදි 
නගරයට ොහිරින් ප්රධාන මාර්ග 05  සම්ෙන්ධ කරමින් මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය 
උපාය මාර්ගික වයාපෘතියක් මලස ප්රමයෝජයට ගනිමින් නගරය පුළුල් කිරීම මමම 
සැලැස්ම මඟින්  ඳුන්වා දී ඇ .  
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දිවයිමන් උතුර-දකුණ යා කරන මාර්ග 05ක් මක්න්ිය වන ස්ථානයක පිහිටීම, 
උතුරු නැමගනහිර දුම්රිය මාර්ගය කුරුණෑගල නගරය  ර ා ගමන් කිරීම 
ම ්තුමවන් මකාළඹ, ම නුවර, මපාමළාන්නරුව, අනුරාධපුර, පුත් ලම, 
 ලාව , කෑගල්ල, �ගමුව, මා මල්, ස  �කුණාමලය වැනි දිවයිමන් ප්රධාන 
නගර සමඟ සෘජු මාර්ග  ා ප්රවා න සම්ෙන්ධ ාවයක් කුරුණෑගල නගරය 
හිමිකරමගන ඇ .  (රූපය 1.1  ා  ා වගු අංක 1.1) 

එමමන්ම දැනටමත් �යාත්මක මධයම අධිමේගී මාර්ගය කුරුණෑගල නගරය 
 ර ා ගමන් කිරීමත්, මයෝජි  කුරුණෑගල - දඹුල්ල දුම්රිය මාර්ගය යනාදි 
වයාපෘති �යාත්මක වීමත් සමඟ කුරුණෑගල නගරය ලංකාමේ ප්රවා න 
මධයස්ථානයක් මලස  වදුරටත් කාර්යක්ෂම මේ. ඒ අනුව මමම සියලුම 
ගමනාගමන මාධය ඒකාෙද්ධ කරමින් ප්රවා නය මුල්කරගත් සංවර්ධන 
මධයස්ථානයක් ( ) මලස සංවර්ධන කිරීම 
සඳ ා ආර්ීක සංවර්ධන උපායමාර්ගයක්  ඳුන්වා දී ඇති අ ර, නගර මධයයට 
පැමිණිම අනවශය වා න නගර මධයය මග ැර යාම සඳ ා ප්රධාන මාර්ග 
සම්ෙන්ධ කරමින් විකල්ප මාර්ගයක්  ඳුන්වා දී නගරය තුල ගමනාගමන කාලය 
අවම වන මලස ඒකාෙද්ධ ගමනාගමන සැලැස්මක් මමම සැලැස්ම මඟින්  
 ඳුන්වා දී ඇ .  

ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය - 2050 මඟින් කුරුණෑගල ප්රමද්ශය 
මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා සුදුසුම ප්රමද්ශයක් මලස  ඳුනාමගන ඇති අ ර, 
2050 වන විට විසල් කුරුණෑගල ප්රමද්ශය සඳ ා ලක්ෂ 10ක (මිලියනයක) 
මන්වාසික ජනග නයක් පුමරෝකථනය කර ඇ . එම අරමුණ මව  ලඟාවීමට 
මමම සැලසුම් ප්රමද්ශය තුල  250,000ක මන්වාසික ජනග යක් සඳ ා මභෞතික 
 ා සමාජයීය අපරවු  ප සුකම් සැපයීමට අදාළ වයාපෘති  ා  මන්වාසික කලාප 
මමම සැලැස්ම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇ .   

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය 
සඳ ා නගර සංවර්ධන සැලසම්ක් (2006-2015) සකස්  කර  තිබූ අ ර, ප්රධාන 
පරිපාලන  ා වාණිජ මධයස්ථානයක් වශමයන් සංවර්ධනය කිරිම එහි අරමුණ  වී 
ඇ .  නමුත් එම සැලැස්මම් කලාප සැලැස්ම, මගබිම් අනුපා  සැලැස්ම, බිම් 
කට්ටි පිරිවි ර සැලැස්ම මඟින් වාණිජ කටයුතු සඳ ා නගරය මව  පවතින 
ඉල්ලුම සපුරාලීමට අමපාම ාසත් වීමත්, නගරය මව   ආමයෝජිකයින්මේ 
ආකර්ෂණය  අඩු කිරීමටත් ම ්තුවී ඇ . කුරුණෑගල නගරය  මව  පැමිමණන 
ආමයෝජකයින් මවනත් නගර කරා මයාමුවීම, ප්රධාන මාර්ග දිමේ මර්ඛිය 
සංවර්ධනය සඳ ා මයාමුවීම යනාදිය මමහි ප්රතිඵල මේ. නමුත් ඒ වන විට ම ා 
නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය පමණක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් වූ 
ෙැවින් එහි ෙලපෑමට ලක්ව අවිධිමත් මලස සීඝ්ර සංවර්ධනයට ලක්වී ඇති  
ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව (සැෙe නාගරික සීමාව) සැලකිල්ලට මගන නැ .  

වයඹ පලාමත් ප්රධාන පරිපාලන  ා වාණිජ නගරය වීම ම ්තුමවන් ධදනිකව 
ලක්ෂ 03කට ආසන්න ජනග නයක් නගරය තුලට පැමිමණ. 2030 නගර 
සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් නගරය මව  ආමයෝජකයින් වැඩි වශමයන් 
ආකර්ෂණය වන, නගරය සඳ ා පවතින  ඉල්ලුම සපුරාලිය  ැකිවන පරිදි 
නගරයට ොහිරින් ප්රධාන මාර්ග 05  සම්ෙන්ධ කරමින් මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය 
උපාය මාර්ගික වයාපෘතියක් මලස ප්රමයෝජයට ගනිමින් නගරය පුළුල් කිරීම මමම 
සැලැස්ම මඟින්  ඳුන්වා දී ඇ .  

 

     

 
 

නමුත් කුරුණෑගල අනනය ාවය  “ඇතුගල” යන්න මනාසලකමින් වර් මානමේ 
සිදුවන  සංවර්ධනය පාලනය කිරිම සද ා නගර මධයයට  ා දැනට  ඇතුගල 
ම ාඳින් දර්ශනය වන ෙවට  ඳුනාගත් ස්ථාන මව  ඇතුගලින් 1/3 ක් දර්ශනය 
වන පරිදි උස සීමා කිරිමම් සැලැස්මක්ද  ඳුන්වා දී ඇ .  

ඉ   සඳ න් උපායමාර්ග �යාත්මක කිරිම සඳ ා මකටි කාලීන, මධය කාලීන 
 ා දි� කාලීන වශමයන් �යාත්මක කල යුතු වයාපෘති  ඳුන්වාදී  තිමබ්. 

වගු අංක 1.1 කුරුණෑගල නගරය හරහා  වැටි ඇති මාර්ග පේධතිය   

මාර්ග අංකය මාර්ගරේ නම දුර ( කි.මි ) 
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රමම සංවර්ධන සැලැසම් පහත පියවරයන් යටරත් සිදුකරන ලදී.  

uQ,sl wOHhkh. 

කුරුණෑගල ම ා නගර සභා  ෙල ප්රමද්ශය  ා කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා  ෙල 
ප්රමද්ශය  ඇතුලත් ප්රමද්ශය  සඳ ා සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමම් දී මුලිකව 
මභෞතික, ආර්ික, පාරිසරික  ා සමාජයීය අංශ යටමත් ප්රාථමික  ා ද්විතීය දත්  
විශ්මල්ෂණය කරන ලදී. මමහිදී ජාතික මභෞතික සැලසුම් මදපාර් මම්නaතුව, 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, මධයම පරිසර අධිකාරිය, ප්රාමද්ශීය මල්කම් 
කාර්යාලය යන ආය න මඟින්  ා  මසෞඛය, අධයාපනය, ජල සම්පාදන  ා විදුලි 
ෙලය යනාදී අපරවූ  ප සුකම්වලට අදාළ ආය න මඟින් දත්  ලොගනිමින් 
නාගරික  ප්රමද්ශමේ ඉඩම් භාවි ය, අපරවූ  ප සුකම් වයාපතිය, ජනග නය, 
නිවාස වයාපතිය  ා පාරිසරික  ත්ත්වය පිළිෙඳව සිතියම් ආශ්රමයන් 
විශ්මල්ෂණය කරන ලදී.  

úIh m:h y÷kd .ekSu' 

මමහි දී වර් මාන රජමේ මසෞභාගය දැක්ම ප්රතිපත්ති මාලාව  ා ජාතික මභෞතික 
සැලසුම් ප්රතිපත්තිය අනුව කුරුණෑගල නගරමේ අනාග  දැක්ම, නගරමේ ජාතික 
 ා කලාපීය සම්ෙන්ධ ාවය, නගරය ආ�  ප්රමද්ශය තුළ මයෝජි   ා �යාත්මක 
සංවර්ධන වයාපෘති සවිස් රාත්මකව අධයයනය කරන ලදී. 

m%Yak yd ixj¾Ok úNj;d y÷kd.ekSu' 

මමහිදී නගරය තුළ පවතින එක් එක් ආය නයන් නගරමේ ඇති සංවර්ධන 
විභව ාවයන් වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා දායක වී ඇති ආකාරය පැන නැගී ඇති 
ගැටළුකාරී  ත්ත්වයන්  ා ඒවා මඟ  රවා ග   ැකි ආකාරය පිළිෙඳව 
සම්පත්දායකයින්, පාර්ශවකරුවන්, රාජය  ා මපෞද්ගලික අංශයන්  ා සමිති 
සමාගම්  ා එක් එක් අංශයන්හි පාර්ශවකරුවන් නගරය දියුණු කිරීමම් ඇති 
 ැකියාව පිළිෙඳ දක්වන ලද අද ස් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒවා විශ්මල්ෂණය 
කිරීම මඟින් නගරය තුළ පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන්  ා ගැටළුකාරි 
 ත්ත්වයන්  ඳුනාගන්නා ලදී. ඒ සඳ ා 2017.06.27 දින කුරුණෑගල ම ා නගර 
සභා රැස්වීම් ශාලාමේදී ම ජන නිමයෝජි යින්මේ  අද ස් ලො ගැනීමම් පළමු 
රැස්වීම පවත්වන ලදී. මදවන රැස්වීම වයඹ පළාත් ප්රධාන අමා යතුමාමේ 
ප්රධානත්වමයන්  ා රාජය ආය න ප්රධානීන්මේ ස භාගීත්වමයන් 2017.11.01 
දින වයඹ ප්රධාන අමා යාංශ ලිච්ඡවී ශාලාමේ දී පවත්වන ලදී. එමමන්ම 
2017.08.18  ා 2018.08.19 යන දිනයන්හි ප්රශ්ණාවලියක් මඟින්  ා මකාේනිටිේ 
සමීක්ෂණය මඟින් නගරමේ ගැටළු  ා නගරය සම්ෙන්ධමයන් ඔවුන්මේ මූලික 
ම යන් පිළිෙඳව එදිමනදා නගරයට පැමිමණන  ා නගරමේ පදිංචි ජන ාවමේ 
අද ස් ලො  ගන්නා ලදී. 

oelau" wruqKq yd mrud¾:  y÷kd .ekSu' 

මමහි දී ප්රමද්ශය තුළ පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන් මනා මලස ප්රමයෝජනයට 
ගනිමින් ප්රමද්ශය තුල පවතින ගැටළු මඟ රවා ගනිමින් පාරිසරික, ආර්ික, 
සමාජයීය  ා මභෞතික අංශයන්මේ සමෙර සංවර්ධනය තුලින් නගරය දියුණුව 
කරා රැමගන යාම සඳ ා අවශය දැක්ම  ා ඉලක්ක සකස් කරනු ලැබීය.  
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iúia;rd;aul úYaf,aIKh' 

මමහිදී ප්රමද්ශය සඳ ා දැක්ම ලඟාකර ගැනීම සඳ ා අරමුණු සකස් කර ගැනීමමන් 
අනතුරුව අරමුණු  ඉටු කර ගැනීම සඳ ා තිමෙන ශක්තීන්, දුර්වල ා, අවස්ථා  ා  ර්ජන 
විශ්මල්ෂණය කරන ලදී. එහිදී එම කරුණු විශ්මල්ෂණය සඳ ා අවශය නගර මධයමේ 
නාගරික කටයුතු සමීක්ෂණය (Activity Survey), වා න නැවතුම් සමීක්ෂණය වැනි කටයුතු 
සිදුකරන ලදී.  

ixj¾Ok ie,eiau yd Wmdh ud¾.sl ie,iqï ilia lsÍu' 

මමහිදී අරමුණු ළඟාකර ගැනීම සඳ ා මභෞතික, පාරිසරික, ආර්ික, සමාජයීය යන 
ආකාරයට මයෝජි  භූමි පරි රණ සැලැස්ම, මභෞතික  ා සමාජයීය අපරවු  ප සුකම් 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ආර්ික  සංවර්ධන සැලැස්ම, තිරසාර පාරිසරික උපාය මාර්ග 
ඇතුළත් උපාය මාර්ගික සැලසුම් සකස් කරන ලදී.  

kS;s fr.=,dis ilia lsßu' 

සංවර්ධන සැලැස්ම ෙලාත්මක කිරීම සඳ ා අවශය මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සම්ෙන්ධ නීති 
 ා නියම ා, ඉඩම් පරි රණයන් සම්ෙන්ධමයන් වන නීති  ා නියම ා ද සංවර්ධන 
සැලැස්මම් දැක්ම කරා ළඟා වීම සඳ ා දැනට  ඳුනාගත් ගැටළු  ා ඉදිරිමේදී උද්ග  මේ 
යැයි විශ්මල්ෂණය මඟින් අමපක්ෂා කරනු ලෙන ගැටළු ද අවම කර ගැනීම සඳ ා 
නී යානුකූල රාමුවක් ඇති කිරීමට මමහිදී කටයුතු කරන ලදී. 

m<d;a md,k wdh;kfha tlÕ;djh'  

සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමමන් පසු එම සැලැස්මට අනුග  වන කුරුණෑගල ම ා 
නගර සභාව ස  කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභාමවහි අද ස්,  මයෝජනා  ා එකඟ ාවය ලො 
ගැනීම සඳ ා මයාමු කිරීම මමහිදී අමපක්ෂා මකමර්. සම්පත් දායකයින්, 
පාර්ශවකරුවන්මේ  ා ම ජන නිමයෝජි යින්මේ එකඟ ාවය ලො ගැනීම සඳ ා 
2018.11.28 දින කුරුණෑගල ම ා නගර සභාවට  ා 2019-01-22 දින කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය සභාවට කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම මයාමුකර එකඟ ාවය ලො 
ගන්නා ලදී.  

f,aLන.; ie,eiau kd.ßl ixj¾Ok wêldßමේ m%Odk  ie,iqï 
lñgqj fj; bÈßm;a lsßu yd wkque;sh ,nd.ekSu'  

මල්ඛනග  කරන සංවර්ධන සැලැස්ම  ව දුරටත් නිවැරදි කර ගැනීමට අවශය උපමදස්  ා 
මයෝජනා ලො ගැනීම සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ප්රධාන සැලසුම් කමිටුව මව  
ඉදිරිපත් කර අනුම  කිරීම, කළමනාකරණ මණඩලමේ අනුමැතිය ලො ගැනීම ස  ගරු 
අමා ය තුමාමේ අනුමැතිය ලො ගැනීම.   

.eiÜ uÕska m%ldYhg m;a lsÍu' 

සංමශෝධි  සැලැස්මම් මකටුම්ප  නී යානුකූල සැලැස්මක් ෙවට පත් කිරිම. 
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2 jk mßÉfþoh 

uQ,sl wOHhkh 
 

2'1'  ie,iqï wOHhk n, m%foaYfha uQ,sl f;dr;=re 
 

2'1'1  yeÈkaùu 

� ලංකdමේ ප්රධාන නගර යා කරන මංසන්ධි නගරයක් වශමයන් කුරුණෑගල නගරය 
උපාය මාර්ගික ස්ථානයක පිහිටා ඇති අ ර, ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය - 2050 
අනුව ෙටහිර-නැමගනහිර ආර්ික මකාරිමඩෝමවහි පිහිටි ආර්ික මධයස්ථානයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය. 

වයඹ පළාමත් කුරුණෑගල �ස්�ක්කය ප්රාමද්ශීය මල්කම් මකාට්ඨාශ 30කින් සමන්වි  
අ ර, එයින් කුරුණෑගල, මල්ලවපිටිය  ා මාස්මපා  යන ප %dමද්ශීය මල්කම් ෙල ප්රමද්ශ 
03කින් සමන්වි  ප්රමද්ශය මමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරිමම්දී අධයයන ෙල 
ප්රමද්ශය වශමයන් අධයයනය කරන ලදී.(සිතියම් අංක 2.1) 

වගු අංකය 2.1 නාගරික ෙල ප්රමද්ශයට අයත් ප්රාමද්ශීය මල්කම් මකාට්ඨාශ  

m%dfoaYSh f,alï 
fldÜGdYfha ku  

     N+ñ m%udKh  
        (j¾. ls'ñ)  

.%du ks,Odß 
fldÜGdY ixLHdj  

කුරුණෑගල 95.21 54 

මල්ලවපිටිය 84.34 45 

මාස්මපා  65.53 33 

එකතුව 245.08 132 
 

uQ,dY%h ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh" j'm' ld¾hd,h 2018 

කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය  මල්කම් මකාට්ඨාශයට අයත් ව.කි.මී. 10.53කින් යුත් ග්රාම නිලධාරි 
වසම් 12කින් සමන්වි  ප්රමද්ශය ලංකාමේ කුඩාම ම ා නගර සභා j,ska tlla වන 
කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශයට අයත් මේ. කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාශමේ ම ා නගර සභාවට අයත් මනාවන ඉතිරි ග්රාම නිලධාරි මකාට්ඨාශ 42 ස  
මාස්මපා   ා මල්ලවපිටිය ප්රාමද්ශීය මල්කම් මකාට්ඨාශයන්ට අයත් ග්රාම මස්වා වසම් 
78කින් යුතු ප්රමද්ශය කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශයට අයත් මේ.  

කුරුණෑගල නගරය ශ්රS ලංකාමේ 05 වන රාජධානිය මේ.  III වන බුවමනකොහු රජතුමා 
�.ව 1293දී කුරුණෑගල  ම රාජධානිය ෙවට පත් කර මගන ඇති අ ර වසර 48ක් 
රාජධානිය පැවතී ඇ . දළදා සිරි , උමන්දාව, ජා ක කථා මපා , සඳකිඳුරුව  වැනි 
සාහි යමය කෘති ලියවුණු සිං ල සාහි යමේ ස්වර්ණමය යුගය වශමයන් කුරුණෑගල 
රාජධානිමේ III වන පරාක්රමොහු රජ සමය සඳ න්වී ඇ . 
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සිතියම්  අංක  22.11  කුරුණෑගල  ප්රාරේශීය  සභා  බල  ප්රරේශය 
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16  ා 17 වන ශ  වර්ෂ වලදී පෘතුග්රීසින් විසින් කුරුඳු, ගම්මිරිස් වැනි ද්රවය එකතු කරන 
මධයස්ථානයක් වශමයන්ද 17  ා 18 වන ශ  වර්ෂ වලදී ඉංග්රීසින් විසින්  සත්  මකෝරළමේ 
ප්රධාන පරිපාලන මධයස්ථානය වශමයන්ද කුරුණෑගල නගරය ප්රමයෝජනයට මගන ඇ . 

රූපය 2.1 කුරුණෑගල නගරමේ පැරණි ස්ථාන 

 

 

 

 

 

 

පසු කාලමේ දී කුරුණෑගල නගරය පරිපාලනමය වශමයන් පළාත් මණඩලයක (වර්ෂ 
1800) සිට ම ා නගර සභා (වර්ෂ 1952)  ත්ත්වයට විකාශනය වී ඇ . ඓති ාසික යුගමේ  
කුරුණෑගල නගරය සැලසුම් ස ග  නගරයක් වශමයන් තිබූ ෙවට “කුරුණෑගල 
පුරාවෘත්ති” යන ග්රන්ථමේ සඳ න් මේ.  පුරාණ නගරය පිහිටි ස්ථානමේම නගරය පිහිටා 
ඇති නමුත් රාජධානි යුගමේ නිර්මාණය වූ විශාල වැව අද වනවිට මශ්ෂ වී එම ප්රමද්ශ 
නාගරික කටයුතු සඳ ා මයාමු වී ඇති අ ර, කඳු වළල්ලකින් වටවූ මපාකුණක් වැනි ප ත් 
බිමක නගරය ඉදිවී ඇති ෙව නිරීක්ෂණය කල  ැක.  

කුරුණෑගල නගරය මද්ශගුණික වශමයන් අන් ර් මධයය කලාපයට අයත් වන අ ර, 
උන්න ාංශය මීටර් 300ට වඩා අඩු ප  රට කලාපයට අයත් මේ. නැමගනහිර මද්ශාංශ  
අංශක 80 මර්ඛාවට මායිම්ව පිහිටීම ම ්තුමවන්  රමක උණුසුම් මද්ශගුණයක් පවතින 
අ ර, මමම ප්රමද්ශමේ සාමානය උෂණ්ත්වය මසල්සියස් අංශක 27 ක් වුවද නගරය ගල් 
පර්ව  පද්ධතියකින් වටවීම ම ්තුමවන්  ා මනාවැම්ෙර් මස සිට මාර්තු දක්වා  මන ඊශාන 
දිග මමෝසම් සුළං නගරයට ඇතුල්වීමට ඇතුගල ොධාවක් මලස �යාකිරීම ම ්තුමවන් 
මමම කාලමේදී සාමානය නගර උෂණ්ත්වය මසල්සියස් අංශක 30 ද ඉක්මවනු ලෙයි. මමම 
ප්රමද්ශමේ සාමානය වර්ෂාප නය මි.මි 1750-2500 ක් මේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රජපිහිල්ල  ානායම බිමෂාප නිවාසය දුම්රිය ස්ථානය විවෘ  කිරීම 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2006-2015 කුරුණෑගල සංවර්ධන සැලැස්ම 
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2017 වර්ෂමේ දී අධයයන ෙල ප්රමද්ශය තුල මුළු ජනග නය පුද්ගලයින් 180,399කි. 
කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සීමාව තුළ පුද්ගලයින් 26,205 ක්ද,  කුරeණෑගල ප්රාමද්ශීය 
සභා ෙල ප්රමද්ශය තුල පුද්ගලයින් 154,194  ක් ද ජීවත් මේ.  මුළු ජනග නමයන් 85%ක් 
සිං ල වන අ ර, 48%ක් පුරුෂ පක්ෂයට අයත් මේ. 2001-2011 ජන  ා සංඛයා මල්ඛන 
ම ාරතුරුවලට අනුව මමම ප්රමද්ශය තුල ජනග න වර්ධන මේගය ලංකාමේ  ා 
කුරුණෑගල දිස්�ක්කමේ ජනග න වර්ධන මේගයට වඩා වැඩි අගයක් ගැනීම මඟින් මමම 
ප්රමද්ශයට අභයන් ර සංක්රමණයක් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ. (� ලංකාමේ ජන ග ණ 
වර්ධන මේගය 0.76, කුරුණෑගල දිස්�ක්කමේ ජනග ණ වර්ධන මේගය 0.97, සැලසුම් 
ෙල ප්රමද්ශය තුල ජනග ණ වර්ධන මේගය 0.98) එමමන්ම ම ා නගර සභා සීමාවට අයත් 
ග්රාම නිලධාරි වසම්වලට වඩා නගරය ආසන්නමේ ම ෝරයාය, ම ට්ටිමගදර, තිත් වැල්ල 
වැනි ග්රාම නිලධාරි වසම්වල ඉ ළ ජනග න වර්ධන මේගයක් මපන්නුම් කරයි.  

අධයයන ප්රමද්ශය තුළ ජන ඝනත්වය අධයයනමේ දී කුරුණෑගල ම ා නගර සභා nල 
ප්රමද්ශය තුල ඉ ල ජන ඝනත්වයක් මපන්නුම් කරන අ ර, මල්කඩුවාව - උතුර, 
මල්කඩුවාව - දකුණ, විල්මගාඩ වැනි නගරයට ආසන්නම, නගරමේ ප සුකම් ඉක්මණින් 
ලො  ගැනීමම්  ැකියාව ඇති ප්රමද්ශමේ ඉ ල ජන ඝනත්වයක් මපන්නුම් කරයි. (සිතියම් 
අංක 2.2) 

එමස්ම අධයයන ප්රමද්ශය තුළ මුළු ජනග නමයන් 78%ක්  ශ්රම ෙලකායට අයත්වන අ ර,  
එයින් මස්වා නියුක්තිය 77% මේ. එයින් 55% ක් වැනි ඉ ළ ප්රතිශ යක් රාජය  ා  
මපෞද්ගලික මස්වා අංශමේ  රැකියාවල නියුක්  මේ.  වද සැලසුම්මය ප්රමද්ශය තුල මුළු 
ජනග නමයන් 45%ක්  අ:මපා:ස (උසස් මපළ) ස  ඉ ළ අධයාපනයක් ලද ජනග නයක් 
ෙව නිරික්ෂණය වන අ ර එමඟින් මයෝජි  ආර්ික සංවර්ධනයන් සඳ ා පුහුණු ශ්රමය 
මයාදා ගැනීමම්  ැකියාව පවතී. (වගු අංක 2.2) 

වගු අංක 2.2  ආංශික මසව්ා නියුක්තිය  2011 - 2016 

 2011 2016 

 මස්වා 
නියුක්තිකයන් ණන ප්රතිශ ය මස්වා   

නියුක්තිකයන් ගණන ප්රතිශ ය 

රාජය අංශය 12984 16.7% 17151 19% 
රපෞේගලික අංශය 20205 16% 30536 35% 

කාර්මික 10132 13% 10185 11% 

කෘෂි කාර්මික 12790 16.4% 11135 12.5% 

විරේශ රැකියා 4095 5.27% 4587 5% 

කුලි වැඩ 17695 22.7% 15196 17 

එකතුව 77,790 100% 88790 100% 
  

මූලාශ්රය-ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාලය කුරුණෑගල, මාස්මපා , මල්ලවපිටිය 2016 
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2017 වර්ෂමේ දී අධයයන ෙල ප්රමද්ශය තුල මුළු ජනග නය පුද්ගලයින් 180,399කි. 
කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සීමාව තුළ පුද්ගලයින් 26,205 ක්ද,  කුරeණෑගල ප්රාමද්ශීය 
සභා ෙල ප්රමද්ශය තුල පුද්ගලයින් 154,194  ක් ද ජීවත් මේ.  මුළු ජනග නමයන් 85%ක් 
සිං ල වන අ ර, 48%ක් පුරුෂ පක්ෂයට අයත් මේ. 2001-2011 ජන  ා සංඛයා මල්ඛන 
ම ාරතුරුවලට අනුව මමම ප්රමද්ශය තුල ජනග න වර්ධන මේගය ලංකාමේ  ා 
කුරුණෑගල දිස්�ක්කමේ ජනග න වර්ධන මේගයට වඩා වැඩි අගයක් ගැනීම මඟින් මමම 
ප්රමද්ශයට අභයන් ර සංක්රමණයක් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ. (� ලංකාමේ ජන ග ණ 
වර්ධන මේගය 0.76, කුරුණෑගල දිස්�ක්කමේ ජනග ණ වර්ධන මේගය 0.97, සැලසුම් 
ෙල ප්රමද්ශය තුල ජනග ණ වර්ධන මේගය 0.98) එමමන්ම ම ා නගර සභා සීමාවට අයත් 
ග්රාම නිලධාරි වසම්වලට වඩා නගරය ආසන්නමේ ම ෝරයාය, ම ට්ටිමගදර, තිත් වැල්ල 
වැනි ග්රාම නිලධාරි වසම්වල ඉ ළ ජනග න වර්ධන මේගයක් මපන්නුම් කරයි.  

අධයයන ප්රමද්ශය තුළ ජන ඝනත්වය අධයයනමේ දී කුරුණෑගල ම ා නගර සභා nල 
ප්රමද්ශය තුල ඉ ල ජන ඝනත්වයක් මපන්නුම් කරන අ ර, මල්කඩුවාව - උතුර, 
මල්කඩුවාව - දකුණ, විල්මගාඩ වැනි නගරයට ආසන්නම, නගරමේ ප සුකම් ඉක්මණින් 
ලො  ගැනීමම්  ැකියාව ඇති ප්රමද්ශමේ ඉ ල ජන ඝනත්වයක් මපන්නුම් කරයි. (සිතියම් 
අංක 2.2) 

එමස්ම අධයයන ප්රමද්ශය තුළ මුළු ජනග නමයන් 78%ක්  ශ්රම ෙලකායට අයත්වන අ ර,  
එයින් මස්වා නියුක්තිය 77% මේ. එයින් 55% ක් වැනි ඉ ළ ප්රතිශ යක් රාජය  ා  
මපෞද්ගලික මස්වා අංශමේ  රැකියාවල නියුක්  මේ.  වද සැලසුම්මය ප්රමද්ශය තුල මුළු 
ජනග නමයන් 45%ක්  අ:මපා:ස (උසස් මපළ) ස  ඉ ළ අධයාපනයක් ලද ජනග නයක් 
ෙව නිරික්ෂණය වන අ ර එමඟින් මයෝජි  ආර්ික සංවර්ධනයන් සඳ ා පුහුණු ශ්රමය 
මයාදා ගැනීමම්  ැකියාව පවතී. (වගු අංක 2.2) 

වගු අංක 2.2  ආංශික මසව්ා නියුක්තිය  2011 - 2016 

 2011 2016 

 මස්වා 
නියුක්තිකයන් ණන ප්රතිශ ය මස්වා   

නියුක්තිකයන් ගණන ප්රතිශ ය 

රාජය අංශය 12984 16.7% 17151 19% 
රපෞේගලික අංශය 20205 16% 30536 35% 

කාර්මික 10132 13% 10185 11% 

කෘෂි කාර්මික 12790 16.4% 11135 12.5% 

විරේශ රැකියා 4095 5.27% 4587 5% 

කුලි වැඩ 17695 22.7% 15196 17 

එකතුව 77,790 100% 88790 100% 
  

මූලාශ්රය-ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාලය කුරුණෑගල, මාස්මපා , මල්ලවපිටිය 2016 

  

  

  

     

 
 

සිතියම්අංක 2.2  - සැලසුම් බල ප්රරේශරේ ජන ඝනත්වය - 2017  
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2.2.2   wd¾Ól uÜgu 

 

� ලංකාමේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනය සඳ ා පළාත්  දායකත්වය අධයයනමේදී වයඹ පළා  
03 වන ස්ථානය මගන ඇ . (මුළු නිෂප්ාදනමයන් 10.7%ක) එයින් 5.6%ක් වැනි ඉ ළ 
දායකත්වයක් මස්වා අංශය මඟින් ලොදී ඇති අ ර, කුරුණෑගල නගරය වයඹ පළාමත්  ා 
කුරුණෑගල දිස්�ක්කමේ ප්රධාන පරිපාලන  ා වාණිජ නගරය වීම ම  කුරුණෑගලින් ඒ 
සඳ ා ඉ ළ දායකත්වයක් ලොදී ඇ ැයි නිගමනය කළ  ැක. පළාමත් ප්රධාන පරිපාලන 
 ා මස්වා නගරය වීම ම  කුරුණෑගල නගරමේ  ධදනික සංසරණ ජනග නය ලක්ෂ 
03කට ආසන්න වන අ ර, කුරුණෑගල නගරය මව  කි.මි 25ක පමණ අරයකින් යුතු 
ආසන්න ම මපෝෂක ප්රමද්ශමයන් රැකියා, පාසල් අධයාපනය, වාණිජ මස්වා වැනි මස්වා 
අවශය ා සඳ ා සැලකිය යුතු ජනග නයක් ධදනිකව පැමිමණ. කි.මි 50ක අරයකින් යුතු 
මපෝෂක ප්රමද්ශමයන් මසෞඛය (මරෝ ල්  ා විමශ්ෂඥ මස්වා), විමද්ශ රැකියා ආය න, 
උපකාරක පන්ති , පරිපාලන මස්වා අවශය ා සඳ ා පැමිණිම නිරීක්ෂණය කළ  ැක. 
(රූපය 2.2) 

නගරමේ පවතින පාසල් වල, පාසල් ජනග නමයන් 5/6ක් නගරමයන් පිට  ප්රමද්ශමයන් 
පැමිමණන්නන් වන අ ර, උපකාරක පංති සඳ ා සති අන්  දිනවල 100,000ක පමණ 
ජනග නයක් නගරයට පැමිමණ. එමමන්ම විමද්ශ මස්වා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් 
2016 වර්ෂමේ ම ෝරාගන්නා ලද  � ලංකාමේ විශිෂ්ඨ ම විමද්ශ රැකියා  ආය න 10න් 
07ක්ම (ග්රීන්මේ. අස්ලිය, අල්අකීම්...) කුරුණෑගල නගරමේ ස්ථානග  වී තිබීම ම  එම 
ආය න වල පවතින කීර්ති නාමය ම ්තුමකාට මගන විමද්ශ රැකියා අවශය ා සඳ ා 
මකාළඹ,  ගාල්ල, යාපනය  වැනි ලංකාමේ සියලු ප්රමද්ශවල ජන ාව කුරුණෑගල නගරය 
මව  පැමිණීමක් දැකිය  ැක. ( වගු අංක 2.3)  වද පළාමත් ප්රධාන පරිපාලන 
මධයස්ථානය වීම නිසා රැකියා අවශය ා සඳ ා ධදනිකව 30,000ක පමණ ජනග නයක් 
නගරයට පැමිණීම නිරීක්ෂණය මේ. (05 වන පරිච්මච්දමේ  ව දුරටත් විස් ර කර ඇ .) 
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� ලංකාමේ දළ ජාතික නිෂ්පාදනය සඳ ා පළාත්  දායකත්වය අධයයනමේදී වයඹ පළා  
03 වන ස්ථානය මගන ඇ . (මුළු නිෂප්ාදනමයන් 10.7%ක) එයින් 5.6%ක් වැනි ඉ ළ 
දායකත්වයක් මස්වා අංශය මඟින් ලොදී ඇති අ ර, කුරුණෑගල නගරය වයඹ පළාමත්  ා 
කුරුණෑගල දිස්�ක්කමේ ප්රධාන පරිපාලන  ා වාණිජ නගරය වීම ම  කුරුණෑගලින් ඒ 
සඳ ා ඉ ළ දායකත්වයක් ලොදී ඇ ැයි නිගමනය කළ  ැක. පළාමත් ප්රධාන පරිපාලන 
 ා මස්වා නගරය වීම ම  කුරුණෑගල නගරමේ  ධදනික සංසරණ ජනග නය ලක්ෂ 
03කට ආසන්න වන අ ර, කුරුණෑගල නගරය මව  කි.මි 25ක පමණ අරයකින් යුතු 
ආසන්න ම මපෝෂක ප්රමද්ශමයන් රැකියා, පාසල් අධයාපනය, වාණිජ මස්වා වැනි මස්වා 
අවශය ා සඳ ා සැලකිය යුතු ජනග නයක් ධදනිකව පැමිමණ. කි.මි 50ක අරයකින් යුතු 
මපෝෂක ප්රමද්ශමයන් මසෞඛය (මරෝ ල්  ා විමශ්ෂඥ මස්වා), විමද්ශ රැකියා ආය න, 
උපකාරක පන්ති , පරිපාලන මස්වා අවශය ා සඳ ා පැමිණිම නිරීක්ෂණය කළ  ැක. 
(රූපය 2.2) 

නගරමේ පවතින පාසල් වල, පාසල් ජනග නමයන් 5/6ක් නගරමයන් පිට  ප්රමද්ශමයන් 
පැමිමණන්නන් වන අ ර, උපකාරක පංති සඳ ා සති අන්  දිනවල 100,000ක පමණ 
ජනග නයක් නගරයට පැමිමණ. එමමන්ම විමද්ශ මස්වා නියුක්ති කාර්යාංශය මඟින් 
2016 වර්ෂමේ ම ෝරාගන්නා ලද  � ලංකාමේ විශිෂ්ඨ ම විමද්ශ රැකියා  ආය න 10න් 
07ක්ම (ග්රීන්මේ. අස්ලිය, අල්අකීම්...) කුරුණෑගල නගරමේ ස්ථානග  වී තිබීම ම  එම 
ආය න වල පවතින කීර්ති නාමය ම ්තුමකාට මගන විමද්ශ රැකියා අවශය ා සඳ ා 
මකාළඹ,  ගාල්ල, යාපනය  වැනි ලංකාමේ සියලු ප්රමද්ශවල ජන ාව කුරුණෑගල නගරය 
මව  පැමිණීමක් දැකිය  ැක. ( වගු අංක 2.3)  වද පළාමත් ප්රධාන පරිපාලන 
මධයස්ථානය වීම නිසා රැකියා අවශය ා සඳ ා ධදනිකව 30,000ක පමණ ජනග නයක් 
නගරයට පැමිණීම නිරීක්ෂණය මේ. (05 වන පරිච්මච්දමේ  ව දුරටත් විස් ර කර ඇ .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

රූපය 2.2 -  කුරුණෑගල නගරය වටා ඇති රපෝෂක ප්රරේශය  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2020
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වගු අංක 2.3  රස්වා සඳහා සංසරණ ජනගහනය පැමිණිම    

සතිරේ දිනවල  උපකාරක පංති සඳහා සතිරේ දිනවල සිසුන් පැමිණිම - 2017 

පන්ති වර්ගය පන්ති සංඛයාව සිසුන් සංඛයාව 

පාසල් සිසුන් සඳ ා උපකාරක  30 20,600 

භාෂා  11 1,500 

ඩිපමලෝමා  03 890 

නැටුම් 04 600 

පරිගණක 06 850 

ම ාරතුරු  ාක්ෂණය 08 280 

ොහිර උපාධි 04 1,700 

එකතුව   24,720 

        

මුලාශ්රය : වයඹ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධිකාරිය 2017 

 

විරේශ රැකියා ආයතන  සඳහා පැමිරණන පාරිරභෝිකයන් සංඛ්යාව  - 2016 

 

විමද්ශ රැකියා ආය න සංඛයාව   - 178 

දිනකට මස්වා අවශය ා සඳ ා පැමිමණන සංඛයාව - 4,000 

වාර්ිකව විමද්ශ රැකියා ලොමදන සංඛයාව  - 16,315  

(මාසිකව 1500 පමණ) 

 

මුලාශ්රය : විමද්ශ මස්වා නියුක්ති කාර්යාංශය - කුරුණෑගල - 2016 

  

   

     

 

 

2.2.3.  bvï mßyrK rgdj 

වගු අංකය 2.4  ඉඩම් පරිහරණ රටාරේ රවනස් ීම් - 1985/2017 

භාවිතය 1985 % 1997 % 2002 % 2017 % 

 ඉඩම් පරි රණ ප්රතිශ ය 
මන්වාසික 29.80 34.13 36.57 38.5 

වාණිජ 1.46 4.65 4.97 7.3 
කර්මාන්  0.78 1.00 1.18 0.15 
විමනෝද ප සුකම් 0.71 0.89 0.98 1.04 
මාර්ග ස  ප්රවා නය 4.23 6.94 7.64 8.69 

රාජය  ා අර්ධ රාජය 5.96 10.53 10.78 11.78 
ආගමික 1.67 1.70 1.95 2.0 
වී වගාව 15.77 13.94 13.19 11 
මපාල් වගාව 18.51 6.17 4.35 1.49 

හිස් ඉඩම් 1.93 0.76 1.73 2.5 
සුසාන භූමි 0.60 0.69 0.69 0.55 
ගල් ලා ස  වනාන් ර 13.50 13.20 10.9 10.14 
ජලාශ 5.00 5.00 5.01 4.3 
එකතුව  100.00  100.00  100.00  100.00 

  

මුලාශ්රය :   දළ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 1985-1997, කුරුණෑගල නගර   සංවර්ධන සැලැස්ම   
2006 2015, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මක්ෂ්ත්ර සමීක්ෂණය-2017  

 
ඉ   වගුමවන් දැක්මවන පරිදි ප්රධාන මාර්ග ජාලය සංමක්න්ද්රණය වී මංසන්ධි නගරයක් 
වශමයන් කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය වීම ම ්තුමවන් නගර මධයමේ ඉ ල වාණිජ 
සංවර්ධනයක් දක්නට ලැමෙන අ ර, නගරමයන් පිට  ප්රධාන මාර්ග දිමේ මර්ඛීය වාණිජ 
සංවර්ධනයක් දක්නට ඇ . නමුත් නගර මධයමේ පවා ප්රධාන මාර්ග ආ� ව  පිහිටි 
අභයන් ර මාර්ග වලින් ප්රමේශය ලෙන ඇ ැම් මාර්ගවල මාර්ග පටු ෙව, මාර්ග 
එකිමනකට සම්ෙන්ධ මනාවීම යනාදි ම ්තු ම  වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු වී 
මනාමැති ෙවද නිරීක්ෂණය කල  ැක. (සිතියම් අංක 2.3, 2.4 ස  2.5) 

 

මන්වාසික සංවර්ධනය අධයයනමේදී කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සිමාව ස  එයට 
ආසන්න ම ප්රමද්ශය තුල පර්. 6-15 දක්වා වු කුඩා ඉඩම් මකාටස් වල මන්වාසික 
සංවර්ධනයක් දක්නට ලැබුණද ප්රාමද්ශීය සභා nල ප්රමද්ශමයහි අභයන් ර ප්රමද්ශවල 
අක්කර 2,3 ආදී මගවතුවල මන්වාසික සංවර්ධනයක් දැකිය  ැක. කුරුණෑගල ම ා නගර 
සභා සීමාව තුල 2001-2017 ඉඩම් පරි රණ මවනස් වීම් අධයයනමේ දී වාණිජ 
භාවි ාවන්හි සැලකිය යුතු වර්ධනයක්ද මන්වාසික සංවර්ධනමේ සුළු වැඩිවීමක් ද දැකිය 
 ැක.   වද නගරමේ ඉඩම් භාවි ය අධයයනමේදී පාසල්, රජමේ කාර්යාල යනාදිය සඳ ා  
ඉඩම් ප්රමාණමයන් 10% ක් වැනි ඉ ල ප්රතිශ යක් මවන්වී ඇති ෙවද නිරීක්ෂණය කල 
 ැක. 
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වගු අංක 2.3  රස්වා සඳහා සංසරණ ජනගහනය පැමිණිම    

සතිරේ දිනවල  උපකාරක පංති සඳහා සතිරේ දිනවල සිසුන් පැමිණිම - 2017 

පන්ති වර්ගය පන්ති සංඛයාව සිසුන් සංඛයාව 

පාසල් සිසුන් සඳ ා උපකාරක  30 20,600 

භාෂා  11 1,500 

ඩිපමලෝමා  03 890 

නැටුම් 04 600 

පරිගණක 06 850 

ම ාරතුරු  ාක්ෂණය 08 280 

ොහිර උපාධි 04 1,700 

එකතුව   24,720 

        

මුලාශ්රය : වයඹ මානව සම්පත් කළමනාකරණ අධිකාරිය 2017 

 

විරේශ රැකියා ආයතන  සඳහා පැමිරණන පාරිරභෝිකයන් සංඛ්යාව  - 2016 

 

විමද්ශ රැකියා ආය න සංඛයාව   - 178 

දිනකට මස්වා අවශය ා සඳ ා පැමිමණන සංඛයාව - 4,000 

වාර්ිකව විමද්ශ රැකියා ලොමදන සංඛයාව  - 16,315  

(මාසිකව 1500 පමණ) 

 

මුලාශ්රය : විමද්ශ මස්වා නියුක්ති කාර්යාංශය - කුරුණෑගල - 2016 

  

   

     

 

 

2.2.3.  bvï mßyrK rgdj 

වගු අංකය 2.4  ඉඩම් පරිහරණ රටාරේ රවනස් ීම් - 1985/2017 

භාවිතය 1985 % 1997 % 2002 % 2017 % 

 ඉඩම් පරි රණ ප්රතිශ ය 
මන්වාසික 29.80 34.13 36.57 38.5 

වාණිජ 1.46 4.65 4.97 7.3 
කර්මාන්  0.78 1.00 1.18 0.15 
විමනෝද ප සුකම් 0.71 0.89 0.98 1.04 
මාර්ග ස  ප්රවා නය 4.23 6.94 7.64 8.69 

රාජය  ා අර්ධ රාජය 5.96 10.53 10.78 11.78 
ආගමික 1.67 1.70 1.95 2.0 
වී වගාව 15.77 13.94 13.19 11 
මපාල් වගාව 18.51 6.17 4.35 1.49 

හිස් ඉඩම් 1.93 0.76 1.73 2.5 
සුසාන භූමි 0.60 0.69 0.69 0.55 
ගල් ලා ස  වනාන් ර 13.50 13.20 10.9 10.14 
ජලාශ 5.00 5.00 5.01 4.3 
එකතුව  100.00  100.00  100.00  100.00 

  

මුලාශ්රය :   දළ නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 1985-1997, කුරුණෑගල නගර   සංවර්ධන සැලැස්ම   
2006 2015, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මක්ෂ්ත්ර සමීක්ෂණය-2017  

 
ඉ   වගුමවන් දැක්මවන පරිදි ප්රධාන මාර්ග ජාලය සංමක්න්ද්රණය වී මංසන්ධි නගරයක් 
වශමයන් කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය වීම ම ්තුමවන් නගර මධයමේ ඉ ල වාණිජ 
සංවර්ධනයක් දක්නට ලැමෙන අ ර, නගරමයන් පිට  ප්රධාන මාර්ග දිමේ මර්ඛීය වාණිජ 
සංවර්ධනයක් දක්නට ඇ . නමුත් නගර මධයමේ පවා ප්රධාන මාර්ග ආ� ව  පිහිටි 
අභයන් ර මාර්ග වලින් ප්රමේශය ලෙන ඇ ැම් මාර්ගවල මාර්ග පටු ෙව, මාර්ග 
එකිමනකට සම්ෙන්ධ මනාවීම යනාදි ම ්තු ම  වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු වී 
මනාමැති ෙවද නිරීක්ෂණය කල  ැක. (සිතියම් අංක 2.3, 2.4 ස  2.5) 

 

මන්වාසික සංවර්ධනය අධයයනමේදී කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සිමාව ස  එයට 
ආසන්න ම ප්රමද්ශය තුල පර්. 6-15 දක්වා වු කුඩා ඉඩම් මකාටස් වල මන්වාසික 
සංවර්ධනයක් දක්නට ලැබුණද ප්රාමද්ශීය සභා nල ප්රමද්ශමයහි අභයන් ර ප්රමද්ශවල 
අක්කර 2,3 ආදී මගවතුවල මන්වාසික සංවර්ධනයක් දැකිය  ැක. කුරුණෑගල ම ා නගර 
සභා සීමාව තුල 2001-2017 ඉඩම් පරි රණ මවනස් වීම් අධයයනමේ දී වාණිජ 
භාවි ාවන්හි සැලකිය යුතු වර්ධනයක්ද මන්වාසික සංවර්ධනමේ සුළු වැඩිවීමක් ද දැකිය 
 ැක.   වද නගරමේ ඉඩම් භාවි ය අධයයනමේදී පාසල්, රජමේ කාර්යාල යනාදිය සඳ ා  
ඉඩම් ප්රමාණමයන් 10% ක් වැනි ඉ ල ප්රතිශ යක් මවන්වී ඇති ෙවද නිරීක්ෂණය කල 
 ැක. 
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සිතියම්අංක 2.3  ඉඩම් පරිහරණ රටාව - 2017  (කුරුණෑගල මහ නගර සභා බල ප්රරේශය)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

  

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2018 

  

     

 

සිතියම්අංක  2.4 - ඉඩම් පරිහරණ රටාව -  කුරුණෑගල නාගරික  සැලසුම් බල ප්රරේශය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2018 
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සිතියම්අංක 2.3  ඉඩම් පරිහරණ රටාව - 2017  (කුරුණෑගල මහ නගර සභා බල ප්රරේශය)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

  

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2018 

  

     

 

සිතියම්අංක  2.4 - ඉඩම් පරිහරණ රටාව -  කුරුණෑගල නාගරික  සැලසුම් බල ප්රරේශය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

    

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2018 

^2021-2030&
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සිතියම්  අංක 2.5 - සංවර්ධන සම්පිණ්ඩන විග්රහය කුරුණෑගල බල ප්රරේශය  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2017 

 

     

 

  

සැලසුමි ෙල ප්රමද්ශමේ  ඉඩම් පරි රණ සැලැස්ම අධයයනමේ දී වී වගාව සඳ ා 
18%, මපාල් වගාව  සඳ ා 21.6% මයදවී ඇති නමුත් මමම කුඹුරු ඉඩම් 
ප්රමාණමයන් 16.6% ජල ප සුකම් මනාමැති වීම ම ්තුමවන් වගා කටයුතු සඳ ා 
භාවි ා කළ මනා ැකි  ත්ත්වයට පත්වී ඇ . මපාල් වගාව සඳ ා භූමි 
ප්රමාණමයන් 21.6%ක් මවන් වී තිබුණද මමම ප්රමද්ශමේ මපාල් ඉඩම්වල 
ඵලදායි ාවය අඩුවීම ම ්තුමවන් ප්රමද්ශය පුරා මපාල් ඉඩම් මන්වාසික 
සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු වීමම් ගැටළුවක් ද පවතී. ඉ   පරිදි කෘිකාර්මික ඉඩම් 
භාවි ය සමස්ථ ඉඩම් පරි රණයට අනුව ඉ ළ අගයක් ගනු ලැබුවද එමගින් 
ආර්ිකයට දක්වන දායකත්වය සැලකිය යුතු මට්ටමක මනාමැ .  
(සිතියම් අංක 2.4) 

 
කාර්මික කටයුතු සඳ ා මවන්වී ඇති භූමි ප්රමාණය අධයයනමේදී නගර සභා සීමාව 
තුළ කාර්මික ඉඩම් භාවි ය ක්රමමයන් අඩු වීමක් ද ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව තුළ ම ා 
පරිමාණ කර්මාන් වල සිට ගෘ ස්ථ කර්මාන්  දක්වා කර්මාන්  3694ක් 
ස්ථානග  වීමත්, මස්වකයින් 11,618ක් මස්වය කරන ෙවත් දත්  මඟින් පැ ැදිලි 
මේ. මීට අම රව පළාත් සභාව මඟින් පාලනය වන ම රළියාවල  ා දංගස්පිටිය 
යන කර්මාන් පුර මමම ප්රමද්ශය තුළ ස්ථානග  වීමත් ඒවාමයහි මමම ප්රමද්ශමේ 
අමුද්රවය වූ මකාහු ආ�  නිෂප්ාදන වැනි කර්මාන්  ස්ථානග  වීමත්  ව දුරටත් 
කර්මාන්  සඳ ා ආමයෝජකයින් මවතින් පවතින ඉල්ලුමත් අනුව කර්මාන්  
අංශය පුළුල් කිරීමම් විභව ාවයක් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ.  

 

 වද, මාර්ග පද්ධතිය ප්රධාන මාර්ග 05ක් මක්න්ිය විම  ා දුම්රිය මාර්ග පිහිටීම 
ම ්තුමවන් ම ා  නගර සභා සීමාමේ ඉඩම් භාවි මයන් 10% කට ආසන්න ඉ ළ 
ප්රතිශ යක් මාර්ග සඳ ා මවන්වී තිබුණද මුළු ප්රමද්ශය සැලකීමම්දී භූමි 
භාවි මයන් 2% ක් වැනි අඩු  ප්රතිශ යක් මාර්ග සඳ ා මයද වී  ඇ . එමමන්ම 
මාර්ග වයාපතිය අධයයනමේදී  ප්රධාන මාර්ග සෘජුවම මන්වාසික මාර්ග  (පටු 
මාර්ග)  ා සම්ෙන්ධ වීම, මාර්ග එකිමනක  ා සම්ෙන්ධ මනාවී මකළවර වීම, 
නගරය මඟ ැර යාම සඳ ා විකල්ප මාර්ග මනාතිබීම වැනි ගැටලු  ඳුනාග  
 ැකිය. (සිතියම් අංක 2.6)  

 
ප්රධාන මාර්ග 05ක් නගරයට සම්ෙන්ධ වීම ම  සැලකිය යුතු වා න සංඛයාවක් 
ධදනිකව කුරුණෑගල නගරයට පැමිමණන අ ර, නගරය මග ැර යාමම් විකල්ප 
මාර්ග මනාමැතිවීම ම ්තුමවන් නගර මධයයට මනාපැමිණිය යුතු විශාල වා න 
සංඛයාවක් නගරයට පැමිණීම දැකිය  ැකිය.  වද රජමේ ප්රධාන පාසල්, කාර්යාල 
වැනි වා න  දෙදයක් ඇති වන අ යාවශය මස්වා ස්ථාන නගර මධයමේ පිහිටීම, 
වා න නැවතුම් ස්ථාන ප්රමාණවත් මනාවීම නිසා මාර්ග මදපස වා න නව ා 
 ැබීම යනාදි ම ්තු ම ද දවමස් කාර්යය ෙහුල අවස්ථාවලදී (පාසල් පටන් ගැනීම් 
 ා  අවසන් වීම, කාර්යාල ආරම්භ වීම  ා අවසාන වීම) නගර මධයය පසු කර 
කි.මි 02 ක දුර ගමන් කිරීම සඳ ා විනාඩි 35 ක පමණ කාලය ග  වන අවස්ථා 
පවතී.  

 වද, දුරකථන  ා අන් ර්ජාල ප සුකම් අධයයනමේදී සයිෙර් ඔපටික් රැ ැන් 
කුරුණෑගල නගරය ආසන්නමයන් ගමන් කිරීම ම ්තුමවන් ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණයට  අදාළ රැකියා අවස්ථා බිහිකිරීමම්  ැකියාව කුරුණෑගල නගරය තුල 
පවතී.  
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සිතියම්  අංක 2.5 - සංවර්ධන සම්පිණ්ඩන විග්රහය කුරුණෑගල බල ප්රරේශය  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2017 

 

     

 

  

සැලසුමි ෙල ප්රමද්ශමේ  ඉඩම් පරි රණ සැලැස්ම අධයයනමේ දී වී වගාව සඳ ා 
18%, මපාල් වගාව  සඳ ා 21.6% මයදවී ඇති නමුත් මමම කුඹුරු ඉඩම් 
ප්රමාණමයන් 16.6% ජල ප සුකම් මනාමැති වීම ම ්තුමවන් වගා කටයුතු සඳ ා 
භාවි ා කළ මනා ැකි  ත්ත්වයට පත්වී ඇ . මපාල් වගාව සඳ ා භූමි 
ප්රමාණමයන් 21.6%ක් මවන් වී තිබුණද මමම ප්රමද්ශමේ මපාල් ඉඩම්වල 
ඵලදායි ාවය අඩුවීම ම ්තුමවන් ප්රමද්ශය පුරා මපාල් ඉඩම් මන්වාසික 
සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු වීමම් ගැටළුවක් ද පවතී. ඉ   පරිදි කෘිකාර්මික ඉඩම් 
භාවි ය සමස්ථ ඉඩම් පරි රණයට අනුව ඉ ළ අගයක් ගනු ලැබුවද එමගින් 
ආර්ිකයට දක්වන දායකත්වය සැලකිය යුතු මට්ටමක මනාමැ .  
(සිතියම් අංක 2.4) 

 
කාර්මික කටයුතු සඳ ා මවන්වී ඇති භූමි ප්රමාණය අධයයනමේදී නගර සභා සීමාව 
තුළ කාර්මික ඉඩම් භාවි ය ක්රමමයන් අඩු වීමක් ද ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව තුළ ම ා 
පරිමාණ කර්මාන් වල සිට ගෘ ස්ථ කර්මාන්  දක්වා කර්මාන්  3694ක් 
ස්ථානග  වීමත්, මස්වකයින් 11,618ක් මස්වය කරන ෙවත් දත්  මඟින් පැ ැදිලි 
මේ. මීට අම රව පළාත් සභාව මඟින් පාලනය වන ම රළියාවල  ා දංගස්පිටිය 
යන කර්මාන් පුර මමම ප්රමද්ශය තුළ ස්ථානග  වීමත් ඒවාමයහි මමම ප්රමද්ශමේ 
අමුද්රවය වූ මකාහු ආ�  නිෂප්ාදන වැනි කර්මාන්  ස්ථානග  වීමත්  ව දුරටත් 
කර්මාන්  සඳ ා ආමයෝජකයින් මවතින් පවතින ඉල්ලුමත් අනුව කර්මාන්  
අංශය පුළුල් කිරීමම් විභව ාවයක් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ.  

 

 වද, මාර්ග පද්ධතිය ප්රධාන මාර්ග 05ක් මක්න්ිය විම  ා දුම්රිය මාර්ග පිහිටීම 
ම ්තුමවන් ම ා  නගර සභා සීමාමේ ඉඩම් භාවි මයන් 10% කට ආසන්න ඉ ළ 
ප්රතිශ යක් මාර්ග සඳ ා මවන්වී තිබුණද මුළු ප්රමද්ශය සැලකීමම්දී භූමි 
භාවි මයන් 2% ක් වැනි අඩු  ප්රතිශ යක් මාර්ග සඳ ා මයද වී  ඇ . එමමන්ම 
මාර්ග වයාපතිය අධයයනමේදී  ප්රධාන මාර්ග සෘජුවම මන්වාසික මාර්ග  (පටු 
මාර්ග)  ා සම්ෙන්ධ වීම, මාර්ග එකිමනක  ා සම්ෙන්ධ මනාවී මකළවර වීම, 
නගරය මඟ ැර යාම සඳ ා විකල්ප මාර්ග මනාතිබීම වැනි ගැටලු  ඳුනාග  
 ැකිය. (සිතියම් අංක 2.6)  

 
ප්රධාන මාර්ග 05ක් නගරයට සම්ෙන්ධ වීම ම  සැලකිය යුතු වා න සංඛයාවක් 
ධදනිකව කුරුණෑගල නගරයට පැමිමණන අ ර, නගරය මග ැර යාමම් විකල්ප 
මාර්ග මනාමැතිවීම ම ්තුමවන් නගර මධයයට මනාපැමිණිය යුතු විශාල වා න 
සංඛයාවක් නගරයට පැමිණීම දැකිය  ැකිය.  වද රජමේ ප්රධාන පාසල්, කාර්යාල 
වැනි වා න  දෙදයක් ඇති වන අ යාවශය මස්වා ස්ථාන නගර මධයමේ පිහිටීම, 
වා න නැවතුම් ස්ථාන ප්රමාණවත් මනාවීම නිසා මාර්ග මදපස වා න නව ා 
 ැබීම යනාදි ම ්තු ම ද දවමස් කාර්යය ෙහුල අවස්ථාවලදී (පාසල් පටන් ගැනීම් 
 ා  අවසන් වීම, කාර්යාල ආරම්භ වීම  ා අවසාන වීම) නගර මධයය පසු කර 
කි.මි 02 ක දුර ගමන් කිරීම සඳ ා විනාඩි 35 ක පමණ කාලය ග  වන අවස්ථා 
පවතී.  

 වද, දුරකථන  ා අන් ර්ජාල ප සුකම් අධයයනමේදී සයිෙර් ඔපටික් රැ ැන් 
කුරුණෑගල නගරය ආසන්නමයන් ගමන් කිරීම ම ්තුමවන් ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණයට  අදාළ රැකියා අවස්ථා බිහිකිරීමම්  ැකියාව කුරුණෑගල නගරය තුල 
පවතී.  
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2'2'4  c, iïmdokh 

නගරමේ නල ජල සැපයුම  සඳ ා ජල මුලාශ්රය මලස දැදුරු ඔය මයාදා ගන්නා අ ර, වියළි 
කාලයට නල ජලය පැය 24 පුරා ලො ගැනීමම් අප සු ාවයකට නගර වාසීන් මුහුණපානු 
ලෙයි. ඒ අනුව වර් මානමේ ජල අවශය ාවය දිනකට ඝන මීටර් 7000ක් වන අ ර, 
දැනටමත් �යාත්මක විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන  ා සනීපාරක්ෂ වයාපෘතිය මඟින් 
දැදුරු ඔමයහි ජලය රැස්කිරීම සඳ ා ෙරන්දන “රන්තැටි උයන”  වත්  නැමති ස්ථානමේ 
ජලාශයක් (රැස්කුරු ජලාශය) ඉදිකර ජල සැපයුම දිනකට ඝන මීටර්  14000 දක්වා වැඩි 
කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. ඒ අනුව ම ා නගර සභා සීමාව  ා එයට මායිම්ව පිහිටි 
ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශමේ ග්රාම නිලධාරි වසම් 11 ක් ආවරණය කරමින් ප්රතිලාභීන් 
106000කට නල ජලය සැපයීමට කටයුතු කර ඇ . (වගු අංකය 2.5) 

වගු අංකය 2.5 විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන වයාපෘතිරේ ධාරිතාවය  
 

වයාපෘති කාලය  2014 - 2017  

ප්රතිලාභි නිවාස/ ආය න 6500 
ප්රතිලාභි  ජනග නය  106000 
ග්රාම නිලධාරි වසම් (සම්පුර්ණ) 17 
ග්රාම නිලධාරි වසම් (මකාටස්) 27 
ධදනික ධාරි ාවය 14000m3 

 

මුලාශ්රය : ජල සම්පාදන මණඩලය කුරුණෑගල - 2017  

  

2.2.5  c,dmjyk moaO;sh yd wm c,h neyer lsÍu 
  

කුරුණෑගල නගරමයහි ජලාපව නය සඳ ා බූ ඇළ  ා වාන් ඇළ යන නමින්  ඳුන්වන 
ප්රධාන ඇළ මාර්ග ද්විත්වය මන්වාසික, වාණිජ  ා වගා ඉඩම්  ර ා කි.මි 06ක් දුර ගමන් 
කරමින්  කුරුණෑගල නගරමේ 78% පමණ වැසි ජලය ගලා ෙැසීම සඳ ා දායකත්වය ලො 
මදයි. එමමන්ම මමම ඇළ මාර්ග විල්මගාඩ ම ාමරාේව  ර ා කුඹුරු අක්කර 230ක් 
මපෝෂණය කරයි. මමම ඇළ  මාර්ග මව  අප ජලය නීති විමරෝධි මලස ෙැ ැර කිරීම් වාර් ා 
වන අ ර, ජල සම්පාදන මණඩලය විසින් �යාත්මක සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය මුළු 
නාගරික සීමාව ආවරණය කරමින්  මලාපව න  ා අප ජලය ෙැ ැර කිරීම �යාත්මක වීම 
නිසා මමම ගැටළුවට පිළියමක් ලැබී ඇ . (සිතියම් අංක 2.7  ා වගු අංක 2.6) 

මමම ඇළ මාර්ග නගර සීමාව තුල විල්මගාඩ ප්රමද්ශමේ දී එකිමනක සම්ෙන්ධ වී ගලා 
ෙැස යටිවැ ැර වතුයාමේදී මඟුරු ඔයට එකතුමේ. (ම  නගර සභාමවහි ෙස්නාහිර 
මායිමම්දි) නමුත් අධික වර්ෂාප න අවස්ථාවල දී මමම ඇළ මාර්ග එකිමනක සම්ෙන්ධ 
වන විල්මගාඩ ප්රමද්ශමේදී ජලය ගලාෙැසීමම් සීඝ්ර ාවය අඩුවීම ම ්තුමවන් (ඇල මාර්ග 
පටුවීම, ඇළ මාර්ග දඟරාකාරව පිහිටීම  වැනි ම ්තු ම ) එම ප්රමද්ශවාසීන්ට වර්ෂයකට 
වරක් ම ෝ  ාවකාලිකව ගංවතුර ආපදාවට  මුහුණ පෑමට සිදුමේ. එමඟින් එය ආ� ව 
ජීවත් වන කම්කරු නිවාස 70 ක් පමණ දින 2-3ක් යටවීමම් අවදානමට ලක් මේ. ඇළ 
මාර්ග පුළුල් කිරීම මඟින් එම  ාවකාලික ගංවතුර  ත්ත්වයද වලක්වා ගැනීමම්  ැකියාව 
පවතී. මීට අම රව මමම සියලු ඇළ මාර්ග කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සිමාව තුල 
සිමමන්තිමයන් ෙඳින ලද නිර්මි  ඇළ මාර්ග වන අ ර, නගර සභා මායිමමන් පිට  එම 
ඇළ මාර්ග ස්වභාවික ඇළ මාර්ග මලස (පස්) පැවතීම ම ්තුමවන් නගර සභා සීමාව තුළදී 
පවත්නා ජල ෙැස්මම් සීඝ්ර ාවය, ප්රාමද්ශීය සභා සිමාව තුළදී අඩු මේ. ඒ ම ්තුමවන් විවිධ 
ස්ථානවල දී මාර්ග යටවීම වැනි සුළු ආපදා  ත්ත්වයන්ට මුහුණපාන අවස්ථාද පවතී. 
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2'2'4  c, iïmdokh 

නගරමේ නල ජල සැපයුම  සඳ ා ජල මුලාශ්රය මලස දැදුරු ඔය මයාදා ගන්නා අ ර, වියළි 
කාලයට නල ජලය පැය 24 පුරා ලො ගැනීමම් අප සු ාවයකට නගර වාසීන් මුහුණපානු 
ලෙයි. ඒ අනුව වර් මානමේ ජල අවශය ාවය දිනකට ඝන මීටර් 7000ක් වන අ ර, 
දැනටමත් �යාත්මක විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන  ා සනීපාරක්ෂ වයාපෘතිය මඟින් 
දැදුරු ඔමයහි ජලය රැස්කිරීම සඳ ා ෙරන්දන “රන්තැටි උයන”  වත්  නැමති ස්ථානමේ 
ජලාශයක් (රැස්කුරු ජලාශය) ඉදිකර ජල සැපයුම දිනකට ඝන මීටර්  14000 දක්වා වැඩි 
කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතී. ඒ අනුව ම ා නගර සභා සීමාව  ා එයට මායිම්ව පිහිටි 
ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශමේ ග්රාම නිලධාරි වසම් 11 ක් ආවරණය කරමින් ප්රතිලාභීන් 
106000කට නල ජලය සැපයීමට කටයුතු කර ඇ . (වගු අංකය 2.5) 

වගු අංකය 2.5 විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන වයාපෘතිරේ ධාරිතාවය  
 

වයාපෘති කාලය  2014 - 2017  

ප්රතිලාභි නිවාස/ ආය න 6500 
ප්රතිලාභි  ජනග නය  106000 
ග්රාම නිලධාරි වසම් (සම්පුර්ණ) 17 
ග්රාම නිලධාරි වසම් (මකාටස්) 27 
ධදනික ධාරි ාවය 14000m3 

 

මුලාශ්රය : ජල සම්පාදන මණඩලය කුරුණෑගල - 2017  

  

2.2.5  c,dmjyk moaO;sh yd wm c,h neyer lsÍu 
  

කුරුණෑගල නගරමයහි ජලාපව නය සඳ ා බූ ඇළ  ා වාන් ඇළ යන නමින්  ඳුන්වන 
ප්රධාන ඇළ මාර්ග ද්විත්වය මන්වාසික, වාණිජ  ා වගා ඉඩම්  ර ා කි.මි 06ක් දුර ගමන් 
කරමින්  කුරුණෑගල නගරමේ 78% පමණ වැසි ජලය ගලා ෙැසීම සඳ ා දායකත්වය ලො 
මදයි. එමමන්ම මමම ඇළ මාර්ග විල්මගාඩ ම ාමරාේව  ර ා කුඹුරු අක්කර 230ක් 
මපෝෂණය කරයි. මමම ඇළ  මාර්ග මව  අප ජලය නීති විමරෝධි මලස ෙැ ැර කිරීම් වාර් ා 
වන අ ර, ජල සම්පාදන මණඩලය විසින් �යාත්මක සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය මුළු 
නාගරික සීමාව ආවරණය කරමින්  මලාපව න  ා අප ජලය ෙැ ැර කිරීම �යාත්මක වීම 
නිසා මමම ගැටළුවට පිළියමක් ලැබී ඇ . (සිතියම් අංක 2.7  ා වගු අංක 2.6) 

මමම ඇළ මාර්ග නගර සීමාව තුල විල්මගාඩ ප්රමද්ශමේ දී එකිමනක සම්ෙන්ධ වී ගලා 
ෙැස යටිවැ ැර වතුයාමේදී මඟුරු ඔයට එකතුමේ. (ම  නගර සභාමවහි ෙස්නාහිර 
මායිමම්දි) නමුත් අධික වර්ෂාප න අවස්ථාවල දී මමම ඇළ මාර්ග එකිමනක සම්ෙන්ධ 
වන විල්මගාඩ ප්රමද්ශමේදී ජලය ගලාෙැසීමම් සීඝ්ර ාවය අඩුවීම ම ්තුමවන් (ඇල මාර්ග 
පටුවීම, ඇළ මාර්ග දඟරාකාරව පිහිටීම  වැනි ම ්තු ම ) එම ප්රමද්ශවාසීන්ට වර්ෂයකට 
වරක් ම ෝ  ාවකාලිකව ගංවතුර ආපදාවට  මුහුණ පෑමට සිදුමේ. එමඟින් එය ආ� ව 
ජීවත් වන කම්කරු නිවාස 70 ක් පමණ දින 2-3ක් යටවීමම් අවදානමට ලක් මේ. ඇළ 
මාර්ග පුළුල් කිරීම මඟින් එම  ාවකාලික ගංවතුර  ත්ත්වයද වලක්වා ගැනීමම්  ැකියාව 
පවතී. මීට අම රව මමම සියලු ඇළ මාර්ග කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සිමාව තුල 
සිමමන්තිමයන් ෙඳින ලද නිර්මි  ඇළ මාර්ග වන අ ර, නගර සභා මායිමමන් පිට  එම 
ඇළ මාර්ග ස්වභාවික ඇළ මාර්ග මලස (පස්) පැවතීම ම ්තුමවන් නගර සභා සීමාව තුළදී 
පවත්නා ජල ෙැස්මම් සීඝ්ර ාවය, ප්රාමද්ශීය සභා සිමාව තුළදී අඩු මේ. ඒ ම ්තුමවන් විවිධ 
ස්ථානවල දී මාර්ග යටවීම වැනි සුළු ආපදා  ත්ත්වයන්ට මුහුණපාන අවස්ථාද පවතී. 

     

 

සිතියම්  අංක 2.6 - වත්මන් මලාපවහන පේධතිය මින් ආවරණය වන ප්රරේශය  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

          

  

  

  

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2018  
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වගු අංකය 2.6 විසල් කුරුණෑගල මලාපව න  ා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිමේ  
ධාරි ාවය 

 
වයාපෘති කාලය  2014-2017 

ප්රතිලාභි නිවාස/ ආය න 4500 
ප්රතිලාභි  ජනග නය  43000 
ග්රාම නිලධාරි වසම් (සම්පුර්ණ) 11 
ග්රාම නිලධාරි වසම් (මකාටස්) 02 
ධදනික ධාරි ාවය 4500m3 
ආමයෝජන මුදල  රු.මි 13248 

 
මුලාශ්රය : මලාපව න  ා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය - 2018 

 

  

2.2.6  >k wmøjH neyer lsÍu 
 

කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව ස  ප්රාමද්ශීය සභාව විසින් සපයන ලද දත් යන්ට අනුව 
ධදනිකව ජනනය වන  ඝන අපද්රවය ප්රමාණය දළ වශමයන් මටාන් 53 පමණ මේ. එය 
ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ මටාන් 44 ස  ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ මටාන් 
09 පමණ මේ. ප්රධාන මාර්ග දිමේ ස  නගර මධයමේ වාණිජ ප්රමද්ශ තුල දිනකට මදවරක් 
කසල රැස්කිරීම සිදු කරන  අ ර, මන්වාසික ප්රමද්ශවල සතිමේ සෑම දිනකම දිනක්  ැර 
දිනක් කාෙනික ද්රවයයත්, අකාෙනික ද්රවයයත් මවන්කර ලො ගැනීම නගර සභාව විසින් 
සිදුකරනු ලෙයි.  
 

නගර මධයමේ ඝන අපද්රවය පමණක් අත් කරත්  මගින් එකතු කර ට්රැක්ටර් වලට පැටවීම 
සිදු කරන අ ර, අමනකුත් සෑම ප්රමද්ශයකම නිවසින් නිවසට ට්රැක්ටර් මගින් මගාස් ඝන 
අපද්රවය එකතු කිරීම  සිදු කරයි. කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සීමාමේ මවන් කරන ලද ඝන 
අපද්රවය පමණක් ට්රැක්ටර් මගින් එකතු කරන අ ර ධජව  ායනය වන අපද්රවය දිනක් 
 ැර දිනක් එකතු කිරීම සිදු කරයි.  කාෙනික අපද්රවය සුන්දරාමපාල රක්ෂි ය තුල පිහිටි 
අක්කර 12කින් යුතු නගර සභාව සතු ඉඩමට ෙැ ැර මකමර්. අකාෙනික ද්රවයය වන 
මපාලිතීන්, කාඩමෙෝඩ, පලාස්ටික් මලස මවන්කර පිරිසිදු කිරීම් සිදුකර මිල දී ගන්නන් 
මව  ලොදීම නගර සභාව විසින් සිදුකරයි. 
කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ ධදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය 
සංයුතිය ප   පරිදි මේ. 

ප්රස්ථාර 2.1 මහා නගර සභා බල ප්රරේශය තුළ දදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය සංයුතිය--  2017    
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කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ නිමවස් සඳ ා  පලාස්ටික් ෙැරල් 300 ක් ස  
මකාන්ක්රිට් ෙැරල් 1500 ක් වශමයන් මකාම්මපෝස්ට් ෙඳුන් 1800 ක් ලො දී ඇ . නගර 
සභාව ම�න්  සුන්දරාමපාළ කසල අංගනය තුල �යාත්මක කරනු ලෙන කාෙනික 
මපාම ාර නිෂප්ාදන වයාපෘතිමේ දළ මාසික නිෂප්ාදනය මටාන් 210 පමණ වන අ ර එහි 
දළ මාසික ආදායම රු. 11,933.00 කි. 

 

එමමන්ම කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභාව විසින් ප්රාමද්ශීය සභාව තුල ප්රධාන මාර්ග 05 දිමේ 
මීටර් 100ක් පමණ අභයන් රයට වාණිජ ප්රමද්ශවල පමණක් ධදනිකව කසළ රැස් කරනු 
ලෙන අ ර, ධදනිකව එකතුමවන මම�ක් මටාන් 09  සුන්දරාමපාල කසළ ෙැ ැර කිරීමම් 
ස්ථානය මව  ලොදීම සිදු කරයි. (සිතියම් අංක  2.7) ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ 
එකතු වන දිරන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය මටාන් 07 ක් ස  මනාදිරන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය 
මටාන් 02 ක් පමණ මේ.  

 

කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ ධදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය සංයුතිය 
ප   පරිදි මේ. 

ප්රස්තාර 2.2 ප්රාරේශීය සභා බල ප්රරේශය තුළ දදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය 
සංයුතිය - 2017    
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වගු අංකය 2.6 විසල් කුරුණෑගල මලාපව න  ා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිමේ  
ධාරි ාවය 

 
වයාපෘති කාලය  2014-2017 

ප්රතිලාභි නිවාස/ ආය න 4500 
ප්රතිලාභි  ජනග නය  43000 
ග්රාම නිලධාරි වසම් (සම්පුර්ණ) 11 
ග්රාම නිලධාරි වසම් (මකාටස්) 02 
ධදනික ධාරි ාවය 4500m3 
ආමයෝජන මුදල  රු.මි 13248 

 
මුලාශ්රය : මලාපව න  ා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය - 2018 

 

  

2.2.6  >k wmøjH neyer lsÍu 
 

කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව ස  ප්රාමද්ශීය සභාව විසින් සපයන ලද දත් යන්ට අනුව 
ධදනිකව ජනනය වන  ඝන අපද්රවය ප්රමාණය දළ වශමයන් මටාන් 53 පමණ මේ. එය 
ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ මටාන් 44 ස  ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ මටාන් 
09 පමණ මේ. ප්රධාන මාර්ග දිමේ ස  නගර මධයමේ වාණිජ ප්රමද්ශ තුල දිනකට මදවරක් 
කසල රැස්කිරීම සිදු කරන  අ ර, මන්වාසික ප්රමද්ශවල සතිමේ සෑම දිනකම දිනක්  ැර 
දිනක් කාෙනික ද්රවයයත්, අකාෙනික ද්රවයයත් මවන්කර ලො ගැනීම නගර සභාව විසින් 
සිදුකරනු ලෙයි.  
 

නගර මධයමේ ඝන අපද්රවය පමණක් අත් කරත්  මගින් එකතු කර ට්රැක්ටර් වලට පැටවීම 
සිදු කරන අ ර, අමනකුත් සෑම ප්රමද්ශයකම නිවසින් නිවසට ට්රැක්ටර් මගින් මගාස් ඝන 
අපද්රවය එකතු කිරීම  සිදු කරයි. කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සීමාමේ මවන් කරන ලද ඝන 
අපද්රවය පමණක් ට්රැක්ටර් මගින් එකතු කරන අ ර ධජව  ායනය වන අපද්රවය දිනක් 
 ැර දිනක් එකතු කිරීම සිදු කරයි.  කාෙනික අපද්රවය සුන්දරාමපාල රක්ෂි ය තුල පිහිටි 
අක්කර 12කින් යුතු නගර සභාව සතු ඉඩමට ෙැ ැර මකමර්. අකාෙනික ද්රවයය වන 
මපාලිතීන්, කාඩමෙෝඩ, පලාස්ටික් මලස මවන්කර පිරිසිදු කිරීම් සිදුකර මිල දී ගන්නන් 
මව  ලොදීම නගර සභාව විසින් සිදුකරයි. 
කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ ධදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය 
සංයුතිය ප   පරිදි මේ. 

ප්රස්ථාර 2.1 මහා නගර සභා බල ප්රරේශය තුළ දදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය සංයුතිය--  2017    
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කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ නිමවස් සඳ ා  පලාස්ටික් ෙැරල් 300 ක් ස  
මකාන්ක්රිට් ෙැරල් 1500 ක් වශමයන් මකාම්මපෝස්ට් ෙඳුන් 1800 ක් ලො දී ඇ . නගර 
සභාව ම�න්  සුන්දරාමපාළ කසල අංගනය තුල �යාත්මක කරනු ලෙන කාෙනික 
මපාම ාර නිෂප්ාදන වයාපෘතිමේ දළ මාසික නිෂප්ාදනය මටාන් 210 පමණ වන අ ර එහි 
දළ මාසික ආදායම රු. 11,933.00 කි. 

 

එමමන්ම කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභාව විසින් ප්රාමද්ශීය සභාව තුල ප්රධාන මාර්ග 05 දිමේ 
මීටර් 100ක් පමණ අභයන් රයට වාණිජ ප්රමද්ශවල පමණක් ධදනිකව කසළ රැස් කරනු 
ලෙන අ ර, ධදනිකව එකතුමවන මම�ක් මටාන් 09  සුන්දරාමපාල කසළ ෙැ ැර කිරීමම් 
ස්ථානය මව  ලොදීම සිදු කරයි. (සිතියම් අංක  2.7) ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ 
එකතු වන දිරන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය මටාන් 07 ක් ස  මනාදිරන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය 
මටාන් 02 ක් පමණ මේ.  

 

කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය තුළ ධදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය සංයුතිය 
ප   පරිදි මේ. 

ප්රස්තාර 2.2 ප්රාරේශීය සභා බල ප්රරේශය තුළ දදනිකව ජනනය වන ඝන අපද්රවය 
සංයුතිය - 2017    
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සිතියම්  අංක 2.7 -  ඝණ අප ද්රවය  බැහැර කිරීරම් ක්රම රේදය කුරුණෑගල  - 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2017 
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මමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමම් දී මQලික අධයයන ෙල ප්රමද්ශය මලස කුරුණෑගල 
ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය  ා කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය ඇතුලත් මුළු 
ප්රමද්ශයම අධයයනය කරන ලදී. එයින් ජනග න වර්ධන මේගය, ජනග න ඝනත්වය, 
වාණිජ භාවි ය, අපරවූ  ප සුකම් වයාපතිය, යනාදි කරුණු යටමත් ලකුණු  ැබීමමන් 
පසු සංවර්ධන සම්පීඩනය ඉ ළ අගයක් ගන්නා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 
නාගරික සංවර්ධන ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත්කරන ලද ප්රමද්ශය නගර 
සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳ ා සුදුසු භූමි ප්රමද්ශය මලස නිර්ණය කර ගන්නා ලදී.  

නමුත් ප්රාමද්ශීය සභා මුළු ෙල ප්රමද්ශයම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් මලස 
ප්රකාශයට පත්කිරීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇති ෙැවින්ද, ජාතික මභෞතික සැලසුම් 
ප්රතිපත්තිය  ා ජාතික සංවර්ධන වයාපෘතිවල ෙලපෑමට මුළු ප්රමද්ශයම ලක්වන ෙැවින්ද  
කුරුණෑගල  ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය ස  මුළු ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශයම සැලසුම් 
ප්රමද්ශය මලස ම ෝරාගන්නා ලදී.  
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මුලාශ්රය:  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2017 

 

     

 

 
 

2'3' k.r ixj¾Ok ie,eiau ilia lrk N+ñ m%foaYfha 
iSud ks¾Kh lsßu' 

  
මමම සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමම් දී මQලික අධයයන ෙල ප්රමද්ශය මලස කුරුණෑගල 
ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය  ා කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය ඇතුලත් මුළු 
ප්රමද්ශයම අධයයනය කරන ලදී. එයින් ජනග න වර්ධන මේගය, ජනග න ඝනත්වය, 
වාණිජ භාවි ය, අපරවූ  ප සුකම් වයාපතිය, යනාදි කරුණු යටමත් ලකුණු  ැබීමමන් 
පසු සංවර්ධන සම්පීඩනය ඉ ළ අගයක් ගන්නා, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් 
නාගරික සංවර්ධන ෙල ප්රමද්ශයක් මලස ප්රකාශයට පත්කරන ලද ප්රමද්ශය නගර 
සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳ ා සුදුසු භූමි ප්රමද්ශය මලස නිර්ණය කර ගන්නා ලදී.  

නමුත් ප්රාමද්ශීය සභා මුළු ෙල ප්රමද්ශයම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි ෙල ප්රමද්ශයක් මලස 
ප්රකාශයට පත්කිරීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇති ෙැවින්ද, ජාතික මභෞතික සැලසුම් 
ප්රතිපත්තිය  ා ජාතික සංවර්ධන වයාපෘතිවල ෙලපෑමට මුළු ප්රමද්ශයම ලක්වන ෙැවින්ද  
කුරුණෑගල  ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය ස  මුළු ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශයම සැලසුම් 
ප්රමද්ශය මලස ම ෝරාගන්නා ලදී.  
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03 jk mßÉfþoh 
 
ixj¾Ok ie,eiaul wjYH;djh 
 

 
මූලික අධයයනමේ දී  ඳුනාගත් කරුණු ම  නගර සංවර්ධන සැලැස්මක අවශය ාවය 
ප   පරිදි මගානුකර දැක්විය  ැකිය.  

2006 වර්ෂමේ ගැසට් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්ම 2015 වර්ෂමයන් අවසන් වීමත් එම 
සැලසුම ම ා නගර සීමාව පමණක් මක්න්ද්රග  මකාට තිබීමත් එනම් සැෙෑ නාගරික සීමාව 
පදනම් වී මනාතිබීමත් ම ්තුමවන් අක්රමවත්  ා අවිධිමත් සංවර්ධනමේ මූලික ලක්ෂණ 
නගරය තුලින් පිළිබිඹු වන ෙැවින්, විධිමත් සංවර්ධනයක් කරා මයාමු කිරීමට නව 
සංවර්ධන සැලසුමක අවශය ාවය ඇ . 

මූලික අධයනමේදී සිදු කල සමීක්ෂණ අනුව නගරමේ ප්රධාන ගැටලු වශමයන් ප   විස් ර 
කරනු ලෙන ප්රශ්න  ඳුනාගත් අ ර, එම ගැටලු අවම වන  ආකාරයට විධිමත් සංවර්ධනයක් 
කරා මයාමු මකාට නගරමේ කාර්යක්ෂම ාවය ඉ ළ දමා ඵලදායි ාවය වැඩි කිරීමට නිසි 
දායකත්වයක් ලො දීමට නව සංවර්ධන සැලැස්මක අවශය ාවය දැඩිව ඇ .  

  

  
3.1 මූලික අධයයනරේ දී හඳුනාගත් නගරරේ ප්රධාන ප්රශ්න  

  

3.1.1   kk..rrhh  ;;==,,  jjddyykk  yydd  mmÈÈll  iixxiirrKKhhgg  wwoodd<<  ..eeggළු    
  

I. නගරය පසුකර යාම සදහා විශාල කාලයක් ගතීම  
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදුකරන ලද මාර්ග ධාරි ා විග්ර යන් අනුව මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින්  නඩත්තු වන ප්රධාන මාර්ගවල උපරිම වා න ධාවන ධාරි ාවය 
ඉක්මවා මගාස් ඇති ෙව   වුරු වී ඇ . ඒ අනුව කදුරුගස්  න්දිමේ සිට ඔරමලෝසු කණුව 
දක්වා, පුවක් ගස්  න්දිමේ සිට නගර මධයය දක්වා, නගර මධයමේ සිට මල්ලවපිටිය 
දක්වා, මෙෞද්ධාමලෝක මාව  යන ස්ථානවල නිරන් ර වා න  දෙදයක් දැකිය  ැක.   

ඒ අනුව කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවලදී (පාසල් පටන් ගැනීම, අවසන්වීම) කි.මි 02ක් නගරය 
තුළ ගමන් කිරීමට විනාඩි 40ක් පමණ ග වන අවස්ථා පවතී. එමඟින් නගරමේ 
කාර්යක්ෂම ාවය, ඵලදායි ාවය අඩු වන අ ර ජන ාවට නගරය අප්රියජනක ස්ථානයක් 
මේ. ( 05 වන පරිච්මච්දමේ  ව දුරටත් විස් ර කර ඇ .) 
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II. පදිකයින් සඳහා පහසු ප්රරේශකත්වයක් රනාමැති ීම.   
 

 

නගර මධයමේ මාර්ග පළල ප්රමාණවත් මනාවීම  (පල්ලිය පාර, මදාස් ර සිල්වා මාව , 
මලියමද්ව වීදිය), මාර්ග මදපස වා න න ර කර තිබීම, පදික මේදිකා මවනත් කාර්යයන් 
සඳ ා (භාණඩ ගෙඩා කිරිම, මවළඳාම) මයාදා ගැනීම වැනි ම ්තු ම  නගර මධය 
ප්රමද්ශමේ පදිකයින් සඳ ා ප සු ප්රමේශ ප සුකම් මනාමැති ෙව නිරීක්ෂණය මේ. එමඟින් 
සංසරණ ජනග නයට නගරය �ය ජනක මනාවන ස්ථානයක් ෙවට පත්වී ඇ .  
  

රූපය 3.1 පදිකයන් සඳහා පහසු ප්රරේශකත්වයක්   රනාමැති විම.   
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3'1'2  ixj¾Ok rgdfõ .egලු 
  
I.නගරරේ ඉඩම් භාවිතරේ සහ අයිතිරේ ගැටලු 

 

බ්රි ානය පාලන සමමේ සිට ප්රධාන පරිපාලන මධයස්ථානය වශමයන් කුරුණෑගල නගරය 
නිර්මාණය වී තිබීම ම ්තුමවන් නගරමේ වාණිජමය වශමයන් �යාකාරි ප්රමද්ශමේ මුළු 
භූමිමයන් 10% ක් පමණ පාසැල්, රජමේ කාර්යාල වැනි භාවි යන්ට මයාදාමගන තිබීම 
නිරීක්ෂණය කළ  ැක. (සිතියම් අංක 2.4) 

ඒ අනුව රජමේ කාර්යාල විශාල ප්රමාණයක්  නගර මධයමේ පිහිටා ඇති අ ර, බ්රි ානය 
සමමේ සිට  පැවති  නි  ට්ටුමේ මගාඩනැගිලි ම ්තුමවන් ඉ ල වාණිජ වටිනාකමක් සහි  
ඉඩම් ප්රශස්ථ භාවි යට ලක්වී මනාතිබීම ගැටළුවක් මලස  ඳුනාග   ැක.  
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II. පදිකයින් සඳහා පහසු ප්රරේශකත්වයක් රනාමැති ීම.   
 

 

නගර මධයමේ මාර්ග පළල ප්රමාණවත් මනාවීම  (පල්ලිය පාර, මදාස් ර සිල්වා මාව , 
මලියමද්ව වීදිය), මාර්ග මදපස වා න න ර කර තිබීම, පදික මේදිකා මවනත් කාර්යයන් 
සඳ ා (භාණඩ ගෙඩා කිරිම, මවළඳාම) මයාදා ගැනීම වැනි ම ්තු ම  නගර මධය 
ප්රමද්ශමේ පදිකයින් සඳ ා ප සු ප්රමේශ ප සුකම් මනාමැති ෙව නිරීක්ෂණය මේ. එමඟින් 
සංසරණ ජනග නයට නගරය �ය ජනක මනාවන ස්ථානයක් ෙවට පත්වී ඇ .  
  

රූපය 3.1 පදිකයන් සඳහා පහසු ප්රරේශකත්වයක්   රනාමැති විම.   
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3'1'2  ixj¾Ok rgdfõ .egලු 
  
I.නගරරේ ඉඩම් භාවිතරේ සහ අයිතිරේ ගැටලු 

 

බ්රි ානය පාලන සමමේ සිට ප්රධාන පරිපාලන මධයස්ථානය වශමයන් කුරුණෑගල නගරය 
නිර්මාණය වී තිබීම ම ්තුමවන් නගරමේ වාණිජමය වශමයන් �යාකාරි ප්රමද්ශමේ මුළු 
භූමිමයන් 10% ක් පමණ පාසැල්, රජමේ කාර්යාල වැනි භාවි යන්ට මයාදාමගන තිබීම 
නිරීක්ෂණය කළ  ැක. (සිතියම් අංක 2.4) 

ඒ අනුව රජමේ කාර්යාල විශාල ප්රමාණයක්  නගර මධයමේ පිහිටා ඇති අ ර, බ්රි ානය 
සමමේ සිට  පැවති  නි  ට්ටුමේ මගාඩනැගිලි ම ්තුමවන් ඉ ල වාණිජ වටිනාකමක් සහි  
ඉඩම් ප්රශස්ථ භාවි යට ලක්වී මනාතිබීම ගැටළුවක් මලස  ඳුනාග   ැක.  

     

 
 

නගර මධයමේ සිට  මීටර් 500ක් වැනි දුරක් තුල නගරමේ සියලුම පාසැල් ස්ථාන ග  වී 
ඇති අ ර, එම ඉඩම් භාවි  නගර මධයමේ අධික වා න  දෙදයට ද ම ්තු වී ඇ . නමුත් 
මිෂනාරි පාසැල් වන ශාන්  ආනා පාසල, ශුද්ධ වූ පවුමල් කනයාරාමය වැනි පාසල්  
මවනත් ස්ථානයක ප්රතිස්ථාපනය කිරීමම් පරිපාලනමය ගැටලු ද පවතී.  

II.නගරරේ පවතින ඌන සංවර්ධනය  (Low Development )  

 
� ලංකාමේ ප්රධාන නගර යා කරන මංසන්ධි නගරයක් වශමයන් කුරුණෑගල නගරය 
උපාය මාර්ගික ස්ථානයක පිහිටිය ද එම ස්ථානීය පිහිටීමම් වාසිය කුරුණෑගල නගරය මව  
ලොමගන මනාමැති ෙව මගාඩනැගිලි මගබිම් අනුපා  සැලැස්ම මඟින් පැ ැදිලි මේ. (රූප 
අංක 3.2) මමම සැලැස්මට අනුව නගරමේ මීටර් 100 ක පමණ ප්රමද්ශයක 2-5 දක්වා වූ  
මගබිම් අනුපා යක් මපන්වනු ලැබුව ද 90% ක ප්රමද්ශයකට 0.2 5ක පමණ මගබිම් 
අනුපා යක් මපන්වනු ලෙයි. අමනකුත් නගරයන්ට සාමපක්ෂව ඉ ල සංසරණ 
ජනග නයක් කුරුණෑගල නගරමයහි දක්නට ලැබුණ ද ඊට සාමපක්ෂව සංවර්ධනය ඉ ල 
මට්ටමක මනාමැති ෙව පැ ැදිලි මේ. 

  

රූපය 3.2 - රගබිම් අනුපාතය කුරුණෑගල මහ නගර සභා බල ප්රරේශය  2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම 2006 – 2015  

  

III. නගර මධයරේ ඌන භාවිතය සහිත ඉඩම් තිබීම 

නගරමේ  ප්රධාන ම වාණිජ කලාපය වන ම විදීය, පැරකුම්ො වීදිය, මෙෝධිරාජ මාව  
ඇතුල  �මකෝණාකාර තීරුමවහි  පිහිටි බිම් මකාටස් වලින් 90%ක් පමණ පර්. 02,03 
වශමයන් පර්. 06ට වඩා අඩු බිම් මකාටස් පවතී.  ඒවාමේ ම ල්  03,04 වාණිජ මගාඩනැගිලි 
පැවතියද, බිම් ම ල පමණක් වාණිජ කටයුතු සඳ ා මයාදා ගන්නා ෙවත් අමනකුත් ම ල් 
භාණඩ ගෙඩා  කිරීම, මස්වකයින්මේ නවා ැන් යනාදියට මයාදා ගැනිම නිරීක්ෂණය මේ. 
ඒ අනුව නගර මධයමේ පවතින ඉඩම් උපරිම භාවි යට මයාමු වී මනාමැති ෙව පැ ැදිලි 
මේ.  
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අතී මේ සිට ඇතුගල්පුර මලස විරුදාවලිය ලත් කුරුණෑගල නගරමේ පිහිටි ඇතුගල  ා 
මදවන මලෝක යුද්ධමයන් මියගිය රණවිරුවන්මේ ස්මාරකය වන නගර මධයමේ පිහිටි 
ඔරමලෝසු කණුව නගරමේ අනනය ාවය මලස සැලමක්. අතී මේ නගරයට 
පැමිමණන්නන්ට  ආකර්ෂණීය දර්ශනයක් වු ඇතුගල විශාල ප්රමද්ශයකට දර්ශනය වන 
මලස සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම මොම ෝ මදනාමේ ම ය (Cognitive Survey)  වන 
ෙැවින්, ඇතුගමලහි අනනය ාවය ( ස්ති ධශලපුර) රැක ගනිමින් සැලසුම් නිර්මාණය 
කිරීම අවශය කරුණක් ෙව පැ ැදිලි මේ.  

 වද නගරමේ ස්වභාවික සම්පත් වන ඉබ්ොගල, ආඳාගල, කුරුමිණියාගල  යනාදි ගල් 
06කින් යුතු නගරය වටා පිහිටි  ගල් ලා පවුර, කුරුණෑගල වැව, ෙඩගමුව වැනි වන රක්ෂි  
මමම නගරමේ සංවර්ධනය සඳ ා මයාදා මනාගැනීම ද ප්රධාන ගැටලුවක් මලස 
 ඳුනාමගන ඇ .  

එමමන්ම නගර මධයමේ පිහිටි  නාගරික චතුරස්රය මලස සැලමකන  රජපිහිල්ල උදයානය 
පවා හුදකලා ස්ථානයක් වශමයන්  පවතින අ ර, නගරමේ සංවර්ධනය සඳ ා මයාදා මගන 
මනාතිබීම  ගැටලුවක් මලස  ඳුනාග   ැකිය.  

ඒ අනුව කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  සකස් කිරිමම් දී  මමම හුදකලාවූ අංග, 
නගරමේ අනනය ාවය වූ ඇතුගල යනාදිය පිළිෙඳව සැලකිලිමත් මනාවීම, කුරුණෑගල 
නගරය මවනත් සාමානය නගරක් ෙවට පත් කරනු ඇ .  ඒ අනුව ඉ   සඳ න් නගරමේ 
ප්රධාන ගැටළු විසඳා ගැනීමටද නව නගර සංවර්ධන සැලැසම්ක අවශය ාවය පවතී.  

එමලසම ජාතික මභෞතික සැළසුම් මදපාර් මම්න්තුව විසින් සිදු කර ඇති  නව ජාතික 
සැලැස්ම  ර ා මකාළඹ �කුණාමලය යා කරන ආර්ික මකාරිමඩෝමවහි  ප්රධාන ආර්ික 
මධයස්ථානයක් මලස කුරුණෑගල නගරය  ඳුනාමගන තිබීමත් යන කාරණා 
ම ්තුමකාටමගන එම ජාතික සැලසුමට අනුග  වීම සඳ ා නව සංවර්ධන සැලසුමක 
අවශය ාවය පවතී. 

එමලසම නගරය ආ� ව ප   දැක්මවන මයෝජි   ා �යාත්මක වයාපෘති මඟින් නගරමේ 
සංවර්ධනය විශාල මවනසක් වීමට ඉඩකඩ ඇති ෙැවින් එම සංවර්ධනය නිසි මාව කට 
මයාමු කිරීම සඳ ා නව සංවර්ධන සැලසුමක අවශය ාවය පවති. 
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අතී මේ සිට ඇතුගල්පුර මලස විරුදාවලිය ලත් කුරුණෑගල නගරමේ පිහිටි ඇතුගල  ා 
මදවන මලෝක යුද්ධමයන් මියගිය රණවිරුවන්මේ ස්මාරකය වන නගර මධයමේ පිහිටි 
ඔරමලෝසු කණුව නගරමේ අනනය ාවය මලස සැලමක්. අතී මේ නගරයට 
පැමිමණන්නන්ට  ආකර්ෂණීය දර්ශනයක් වු ඇතුගල විශාල ප්රමද්ශයකට දර්ශනය වන 
මලස සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම මොම ෝ මදනාමේ ම ය (Cognitive Survey)  වන 
ෙැවින්, ඇතුගමලහි අනනය ාවය ( ස්ති ධශලපුර) රැක ගනිමින් සැලසුම් නිර්මාණය 
කිරීම අවශය කරුණක් ෙව පැ ැදිලි මේ.  

 වද නගරමේ ස්වභාවික සම්පත් වන ඉබ්ොගල, ආඳාගල, කුරුමිණියාගල  යනාදි ගල් 
06කින් යුතු නගරය වටා පිහිටි  ගල් ලා පවුර, කුරුණෑගල වැව, ෙඩගමුව වැනි වන රක්ෂි  
මමම නගරමේ සංවර්ධනය සඳ ා මයාදා මනාගැනීම ද ප්රධාන ගැටලුවක් මලස 
 ඳුනාමගන ඇ .  

එමමන්ම නගර මධයමේ පිහිටි  නාගරික චතුරස්රය මලස සැලමකන  රජපිහිල්ල උදයානය 
පවා හුදකලා ස්ථානයක් වශමයන්  පවතින අ ර, නගරමේ සංවර්ධනය සඳ ා මයාදා මගන 
මනාතිබීම  ගැටලුවක් මලස  ඳුනාග   ැකිය.  

ඒ අනුව කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම  සකස් කිරිමම් දී  මමම හුදකලාවූ අංග, 
නගරමේ අනනය ාවය වූ ඇතුගල යනාදිය පිළිෙඳව සැලකිලිමත් මනාවීම, කුරුණෑගල 
නගරය මවනත් සාමානය නගරක් ෙවට පත් කරනු ඇ .  ඒ අනුව ඉ   සඳ න් නගරමේ 
ප්රධාන ගැටළු විසඳා ගැනීමටද නව නගර සංවර්ධන සැලැසම්ක අවශය ාවය පවතී.  

එමලසම ජාතික මභෞතික සැළසුම් මදපාර් මම්න්තුව විසින් සිදු කර ඇති  නව ජාතික 
සැලැස්ම  ර ා මකාළඹ �කුණාමලය යා කරන ආර්ික මකාරිමඩෝමවහි  ප්රධාන ආර්ික 
මධයස්ථානයක් මලස කුරුණෑගල නගරය  ඳුනාමගන තිබීමත් යන කාරණා 
ම ්තුමකාටමගන එම ජාතික සැලසුමට අනුග  වීම සඳ ා නව සංවර්ධන සැලසුමක 
අවශය ාවය පවතී. 

එමලසම නගරය ආ� ව ප   දැක්මවන මයෝජි   ා �යාත්මක වයාපෘති මඟින් නගරමේ 
සංවර්ධනය විශාල මවනසක් වීමට ඉඩකඩ ඇති ෙැවින් එම සංවර්ධනය නිසි මාව කට 
මයාමු කිරීම සඳ ා නව සංවර්ධන සැලසුමක අවශය ාවය පවති. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     

 
 

3'2   wOHhk n, m%foaYh ;=< fhdað; yd ls%hd;aul  
ixj¾Ok jHdmD;s  

 

3'2'1  uOHu wêfõ.S ud¾. ixj¾Ok jHdmD;sh' 

  
2007-2017 ජාතික සැලැස්ම මගින් මධයම  අධිමේගී මාර්ග සංවර්ධනය  ඳුනාමගන ඇති 
අ ර, දැනටමත් මමම වයාපෘතිය ආරම්භ කර, 2025 වර්ෂය වන විට නිම කිරිමට නියමි ය. 
එම මාර්ගය ගම්ප , මීරිගම, කුරුණෑගල යන නගර   ර ා යමින් ප   සඳ න් අදියර 
කිහිපයක් යටමත් දඹුල්ල  දක්වා ගමන් කිරිමට නියමි  මේ.  

 

අදියර  I      - කඩව  (කි.මි 0.0) සිට මිරීගම (කි.මි 37.1) 
 

අදියර  II  - මීරිගම (කි.මි 37.1) සිට කුරුණෑගල (76.8) දක්වා 
 

අදියර  III  - මපාතු ැර (කි.මි 0.0) සිට ගලමගදර නුවර (කි.මි 32.5) 
 

අදියර  IV  - කුරුණෑගල (කි.මි 76.8) සිට දඹුල්ල දක්වා  (කි.මි 137.1) 
 

මමම අධිමේග මාර්ගමයහි ගැට්ටුවාන අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානය  ා කුරුණෑගල 
දුම්රිය ස්ථානය එකිමනකට ආසන්නමේ පිහිටීම අනාග  නගර සංවර්ධනය සඳ ා උපයා 
මාර්ගික පිහිටීමක් මලස  ඳුනාග   ැක. එෙැවින් කුරුණෑගල නගර සංවර්ධනය මමම 
උපාය මාර්ගික පිහිටීම ම  නිසි මගකට මයාමු කළ යුතුයි. එමමන්ම ගැට්ටුවාන, 
දම්මොක්ක යන අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථාන මදමකහි ම ෙලපෑම මමම සැලසුම් ෙල 
ප්රමද්ශමේ සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු කරග  යුතුය. 

රූපය 3.3 ගැට්ටුවාන හා දම්රබාක්ක අන්තර් හුවමාරු මධයස්ථාන  

  
  
  
  
  
  
  
  

                           ගැට්ටුවාන                            දම්රබාක්ක  
  
මුලාශ්රය : මාර්ග සංවර්ධන  අධිකාරිය, 2019   
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3'2'2  ÿïßh ud¾.h §¾> lsÍu'   
  

 

කුරුණෑගල  සිට දඹුල්ල දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමම්  සංවර්ධන වයාපෘතියක්  ස  
කුරුණෑගල සිට මපාල්ග මවල දක්වා පවතින දුම්රිය මාර්ගය ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් 
මලස සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතියක් �යාත්මක කිරීමට මයෝජි ය.  
 
 

3'2'3  ud¾. ixj¾Ok jHdmD;s 
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  මඟින් නඩත්තු වන ඒ 6 මාර්ගමේ දම්මොක්ක සිට ෙඩගමුව 
දක්වා තීරු   රක මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතියක්  �යාත්මක මවමින් පවතී.  
 
ඉ   සඳ න් සියලුම වයාපෘති මඟින් කුරුණෑගල නගරය ප්රවා න මධයස්ථානයක් මලස 
පවතින කාර්යක්ෂම ාවය  ව දුරටත් වැඩි මේ. එෙැවින්, මමම සියලුම ගමනා ගමන 
මාධයයන් ඒකාෙද්ධ කරමින් නගරමේ සංවර්ධනය නිසි මාව කට මයාමු කිරීමට නව 
සංවර්ධන සැලැස්මක අවශය ාවය පවතී.  

 

3'2'4  bÈlrñka mj;sk cd;sl mdi,   
 

මකාළඹ, මීගමුව  ා සම්ෙන්ධවන  ාල් පාර ප්රමද්ශමේ වයඹ පළාත්සභාව සතු අක්කර 
05ක ඉඩමමහි පිහිනුම්  ටාක  ඇතුළු �ඩා ප සුකම් සහි  ජාතික පාසලක් ඉදීකිරීමට 
අධයාපන මදපාර් මම්න්තුව �යා කරමින් පවතී. 

  



 
 

 
 

3'2'2  ÿïßh ud¾.h §¾> lsÍu'   
  

 

කුරුණෑගල  සිට දඹුල්ල දක්වා දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කිරීමම්  සංවර්ධන වයාපෘතියක්  ස  
කුරුණෑගල සිට මපාල්ග මවල දක්වා පවතින දුම්රිය මාර්ගය ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගයක් 
මලස සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතියක් �යාත්මක කිරීමට මයෝජි ය.  
 
 

3'2'3  ud¾. ixj¾Ok jHdmD;s 
 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  මඟින් නඩත්තු වන ඒ 6 මාර්ගමේ දම්මොක්ක සිට ෙඩගමුව 
දක්වා තීරු   රක මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතියක්  �යාත්මක මවමින් පවතී.  
 
ඉ   සඳ න් සියලුම වයාපෘති මඟින් කුරුණෑගල නගරය ප්රවා න මධයස්ථානයක් මලස 
පවතින කාර්යක්ෂම ාවය  ව දුරටත් වැඩි මේ. එෙැවින්, මමම සියලුම ගමනා ගමන 
මාධයයන් ඒකාෙද්ධ කරමින් නගරමේ සංවර්ධනය නිසි මාව කට මයාමු කිරීමට නව 
සංවර්ධන සැලැස්මක අවශය ාවය පවතී.  

 

3'2'4  bÈlrñka mj;sk cd;sl mdi,   
 

මකාළඹ, මීගමුව  ා සම්ෙන්ධවන  ාල් පාර ප්රමද්ශමේ වයඹ පළාත්සභාව සතු අක්කර 
05ක ඉඩමමහි පිහිනුම්  ටාක  ඇතුළු �ඩා ප සුකම් සහි  ජාතික පාසලක් ඉදීකිරීමට 
අධයාපන මදපාර් මම්න්තුව �යා කරමින් පවතී. 
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4'2'  oelafï m%ldYh 
 
4'2'1 zzwe;=., jg fldg kef.kZZ 

නිදා සිටින ඇ කුමේ ස්වරූපමයන් යුත් විශාල ගල් ලාව නිසා කුරුණෑගල නගරය 
අතී මේ සිට   ස්තිධශල පුර, ඇතුගල ස  වර් මානමේ කුරුණෑගල මලස වයව ාර 
මකමර්. මද්ශීය  ා ප්රාමද්ශීය වශමයන් මමම මභෞතික පිහිටිම ම  නගරමේ අනනය ාවය 
රැඳී පවතින අ ර, එම  ත්ත්වය ආරක්ෂා කරගනිමින් ජාතික වශමයන් නැමගනහිර - 
ෙටහිර ආර්ික කලාපමයහි පිහිටි ඉ ා ඉ ල සංවර්ධනයකින් යුක්  වූ  ප්රධාන 
මක්න්ද්රස්ථානයක්  වශමයන් කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය කිරීමයි.  

 

4'2'2 zjhU uyd k.rhZ 

ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය 2050ට අනුව නැමගනහිර - ෙටහිර දක්වා දිමවන 
ආර්ික සංවර්ධන ද්වාරමයහි පිහිටි ප්රධාන ආර්ික මක්න්ද්රස්ථානය මලස කුරුණෑගල 
නගරය සංවර්ධනය කිරීමට  ඳුනාමගන තිබීමත් මධයම අධිමේගී මාර්ගමේ අන් ර් 
හුවමාරු මධයස්ථාන  ා දුම්රිය මාර්ග දීර්ඝ කිරීමම් වයාපෘති වල විභව ාවය  ා උපාය 
මාර්ගික පිහිටීම ම  මස්වා  ා ප්රවා නය මQලික කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානයක් 
(Transit Oriented Development) මලස සංවර්ධනය මමම සැලැස්මම් අරමුණයි. ඉ   
සඳ න් විභව ාවයන් උපමයෝගී කරමින් කුරුණෑගල නගරය ප්රධාන ආර්ික අභිසාරි, 
මක්න්ද්රස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්  ැකියාව  පවතී.   

වසර 2050 වන විට විසල් කුරුණෑගල ෙල ප්රමද්ශමේ මිලියනයකට ආසන්න 
ජනග නයක් පවතී යැයි ජාතික මභෞතික  සැලැස්ම මඟින්  ඳුනාමගන  ඇ . කුරුණෑගල 
ප්රමද්ශමේ පවතින මභෞතික  ා පාරිසරික පිහිටීම අනුව ස්වභාවික ආපදා අවම  ැනි ලා 
ප්රමද්ශයකි. මමම විභව ාවය නිසා මන්වාසික සංවර්ධනයට නැමියාවක් දක්වයි. එමමන්ම 
අධිමේගී මාර්ගය, දුම්රිය මාර්ග ස  ප්රධාන මාර්ග නිසා නගරය කරා විධිමත් 
ප්රමේශකත්වයක් ද ඇ . මමයද මන්වාසික  ා වාණිජ සංවර්ධනමේ විභව ාවයකි.  

නගරමේ පවතින ඉ ළ මස්වා විභව ාවය  ා ගමනාගමන ප්රභවයන් ප්රමයෝජනයට 
ගනිමින් ඉ ල ගුණාත්මක මස්වාවන්  ර ා මපෝි  ප්රමද්ශමේ ජන ාවට  ා  සංසරණ 
ජනග නයට ගුණාත්මක මමන්ම ප්රමාණාත්මක මස්වාවක් සපයමින් ආර්ික වශමයන් 
ශක්තිමත් වයඹ පළාමත් ප්රධාන නගරය වශමයන් සංවර්ධනය කිරීම මමම සැලැස්මම් 
දැක්ම මේ.  
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4'3 wruqKq 
 

01. නැමගනහිර, ෙටහිර, උතුරු  ා මධයම කලාපයන් සද ා දිදුලන ආර්ීක 
මධයස්ථානයක් ෙවට පත් කිරීම.  

02. වයඹ පළා  තුළ ජනග නමයන් පරිූර්ණ ආකර්ශණීය මන්වාසික කලාපය ෙවට 
පත්කිරීම.  

03.  ස්ති ධශල පුරවරමේ  අනනය ාවය ආරක්ෂා කිරීම. 

 
 

4'4   mrud¾:  
 

4'4'1  wruqK 01 $ mrud¾:  

kef.kysr" ngysr" W;=re yd uOHu l,dmhka i|yd Èÿ,k wd¾Ól 
uOHia:dkhla njg m;a lsÍu' 

01. 2030 වර්ෂය වන විට ආර්ික වශමයන් විමශ්ෂීකරණය වූ මධයස්ථාන බිහි  කිරීම.  
 

• වර් මාන නගර මධයය ප්රමද්ශය මස්වා ආර්ික මධයස්ථානය මලස 
සංවර්ධනය කිරීම.  

• දුම්රිය ස්ථානය  ා අධීමේගි මාර්ගමේ  ගැට්ටුවාන අන් ර්  හුවමාරුව ආ� ව 
ප්රවා නය මුල්කරගත් ආර්ික මධයස්ථානය (Transit Oriented 
Development Hub) ස්ථාපි  කිරීම.  

02' ඒකාෙද්ධ ගමනාගමන සැලැස්මක් තුළින් 2030 වර්ෂය වන විට නගරමේ කාර්ය 
ෙහුල අවස්ථාවන් වලදී කි.මි 02 ක් දුර නගරය පසුකර ගමන් කිරීමට ග වන කාලය 

විනාඩි 15 ක් දක්වා අවම කිරීම.  

  

4'4'2  wruqK 02 $ mrud¾:  

jhU m<d; ;=< ck.ykfhka mßmQ¾K wdl¾YKSh fkajdisl l,dmh njg 
m;alsÍu'  

  
1. සාමාජයීය  ා මභෞතික අපරවු  ප සුකම් සපයමින් 2030 වර්ෂය වනවිට  

මන්වාසික ජනග නය 250,000 දක්වා වැඩි කිරීම. 
2. 2030 වර්ෂය වන විට අ යාවශය ම ත් බිම් ආරක්ෂා කර ගනිමින්  

පරිූර්ණ මන්වාසික කලාප ප්රවර්ධනය කිරීම. 

 

 

 
 

 
 

 
4'2'  oelafï m%ldYh 
 
4'2'1 zzwe;=., jg fldg kef.kZZ 

නිදා සිටින ඇ කුමේ ස්වරූපමයන් යුත් විශාල ගල් ලාව නිසා කුරුණෑගල නගරය 
අතී මේ සිට   ස්තිධශල පුර, ඇතුගල ස  වර් මානමේ කුරුණෑගල මලස වයව ාර 
මකමර්. මද්ශීය  ා ප්රාමද්ශීය වශමයන් මමම මභෞතික පිහිටිම ම  නගරමේ අනනය ාවය 
රැඳී පවතින අ ර, එම  ත්ත්වය ආරක්ෂා කරගනිමින් ජාතික වශමයන් නැමගනහිර - 
ෙටහිර ආර්ික කලාපමයහි පිහිටි ඉ ා ඉ ල සංවර්ධනයකින් යුක්  වූ  ප්රධාන 
මක්න්ද්රස්ථානයක්  වශමයන් කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය කිරීමයි.  

 

4'2'2 zjhU uyd k.rhZ 

ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය 2050ට අනුව නැමගනහිර - ෙටහිර දක්වා දිමවන 
ආර්ික සංවර්ධන ද්වාරමයහි පිහිටි ප්රධාන ආර්ික මක්න්ද්රස්ථානය මලස කුරුණෑගල 
නගරය සංවර්ධනය කිරීමට  ඳුනාමගන තිබීමත් මධයම අධිමේගී මාර්ගමේ අන් ර් 
හුවමාරු මධයස්ථාන  ා දුම්රිය මාර්ග දීර්ඝ කිරීමම් වයාපෘති වල විභව ාවය  ා උපාය 
මාර්ගික පිහිටීම ම  මස්වා  ා ප්රවා නය මQලික කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානයක් 
(Transit Oriented Development) මලස සංවර්ධනය මමම සැලැස්මම් අරමුණයි. ඉ   
සඳ න් විභව ාවයන් උපමයෝගී කරමින් කුරුණෑගල නගරය ප්රධාන ආර්ික අභිසාරි, 
මක්න්ද්රස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්  ැකියාව  පවතී.   

වසර 2050 වන විට විසල් කුරුණෑගල ෙල ප්රමද්ශමේ මිලියනයකට ආසන්න 
ජනග නයක් පවතී යැයි ජාතික මභෞතික  සැලැස්ම මඟින්  ඳුනාමගන  ඇ . කුරුණෑගල 
ප්රමද්ශමේ පවතින මභෞතික  ා පාරිසරික පිහිටීම අනුව ස්වභාවික ආපදා අවම  ැනි ලා 
ප්රමද්ශයකි. මමම විභව ාවය නිසා මන්වාසික සංවර්ධනයට නැමියාවක් දක්වයි. එමමන්ම 
අධිමේගී මාර්ගය, දුම්රිය මාර්ග ස  ප්රධාන මාර්ග නිසා නගරය කරා විධිමත් 
ප්රමේශකත්වයක් ද ඇ . මමයද මන්වාසික  ා වාණිජ සංවර්ධනමේ විභව ාවයකි.  

නගරමේ පවතින ඉ ළ මස්වා විභව ාවය  ා ගමනාගමන ප්රභවයන් ප්රමයෝජනයට 
ගනිමින් ඉ ල ගුණාත්මක මස්වාවන්  ර ා මපෝි  ප්රමද්ශමේ ජන ාවට  ා  සංසරණ 
ජනග නයට ගුණාත්මක මමන්ම ප්රමාණාත්මක මස්වාවක් සපයමින් ආර්ික වශමයන් 
ශක්තිමත් වයඹ පළාමත් ප්රධාන නගරය වශමයන් සංවර්ධනය කිරීම මමම සැලැස්මම් 
දැක්ම මේ.  
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4'4'3 wruqK 03 $ mrud¾:  

yia;s ffY, mqrjrfha wkkH;djh wdrlaId lsÍu' 

01. 2030 වර්ෂය වන විට නගර මධයයට  ා  ඳුනාගත් ස්ථාන සඳ ා ඇතුගලින් 1/3 
ක් දර්ශනය වන  පරිදි නගරමේ නිර්මි  පරිසරය සකස් කිරීම.  

02. 2030  වර්ෂය වන විට නගරමේ සැඟවුණු අංග (රජපිහිල්ල උදයානය, රජපිහිල්ල 
 ානායම, ඔරමල�� කණුව  ා රජ මාලිගය ආ�  ඓති ාසික නටඹුන්) නගර 
මධය මව  විවෘ  කිරීම.  



Yla;Ska" ¥¾j,;d" 
wjia:d yd ;¾ck 
úYaf,aIKh(SWOT)

 
 

 
 

4'4'3 wruqK 03 $ mrud¾:  

yia;s ffY, mqrjrfha wkkH;djh wdrlaId lsÍu' 

01. 2030 වර්ෂය වන විට නගර මධයයට  ා  ඳුනාගත් ස්ථාන සඳ ා ඇතුගලින් 1/3 
ක් දර්ශනය වන  පරිදි නගරමේ නිර්මි  පරිසරය සකස් කිරීම.  

02. 2030  වර්ෂය වන විට නගරමේ සැඟවුණු අංග (රජපිහිල්ල උදයානය, රජපිහිල්ල 
 ානායම, ඔරමල�� කණුව  ා රජ මාලිගය ආ�  ඓති ාසික නටඹුන්) නගර 
මධය මව  විවෘ  කිරීම.  
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1' wfkl=;a cd;sl uÜgfï k.rj,g  idfmalaIj ffoksl ixirK ck.ykh by<   

 w.hla .ekSu'  ,laI 03 

2' ,xldfõ uOHfha uxikaê k.rh ùu - W;=r ol=K hd lrk ud¾. 05la iïnkaO lrk 

 Wmdh ud¾.sl ia:dk.; ùu'

3' ,xldfõ o< foaYSh ksIamdÈ;fhka 03 jk ia:dkh jhU m<d; ysñlr .ekSu'  

4' cd;sl uÜgug iudk by, mß.Kl idlaIr;d wkqmd;hla ;sîu 

5' jdKsc ixj¾Ok m%jk;djh jd¾Islj by< hdu - l=reKE., k.rfha jdKsc bvï 

 Ndú;h by, hdu yd jdKsc Ndú; f.dvke.s,s whÿïm;a ixLHdj   jd¾Islj by< hdu'

1' k.r uOHfha mj;sk jdyk ;onoh - ud¾.j, jdyk Odjk  Odß;djh blaujd hdu'

2' ÿïßh ia:dkh yd nia kej;=ïm, w;r  taldnoaO;djhla fkdue;s ùu'

3' k.r uOHfha mj;sk bvï j,ska 10] la mdie,a yd rcfha wdh;k úiska Ndú;d lsÍu'

4' k.r uOHfha jdyk kej;=ï ia:dk m%udKj;a fkdùu ksid ud¾. fomi jdyk kj;d 

 ;eîu'

5' m%Odk ud¾. >Dcqju fkajdisl ud¾.  yd iïnkaO ùu' ^mgq ud¾." ud¾. tlsfkl 

 iïnkaO fkdùu'&

1' j¾;udk rdcH fi!Nd.H  oelau m%;sm;a;s  ud,dj ;=, cd;sl k.r 9la yÿkdf.k we;s 

 w;r l=reKE., k.rh bka tl cd;sl k.rhla f,i yÿkd .ekSu  

2' cd;sl fN!;sl ixj¾Ok ie,eiau uÕska y÷kd.;a niakdysr isg kef.kysr olajd 

 Èfjk ^fld<U isg - ;%sl=Kdu,h& wd¾:sl fldßfvdafjys m%Odk wd¾:sl uOHia:dkhla

  f,i l=reKE., y÷kdf.k ;sîu'

3' fhdað; yd l%shd;aul cd;sl ixj¾Ok  jHdmD;s'

• uOHu wêfõ.S ud¾.h yd wka;¾ yqjudre uOHia:dk

• l=reKE., isg ynrK olajd fhdað; ÿïßh ud¾.h' 

• fmd,a.yfj, isg l=reKE., olajd oaú;aj ÿïßh ud¾.h

4' fhdað; yd l%shd;aul wmrjHQy myiqlï jHdmD;s

• ud¾. ixj¾Ok wêldß ud¾. mq¿,a ùu'

• úi,a l=reKE.,  c,iïmdok yd ikSmdrlaIl jHdmD;sh

1' l,dmh wdY%s;j foaY.=Ksl úm¾hdi ksid we;sjk WIaK;aj jeäùï' 
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05 jk mßÉfþoh
Yla;Ska" ÿ¾j,;d"

wjia:d yd ;¾ck 
úYaf,aIKh 

05 jk mßÉfþoh  
Yla;Ska" ÿ¾j,;d" wjia:d yd ;¾ck ^Yÿw;& 
úYaf,aIKh  

5'1   Yÿw; ú.%yh / අරමුණ 01  
 

kef.kysr, ngysr" W;=re yd uOHu l,dmhka i|yd osÿ<k wd¾Òl uOHia:dkhla 
njg m;a lsÍu'  

  

වගු අංක 5.1 ශදුඅත විග්රහය අරමුණ 1   
 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

56 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

 
 

 

5.1.1   YYllaa;;SSkkaa  
01' ffoksl ixirK ck.ykh by< w.hla .ekSu' 

 

වගු අංක 5.2 දදනික සංසරණ ජනගහනය - 2017  

අංශය සංසරණ 
ජනග නය 

ප්රතිශ ය 

නගරමේ  ජනග නය 18120 6% 

මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න මස්වය (සාමානය) 129341 45% 

(සුමඛෝපමභෝගී ) 20120 7% 

� ලංකා ගමනා ගමන මණඩල ප්රවා න මස්වය 57485 20% 

නගරය  ර ා යන ජන ා සන් ක  ා මාර්ගස්ථ මගී 
ප්රවා න ෙස් රථ (සුමඛෝපමභෝගි  ා සාමානය) 7473 2.6% 

දුම්රිය ප්රවා න මස්වය 1437 0.5% 

පුද්ගලික වා න 54323 18.9% 

එකතුව 287425 100% 

  

මූලාශ්රය - සමීක්ෂණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , වයඔ පළාත් කාර්යාලය"  මාර්ගස්ථ මගී 
ප්රවා න අධිකාරිය"     � ලංකා ගමනා ගමන මණඩලය - කුරුණෑගල - 2017 
  

මමම නගරයට සමාන් ර පළාත් අග නගර වන  ගාල්ල, අනුරාධපුර  ා ම නුවර යන 
නගර සමඟ සන්සන්දනය කිරීමම්ද කුරුණෑගල නගරමේ ධදනික සංසරණ ජනග නය 
ඉ ල අගයක් ගන්නා ෙව පැ ැදිලි මේ. (අනුරාධපුර 150,000 ම  නුවර 350000, ගාල්ල 
150000)  

මමම සංසරණ ජනග නය සම්ෙන්ධ වැඩිදුර විශ්මල්ෂණමේ දී ප   පරිදි  මස්වා අවශය ා 
සඳ ා පැමිමණන ෙව පැ ැදිලිමේ. 

කුරුණෑගල නගරය ප්රධාන පරිපාලන  ා වාණිජමය නගරය වීම ම  ප්රධාන රැකියා 
මධයස්ථානය මලස රජමේ රැකියා සඳ ා 28,000ක පමණ රැකියා නියුක්තිකයන් 
සංඛයාවක්  විවිධ දිශාවන්මගන් කුරුණෑගල නගරයට පැමිමණන අ ර, වාණිජ ආය න 
2080ක් පමණ  ස්ථානග  විම ම ්තුමවන් ඒවාමේ රැකියා සද ාද  දිනකට  26,421 පමණ 
ජනග නයක් පැමිමණ.  

මීට අම රව කුරුණෑගල රජමේ ශික්ෂණ  මරෝ මලන් ප්රතිකාර ලො ගැනීම සද ා දිනකට 
6000 ක් පමණ මරෝගීන් සංඛයාවක් ද ඒ ආ�  කටයුතු සඳ ා (මරෝගීන් ෙැලීම) මරෝ ල 
මව  20,000ක් පමණද, මපෞද්ගලික මරෝ ල්වල විමශ්ෂඥ ධවදය මස්වා සඳ ා සැලකිය 
යුතු  ජනග යක්ද  කි.මි 50 – 100 දුර  ගල්ගමුව, පුත් ලම, කැකිරාව, කෑගල්ල වැනි 
ප්රමද්ශවලින් පැමිමණ. ( රූපය 5.1)  
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වගු අංක 5.2 දදනික සංසරණ ජනගහනය - 2017  

අංශය සංසරණ 
ජනග නය 

ප්රතිශ ය 

නගරමේ  ජනග නය 18120 6% 

මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න මස්වය (සාමානය) 129341 45% 

(සුමඛෝපමභෝගී ) 20120 7% 

� ලංකා ගමනා ගමන මණඩල ප්රවා න මස්වය 57485 20% 

නගරය  ර ා යන ජන ා සන් ක  ා මාර්ගස්ථ මගී 
ප්රවා න ෙස් රථ (සුමඛෝපමභෝගි  ා සාමානය) 7473 2.6% 

දුම්රිය ප්රවා න මස්වය 1437 0.5% 

පුද්ගලික වා න 54323 18.9% 

එකතුව 287425 100% 

  

මූලාශ්රය - සමීක්ෂණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , වයඔ පළාත් කාර්යාලය"  මාර්ගස්ථ මගී 
ප්රවා න අධිකාරිය"     � ලංකා ගමනා ගමන මණඩලය - කුරුණෑගල - 2017 
  

මමම නගරයට සමාන් ර පළාත් අග නගර වන  ගාල්ල, අනුරාධපුර  ා ම නුවර යන 
නගර සමඟ සන්සන්දනය කිරීමම්ද කුරුණෑගල නගරමේ ධදනික සංසරණ ජනග නය 
ඉ ල අගයක් ගන්නා ෙව පැ ැදිලි මේ. (අනුරාධපුර 150,000 ම  නුවර 350000, ගාල්ල 
150000)  

මමම සංසරණ ජනග නය සම්ෙන්ධ වැඩිදුර විශ්මල්ෂණමේ දී ප   පරිදි  මස්වා අවශය ා 
සඳ ා පැමිමණන ෙව පැ ැදිලිමේ. 

කුරුණෑගල නගරය ප්රධාන පරිපාලන  ා වාණිජමය නගරය වීම ම  ප්රධාන රැකියා 
මධයස්ථානය මලස රජමේ රැකියා සඳ ා 28,000ක පමණ රැකියා නියුක්තිකයන් 
සංඛයාවක්  විවිධ දිශාවන්මගන් කුරුණෑගල නගරයට පැමිමණන අ ර, වාණිජ ආය න 
2080ක් පමණ  ස්ථානග  විම ම ්තුමවන් ඒවාමේ රැකියා සද ාද  දිනකට  26,421 පමණ 
ජනග නයක් පැමිමණ.  

මීට අම රව කුරුණෑගල රජමේ ශික්ෂණ  මරෝ මලන් ප්රතිකාර ලො ගැනීම සද ා දිනකට 
6000 ක් පමණ මරෝගීන් සංඛයාවක් ද ඒ ආ�  කටයුතු සඳ ා (මරෝගීන් ෙැලීම) මරෝ ල 
මව  20,000ක් පමණද, මපෞද්ගලික මරෝ ල්වල විමශ්ෂඥ ධවදය මස්වා සඳ ා සැලකිය 
යුතු  ජනග යක්ද  කි.මි 50 – 100 දුර  ගල්ගමුව, පුත් ලම, කැකිරාව, කෑගල්ල වැනි 
ප්රමද්ශවලින් පැමිමණ. ( රූපය 5.1)  

     

 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

මුලාශ්රය - සමීක්ෂණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -2018  

 වද මලියමද්ව පිරිමි, මලියමද්ව ොලිකා වැනි ජනප්රිය පාසල්  ස්ථානග  වී තිබීම 
ම ්තුමවන් 32,400 ක පමණ පාසල් ජනග නයක් පැමිමණ. එය නගරමේ පදිංචි පාසැල් 
ජනග නය මමන් 06 ගුණයකි.  

මීට අම රව උපකාරක පංති සඳ ා ධදනිකව සතිමේ දිනවල සිසුන් 25,000කට ආසන්න 
ජනග නයක් පැමිමණන අ ර,  මමම ප්රමාණය සති අන්  දිනවල දී ලක්ෂ 01ට ආසන්න 
මේ. නගරමේ මධයග  පිහිටීම, ප සු ප්රමේශකත්වය ම  ජනප්රිය ගුරුවරුන්මේ ( විශ්ව 
විදයාල ආචාර්යවරුන් ඇතුළු) උපකාරක පංති බිහි වීමත් සමඟ විදයා, ගණි  උසස් මපළ 
පන්ති සඳ ා ඉ ළ මපෝෂක ප්රමද්ශයක (�කුණාමලය, මපාමළාන්නරුව, කැකිරාව, 
පුත් ලම, අනුරාධපුර වැනි විශාල දුර ෙැ ැර ප්රමද්ශ) ජනග නය පැමිණීම නිරීක්ෂණය 
මේ.  

මීට අම රව කුරුණෑගල නගරය තුළ ජපන් වා න අමලවිය, වා න අම ර මකාටස්  
අමලවිය වැනි වයාපාරික කටයුතු  සද ා ලංකාමේ විමශ්ෂ මවළඳපලක් හිමිකරමගන තිබීම 
ම ්තුමවන් දිවයිමන් විවිධ පළාත් වලින් මමම මස්වා අවශය ාවය සපුරා ගැනීම සඳ ා 
කුරුණෑගල නගරයට පැමිමණ.  

 වද  විමද්ශ රැකියා ආය න 178ක් නගරය තුළ ස්ථානග වී ඇති අ ර එම ආය නවල 
විශ්වාසවන්  භාවය  ා ආකර්ශණීය මස්වාව ම ්තු මකාටමගන  ධදනිකව 4000-5000 
අ ර ජනග නයක් කුරුණෑගල නගරයට පැමිමණන ෙව සමීක්ෂණ දත්  මඟින් පැ ැදිලි 
මේ.  

 රූපය 5.1 දදනික සංසරණ ජනගහනය පැමිරණන ප්රරේශ 
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මීට අම රව විවෘ  විශ්වවිදයාලය, ජාතික උසස් අධයාපන ආය නය, ජාතික ආධුනිකත්ව 
මණඩලය  ා කාර්මික විදයාලය වැනි වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථාන ස්ථානග  වීම 
ම ්තුමවන් සැලකිය යුතු ජනග නයක් නගරය කරා පැමිණියද ප්රමාණවත්  ෘතියීක 
අධයාපන ආය න කුරුණෑගල  නගරය තුල ස්ථානග  මනාවීම ම ්තුමවන් එම අවශය ා 
සඳ ා මමම ප්රමද්ශමයන් සැලකිය යුතු ජනග නයක් මකාළඹ ප්රමද්ශය මව  සංක්රමණය 
වීමක් දක්නට  ඇ .  

මීට අම රව අමනකුත් ජනග නය එදිමනදා පරිපාලන  ා වාණිජ අවශය ා සඳ ා 
කුරුණෑගල නගරය මව  පැමිමණ. මමම ප්රමද්ශය තුළ රජමේ ෙැංකු 15ක්, මපෞද්ගලික 
ෙැංකු 11ක් ඇතුළු මුලය  ා රක්ෂණ සමාගම් 74ක් ස්ථානග  වීම මඟින් විශාල මුදල් 
සංසරණයක් නගරය තුළ සිදුවන ෙව නිගමනය කළ  ැක.  

මමම සංසරණ ජනග නය පැමිමණන මපෝෂක ප්රමද්ශය අධයයනය කිරීමම්දී කි.මි 25ක 
පමණ අරයකින් යුතු සාමානය මපෝෂක ප්රමද්ශයක්  ා කි.මි 50ක පමණ අරයකින් යුතු 
විමශ්ෂ මපෝෂක ප්රමද්ශයක් ද (මසෞඛය ප සුකම්, උපකාරක පංති, වා න මිලදි ගැනීම්, 
විමද්ශ රැකියා)  ඳුනාග   ැක. ඉ   දත්  අනුව ඉ ළ මපෝෂක ප්රමද්ශයක් මමන්ම 
අමනකුත් සමාන නගරවලට සාමපක්ෂව ඉ ළ ධදනික සංසරණ ජනග නයක් සිටීම 
ආර්ික මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම් අරමුණු සඳ ා ලඟා වීමම් විභව ාවයක් 
මේ.  (රූපය 5.1) 

 

02' ,xldfõ m%Odk uxikaê k.rhla ùu'  

       
උතුර දකුණ යා කරන මාර්ග ප ක් මක්න්ිය වන ස්ථානයක පිහිටීම නිසා කුරුණෑගල 
නගරය දිවයිමන් ප්රධාන නගරයන් වන මකාළඹ, ම නුවර, මපාමළාන්නරුව, 
අනුරාධපුරය, පුත් ලම,  ලාව , කෑගල්ල, මීගමුව, මා මල් ස  �කුණාමලය ආදී නගර 
සමඟ සෘජු මාර්ග ස  ප්රවා න සම්ෙන්ධ ාවයක් මපන්නුම් කරයි.                     
 

නාගරික සම්ෙන්ධ ා විග්ර ය (Connectivity analisis) මඟින් ද එය පැ ැදිලි කරයි. ඒ 
අනුව කුරුණෑගල නගරයmමකාළඹ, ගම්ප  වැනි ප්රධාන නගර  ා සමාන මට්ටමම් 

සම්ෙන්ධ ාවයක් මපන්නුම් කරනු ලෙයි. මමම ඉ ළ සම්ෙන්ධ ාවය ආර්ික 
මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා විභව ාවයක් මේ.  (රූපය 5.2) 
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මීට අම රව විවෘ  විශ්වවිදයාලය, ජාතික උසස් අධයාපන ආය නය, ජාතික ආධුනිකත්ව 
මණඩලය  ා කාර්මික විදයාලය වැනි වෘත්තීය පුහුණු මධයස්ථාන ස්ථානග  වීම 
ම ්තුමවන් සැලකිය යුතු ජනග නයක් නගරය කරා පැමිණියද ප්රමාණවත්  ෘතියීක 
අධයාපන ආය න කුරුණෑගල  නගරය තුල ස්ථානග  මනාවීම ම ්තුමවන් එම අවශය ා 
සඳ ා මමම ප්රමද්ශමයන් සැලකිය යුතු ජනග නයක් මකාළඹ ප්රමද්ශය මව  සංක්රමණය 
වීමක් දක්නට  ඇ .  

මීට අම රව අමනකුත් ජනග නය එදිමනදා පරිපාලන  ා වාණිජ අවශය ා සඳ ා 
කුරුණෑගල නගරය මව  පැමිමණ. මමම ප්රමද්ශය තුළ රජමේ ෙැංකු 15ක්, මපෞද්ගලික 
ෙැංකු 11ක් ඇතුළු මුලය  ා රක්ෂණ සමාගම් 74ක් ස්ථානග  වීම මඟින් විශාල මුදල් 
සංසරණයක් නගරය තුළ සිදුවන ෙව නිගමනය කළ  ැක.  

මමම සංසරණ ජනග නය පැමිමණන මපෝෂක ප්රමද්ශය අධයයනය කිරීමම්දී කි.මි 25ක 
පමණ අරයකින් යුතු සාමානය මපෝෂක ප්රමද්ශයක්  ා කි.මි 50ක පමණ අරයකින් යුතු 
විමශ්ෂ මපෝෂක ප්රමද්ශයක් ද (මසෞඛය ප සුකම්, උපකාරක පංති, වා න මිලදි ගැනීම්, 
විමද්ශ රැකියා)  ඳුනාග   ැක. ඉ   දත්  අනුව ඉ ළ මපෝෂක ප්රමද්ශයක් මමන්ම 
අමනකුත් සමාන නගරවලට සාමපක්ෂව ඉ ළ ධදනික සංසරණ ජනග නයක් සිටීම 
ආර්ික මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම් අරමුණු සඳ ා ලඟා වීමම් විභව ාවයක් 
මේ.  (රූපය 5.1) 

 

02' ,xldfõ m%Odk uxikaê k.rhla ùu'  

       
උතුර දකුණ යා කරන මාර්ග ප ක් මක්න්ිය වන ස්ථානයක පිහිටීම නිසා කුරුණෑගල 
නගරය දිවයිමන් ප්රධාන නගරයන් වන මකාළඹ, ම නුවර, මපාමළාන්නරුව, 
අනුරාධපුරය, පුත් ලම,  ලාව , කෑගල්ල, මීගමුව, මා මල් ස  �කුණාමලය ආදී නගර 
සමඟ සෘජු මාර්ග ස  ප්රවා න සම්ෙන්ධ ාවයක් මපන්නුම් කරයි.                     
 

නාගරික සම්ෙන්ධ ා විග්ර ය (Connectivity analisis) මඟින් ද එය පැ ැදිලි කරයි. ඒ 
අනුව කුරුණෑගල නගරයmමකාළඹ, ගම්ප  වැනි ප්රධාන නගර  ා සමාන මට්ටමම් 

සම්ෙන්ධ ාවයක් මපන්නුම් කරනු ලෙයි. මමම ඉ ළ සම්ෙන්ධ ාවය ආර්ික 
මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා විභව ාවයක් මේ.  (රූපය 5.2) 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 
 

රූපය 55.22 (( නාගරික  සම්බන්ධතා  විග්රහය 
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වගු අංක 5.3 දළ ජාතික නිශප්ාදනයට පළාත් දායකත්වය  

පළා  අනුව දළ මද්ශීය නිෂ්පාදි මේ දායකත්වය 

පළා  
වර්ෂය 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ෙස්නාහිර  45.8 44.8 44.2 42.8 42.5 41.6 
මධයම  9.8 10 9.8 10.2 10.5 10.4 
දකුණ  10.5 10.7 11 11 10.4 10.9 
උතුර  3.2 3.4 3.7 3.7 3.5 3.6 
නැමගනහිර  5.8 6 5.8 6.3 5.9 6 
වයඹ  9.6 9.5 10 10 10.5 10.7 
උතුරු මැද  4.6 4.8 4.7 5 5 5.1 
ඌව  4.5 4.5 4.5 4.8 4.9 5 
සෙරගමුව  6.1 6.3 6.2 6.2 6.8 6.7 

 

මුලාශ්රය : ම  ෙැංකු වාර්ික වාර් ාව  2009-2014 
 

වයඹ පළා  මඟින් දළ ජාතික මද්ශීය නිෂප්ාදනයට දක්වන දායකත්වය අධයයනමේ දී 
වයඹ පළා  03 වන ස්ථානය හිමි කරමගන ඇති ෙව ඉ   වගුව මගින් පැ ැදිලි මේ. දළ 
ජාතික නිෂප්ාදි මයන් 10.7%ක් හිමිකර ගන්නා වයඹ පළා  කෘිකාර්මික අංශමයන් 
1.5%ක් ද කාර්මික අංශමයන් 3.2%ක්ද මස්වා අංශමයන් 5.6%ක ඉ ළ දායකත්වයක්ද 
ලොමද්. මම් අනුව වයඹ පළාමත් ප්රධානම පරිපාලන  ා වාණිජ මධයස්ථානය වීම ම  
මස්වා ආර්ිකයක් හිමි කුරුණෑගල නගරය මම් සඳ ා ඉ ළ දායකත්වයක් ලො මදන  ෙව 
නිගමනය කළ  ැක.  

04'  by< mß.Kl idlaIr;d wkqmd;hla l=rEKE., Èia;%slalh ysñlr  
.ekSu'  

  
වගු අංක 5.4  පළාත් අනුව පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය   

පළා  පරිගණක සාක්ෂර ාව 2016 

� ලංකාව 27.5 
ෙස්නාහිර 38.5 
මධයම 26 
දකුණ 27.2 
උතුර 19.9 
නැමගනහිර 13.4 
වයඔ 27.3 
උතුරුමැද 21.6 
ඌව 18.5 
සෙරගමුව 23.4 

 

මුලාශ්රය : ජන  ා සංඛයා මල්ඛණ මදපාර් මම්න්තුව - 2017 

 

     

 
 

වයඹ පළාමත් පරිගණක සාක්ෂර ා මට්ටම ජාතික මට්ටමට සමාන අගයක් ගැනීම මඟින් 
ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට අදාළ රැකියා සඳ ා මයාමුවීමම්  ැකියාව පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ.  

 

05' l=reKE., k.rfha jd‚c bvï Ndú;h by< hdu yd l=reKE., මහා 
k.r iNdjg bÈßm;ajk jd‚c Ndú; f.dvke.s,s whÿïm;a ixLHdj 
jd¾Islj by< hdu'  

  

  වගු අංක 5.5 කුරුණෑගල නගර සීමාව තුළ වාණීජ ඉඩම් භාවිතය  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    මුලාශ්රය : කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම - 2015 

 
 

  ප්රස්ථාර  අංක 5.1  කුරුණෑගල මහා නගර සභාව තුල වාණිජ රගාඩනැිලි අයදුම්පත් සංඛ්යාව  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  මුලාශ්රය : කුරුණෑගල ම ා  නගර සභාව - 2018 

 

වර්ෂය 
ඉඩම්  භාවි ය 

(මුළු භූමිමයන් ) 
%  

1998  1.47 

2001 4.97 

2017 7.3 
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අයදුම්පත් සංඛයාව
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03' › ,xldfõ o< foaYSh ksIamdÈ;fhka ;=kajk ia:dkh jhU m<d; 
ysñlr .ekSu'        

වගු අංක 5.3 දළ ජාතික නිශප්ාදනයට පළාත් දායකත්වය  

පළා  අනුව දළ මද්ශීය නිෂ්පාදි මේ දායකත්වය 

පළා  
වර්ෂය 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ෙස්නාහිර  45.8 44.8 44.2 42.8 42.5 41.6 
මධයම  9.8 10 9.8 10.2 10.5 10.4 
දකුණ  10.5 10.7 11 11 10.4 10.9 
උතුර  3.2 3.4 3.7 3.7 3.5 3.6 
නැමගනහිර  5.8 6 5.8 6.3 5.9 6 
වයඹ  9.6 9.5 10 10 10.5 10.7 
උතුරු මැද  4.6 4.8 4.7 5 5 5.1 
ඌව  4.5 4.5 4.5 4.8 4.9 5 
සෙරගමුව  6.1 6.3 6.2 6.2 6.8 6.7 

 

මුලාශ්රය : ම  ෙැංකු වාර්ික වාර් ාව  2009-2014 
 

වයඹ පළා  මඟින් දළ ජාතික මද්ශීය නිෂප්ාදනයට දක්වන දායකත්වය අධයයනමේ දී 
වයඹ පළා  03 වන ස්ථානය හිමි කරමගන ඇති ෙව ඉ   වගුව මගින් පැ ැදිලි මේ. දළ 
ජාතික නිෂප්ාදි මයන් 10.7%ක් හිමිකර ගන්නා වයඹ පළා  කෘිකාර්මික අංශමයන් 
1.5%ක් ද කාර්මික අංශමයන් 3.2%ක්ද මස්වා අංශමයන් 5.6%ක ඉ ළ දායකත්වයක්ද 
ලොමද්. මම් අනුව වයඹ පළාමත් ප්රධානම පරිපාලන  ා වාණිජ මධයස්ථානය වීම ම  
මස්වා ආර්ිකයක් හිමි කුරුණෑගල නගරය මම් සඳ ා ඉ ළ දායකත්වයක් ලො මදන  ෙව 
නිගමනය කළ  ැක.  

04'  by< mß.Kl idlaIr;d wkqmd;hla l=rEKE., Èia;%slalh ysñlr  
.ekSu'  

  
වගු අංක 5.4  පළාත් අනුව පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය   

පළා  පරිගණක සාක්ෂර ාව 2016 

� ලංකාව 27.5 
ෙස්නාහිර 38.5 
මධයම 26 
දකුණ 27.2 
උතුර 19.9 
නැමගනහිර 13.4 
වයඔ 27.3 
උතුරුමැද 21.6 
ඌව 18.5 
සෙරගමුව 23.4 

 

මුලාශ්රය : ජන  ා සංඛයා මල්ඛණ මදපාර් මම්න්තුව - 2017 

 

     

 
 

වයඹ පළාමත් පරිගණක සාක්ෂර ා මට්ටම ජාතික මට්ටමට සමාන අගයක් ගැනීම මඟින් 
ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට අදාළ රැකියා සඳ ා මයාමුවීමම්  ැකියාව පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ.  

 

05' l=reKE., k.rfha jd‚c bvï Ndú;h by< hdu yd l=reKE., මහා 
k.r iNdjg bÈßm;ajk jd‚c Ndú; f.dvke.s,s whÿïm;a ixLHdj 
jd¾Islj by< hdu'  

  

  වගු අංක 5.5 කුරුණෑගල නගර සීමාව තුළ වාණීජ ඉඩම් භාවිතය  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    මුලාශ්රය : කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම - 2015 

 
 

  ප්රස්ථාර  අංක 5.1  කුරුණෑගල මහා නගර සභාව තුල වාණිජ රගාඩනැිලි අයදුම්පත් සංඛ්යාව  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  මුලාශ්රය : කුරුණෑගල ම ා  නගර සභාව - 2018 

 

වර්ෂය 
ඉඩම්  භාවි ය 

(මුළු භූමිමයන් ) 
%  

1998  1.47 

2001 4.97 

2017 7.3 
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අයදුම්පත් සංඛ්යාව 

අයදුම්පත් සංඛයාව
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කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සීමාව තුල පසුගිය ඉඩම් පරි රණ මවනස්වීම් අධයයනමේදී 
1997,2001,2017 වර්ෂවල වාණිජ ඉඩම් භාවි ය සැලකිය යුතු වර්ධනයක්  මපන්නුම් 
කරයි. (1998- 1.47%, 2001- 4.97%, 2017-7.3%) එමමන්ම ම ා නගර සභාව මව  
ඉදිරිපත් වන වාණිජ මගාඩනැගිලි අයදුම්පත් සංඛයාව වාර්ිකව වැඩි වීම මඟින්ද මමය 
පැ ැදිලි මේ. එමඟින් ආර්ික මධයස්ථානයක් මලස කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය 
කිරීම සඳ ා විභව ාවයන් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ. 

 

5'1'2  ÿ¾j,;d 

 
01' k.rfha mj;sk jdyk ;onoh yd ud¾.j, jdyk Odjk Odß;djh 

blaujd hdu' 

  
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදුකරන ලද මාර්ග ධාරි ා විග්ර යන් අනුව මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින්  නඩත්තු වන ප්රධාන මාර්ග වල උපරිම වා න ධාවන 
ධාරි ාවය ඉක්මවා මගාස් ඇති ෙව   වුරු වී ඇ . (වගු අංක 5.6, රූපය අංක 5.3 ස  
5.4)  ඒ අනුව කඳුරුගස්  න්දිමේ සිට ඔරමලෝසු කණුව දක්වා, පුවක් ගස්  න්දිමේ සිට 
නගර මධය දක්වා, නගර මධයමේ සිට මල්ලවපිටිය දක්වා, මෙෞද්ධාමලෝක මාව  යන 
ස්ථානවල නිරන් ර වා න  දෙදයක් දැකිය  ැක.  ඒ අනුව නගර මධයය පසු කර කි.මි 
02 ක් ගමන් කිරීමට කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවලදී විනාඩි 40 ක් පමණ ග  මේ. ප්රධාන 
වශමයන්  මස්වා ම  පදනම් වූ නගරයක් ෙැවින් මමම කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවලදී  සිදුවන 
වා න  ද ෙදය නගරමේ ඵලදායි ාවය අඩු කිරීමට ෙලපානු ලෙයි. 
 
වගු අංක 5.6 කුරුණෑගල නගරය තුල මාර්ගවල වාහන ධාරිතාවය - 2017   
 

මාර්ගරේ නම  
පවතින වාහන 

ධාරිතාවය  

වර්තමාන වාහන ගමනා 
ගමනය  

පුත් ලම් පාර 160"000 226"000 

නුවර පාර 160"000 392"000 

දඹුල්ල පාර 160"000 290"000 

මීගමුව පාර 180"000 299"000 

මකාළඹ පාර 180"000 339"000 

 

මුලාශ්ර : මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - 2017 

 
 

➢ මමය මුලික අධයයනමේදී ප්රධාන ගැටළුවක් මලසද  ඳුනාමගන ඇති අ ර, වා න  ද 
ෙදය  නගරමේ කාර්යක්ෂම ාවය ප ළ යාමට ම ්තුවක් මේ.  
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කුරුණෑගල ම ා නගර සභා සීමාව තුල පසුගිය ඉඩම් පරි රණ මවනස්වීම් අධයයනමේදී 
1997,2001,2017 වර්ෂවල වාණිජ ඉඩම් භාවි ය සැලකිය යුතු වර්ධනයක්  මපන්නුම් 
කරයි. (1998- 1.47%, 2001- 4.97%, 2017-7.3%) එමමන්ම ම ා නගර සභාව මව  
ඉදිරිපත් වන වාණිජ මගාඩනැගිලි අයදුම්පත් සංඛයාව වාර්ිකව වැඩි වීම මඟින්ද මමය 
පැ ැදිලි මේ. එමඟින් ආර්ික මධයස්ථානයක් මලස කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය 
කිරීම සඳ ා විභව ාවයන් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ. 

 

5'1'2  ÿ¾j,;d 

 
01' k.rfha mj;sk jdyk ;onoh yd ud¾.j, jdyk Odjk Odß;djh 

blaujd hdu' 

  
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් සිදුකරන ලද මාර්ග ධාරි ා විග්ර යන් අනුව මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින්  නඩත්තු වන ප්රධාන මාර්ග වල උපරිම වා න ධාවන 
ධාරි ාවය ඉක්මවා මගාස් ඇති ෙව   වුරු වී ඇ . (වගු අංක 5.6, රූපය අංක 5.3 ස  
5.4)  ඒ අනුව කඳුරුගස්  න්දිමේ සිට ඔරමලෝසු කණුව දක්වා, පුවක් ගස්  න්දිමේ සිට 
නගර මධය දක්වා, නගර මධයමේ සිට මල්ලවපිටිය දක්වා, මෙෞද්ධාමලෝක මාව  යන 
ස්ථානවල නිරන් ර වා න  දෙදයක් දැකිය  ැක.  ඒ අනුව නගර මධයය පසු කර කි.මි 
02 ක් ගමන් කිරීමට කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවලදී විනාඩි 40 ක් පමණ ග  මේ. ප්රධාන 
වශමයන්  මස්වා ම  පදනම් වූ නගරයක් ෙැවින් මමම කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවලදී  සිදුවන 
වා න  ද ෙදය නගරමේ ඵලදායි ාවය අඩු කිරීමට ෙලපානු ලෙයි. 
 
වගු අංක 5.6 කුරුණෑගල නගරය තුල මාර්ගවල වාහන ධාරිතාවය - 2017   
 

මාර්ගරේ නම  
පවතින වාහන 

ධාරිතාවය  

වර්තමාන වාහන ගමනා 
ගමනය  

පුත් ලම් පාර 160"000 226"000 

නුවර පාර 160"000 392"000 

දඹුල්ල පාර 160"000 290"000 

මීගමුව පාර 180"000 299"000 

මකාළඹ පාර 180"000 339"000 

 

මුලාශ්ර : මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - 2017 

 
 

➢ මමය මුලික අධයයනමේදී ප්රධාන ගැටළුවක් මලසද  ඳුනාමගන ඇති අ ර, වා න  ද 
ෙදය  නගරමේ කාර්යක්ෂම ාවය ප ළ යාමට ම ්තුවක් මේ.  
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              රූපය  5.3 මාර්ග සදහා නිර්මාණය කල වාහන ධාරිතාවය - 2017  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

රූපය 5.4   මාර්ගවල පවතින වාහන ධාරිතාවය - 2017 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

මුලාශ්රය : මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 2017 සමීක්ෂණය  
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02' ÿïßh ia:dkh yd nia kej;=ïfmd, w;r tldnoaO;djhla   fkdue;slu'  

කුරුණෑගල නගරය මාර්ග 05 ක් මක්න්ද්ර වූ මංසන්ධියකි. මමම ප්රමද්ශය තුළ දුම්රිය ස්ථාන 
03 ක් (ගැට්ටුවාන, මුත්ම ට්ටුගල, නයිලිය) ස්ථානග  වී ඇති නමුත්, කුරුණෑගල ෙස් 
නැවතුම්මපාල  ා දුම්රිය ස්ථානය  කි.මි 02 දුරකින් ස්ථානග  වීම නිසා මමම ප්රවා න 
මාධය 02 ක අ ර (ම ා මාර්ග  ා දුම්රිය මාර්ග) එකාෙද්ධ ාවයක් මනාමැතිකම 
ම ්තුමවන් කුරුණෑගල නගරය තුළට දුම්රිය මඟින් ධදනිකව ප්රමේශය ලෙන මගීන් 
ගණන 1500 ක් වැනි සුළු අගයකි. එයින්ද 80% ක් පමණ රැකියා සඳ ා ධදනිකව 
මකාළඹ යන  මගීන් මේ. ඒ අනුව දුම්රිය ප්රවා න මාධයමේ වාසිය කුරුණෑගලට නගරයට 
ලැබී මනාමැති ෙව පැ ැදිලි මේ. එනම්, ධදනික සංසරණ ජනග නමයන් දුම්රිය මඟින් 
ප්රමේශය ලෙන්මන්   0.5 %කී.  

  

03' k.r uOHfha mj;sk bvï j,ska 10]lg jeä m%udKhla mdi,a yd 
rcfha wdh;k ysñlr .ekSu' 

➢ රාජය හා අර්ධ රාජය භාවිත - 4.8%, රජරේ පාසල් - 4%   

� ානය යුගමේ සිට පරිපාලන මධයස්ථානයක් වීම ම ්තුමවන් නගර මධයමේ වාණිජ 
වටිනාකමක් සහි  ඉඩම් (මුළු ඉඩම් වලින් 10%) රජමේ අයිතියක්  hgf;a පාසල්, රජමේ 
කාර්යාල සද ා මවන්වීම ම  එම ඉඩම්  නි  ට්ටුමේ මගාඩනැගිලි සහි ව ප්රශස්  
භාවි යන්ට මයාමුවී  මනාමැ . නගර මධයමේ සිට මීටර් 500 ක් වැනි දුරක් තුළ නගරමේ 
සියලු පාසල් ස්ථාන ග  වී තිමෙන අ ර, ශාන්  ආනා, ශුද්ධවු පවුමල් ොලිකාව වැනි 
මිෂනාරි පාසල් විකල්ප  ස්ථානයක ප්රතිස්ථාපනය කිරීමම් පරිපාලනමය ගැටළු ද පවතී. 
 වද මමම භාවි  නගර මධයමේ පිහිටීම ම ්තුමවන් කාර්යෙහුල මේලාවන්හි දී අධික 
වා න  දෙදයක් දැකිය  ැකිය. ඉ ල ප්රමේශක් වය සහි  නගර මධයය මව  
ආමයෝජකයන්මේ ආකර්ෂණය මයාමු වුවද එම ස්ථාන රජමේ අයිතිය යටමත් පැවතීම 
ම ්තුමවන් ආමයෝජකයින් නගරය තුල ආමයෝජනය සඳ ා අධධර්යමත් වන අ ර,  ඒ 
අනුව ඉ ල ප්රමේශකත්වයක් සහි  ප්රධාන මාර්ග දිමේ ආමයෝජනය කිරීමට 
ආමයෝජකයින් මපළමේ. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 
 

04' jdyk kej;=ï ia:dk m%udKj;a fkdùu' 

වා න  නැවතුම් ස්ථාන ප්රමාණවත් මනාවීම නිසා වගු අංක 5.7 පරිදි මාර්ග මදපස වා න 
නව ා  ැබීම නිරීක්ෂණය මේ. මාර්ග මදපස වා න නව ා  ැබීම නිසා ජන ාවට 
ප සුමවන් සංසරණය වීම අප සුවීමම් ගැටළුවට මුහුණ දීමට සිදුවීම නිසා නගරමේ 
�යජනක ෙව අඩු කරනු ලෙයි.  වද එය වා න  දෙදයට ම ්තුවී නගරමේ 
කාර්යක්ෂම ාවය අඩු වීමටද ෙලපානු ලැමබ්.  මගී ජන ාවමේ ප සුමවන් සංසරණය වීමම් 
ගැටළු  ා වා න  දෙදයටද මමය ම ්තුවක් මලස මූලික අධයයනමේදී  ඳුනා ගන්නා ලදී.  

වගු අංක 5.7 මාර්ග රදපස වාහන නවතා තැබීම. (රප:ව 10.00-10.30)  
 

ස්ථානය  වා න සංඛයාව  

නගර මධය  1023 

මකාළඹ පාර  612 

මීගමුව පාර  437 

නුවර පාර  199 

දඹුලු පාර 203 

පුත් ලම් පාර 285 

එකතුව 2759 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ක්මෂ්ත්ර සමික්ෂණය 2018.03.26 

  
05' m%Odk ud¾. >Dcqju fkajdisl ud¾. yd iïnkaO ùu'  

      ^mgq ud¾. yd ud¾. tlsfkl iïnkaO fkdùu'& 
 

රූපය 5.5 පුත්තලම ප්රධාන මාර්ගරේ සිට සම්බන්ධ වන පු  මාර්ගයක්                   
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වා න  නැවතුම් ස්ථාන ප්රමාණවත් මනාවීම නිසා වගු අංක 5.7 පරිදි මාර්ග මදපස වා න 
නව ා  ැබීම නිරීක්ෂණය මේ. මාර්ග මදපස වා න නව ා  ැබීම නිසා ජන ාවට 
ප සුමවන් සංසරණය වීම අප සුවීමම් ගැටළුවට මුහුණ දීමට සිදුවීම නිසා නගරමේ 
�යජනක ෙව අඩු කරනු ලෙයි.  වද එය වා න  දෙදයට ම ්තුවී නගරමේ 
කාර්යක්ෂම ාවය අඩු වීමටද ෙලපානු ලැමබ්.  මගී ජන ාවමේ ප සුමවන් සංසරණය වීමම් 
ගැටළු  ා වා න  දෙදයටද මමය ම ්තුවක් මලස මූලික අධයයනමේදී  ඳුනා ගන්නා ලදී.  

වගු අංක 5.7 මාර්ග රදපස වාහන නවතා තැබීම. (රප:ව 10.00-10.30)  
 

ස්ථානය  වා න සංඛයාව  

නගර මධය  1023 

මකාළඹ පාර  612 

මීගමුව පාර  437 

නුවර පාර  199 

දඹුලු පාර 203 

පුත් ලම් පාර 285 

එකතුව 2759 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ක්මෂ්ත්ර සමික්ෂණය 2018.03.26 

  
05' m%Odk ud¾. >Dcqju fkajdisl ud¾. yd iïnkaO ùu'  

      ^mgq ud¾. yd ud¾. tlsfkl iïnkaO fkdùu'& 
 

රූපය 5.5 පුත්තලම ප්රධාන මාර්ගරේ සිට සම්බන්ධ වන පු  මාර්ගයක්                   
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නගර මධයමේදී  මක්න්ිය වන  නමුත් ප්රධාන මාර්ග  ා සම්ෙන්ධ වන ප්රාමද්ශීය මාර්ග 
වැඩි ප්රමාණයක් මන්වාසික මාර්ග ගනයට වැමට්. ඒ අනුව එම මාර්ග වල පටු ෙව 
ම ්තුමවන් මපාදු ප්රමේශය සඳ ා ප්රමාණවත් මනාවීම නිසා වයාපාර වැනි නාගරික 
භාවි යන් සඳ ා මයාමුවී  මනාමැති ෙව නිරික්ෂණය කල  ැක. එම ම ්තුන් ම  නගර 
මධය අභයන් ර ප්රමද්ශ වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු මනාවී ප්රධාන මාර්ගය දිමේ 
මර්ඛීය සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු වීම දැකිය  ැක. එය සංවර්ධන සම්පිණඩන විග්ර ය 
මඟින්ද පැ ැදිලි මේ.  

 

5'1'3  wjia:d 

 

01''  j¾;udk rdcH fi!Nd.H oelau m%;sm;a;s ud,dj ;=, l=reKE., 
k.rhg ysñj we;s ia:dkh  

වර් මාන රාජයය මසෞභාගය දැක්ම ප්රතිපත්ති මාලාව තුල ජාතික නගර 9 
ක්  දුනාමගන ඇති අ ර කුරුණෑගල නගරය ඉන් එක ජාතික නගරයක් 
මලස  දුනා ගැනීම ( රූපය 1.1 ) 
 

02''  cd;sl fN!;sl ie,iqï m%;sm;a;sh wkqj 2030 § l=reKE., k.rfha  
wkd.; oelau' 

 
ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය - 2050 මඟින්  ඳුනාගත් ෙස්නාහිර සිට 
නැමගනහිර දක්වා දිමවන (මකාළඹ සිට �කුණාමලය) ආර්ීක තීරුමේ ප්රධාන 
නාගරික මධයස්ථානයක් මලස කුරුණෑගල  ඳුනාමගන තිබීම ම ්තුමවන් 
කුරුණෑගල නගරය දිදුළන ආර්ික මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම් 
අවස්ථාව හිමිවී ඇ . 

   

 

03' fhdað; yd l%shd;aul cd;sl ixj¾Ok jHdmD;s 

❖ මධයම අධීමේගී මාර්ගය  ා අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථාන 
❖ කුරුණෑගල - දඹුල්ල දක්වා මයෝජි  දුම්රිය මාර්ගය. 
❖ මපාල්ග මවල සිට කුරුණෑගල දක්වා ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගය 

මමම සංවර්ධන වයාපෘති �යාත්මක වීමත් සමඟ ගැට්ටුවාන, දම්මොක්ක 
ප්රමද්ශය තුළ අධිමේගී මාර්ගමේ අන් ර් හුමවමාරු ස්ථානග  වීම  ා ගැට්ටුවාන 
අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානය  ා ගැට්ටුවාන දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නමේ 
ස්ථානග  වීමම් වාසිය ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ගමනාගමනය මුලික කරගත් 
මධයස්ථානයක් මලස (  කුරුණෑගල නගරය 
දියුණු කිරීමම්  ැකියාව පවතී. මමම කාර්යක්ෂම ප්රමේශකත්වය ම  කර්මාන් , 
ම ාරතුරු  ාක්ෂණ ගම්මාන, භාණඩ මෙදා ැරීමම් මධයස්ථාන (  

යනාදී ආර්ීක කටයුතු සඳ ා මයාමු වීමම් අවස්ථා පවතී.  

 

 

     

 
 

04' fhdað; yd l%shd;aul wmrjHqy myiqlï jHdmD;s 

❖ විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය  

 
මමම වයාපෘතිය මඟින් කුරුණෑගල ම  නගර සභා ප්රමද්ශයම ආවරණය කරමින් 
නල ජලය සැපයීම, මල අපද්රවය  ා අප ජලය ෙැ ැර කිරීම සිදුකරන ෙැවින්, ඉඩම් 
අනුමෙදුම් වීම   ා  ම ල් සංඛයාව වැඩි කිරීමම් �යාවලිය මගින් මමම ප්රමද්ශය 
තුළ අධි ඝණත්වමයන් යුත්  වාණිජ සංවර්ධනයන් සඳ ා මයාමු වීමම් විභව ාවය 
පවතී.  

 

❖ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිරේ මාර්ග පුළුල් ීම. 

(AA 006) අමේපුස්ස කුරුණෑගල මාර්ගය වැ ැර සිට මපාල්අත් ාපිටිය දක්වා 
දැනටමත් මංතීරු 04 ක් වන පරිදි මාර්ගය පුළුල් කර ඇති අ ර ප   සඳ න් 
පරිදි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිමේ මාර්ග පුළුල් කිරීමට මයෝජි ය. 

  වගු අංක 5.8 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ග පුළුල් කිරීරම් රල්ඛ්ණය 

 

මාර්ගමේ 

නම 

මයෝජි  පුළුල් 
කළ යුතු පළල  

(මීටර්) 

ආරම්භය  ා 
අවසාන 
ස්ථානය 

පුළුල් කළ 
යුතු දුර 
කි.මී. 

කුරුණෑගල / මීගමු මාර්ගය   
(B 247) 

24 
(මංතීරු 04) 

කුරුණෑගල 
සිට නාරම්මල 

 

19 

අමේපුස්ස - කුරූණෑගල  
�කුණාමල මාර්ගය   
(AA 006) 

24 
(මංතීරු 04) 

මරේලන්ඩ 
වත්  සිට 
වැ ැර 

 

3.5 

කටුගස්ම ාට කුරුණෑගල 
පුත් ලම් මාර්ගය (AA 010) 

24 
(මංතීරු 04) 

මල්ලවපිටිය 
 න්දිය සිට 
තිත් වැල්ල 
දක්වා 

 

07 
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67kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

 
 

 

නගර මධයමේදී  මක්න්ිය වන  නමුත් ප්රධාන මාර්ග  ා සම්ෙන්ධ වන ප්රාමද්ශීය මාර්ග 
වැඩි ප්රමාණයක් මන්වාසික මාර්ග ගනයට වැමට්. ඒ අනුව එම මාර්ග වල පටු ෙව 
ම ්තුමවන් මපාදු ප්රමේශය සඳ ා ප්රමාණවත් මනාවීම නිසා වයාපාර වැනි නාගරික 
භාවි යන් සඳ ා මයාමුවී  මනාමැති ෙව නිරික්ෂණය කල  ැක. එම ම ්තුන් ම  නගර 
මධය අභයන් ර ප්රමද්ශ වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු මනාවී ප්රධාන මාර්ගය දිමේ 
මර්ඛීය සංවර්ධනය සඳ ා මයාමු වීම දැකිය  ැක. එය සංවර්ධන සම්පිණඩන විග්ර ය 
මඟින්ද පැ ැදිලි මේ.  

 

5'1'3  wjia:d 

 

01''  j¾;udk rdcH fi!Nd.H oelau m%;sm;a;s ud,dj ;=, l=reKE., 
k.rhg ysñj we;s ia:dkh  

වර් මාන රාජයය මසෞභාගය දැක්ම ප්රතිපත්ති මාලාව තුල ජාතික නගර 9 
ක්  දුනාමගන ඇති අ ර කුරුණෑගල නගරය ඉන් එක ජාතික නගරයක් 
මලස  දුනා ගැනීම ( රූපය 1.1 ) 
 

02''  cd;sl fN!;sl ie,iqï m%;sm;a;sh wkqj 2030 § l=reKE., k.rfha  
wkd.; oelau' 

 
ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තිය - 2050 මඟින්  ඳුනාගත් ෙස්නාහිර සිට 
නැමගනහිර දක්වා දිමවන (මකාළඹ සිට �කුණාමලය) ආර්ීක තීරුමේ ප්රධාන 
නාගරික මධයස්ථානයක් මලස කුරුණෑගල  ඳුනාමගන තිබීම ම ්තුමවන් 
කුරුණෑගල නගරය දිදුළන ආර්ික මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම් 
අවස්ථාව හිමිවී ඇ . 

   

 

03' fhdað; yd l%shd;aul cd;sl ixj¾Ok jHdmD;s 

❖ මධයම අධීමේගී මාර්ගය  ා අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථාන 
❖ කුරුණෑගල - දඹුල්ල දක්වා මයෝජි  දුම්රිය මාර්ගය. 
❖ මපාල්ග මවල සිට කුරුණෑගල දක්වා ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ගය 

මමම සංවර්ධන වයාපෘති �යාත්මක වීමත් සමඟ ගැට්ටුවාන, දම්මොක්ක 
ප්රමද්ශය තුළ අධිමේගී මාර්ගමේ අන් ර් හුමවමාරු ස්ථානග  වීම  ා ගැට්ටුවාන 
අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානය  ා ගැට්ටුවාන දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නමේ 
ස්ථානග  වීමම් වාසිය ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ගමනාගමනය මුලික කරගත් 
මධයස්ථානයක් මලස (  කුරුණෑගල නගරය 
දියුණු කිරීමම්  ැකියාව පවතී. මමම කාර්යක්ෂම ප්රමේශකත්වය ම  කර්මාන් , 
ම ාරතුරු  ාක්ෂණ ගම්මාන, භාණඩ මෙදා ැරීමම් මධයස්ථාන (  

යනාදී ආර්ීක කටයුතු සඳ ා මයාමු වීමම් අවස්ථා පවතී.  
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❖ විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන හා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය  

 
මමම වයාපෘතිය මඟින් කුරුණෑගල ම  නගර සභා ප්රමද්ශයම ආවරණය කරමින් 
නල ජලය සැපයීම, මල අපද්රවය  ා අප ජලය ෙැ ැර කිරීම සිදුකරන ෙැවින්, ඉඩම් 
අනුමෙදුම් වීම   ා  ම ල් සංඛයාව වැඩි කිරීමම් �යාවලිය මගින් මමම ප්රමද්ශය 
තුළ අධි ඝණත්වමයන් යුත්  වාණිජ සංවර්ධනයන් සඳ ා මයාමු වීමම් විභව ාවය 
පවතී.  

 

❖ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිරේ මාර්ග පුළුල් ීම. 

(AA 006) අමේපුස්ස කුරුණෑගල මාර්ගය වැ ැර සිට මපාල්අත් ාපිටිය දක්වා 
දැනටමත් මංතීරු 04 ක් වන පරිදි මාර්ගය පුළුල් කර ඇති අ ර ප   සඳ න් 
පරිදි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිමේ මාර්ග පුළුල් කිරීමට මයෝජි ය. 

  වගු අංක 5.8 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ග පුළුල් කිරීරම් රල්ඛ්ණය 

 

මාර්ගමේ 

නම 

මයෝජි  පුළුල් 
කළ යුතු පළල  

(මීටර්) 

ආරම්භය  ා 
අවසාන 
ස්ථානය 

පුළුල් කළ 
යුතු දුර 
කි.මී. 

කුරුණෑගල / මීගමු මාර්ගය   
(B 247) 

24 
(මංතීරු 04) 

කුරුණෑගල 
සිට නාරම්මල 

 

19 

අමේපුස්ස - කුරූණෑගල  
�කුණාමල මාර්ගය   
(AA 006) 

24 
(මංතීරු 04) 

මරේලන්ඩ 
වත්  සිට 
වැ ැර 

 

3.5 

කටුගස්ම ාට කුරුණෑගල 
පුත් ලම් මාර්ගය (AA 010) 

24 
(මංතීරු 04) 

මල්ලවපිටිය 
 න්දිය සිට 
තිත් වැල්ල 
දක්වා 
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ම ජන අද ස් දැන ගැනීමම් සමික්ෂණමේ දී අධික උෂණ්ත්වය ගැටළුවක්ව පවතින ෙව  
80% ක ජන ාවමගන් දැන ගන්නට ලැබුණි. නගරමේ සාමානය උෂණ්ත්වය මසල්සියස් 
අංශක 27 ක් වුවද නගරමේ උතුරු නැමගනහිර ප්රමද්ශමේ ගල් පර්ව  පිහිටීම ම ්තුමවන් 
මනාවැම්ෙර් සිට මාර්තු දක්වා  මන ඊසාන දිග මමෝසම් සුළං නගරයට  ඇතුල් වීමට 
ොධාවක් මලස �යාකර නගර මධයමේ සාමානය උෂ්ණත්වය මසල්සියස් අංශක 30 ද 
ඉක්මවනු ලෙයි. නගර මධයමේ මසල්සියස් අංශක 36 පැවති අවස්ථාද තිබී  ඇ . ඒ අනුව 
නගරය ජන ාවට �යජනක  ැනක් මනාවනු ඇ . එෙැවින් නගරමේ ස්වභාවික සුළං 
කමපාලු මලස �යාකරන කුඹුරු, වඟුරු බිම් ජලාශ ආරක්ෂා කරමින් ආර්ික සංවර්ධනය 
සඳ ා මයාමු කළ  යුතුය.  
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වගු අංකය 5.9 ශදුඅත විග්රහය  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. ජාතික මභෞතික සංවර්ධන සැලසුම මඟින් කුරුණෑගල මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා සුදුසු 

ප්රමද්ශයක් මලස  ඳුනාමගන තිබීම - 2030 වර්ෂය වන විට කුරුණෑගල මමට්මට්රෝ රීජන් 

කලාපය තුළ ලක්ෂ 10ක මන්වාසික ජනග නයක් අමපක්ෂා කිරීම. 

2. දැනටමත් �යාත්මක  ා මයෝජි   අපරවු  ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය. 

• විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන වයාපෘතිය. 

• 2030 වර්ෂය වන විට මුළු ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශයම  ආවරණය වන 

මලස ජල සම්පාදන මණඩලය විසින්  ඳුනාගත් ජල සම්පාදන වයාපෘති 

තිබීම. 

• මාර්ග පුළුල් කිරීම. 

3. මයෝජි   ා �යාත්මක ජාතික සංවර්ධන වයාපෘති 

- අධිමේගී මාර්ගය, දුම්රිය ද්විත්ව මාර්ගය  ා දුම්රිය මාර්ග දීර්ඝ කිරීම. 
 

1. කුරුණෑගල ම ා  නගර සභා සීමාව තුල පවුල් 500ක් පමණ අඩු ආදායම් නිවාස වල 
ජීවත් වීම (විල්මගාඩ, මපාල්අත් ාපිටිය , වැේ ගල)  

2. මාර්ග පටු ෙව  ා එකිමනක සම්ෙන්ධ මනාවීම. 
3. කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව තුළ ජල සම්පාදන මණඩලය විසින් �යාත්මක නළ 

ජල සැපයුම මනාමැතිවීම. (නල ජල සැපයුම ම  නගර සභා සීමාවට පමණක් සීමා වීම.) 

 

අ  
ව  
ස්  
තා     

ත  
ර්  
ජ  
න      

දු  
ර්  
ව  
ල  
තා    

1. ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය තුල මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා සුදුසු සංවර්ධනය කල  ැකි ඉඩම් 

පැවතීම. (මපාල් ඉඩම්, අඩු ජනඝණත්ව ප්රමද්ශ, විශාල මන්වාසික ඉඩම් කට්ටි)  

2. ජාතික  ා �ස්�ක් ජනග න වර්ධන අනුපා යට වඩා කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශමේ 

ඉ ල ජනග න වර්ධන අනුපා යක් පැවතීම. (ලංකාමේ 0.76, කුරුණෑගල 0.96, සැලසුම් 

ප්රමද්ශමේ 0.98) 

3. මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා ඉඩම් අනුමෙදුම් වීමම් ප්රවණ ාවය වාර්ිකව ඉ ළයාම.  

4.  ැනි ලා  ප්රමද්ශයක්  වීම  ා ආපදා රහි  ප්රමද්ශයක් වීම. 

 

ශ 
ක් 
තී 
න්   
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01''  l,dmh wdY%s;j foaY.=Ksl úm¾hdi ksid we;sjk WIaK;aj jeäùï'    

ම ජන අද ස් දැන ගැනීමම් සමික්ෂණමේ දී අධික උෂණ්ත්වය ගැටළුවක්ව පවතින ෙව  
80% ක ජන ාවමගන් දැන ගන්නට ලැබුණි. නගරමේ සාමානය උෂණ්ත්වය මසල්සියස් 
අංශක 27 ක් වුවද නගරමේ උතුරු නැමගනහිර ප්රමද්ශමේ ගල් පර්ව  පිහිටීම ම ්තුමවන් 
මනාවැම්ෙර් සිට මාර්තු දක්වා  මන ඊසාන දිග මමෝසම් සුළං නගරයට  ඇතුල් වීමට 
ොධාවක් මලස �යාකර නගර මධයමේ සාමානය උෂ්ණත්වය මසල්සියස් අංශක 30 ද 
ඉක්මවනු ලෙයි. නගර මධයමේ මසල්සියස් අංශක 36 පැවති අවස්ථාද තිබී  ඇ . ඒ අනුව 
නගරය ජන ාවට �යජනක  ැනක් මනාවනු ඇ . එෙැවින් නගරමේ ස්වභාවික සුළං 
කමපාලු මලස �යාකරන කුඹුරු, වඟුරු බිම් ජලාශ ආරක්ෂා කරමින් ආර්ික සංවර්ධනය 
සඳ ා මයාමු කළ  යුතුය.  
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වගු අංකය 5.9 ශදුඅත විග්රහය  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. ජාතික මභෞතික සංවර්ධන සැලසුම මඟින් කුරුණෑගල මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා සුදුසු 

ප්රමද්ශයක් මලස  ඳුනාමගන තිබීම - 2030 වර්ෂය වන විට කුරුණෑගල මමට්මට්රෝ රීජන් 

කලාපය තුළ ලක්ෂ 10ක මන්වාසික ජනග නයක් අමපක්ෂා කිරීම. 

2. දැනටමත් �යාත්මක  ා මයෝජි   අපරවු  ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය. 

• විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන වයාපෘතිය. 

• 2030 වර්ෂය වන විට මුළු ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශයම  ආවරණය වන 

මලස ජල සම්පාදන මණඩලය විසින්  ඳුනාගත් ජල සම්පාදන වයාපෘති 

තිබීම. 

• මාර්ග පුළුල් කිරීම. 

3. මයෝජි   ා �යාත්මක ජාතික සංවර්ධන වයාපෘති 

- අධිමේගී මාර්ගය, දුම්රිය ද්විත්ව මාර්ගය  ා දුම්රිය මාර්ග දීර්ඝ කිරීම. 

 

1. කුරුණෑගල ම ා  නගර සභා සීමාව තුල පවුල් 500ක් පමණ අඩු ආදායම් නිවාස වල 
ජීවත් වීම (විල්මගාඩ, මපාල්අත් ාපිටිය , වැේ ගල)  

2. මාර්ග පටු ෙව  ා එකිමනක සම්ෙන්ධ මනාවීම. 
3. කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව තුළ ජල සම්පාදන මණඩලය විසින් �යාත්මක නළ 

ජල සැපයුම මනාමැතිවීම. (නල ජල සැපයුම ම  නගර සභා සීමාවට පමණක් සීමා වීම.) 

 

අ  
ව  
ස්  
තා     

ත  
ර්  
ජ  
න      

දු  
ර්  
ව  
ල  
තා    

1. ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය තුල මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා සුදුසු සංවර්ධනය කල  ැකි ඉඩම් 

පැවතීම. (මපාල් ඉඩම්, අඩු ජනඝණත්ව ප්රමද්ශ, විශාල මන්වාසික ඉඩම් කට්ටි)  

2. ජාතික  ා �ස්�ක් ජනග න වර්ධන අනුපා යට වඩා කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශමේ 

ඉ ල ජනග න වර්ධන අනුපා යක් පැවතීම. (ලංකාමේ 0.76, කුරුණෑගල 0.96, සැලසුම් 

ප්රමද්ශමේ 0.98) 

3. මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා ඉඩම් අනුමෙදුම් වීමම් ප්රවණ ාවය වාර්ිකව ඉ ළයාම.  

4.  ැනි ලා  ප්රමද්ශයක්  වීම  ා ආපදා රහි  ප්රමද්ශයක් වීම. 

 

ශ 
ක් 
තී 
න්   

1' m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh ;=, fkajdisl ixj¾Okh i|yd iqÿiq ixj¾Okh l, yels  

 bvï mej;Su' ^fmd,a bvï" wvq ck>K;aj m%foaY" úYd, fkajdisl bvï lÜá& 

2' cd;sl yd Èia;%sla ck.yk j¾Ok wkqmd;hg jvd l=reKE., m%dfoaYSh iNd n, m%  

 foaYfha by, ck.yk j¾Ok wkqmd;hla mej;Su' ^,xldfõ 0'76" l=reKE., 0'96"   

 ie,iqï m%foaYfha 0'98&

3' fkajdisl ixj¾Okh i|yd bvï wkqfnÿï ùfï m%jK;djh jd¾Islj by< hdu' 

4' ;eks;,d  m%foaYhla  ùu yd wdmod rys; m%foaYhla ùu'

1' l=reKE., uyd  k.r iNd iSudj ;=, mjq,a 500la muK wvq wdodhï ksjdi j, Ôj;a 

 ùu ^ú,af.dv" fmd,aw;a;dmsáh " jeõ .,& 

2' ud¾. mgq nj yd tlsfkl iïnkaO fkdùu'

3' l=reKE., m%dfoaYSh iNd iSudj ;=< c, iïmdok uKav,h úiska l%shd;aul k< c, 

 iemhqu fkdue;sùu' ^k, c, iemhqu uy k.r iNd iSudjg muKla iSud ùu'&

1' cd;sl fN!;sl ixj¾Ok ie,iqu uÕska l=reKE., fkajdisl ixj¾Okh i|yd   

  iqÿiq m%foaYhla f,i y÷kdf.k ;sîu - 2050 j¾Ih jk úg l=reKE., l,dmh  

  ;=< ,laI 10l fkajdisl ck.ykhla wfmalaId lsÍu'

2' oekgu;a l%shd;aul yd fhdað;  wmrjHqy myiqlï ixj¾Okh lsÍfï jHdmD;sh'

  • úi,a l=reKE., c, iïmdok jHdmD;sh'

  • 2030 j¾Ih jk úg uq¿ m%dfoaYSh iNd n, m%foaYhu  wdjrKh jk f,i   

   c, iïmdok uKav,h úiska y÷kd.;a c, iïmdok jHdmD;s ;sîu'

  • ud¾. mq¿,a lsÍu'

3' fhdað; yd l%shd;aul cd;sl ixj¾Ok jHdmD;s

  • wêfõ.S ud¾.h" ÿïßh oaú;aj ud¾.h yd ÿïßh ud¾. §¾> lsÍu'
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5'2'1  Yla;Ska 

01' m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh ;=, fkajdisl ixj¾Okh i|yd iqÿiq 
ixj¾Okh l< yels bvï mej;Su' 

ඉ   අරමුණු අනුව 2030 වර්ෂය සඳ ා මුළු ජනග නමේ වැඩි වීම 50,000 ක් වන අ ර, 
නිවාස වැඩි වීම 12,500 ක් මේ.  ඒ අනුව එක් නිවාසයකට පර්. 15 ෙැගින්  අවශයමේ යැයි 
උපකල්පනය කල විට නිවාස සඳ ා අනාග  ඉඩම් අවශය ාවය ම ක්. 475කි.  

ඉඩම් පරි රණ සැලැස්ම අධයයනමේදී ප   පරිදි නිවාස සංවර්ධනය සඳ ා මයාදාග  
 ැකි ඉඩම් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ.  

❖ මපාල් ඉඩම්      ම ක්. 5748.11- මුළු භූමිමයන්  23% 
❖ මගවතු (අක්කර 01-02)     ම ක්. 3322.30 – මුළු භූමිමයන් 13%  

නගරමේ උතුරු  අර්ධමේ පිහිටි මපාල් ඉඩම් (මාස්මපා , වැල්ලව) නිසරු  ත්ත්වමයන් 
පවතින අ ර, මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා අනුමෙදුම් වීමම් ඉ ළ ප්රවන ාවයක් පවතී. 
එමමන්ම අක්කර 2-3 ප්රමාණවලින් යුත් මගවතු අනුමෙදුම් කිරීමම්  ැකියාව පවතී. 

එමමන්ම වර් මාන නිවාස ඝනත්වය ස  ඒක මන්වාසික භූමි පරිමභෝජනය අධයයනමේදී 
2030 වර්ෂය සඳ ා සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය තුළ අමපක්ෂි  ජනග නයට නිවාස සඳ ා 
අවශය ඉඩම්  මන්වාසික  ා මගවතු ඉඩම් අනුමෙදුම්වීම තුළින් සපයා ග   ැකි ෙව ප   
පරිදි  අධයයනය කල  ැක. 

  

වගු අංක 5.10 - 2030 රන්වාසික ඉඩම් අවශයතාවය 

ප්රමද්ශය 

මුළු 
මන්වාසි
ක භූමි 
ප්රමාණය 
2017 
(ම ක්:) 

නිවාස 
සංඛයාව 
2017 

ඒක 
මන්වාසි
ක භූමි 
ප්රමාණ
ය (පර්.) 

2030 
ජනග 
නය 

වැඩිවීම 

2030 
සඳ ා 
නිවාස 
වැඩි වීම 

අවශය ාවය 

කුරුණෑගල ම ා 
නගර සභාව 434 6023 28 7693 1768 

පවතින ඉඩම් 
කැෙලි 1/3 
අනුමෙදුම්වීම 

ප්රාමද්ශීය සභාව 
සතු නාගරික ෙල 
ප්රමද්ශය 

3816.6 23,545 64 26235 6913 
පවතින ඉඩම් 
කැෙලි 1/3 
අනුමෙදුම්වීම 

ප්රාමද්ශීය සභා 
ෙල ප්රමද්ශය 
නාගරික මනාවන 

4507.4 16,739 107 13,015 3425 
පවතින ඉඩම් 
කැෙලි 1/5 
අනුමෙදුම්වීම 

 

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& 2019 

ඉ   වගුව අනුව පවතින මන්වාසික ඉඩම් කැෙලි වලින්  1/3 අනුමෙදුම් වීම 2030 වර්ෂමේ  
නිවාස අවශය ා සඳ ා ප්රමාණවත් ෙව පැ ැදිලි මේ. 

 
 
 
 

05 jk mßÉfþoh
Yla;Ska" ÿ¾j,;d"
wjia:d" yd ;¾ck 
úYaf,aIKh 

Yla;Ska
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02' l=reKE., m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh ;=< by, ck.yk j¾Ok 
wkqmd;hla fmkaùu'  

වගු අංකය 5.11 ජනගහන වර්ධන ප්රවණතා 2001-2017 

 

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& 2017 

 
ඉ   වගුව අනුව ශ්රි ලංකාමේ  ා කුරුණෑගල දිස්�ක්කමේ ජනග න වර්ධන අනුපා ය 
සමඟ සැසදීමම්දී සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළ ඉ ළ ජනග න වර්ධන මේගයක් මපන්නුම් කරයි. 
රැකියා අවශය ා  ා නාග�ක මස්වා ප සුකම් (දිස්�ක්කමේ ජනප්රිය පාසල්, මරෝ ල්, 
වාණිජ මස්වා) සඳ ා ොහිර ග්රාමීය ප්රමද්ශවලින් සැලසුම් ප්රමද්ශය තුළට අභයන් ර 
සංක්රමණයක් පවතින ෙව මමයින් පැ ැදිලි මේ. එමමන්ම ජනග න වර්ධන අනුපා ය 
2001-2011 ට වඩා 2011-2017 ඉ ළ අගයක් ගැනීම ජනග න වර්ධනය සඳ ා ධනාත්මක 
ලක්ෂණයක් මලස  ඳුනාග   ැක.  
 

03' fkajdisl ixj¾Okh i|yd bvï wkqfnÿï ùfï m%jK;djh 
jd¾Islj by< hdu' 

                    ප්රස්ථාර අංක 5.2 ඉඩම් අනුරබදුම් ීරම් ප්රවණතාවය  1990-2017       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 මුලාශ්රය : කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභාව - 2017 
 
 

ප්රමද්ශය ජනග නය 
ජනග න වර්ධන 

මේගය 

 1981 2001 2011 2017 
1981-

2001 

2001-

2011 

2011-

2017 

ශ්රි ලංකාව 14,846,274 18,797,257 20,359,439 - 1.16 0.76 - 

කුරුණෑගල 1,198,795 1,458,385 1,618,465 - 0.96 0.97 - 

සැලසුම් කලාපය - 163,602 167,651 180,399 - 0.98 1.23 
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ඉ   වගුව අනුව කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව  තුළ මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා 
ඉඩම් අනුමෙදුම් වීමම් ප්රවණ ාවය වාර්ිකව ඉ ළ මගාස ්ඇති ෙව පැ ැදිලි මේ. එමමන්ම 
ප්රධාන වාණිජ   ා පරිපාලන නගරය වීම ම ්තුමවන් රැකියා ස  අමනකුත් නාගරික මස්වා 
සඳ ා කුරුණෑගල නගරයට පැමිමණන්නන් නගරය වටා ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව තුල පදිංචි 
වීම ම ්තුමවන් වාර්ිකව  අක්කර 50 ට වැඩි ඉඩම් ප්රමාණයක් මන්වාසික සංවර්ධනය 
සඳ ා මයාමු වීම නිරීක්ෂණය කළ  ැක. එමමන්ම කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල 
ප්රමද්ශය තුල ම ල් නිවාස සංකීර්ණ ඉදිකිරීම සඳ ා ඉල්ලුමක් පවතින ෙව 2017 මැයි සිට 
2018 මැයි දක්වා ම ල් නිවාස ඒකක 326 ක් සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මුලික 
සැලසුම් නිරාකරණ ලොදීම මඟින් පැ ැදිලි මේ. (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ දත් ) 

 

04' ;eks;,d m%foaYhla ùu yd wdmod rys; m%foaYhla ùu'  

  

රූපය 5.6  කුරුණෑගල ප්රරේශරේ උන්නතාංශය 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
  

මුලාශ්රය : වයඹ පළාත් ආපදා ඒකකය - 2018 
 

උන්නතාංශය 
කුරුණෑගල ප්රා .ස 
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ඉ   වගුව අනුව කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව  තුළ මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා 
ඉඩම් අනුමෙදුම් වීමම් ප්රවණ ාවය වාර්ිකව ඉ ළ මගාස ්ඇති ෙව පැ ැදිලි මේ. එමමන්ම 
ප්රධාන වාණිජ   ා පරිපාලන නගරය වීම ම ්තුමවන් රැකියා ස  අමනකුත් නාගරික මස්වා 
සඳ ා කුරුණෑගල නගරයට පැමිමණන්නන් නගරය වටා ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව තුල පදිංචි 
වීම ම ්තුමවන් වාර්ිකව  අක්කර 50 ට වැඩි ඉඩම් ප්රමාණයක් මන්වාසික සංවර්ධනය 
සඳ ා මයාමු වීම නිරීක්ෂණය කළ  ැක. එමමන්ම කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල 
ප්රමද්ශය තුල ම ල් නිවාස සංකීර්ණ ඉදිකිරීම සඳ ා ඉල්ලුමක් පවතින ෙව 2017 මැයි සිට 
2018 මැයි දක්වා ම ල් නිවාස ඒකක 326 ක් සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මුලික 
සැලසුම් නිරාකරණ ලොදීම මඟින් පැ ැදිලි මේ. (නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ දත් ) 

 

04' ;eks;,d m%foaYhla ùu yd wdmod rys; m%foaYhla ùu'  

  

රූපය 5.6  කුරුණෑගල ප්රරේශරේ උන්නතාංශය 
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උන්නතාංශය 
කුරුණෑගල ප්රා .ස 

     

 
 

කුරුණෑගල නගරය මද්ශගුණික වශමයන් අන් ර් මධයම කලාපයට අයත් වන අ ර, 
උන්න ාංශය මීටර් 300 ට වඩා අඩු ප   රට කලාපයට අයත් මේ. මමම භූමගෝලීය පිහිටීම 
අනුව ආපදා කළමනාකරණ අමා යාංශය මඟින් ස්වභාවික ආපදා අවම කලාපයක් මලස 
කුරුණෑගල  ඳුනා මගන ඇ .  
 

එමමන්ම  බූ ඇළ  ා වාන් ඇළ යන නමින්  ඳුන්වන ප්රධාන ඇළ මාර්ග මදක (02) 
මන්වාසික, වාණිජ  ා වගා ඉඩම්  ර ා කි.මී 06 ක දුර ගමන් කරමින් කුරුණෑගල නගරමේ 
වැසි ජලමයන් 78%ක් පමණ මඟුරු ඔයට ගලා ෙැසීම සඳ ා දායකත්වය ලොදීම මඟින් 
ස්වභාවික ජලාපව න රටාවක් පවතින නගරයක් මලසද  ඳුනාග    ැක. ඒ අනුව 
කුරුණෑගල නගරය වටා පිහිටි ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය ස්වභාවික ආපදා අවම 
ප්රමද්ශයක් නිසා  මන්වාසික  ප්රමද්ශයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම් අවස්ථාව පවතී.  

 

 

5'2'2 ÿ¾j,;d  
01. l=reKE., uy k.r iSudj ;=< mjq,a 500la muK wvq wdodhï ksjdi  

j,  cSj;a ùu' 
 

වගු අංක 5.112 කුරුණෑගල මහ නගර සභා බල ප්රරේශය තුල අඩු ආදායම් නිවාස   සංඛ්යාව  

 

  

 
  
  
  
  
  

                    මුලාශ්රය : මක්ෂ්ත්ර සමික්ෂණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - 2018        
  

රූපය 5.7  විල්රගාඩ කම්කරු නිවාස 

 

 

 

 

  

 

                             uQ,dY%h ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& 2018 

ස්ථානය පදිංචි පවුල් සංඛයාව 

ගැට්ටුවාන  125 

වැේගල 25 

දඹුල්ල පාර 90 

විල්මගාඩ 270 

එකතුව 510  
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ඉ   රූපමේ දැක්මවන ස්ථානවල අඩු ප සුකම් නිවාස පවතින අ ර, එම පදිංචිකරුවන් 
99%  නගර සභා කම්කරුවන් ෙැවින්, කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව ම ල් නිවාස 
වයාපෘතියක් ඉදිකර එම ගැටළුව විසදීමට මයෝජි ව ඇ . 
  

02' ud¾. mgq nj yd tlsfkl iïnkaO fkdùu' 
 
මාර්ග පටු ෙව, මාර්ග එකිමනකට සම්ෙන්ධ මනාවී අවසන් වීම ම ්තුමවන් අභයන් ර 
ප්රමද්ශ  අපරවු  ප සුකම් සහි  පුර්ණ මන්වාසික සංවර්ධන ප්රමද්ශ මලස සංවර්ධනය 
කිරීමම් ගැටලු පවතී. 
 

රූපය 5.8   පුත්තලම ප්රධාන මාර්ගරේ සිට පටන් ගන්න මාර්ගයක පටන්ගැන්ම හා අවසානය  

 

 

 
 
 
  

                                                      ආරම්භය                      අවසානය  
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5''2.3   wwjjiiaa::dd  

1' cd;sl fN!;sl ixj¾Ok ie,eiau uÕska 2030 j¾Ih jk úg by< 
fkajdisl  ixj¾Okhla wfmalaId lsÍu' 

ජාතික මභෞතික සැලැස්ම මඟින් ගම්ප   ා කුරුණෑගල ආපදා රහි , මන්වාසික 
කටයුතු සඳ ා සුදුසු මද්ශගුණික පරිසරයක් සහි  ප්රමද්ශ මලස  ඳුනාමගන 
තිබීම , 2030 වර්ෂය වන විට  කුරුණෑගල මමට්මට්රෝ රිජන් කලාපය තුළ ලක්ෂ 
10 ක ජනග නයක් අමපක්ෂා කිරීමත් නිසා කුරුණෑගල සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය 
මන්වාසික ජනග නමයන් පරිූර්ණ කලාපයක් මලස 2030 වන විට 250,000ක 
ජනග නයක් දක්වා වර්ධනය කිරීමම් අවස්ථාව පවතී.  

2' l%shd;aul yd fhdað; jHdmD;s 

 

❖ විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන  ා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය  ා 2030   
 වර්ෂය සඳ ා මයෝජි  ජල වයාපෘති. 
 

වගු අංකය 5.13 රයෝජිත ජල සම්පාදන වයාපෘති - 2030  

 

වියාපෘතිමේ 
නම 

ඇස් මම්
න්තුග  
මුළු මුදල  
(රු . මි .) 

නිර්මාණය 
කල 

ධාරි ාව 

ප්රාමද්ශීය මල්ඛම් 
මකාට්ටාශය  

ප්රතිලාභී          
(ජනග නය) මුලාශ්රය සට න් 

1 

මපාල්ග මව
ල අලේව 
ජ.සැ.වි             
( අදියර 01 ) 

16,282.16 මුළු සැපයුම - 
29,000m3/d 

මපාල්ග මවල , අලේව, 
ගලිගමුව, රඹුක්කන, 
වරකාමපාල, කුරුණෑගල, 
වීරඹුමගදර. 

180,000     
(2030) මා ඔය 

�යාත්මක 
මවමින් පවතින 
වියාපෘතිය 

2 
වදුරුපීනු 
ඇල්ල   
(ජ.සැ.වි ) 

31,246 මුළු සැපයුම - 
39,500m3/d 

මල්ලවපිටිය, මාස්මපා , 
රිදීගම, ඉබ්ොගමුව, 
මාව ගම, කුරුණෑගල 

219,400    
(2035) 

මයෝජි  
වදුරුපීනු 
ඇල්ල 
ජලාශය 
(දැදුරු ඔය ) 

N.P.D අනුම  
කිරීම් ස  අරමුදල් 
ලැබීමමන් පසු 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කළ 
 ැකිය 

3 

කටුමපා - 
ෙමුණාමකාටු
ව ඒකාෙද්ද 
(ජ.සැ.වි) 

18,906.00 මුළු සැපයුම - 
18,000m3/d 

කුලියාපිටිය නැමගනහිර, 
වීරඹුමගදර, මාසම්පා , 
ෙමුණාමකාටුව, 
පඩුවස්නුවර නැමගනහිර 
ස  ෙටහිර, 
මකාමෙයිගමන්, 
වාරියමපාළ. 

134,000       
(2030) 

දැදුරු ඔය 
ජලාශය 

N.P.D අනුම  
කර ඇ . අරමුදල් 
ලැබීමමන් පසු 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කළ 
 ැකිය 

4 ම ෝරයාය 366 මුළු සැපයුම - 
850m3/d ඉබ්ොගමුව ප්ර.මල්.මකා 1500 (පවුල්) නල  ළිං 

�යාත්මක 
මවමින් පවතින 
වයාපෘතිය 

 

 මුලාශ්රය : ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය - 2018 
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ඉ   රූපමේ දැක්මවන ස්ථානවල අඩු ප සුකම් නිවාස පවතින අ ර, එම පදිංචිකරුවන් 
99%  නගර සභා කම්කරුවන් ෙැවින්, කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව ම ල් නිවාස 
වයාපෘතියක් ඉදිකර එම ගැටළුව විසදීමට මයෝජි ව ඇ . 
  

02' ud¾. mgq nj yd tlsfkl iïnkaO fkdùu' 
 
මාර්ග පටු ෙව, මාර්ග එකිමනකට සම්ෙන්ධ මනාවී අවසන් වීම ම ්තුමවන් අභයන් ර 
ප්රමද්ශ  අපරවු  ප සුකම් සහි  පුර්ණ මන්වාසික සංවර්ධන ප්රමද්ශ මලස සංවර්ධනය 
කිරීමම් ගැටලු පවතී. 
 

රූපය 5.8   පුත්තලම ප්රධාන මාර්ගරේ සිට පටන් ගන්න මාර්ගයක පටන්ගැන්ම හා අවසානය  

 

 

 
 
 
  

                                                      ආරම්භය                      අවසානය  
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5''2.3   wwjjiiaa::dd  

1' cd;sl fN!;sl ixj¾Ok ie,eiau uÕska 2030 j¾Ih jk úg by< 
fkajdisl  ixj¾Okhla wfmalaId lsÍu' 

ජාතික මභෞතික සැලැස්ම මඟින් ගම්ප   ා කුරුණෑගල ආපදා රහි , මන්වාසික 
කටයුතු සඳ ා සුදුසු මද්ශගුණික පරිසරයක් සහි  ප්රමද්ශ මලස  ඳුනාමගන 
තිබීම , 2030 වර්ෂය වන විට  කුරුණෑගල මමට්මට්රෝ රිජන් කලාපය තුළ ලක්ෂ 
10 ක ජනග නයක් අමපක්ෂා කිරීමත් නිසා කුරුණෑගල සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය 
මන්වාසික ජනග නමයන් පරිූර්ණ කලාපයක් මලස 2030 වන විට 250,000ක 
ජනග නයක් දක්වා වර්ධනය කිරීමම් අවස්ථාව පවතී.  

2' l%shd;aul yd fhdað; jHdmD;s 

 

❖ විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන  ා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය  ා 2030   
 වර්ෂය සඳ ා මයෝජි  ජල වයාපෘති. 
 

වගු අංකය 5.13 රයෝජිත ජල සම්පාදන වයාපෘති - 2030  

 

වියාපෘතිමේ 
නම 

ඇස් මම්
න්තුග  
මුළු මුදල  
(රු . මි .) 

නිර්මාණය 
කල 

ධාරි ාව 

ප්රාමද්ශීය මල්ඛම් 
මකාට්ටාශය  

ප්රතිලාභී          
(ජනග නය) මුලාශ්රය සට න් 

1 

මපාල්ග මව
ල අලේව 
ජ.සැ.වි             
( අදියර 01 ) 

16,282.16 මුළු සැපයුම - 
29,000m3/d 

මපාල්ග මවල , අලේව, 
ගලිගමුව, රඹුක්කන, 
වරකාමපාල, කුරුණෑගල, 
වීරඹුමගදර. 

180,000     
(2030) මා ඔය 

�යාත්මක 
මවමින් පවතින 
වියාපෘතිය 

2 
වදුරුපීනු 
ඇල්ල   
(ජ.සැ.වි ) 

31,246 මුළු සැපයුම - 
39,500m3/d 

මල්ලවපිටිය, මාස්මපා , 
රිදීගම, ඉබ්ොගමුව, 
මාව ගම, කුරුණෑගල 

219,400    
(2035) 

මයෝජි  
වදුරුපීනු 
ඇල්ල 
ජලාශය 
(දැදුරු ඔය ) 

N.P.D අනුම  
කිරීම් ස  අරමුදල් 
ලැබීමමන් පසු 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කළ 
 ැකිය 

3 

කටුමපා - 
ෙමුණාමකාටු
ව ඒකාෙද්ද 
(ජ.සැ.වි) 

18,906.00 මුළු සැපයුම - 
18,000m3/d 

කුලියාපිටිය නැමගනහිර, 
වීරඹුමගදර, මාසම්පා , 
ෙමුණාමකාටුව, 
පඩුවස්නුවර නැමගනහිර 
ස  ෙටහිර, 
මකාමෙයිගමන්, 
වාරියමපාළ. 

134,000       
(2030) 

දැදුරු ඔය 
ජලාශය 

N.P.D අනුම  
කර ඇ . අරමුදල් 
ලැබීමමන් පසු 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කළ 
 ැකිය 

4 ම ෝරයාය 366 මුළු සැපයුම - 
850m3/d ඉබ්ොගමුව ප්ර.මල්.මකා 1500 (පවුල්) නල  ළිං 

�යාත්මක 
මවමින් පවතින 
වයාපෘතිය 

 

 මුලාශ්රය : ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය - 2018 
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ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය විසින් දැනටමත් �යාත්මක කර ඇති විසල් 
කුරුණෑගල ජල සම්පාදන  ා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය මඟින් මුළු ම  නගර සභා ෙල 
ප්රමද්ශයම  ආවරණය කරන අ ර, කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් අවශය ාවය 
ම  සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය (මලාපව නය   ා අප ජලය ෙැ ැර කිරීම)  ව දුරටත් පුළුල් 
කිරීමම් අවකාශය පවතින ෙැවින් ඒ සඳ ා මලඅපද්රවය පිරිප දු කිරීමම් මධයස්ථානයක් 
ඉදිකිරීම සඳ ා ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශමේ මල්කඩුවාව  ග්රාම නිලධාරි මකාට්ඨාශමේ 
අක්කර 09ක භූමි ප්රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇ . 

ඉ   සඳ න් ජල සම්පාදන මණඩලමේ මයෝජි  වයාපෘති මඟින් මුළු ප්රාමද්ශීය සභා ෙල 
ප්රමද්ශයම ආවරණය වන ෙව ඉ   වගුව මඟින් පැ ැදිලි මේ. මමම වයාපෘති මා ඔය, 
දැදුරුඔය, භූ ග  ළිං යන ජල මුලාශ්ර මඟින් සපුරා ගැනීමට මයෝජි ව ඇ . මුළු ප්රාමද්ශීය 
සභා ෙල ප්රමද්ශයම  ආවරණය වන පරිදි නල ජල වයාපෘති �යාත්මක  කිරීමට මයෝජි  
ෙැවින්, පරිූර්ණ මන්වාසික කලාපයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්  ැකියාව පවතී. 
(සිතියම් අංක 6.11) 

 

❖ අධිරේගී මාර්ගය හා දුම්රිය මාර්ග දීර්ඝ කිරීම.   
 

 

ඉ   වයාපෘති තුළින්  අධිමේගී මාර්ගමේ ගැට්ටුවාන අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානය ස  
කුරුණෑගල ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානය එකිමනකට ආසන්නමේ ස්ථානග  වීමම් 
උපායමාර්ගික පිහිටීම ම  ගමනා ගමනය මුලික  කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානයක් මලස 
කුරුණෑගල නගරමේ පවතින ප්රමේශකත්වය  ව දුරටත් කාර්යක්ෂම වනු ඇ . එමඟින් 
ලංකාමේ ප්රධාන නගර වන මකාළ, කෑගල්ල, දඹුල්ල, ම නුවර, අනුරාධපුර වැනි 
ස්ථානවල රැකියා කරන්නන් පවා ප සු ප්රමේශකත්වය ම ්තුමවන් කුරුණෑගල නගරය තුළ 
පදිංචි වීමම්  අවස්ථාව උදාමේ. එනම් පැය 1 - 1½ ක් වැනි සුළු කාලයක් තුල එවැනි නගර 
මව  ලගා වීමම්  ැකියාව ලැමබ්.  
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ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය විසින් දැනටමත් �යාත්මක කර ඇති විසල් 
කුරුණෑගල ජල සම්පාදන  ා සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය මඟින් මුළු ම  නගර සභා ෙල 
ප්රමද්ශයම  ආවරණය කරන අ ර, කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් අවශය ාවය 
ම  සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය (මලාපව නය   ා අප ජලය ෙැ ැර කිරීම)  ව දුරටත් පුළුල් 
කිරීමම් අවකාශය පවතින ෙැවින් ඒ සඳ ා මලඅපද්රවය පිරිප දු කිරීමම් මධයස්ථානයක් 
ඉදිකිරීම සඳ ා ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශමේ මල්කඩුවාව  ග්රාම නිලධාරි මකාට්ඨාශමේ 
අක්කර 09ක භූමි ප්රමාණයක් අත්පත් කර ගැනීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇ . 

ඉ   සඳ න් ජල සම්පාදන මණඩලමේ මයෝජි  වයාපෘති මඟින් මුළු ප්රාමද්ශීය සභා ෙල 
ප්රමද්ශයම ආවරණය වන ෙව ඉ   වගුව මඟින් පැ ැදිලි මේ. මමම වයාපෘති මා ඔය, 
දැදුරුඔය, භූ ග  ළිං යන ජල මුලාශ්ර මඟින් සපුරා ගැනීමට මයෝජි ව ඇ . මුළු ප්රාමද්ශීය 
සභා ෙල ප්රමද්ශයම  ආවරණය වන පරිදි නල ජල වයාපෘති �යාත්මක  කිරීමට මයෝජි  
ෙැවින්, පරිූර්ණ මන්වාසික කලාපයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්  ැකියාව පවතී. 
(සිතියම් අංක 6.11) 

 

❖ අධිරේගී මාර්ගය හා දුම්රිය මාර්ග දීර්ඝ කිරීම.   
 

 

ඉ   වයාපෘති තුළින්  අධිමේගී මාර්ගමේ ගැට්ටුවාන අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානය ස  
කුරුණෑගල ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානය එකිමනකට ආසන්නමේ ස්ථානග  වීමම් 
උපායමාර්ගික පිහිටීම ම  ගමනා ගමනය මුලික  කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානයක් මලස 
කුරුණෑගල නගරමේ පවතින ප්රමේශකත්වය  ව දුරටත් කාර්යක්ෂම වනු ඇ . එමඟින් 
ලංකාමේ ප්රධාන නගර වන මකාළ, කෑගල්ල, දඹුල්ල, ම නුවර, අනුරාධපුර වැනි 
ස්ථානවල රැකියා කරන්නන් පවා ප සු ප්රමේශකත්වය ම ්තුමවන් කුරුණෑගල නගරය තුළ 
පදිංචි වීමම්  අවස්ථාව උදාමේ. එනම් පැය 1 - 1½ ක් වැනි සුළු කාලයක් තුල එවැනි නගර 
මව  ලගා වීමම්  ැකියාව ලැමබ්.  
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    වගු අංකය 5.14 ශදුඅත විග්රහය  
  

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

කුරුණෑගල අනනය ාවය සැලකිල්ලට මනාමගන වර් මානමේ 

සංවර්ධනයන් සිදුවීම. (දැන්වීම්පුවරු, අනවසර මගාඩනැගිලි) 

 

 

කුරුණෑගල නගරමේ අනනය ාවය සම්ෙන්ධමයන් ම ජන ාවමගන් 

80%කමේ මූලික ම කය කුරුණෑගල නගරමේ “ඇතුගල” ෙව සමීක්ෂණයට 

අනුව ආනාවරණය වීම. 

 

 

 

 

 

 
 

ඈ  අතී මේ සිට කුරුණෑගල නගරමේ අනනය ාවය ඇතුගල ම  
රඳාපැවතීම 
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5'3'1 Yla;Ska 

01' wE; w;S;fha isg l=reKE., k.rfha wkkH;djh we;=., u; r|d 
mej;Su' 

 
ඇතුගල නගර මධයමේ පිහිටීම ම ්තුමවන් රජ සමමේ සිට “ඇතුගල්පුර,  ස්ති ffYලපුර” 
යන නම් වලින් කුරුණෑගල  ැඳින්වූ අ ර, කුරුණෑගල යන නාමය පවා ඇති වීමට 
ඇතුගල ම ්තුවී ඇති ෙව ජනප්රවාදමේ කියමේ. එෙැවින්, ඇතුගමලහි දර්ශනය කුරුණෑගල 
නගරයට ලොග  යුතුය.  

 

5'3.2  ÿ¾j,;d 

01' l=reKE., k.rfha wkkH;djh ie,ls,a,g fkd.ksñka j¾;udk 
ixj¾Okhka isÿù ;sîu' 
 

රූපය 5.9  ඇතුගරලහි දර්ශනය ආවරණය කරමින් රගාඩනැිලි හා දැන්ීම් පුවරු ඉදිකර තිබීම.  

     

 
 

 
 
  
  
  රූපය 5.10   රජපීල්ල උදයානය හා ඔරරලෝසු කනුව හුදකලා ීම 

 
 
 
 

 

  
  
රූපය 5.11  රජ මාලිගාව පිහිටි ස්ථාන හුදකලා ීම 

 
  

 

 
      මුලාශ්රය :  නගරික  සංවර්ධන  අධිකාරිය,   

    වයඹ පළාත් කාර්යාලය ,  2018   

 

     

 
 

 
ඇතුගමලහි දර්ශනය පිළිෙඳ සැලකිලිමත් මනාවී සිදුවන මගාඩනැගිලි  ා  දැන්වීම් පුවරු 
ඉදිකිරීම් ප්රධාන ගැටළුවක් මලස  ඳුනාග   ැක. එම නිසා නගර මධයමේ සිදුවන සිරස ්
සංවර්ධනය සඳ ා මඟ මපන්වීම් සැලැස්මක් මඟින්  මගාඩනැගිලි උස පාලනය කළ 
යුතුමේ.  
 

5'3'3 wjia:d  
1'    ufkdauh OdrKh iïnkaO iólaIKfha m%;sM, wkqj ck;djf.ka 

80]l uQ,sl u;lh we;=., ùu' 

රාජධානි යුගමේ සිට පැවති රජපිහිල්ල උදයානය, මදවන මලෝක යුද්ධමේ සිහිවටනයක් 
මස් ඉදිවුණ ඔරමලෝසු කණුව කුරුණෑගල නගරමේ අනනය ාවය විද ාපාන අංග මලස 
පැවතියද ලංකාමේ පස්වන රාජධානිය වීම ම ්තුමවන් මාලිගාව, මඟුල්මඩුව වැනි 
ඓති ාසික වැදගත් ස්ථාන නගරය තුල පැවතියද බ්රි ානය යුගයත් සමග උසාවිය, 
මපාලිසිය, පල්ලිය වැනි ඓති ාසික මගාඩනැගිලි අද දක්වා පැවතියද ම ජන ාවමගන් 
80%කමේ ම කය ඇතුගල මලස මකාේනිටියු සමීක්ෂණමේදී දැනගන්නට ලැබුණි. ඒ 
අනුව නගරමේ අනය ාවය රැකගනිමින් ආර්ික මධයස්ථානය මලස සංවර්ධනය කිරීමම් 
අභිමයෝගය මමම සැලැස්ම සතුමේ.  
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5'3'1 Yla;Ska 

01' wE; w;S;fha isg l=reKE., k.rfha wkkH;djh we;=., u; r|d 
mej;Su' 

 
ඇතුගල නගර මධයමේ පිහිටීම ම ්තුමවන් රජ සමමේ සිට “ඇතුගල්පුර,  ස්ති ffYලපුර” 
යන නම් වලින් කුරුණෑගල  ැඳින්වූ අ ර, කුරුණෑගල යන නාමය පවා ඇති වීමට 
ඇතුගල ම ්තුවී ඇති ෙව ජනප්රවාදමේ කියමේ. එෙැවින්, ඇතුගමලහි දර්ශනය කුරුණෑගල 
නගරයට ලොග  යුතුය.  

 

5'3.2  ÿ¾j,;d 

01' l=reKE., k.rfha wkkH;djh ie,ls,a,g fkd.ksñka j¾;udk 
ixj¾Okhka isÿù ;sîu' 
 

රූපය 5.9  ඇතුගරලහි දර්ශනය ආවරණය කරමින් රගාඩනැිලි හා දැන්ීම් පුවරු ඉදිකර තිබීම.  

     

 
 

 
 
  
  
  රූපය 5.10   රජපීල්ල උදයානය හා ඔරරලෝසු කනුව හුදකලා ීම 

 
 
 
 

 

  
  
රූපය 5.11  රජ මාලිගාව පිහිටි ස්ථාන හුදකලා ීම 

 
  

 

 
      මුලාශ්රය :  නගරික  සංවර්ධන  අධිකාරිය,   

    වයඹ පළාත් කාර්යාලය ,  2018   

 

     

 
 

 
ඇතුගමලහි දර්ශනය පිළිෙඳ සැලකිලිමත් මනාවී සිදුවන මගාඩනැගිලි  ා  දැන්වීම් පුවරු 
ඉදිකිරීම් ප්රධාන ගැටළුවක් මලස  ඳුනාග   ැක. එම නිසා නගර මධයමේ සිදුවන සිරස ්
සංවර්ධනය සඳ ා මඟ මපන්වීම් සැලැස්මක් මඟින්  මගාඩනැගිලි උස පාලනය කළ 
යුතුමේ.  
 

5'3'3 wjia:d  
1'    ufkdauh OdrKh iïnkaO iólaIKfha m%;sM, wkqj ck;djf.ka 

80]l uQ,sl u;lh we;=., ùu' 

රාජධානි යුගමේ සිට පැවති රජපිහිල්ල උදයානය, මදවන මලෝක යුද්ධමේ සිහිවටනයක් 
මස් ඉදිවුණ ඔරමලෝසු කණුව කුරුණෑගල නගරමේ අනනය ාවය විද ාපාන අංග මලස 
පැවතියද ලංකාමේ පස්වන රාජධානිය වීම ම ්තුමවන් මාලිගාව, මඟුල්මඩුව වැනි 
ඓති ාසික වැදගත් ස්ථාන නගරය තුල පැවතියද බ්රි ානය යුගයත් සමග උසාවිය, 
මපාලිසිය, පල්ලිය වැනි ඓති ාසික මගාඩනැගිලි අද දක්වා පැවතියද ම ජන ාවමගන් 
80%කමේ ම කය ඇතුගල මලස මකාේනිටියු සමීක්ෂණමේදී දැනගන්නට ලැබුණි. ඒ 
අනුව නගරමේ අනය ාවය රැකගනිමින් ආර්ික මධයස්ථානය මලස සංවර්ධනය කිරීමම් 
අභිමයෝගය මමම සැලැස්ම සතුමේ.  
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06 jk mßÉfþoh 
 
ie,eiau 

 

6'1   ixl,amSh ie,eiau 
 

 

මමම සංකල්පි  සැලැස්ම මගින් කුරුණෑගල නගරමේ අනාග  සංවර්ධන සැලසුමම් 
සංකල්පය දිශානතිය විදයමාන කරන අ ර නගරය තුළ  ඳුනාගත් සැලසුම් ගැටළු 
මග රවා ගනිමින් මයෝජි  ජාතික  ා ප්රාමද්ශීය සංවර්ධන වයාපෘති වල විභව ාවයන් 
ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ඒ සඳ ා සැළසුම් කණඩායම විසින්  දුනාගත් අනාග  නගර 
ආකෘතිය මමය තුළින් විද ා දැක්මේ. (සිතියම 6.1) 

කුරුණෑගල නගරය ඓති ාසිකව විකාශනය වූ  ඒක මක්න්ික නගරයක් මලස පවතින 
අ ර, එය ප්රධාන මාර්ග  මුවන  සන්ධීය නගරයක් වශමයන් නිර්මාණය වී ඇ . නගරමේ 
ස්වභාවය අධයනමේදී  ඳුනාගත් සැලසුම්මය ගැටලුවලට ම ්තුවක් මලස ද මමම ඒක 
මක්න්ික පිහිටීම දැක්විය  ැකිය. මමම  සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් නගරය ද්විත්ව 
මක්න්ික නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු මේ. එනම් වර් මාන ප්රධාන 
මංසන්ධිය ආ�  නගරය මස්වා පදනම් වූ ආර්ික මධයස්ථානයක්  මලසත් ගැට්ටුවාන 
අධිමේගී මාර්ගමේ අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානය  ා දුම්රිය ස්ථානය  පදනම් කරගත් 
ප්රවා න මධයස්ථානයක් මලසත් සංවර්ධනය කිරීමට අමපක්ෂා මකමර්. 

මස්වා ආර්ිකය පදනම්ව පවතින නගර මධයය ආ�  කලාපය  වදුරටත් පරිපාලනමය 
ආය න  ඇතුලත් මවනත් මස්වා සපයන ආය න ස්ථාපි  කරමින්  ා දැනට ඌන භාවි  
 ත්ත්වමේ ඇති ඉඩම් උපරිම භාවි යට පරිවර් නය කරමින් ජනග නය ආකර්ශණය කර 
ගැනීමටත් ඒ  ා සමගාමීව ගැට්ටුවාන ආ� ව දුම්රිය ස්ථානය, මධයම අධිමේගී මාර්ගය 
හුවමාරු මධයස්ථානය මුලික කරගත් ගමනාගමන මධයස්ථානයක් බිහිකරන අ ර, එම 
විභව ාවය පදනම්මකාට විශාල මන්වාසික සංවර්ධනයක් මමම ගැට්ටුවාන මධයස්ථානය 
ආසන්න කලාපමේ බිහිකිරීමට නියමි  මේ.   

මමම ද්විත්ව මක්න්ික නගරය පදනම් කර මගන පළමුව අධි නාගරික ලක්ෂණ සහි  
කලාපයකුත්, මදවනුව අර්ධ නාගරික ලක්ෂණ සහි  කලාපයකුත්, ම වනුව පිළිමවලින් 
නාගරික ලක්ෂණ අඩු වන පරිදි කලාප පිහිටුවීම මපන්නුම් කරයි.  

මමම මයෝජි  සංකල්පීය සැලැස්ම මඟින් ආර්ික, සාමාජයීය, මභෞතික  ා පාරිසරික යන 
සැලසුම් සාධක ඉස්මතු කරවන  තිරසාර සංවර්ධනයක් මගින් ගුණාත්මක මස්වා සපයන  
දිවයිමන් ප්රධාන නගරයක් වශමයන් ඇතුගල්පුරය 2030 වන විට සංවර්ධනය කිරීමට 
අමපක්ි යි.   

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau

ixl,amSh ie,eiau



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

84 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

 
  

 
 

සිතියම් අංක  6.1  සංකල්පීය සැලැස්ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - 2020  

ud¾. 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

85kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

 
  

 
 

සිතියම් අංක  6.1  සංකල්පීය සැලැස්ම 
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මයෝජි  ඉඩම් පරි රණ සැලැස්ම මගින් 2030 වර්ෂය වනවිට කුරුණෑගල නගරමේ  ඉඩම් 
භාවි ය නිරූපණය කරයි. සංකල්පීය සැලeeස්මමන්  ඳුනාගත් පරිදි දැනට ඒක මක්න්ියව 
පවතින කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය ද්වි මක්න්ීය නගරයක් මලස සංවර්ධනය 
කිරීමත් (සිතියම් අංක 6.2) ඊට අනුශාංගික වශමයන් උප නාගරික මධයස්ථාන 07ක් 
නාගරික ෙල ප්රමද්ශය තුළ සංවර්ධනය කිරීමත්, මීට අම රව  සැලසුම් කලාපය තුළ පිහිටි 
වැල්ලව, මාස්මපා , ම ව, කිරිවේල නාගරික මස්වා මධයස්ථාන වශමයන් සංවර්ධනය 
කිරීමද මමම සංවර්ධන සැලැස්මම් අරමුණ මේ.   

නගරය  තුල   දුනාගත්  සැලසුමය  ගැටළු  අවම  වන  පරිදි   ා  නගරය තුල  සංවෘ   අවකාශ  
වැඩිවන  ආකාරමයන්, ඉ ල  ඝනත්වයකින්  යුතු  පරිසරයක්  නිර්මාණය  කිරීම   ා  සන්ධීය  
නගරයක්  මලස  සංවර්ධනය  වන  නගරය  නිසි  සංවර්ධන  මාව කට  මයාමුකිරීමම්  
අමපක්ෂාමවන්, මක්න්ද්ර  මදකකින්  සමන්වි  වූ  වඩාත්  පුළුල් වූ  ම ා  නගරයක්  
නිර්මාණය  මමම  සැලැස්මමන්  නිරූපණය කරයි. රට තුල  ඇති  ඕනෑම  නගරයකට  
ප සුමවන් ලගා වීමම්   ැකියාවක්  ඇති  නගරක්  නිසාම  විධිමත්  ප්රවා න  සැලැස්මක්  
තුලින්  මාර්ග පද්ධතියට  අදාලව  ඇතිවිය   ැකි  ගැටලු  අවමවන  ආකාරමයන්  සැලැස්ම  
සකස ් මකාට  ඇ .  

ප්රවා න  සැලැස්මට  අනුග  වන  ආකාරයට  නගර මධයමයන්  පරිොහිරව  විසල්  වයාපෘති  
 දුන්වා දී  ඇති  අ ර,  ඒ   ා  සමගාමීව  කලාප  සැලසුම  තුලින්  සංවර්ධනයන්  නගරයට  
ඇදී  එන  ආකාරයට සැලසුම  සකස ් මකාට  ඇ . මයෝජි  විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය මඟින් 
සංවර්ධනය කරා මයාමු වී මනාමැති අභයන් ර කලාපමේ ඉඩම්  රඟකාරී සංවර්ධනයකට 
මයාමු කිරීමට සැලසුම් සකස් මකාට ඇ . එමගින් පවතින ඉඩම් ප   පරිදි පරිවර් නය 
කිරීමට අමපක්ෂා මකමර්.  

ජලාපව න  පද්ධතිය  ඇතුළු  සියලු  යටි ල  ප සුකම්  වලින්  සමන්වි   නගර මධය කලාප 
සිරස්ව  සංවර්ධනය වීමට  විශාල  අනුග්ර යක්  ලොමදමින් වැඩි ඝනත්වයක් සහි  
කලාපයක් මලසත් පිළිමවලින් ඝනත්වය අඩු වන පරිදි  ඉඩම් පරි රණ රටාව සංවර්ධනය 
කිරීමටත් මමම සැලැස්මමන් අමපක්ෂා මකමර්.  

ඒ අනුව ප    රස් කඩවල් මගින් නගරය තුල නාගරික ලක්ෂණ විහිදී යන අයුරු 
නිරූපණය කරයි.  
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ඇතුගල ආ�තව නුවර මාර්ගය 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

ඉ    රසක්ඩ (රූපය 6.1) තුලින් ඇතුගල  ා ඒ ආ� ව නුවර පාමරහි මගාඩනැගිලි 
ඝනත්වය  ා ඉදිවිය යුතු ආකාරයද, නගර මධයමේ සිට නාගරික කලාප වල නාගරික 
ලක්ෂණ තිබිය යුතු ආකාරයද නිරූපනය කරයි.   

  

  

  

  

  

  

ඉ    රස්කඩ (රූපය 6.2) තුලින් මයෝජි   නාගරීකරණය  නගර  මධයමේ  සිට  දඹුල්ල  
මදසට  ස   මකාළඹ  මදසට  විහිමදන  ආකාරය  නිරූපනය කරයි. නගර  මධය  ආ� ව  
අධිඝනත්වමේ  සිට  ක්රමමයන්  ඝනත්වය  අඩුවන  ආකාරයට  ඉඩම්  පරි රණ  සැලැසම්  
සකස් කර  ඇ . 

 

 

 

 

  

  

රූපය 6.1. ඇතුගල සිට පුත්තලම රදසට නාගරීකරණය විහිදී යන ආකාරය 

පුත්තලම රදසට මහ නුවර රදසට 

දඹුල්ල රදසට රකාළඹ රදසට 

නගර මධය 

රූපය 6.2. නගර මධයරේ සිට රකාළඹ රදසට සහ දඹුල්ල රදසට නාගරීකරණය 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2020 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2020 

         

we;=., wdY%s;j kqjr ud¾.h



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

87kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

 
  

 
 

ඇතුගල ආ�තව නුවර මාර්ගය 
     

  

  

  

  

  

  

  

  

ඉ    රසක්ඩ (රූපය 6.1) තුලින් ඇතුගල  ා ඒ ආ� ව නුවර පාමරහි මගාඩනැගිලි 
ඝනත්වය  ා ඉදිවිය යුතු ආකාරයද, නගර මධයමේ සිට නාගරික කලාප වල නාගරික 
ලක්ෂණ තිබිය යුතු ආකාරයද නිරූපනය කරයි.   

  

  

  

  

  

  

ඉ    රස්කඩ (රූපය 6.2) තුලින් මයෝජි   නාගරීකරණය  නගර  මධයමේ  සිට  දඹුල්ල  
මදසට  ස   මකාළඹ  මදසට  විහිමදන  ආකාරය  නිරූපනය කරයි. නගර  මධය  ආ� ව  
අධිඝනත්වමේ  සිට  ක්රමමයන්  ඝනත්වය  අඩුවන  ආකාරයට  ඉඩම්  පරි රණ  සැලැසම්  
සකස් කර  ඇ . 

 

 

 

 

  

  

රූපය 6.1. ඇතුගල සිට පුත්තලම රදසට නාගරීකරණය විහිදී යන ආකාරය 

පුත්තලම රදසට මහ නුවර රදසට 

දඹුල්ල රදසට රකාළඹ රදසට 

නගර මධය 

රූපය 6.2. නගර මධයරේ සිට රකාළඹ රදසට සහ දඹුල්ල රදසට නාගරීකරණය 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2020 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, වයඹ පළාත් කාර්යාලය - 2020 

         

     

 

සිතියම් අංක 6.2  රයෝජිත ඉඩම් පරිහරණ  සැලැස්ම - 2030    
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6'3'  fN!;sl yd iudchSh wmr jHqy myiqlï  

ixj¾Ok ie,eiau 
 
6'3'1'  fiajd ie,iqï 
    

6'3'1'1  fhdað; ckdjdi ie,eiau 
කුරුණෑගල �ස්�ක්කය �වයිමන් අමනකුත් �ස්�ක්ක සමඟ සංසන්දනය කිරිමම් දී  
ස්වභාවික ආපදා අවම   ැනි ලා භූමියකි.  ජාතික මභෞතික සැලැස්මම් සුසැඳි, සුරැකි, 
මසාදුරු බිමක් යන දැක්ම පදනම් කරමගන ආපදා අවම මන්වාසික කටයුතු සඳ ා සුදුසු 
මද්ශගුණික පරිසරයක් සහි  ප්රමද්ශයක් මලස කුරුණෑගල  ඳුනාමගන ඇ . 2050  
වර්ෂය වන විට කුරුණෑගල මමමට්රා කලාපය  තුල ලක්ෂ 10කට ආසන්න  ජනග නක් 
අමපක්ෂා කරන අ ර,  කුරුණෑගල නාගරික සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය තුළ 2030 වන විට 
250,000ක මන්වාසික ජනග න  වර්ධනයක් ඇති කිරීමට  අවශය යටි ල ප සුකම් 
ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා සැලසුම් සකස් කර ඇ .   

මමහිදී අනාග  ජනග නයට අවශය ඉඩම් සපයා ගැනීම සඳ ා අ යාවශය ම ත් බිම්  ැර 
අමනකුත් ඉඩම්  ැකි ාක් මන්වාසික සංවර්ධනයට මයදවීම ජනවාස සැලැස්මම් 
අරමුණයි. (වගු අංක 6.1  ා 6.2) 
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6'3'  fN!;sl yd iudchSh wmr jHqy myiqlï  

ixj¾Ok ie,eiau 
 
6'3'1'  fiajd ie,iqï 
    

6'3'1'1  fhdað; ckdjdi ie,eiau 
කුරුණෑගල �ස්�ක්කය �වයිමන් අමනකුත් �ස්�ක්ක සමඟ සංසන්දනය කිරිමම් දී  
ස්වභාවික ආපදා අවම   ැනි ලා භූමියකි.  ජාතික මභෞතික සැලැස්මම් සුසැඳි, සුරැකි, 
මසාදුරු බිමක් යන දැක්ම පදනම් කරමගන ආපදා අවම මන්වාසික කටයුතු සඳ ා සුදුසු 
මද්ශගුණික පරිසරයක් සහි  ප්රමද්ශයක් මලස කුරුණෑගල  ඳුනාමගන ඇ . 2050  
වර්ෂය වන විට කුරුණෑගල මමමට්රා කලාපය  තුල ලක්ෂ 10කට ආසන්න  ජනග නක් 
අමපක්ෂා කරන අ ර,  කුරුණෑගල නාගරික සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය තුළ 2030 වන විට 
250,000ක මන්වාසික ජනග න  වර්ධනයක් ඇති කිරීමට  අවශය යටි ල ප සුකම් 
ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා සැලසුම් සකස් කර ඇ .   

මමහිදී අනාග  ජනග නයට අවශය ඉඩම් සපයා ගැනීම සඳ ා අ යාවශය ම ත් බිම්  ැර 
අමනකුත් ඉඩම්  ැකි ාක් මන්වාසික සංවර්ධනයට මයදවීම ජනවාස සැලැස්මම් 
අරමුණයි. (වගු අංක 6.1  ා 6.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

වගු අංකය 6.1  කලාප අනුව රයෝජිත නිවාස  ඝනත්වය - 2030  
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විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 
 

259 67 2.50 103 27 

වැව ආ�  සංචාරක  ා විමශ්ෂ 
මන්වාසික කලාපය 

3190 826 169.14 19 5 

මසෞඛය ආරක්ෂණ කලාපය 1888 489 42.27 45 12 

විමශ්ෂ සංවර්ධන කලාපය 2018 523 78.08 26 7 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 47178 12222 650.95 72 19 

මශ්ර සංවර්ධන කලාපය 2 85268 22090 2517.35 34 9 

කර්මාන්  කලාපය 2561 663 201.13 13 3 

මිශ්ර  මන්වාසික කලාපය 65158 16880 3853.28 17 4 

මිශ්ර සංවර්ධන  පර්යන්  කලාපය 10350 2681 592.07 17 5 

අඩු ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය 30162 7814 2532.01 12 3 

එකතුව  248,031 64,257 10,638.78 - - 
  

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

පදිංචිය සඳ ා සුදුසු මන්වාසික භූමි  ඳුනා ගැනීමට සිදුකළ  ාක්ෂණික විග්ර  (ජීවත්වීමම් 
සුදුසු ාවය සද ා වන විශ්මල්ෂණය, විභව ා  විශ්මල්ෂණය, පරිසර සංමේදී ා 
විශ්මල්ෂණය) මඟින්  ඳුනාගන්නා ලද පරිදි සැලසුම් කලාපය ඝනත්ව කලාප 10 ක් 
යටමත් සංවර්ධනය කිරීමට අමපක්ෂා මකමර්. ඉ   වගු අංක 6.1 මඟින් 2030 නගර 
සංවර්ධන සැලැස්මමන් නගර සභා පරිශ්රය ආ�  ප්රධානම කලාපය වන මිශ්ර සංවර්ධන 
කලාපය 01  සද ා ම ක්. 01ට නිවාස 19ක්  ා  මිශ්ර සංවර්ධන  කලාපය 02 සඳ ා ම ක්. 
01ට නිවාස 9ක් මලසද ගණනය කර ඇ . ඒ අනුව ම ා නගර සභාව ඇතුළත් නාගරික 
කලාපය  ා ම ා නගර සභාව වටා පිහිටි එයට ආසන්න ම කලාපය  වන මිශ්ර සංවර්ධන  
කලාපය 02 සඳ ා අවශය සියලු අපරවු  ප සුකම් ලොදීම තුලින් එම කලාප  වදුරටත් 
ජනග න ආකර්ෂණ ප්රමද්ශ ෙවට පත් කිරීමට අමපක්ි ය.  

මිශ්ර සංවර්ධන පර්යන්  කලාපයට ඇතුලත් ප්රමද්ශය මලස සැලැස්මමන්  ඳුනාමගන ඇති 
මස්වා සපයන කුඩා නාගරික මධයස්ථාන වන ම ව,  මාසම්පා , කිරිවවුල  ා වැල්ලව 
යන උප මධයස්ථාන වල පවතින සමාජ අපරවු  ප සුකම්වල ගුණාත්මක  ා 
ප්රමාණාත්මක භාවය වැඩි කරමින් එම ප්රමද්ශ මධය ජන ඝනත්ව කලාප මලස සංවර්ධනය 
කිරීමට  ඳුනාමගන ඇ . එමමන්ම අඩු ඝනත්ව මන්වාසික කලාපමයහි පිහිටි  
කෘිකාර්මික ඉඩම් (මපාල් වගාව සහි  ඉඩම්)  ඒ ආකාරයටම ආරක්ෂා කර ගනිමින් 
මගවතු මලස  වදුරටත් පවතින අ ර, මන්වාසික භාවි ය සඳ ා මයාමු කිරීමට සැලසුම්  
කරනු ලැමබ්. (සිතියම් අංක 6.3) 
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සිතියම් අංක 6.3 රයෝජිත ජනාවාස සැලැස්ම - 2030   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  

  

^2021-2030&
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සිතියම් අංක 6.3 රයෝජිත ජනාවාස සැලැස්ම - 2030   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  

  

     

 

වගු අංකය 6.2 - 2030  වර්ෂය සඳහා ජනගහනය හා නිවාස පුරරෝකථන  
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විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 200 259 2.00 52 67 59 15 

වැව ආ�  සංචාරක  ා විමශ්ෂ 
මන්වාසික කලාපය 

2450 3190 2.00 635 826 740 192 

මසෞඛය ආරක්ෂණ කලාපය 1450 1888 2.00 376 489 438 113 

විමශ්ෂ සංවර්ධන කලාපය 1550 2018 2.00 402 523 468 121 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය  36100 47178 2.00 9352 12222 11078 2870 

මශ්ර සංවර්ධන කලාපය 2 59700 85268 2.75 15466 22090 25568 6624 

කර්මාන්  කලාපය  1800 2561 2.75 466 663 761 197 

මිශ්ර  මන්වාසික කලාපය  45620 65158 2.75 11819 16880 19538 5062 

මිශ්ර සංවර්ධන  පර්යන්  කලාපය  7950 10350 2.00 2060 2681 2400 622 

අඩු ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය  24696 30162 1.50 6398 7814 5466 1416 

එකතුව  181516 248031  47025 64257 66515 17232 
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උපකල්පන   

පවතින ජනග න වර්ධන මේගය, මන්වාසික සංවර්ධනය සඳ ා ඇති විභව ා, අපරවූ  
ප සුකම් සඳ ා යන වියදම, මභෞතික සාධක  ා පාරිසරික  ත්ත්වය, අනාග   සංවර්ධන 
නැමියාව යනාදිය ම  ෙර  ැබීමක් සිදුකර අනාග  ජනග න වර්ධන අනුපා ය 
උපකල්පනය කරන ලදී. කුටුම්භයක සිටින පුද්ගලයන්gසංඛයාවb3.86 ක් 

මලසbඋපකල්පනයnකරNඇ .  

මයෝජි  ජනග න වයාපති සැලැස්ම මඟින් 2030 වන විට 250,000 ක ජනග නයක් 
කුරුණෑගල නාගරික කලාපය තුලට අමපක්ෂා කරයි. එම ජනග න වර්ධනයට 
සාමපක්ෂව නිවාස  අවශය ාවය  ප   සට මන් දක්වා ඇ . 
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වගු අංකය 6.3 - 2030  වර්ෂරේ දී ලබාදිය යුතු නිවාස සංඛ්යාව 

2030 වන විට වැඩි වන  නිවාස සංඛයාව (2017-2030 අ ර මවනස)  17232 

නිවාස මනාමැති පවුල් සංඛයාව  1350 

රක්ෂි යන් තුළ අනවසර පදිංචි පවුල් සංඛයාව 786 

එකතුව  - මුළු නිවාස  අවශය ාවය - 2030  19368 

අඩු කලා - සාමානය වාර්ික නිවාස වර්ධන මේගය අනුව 2030 සඳ ා නිවාස 

වැඩිවීම.  

12397 

2030 වර්ෂමේ දී ඉදිකළ යුතු නිවාස සංඛයාව  6971 
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උපකල්පන  

2012-2017 නිවාස වර්ධන මේගය අනුව වාර්ික නිවාස වර්ධන මේගය 1.77ක් මලස 
උපකල්පනය කරන ලදී.  
 

2016 ජන  ා සංඛයා මල්ඛණ මදපාර් මම්න්තුමේ දත් යන්ට අනුව,  නිවාස ඒකකයක 
මාසික සාමානය  ආදායම් මට්ටම   සැලකිල්ලට ගනිමින් 2030 වර්ෂය  වන විට අවශය 
කරන නිවාස සංඛයාව  (6971) ආදායම් මට්ටම් අනුව කාණඩ 04 ක් යටමත් ප   
වගුමවන් දක්වා ඇ .  
 
වගු අංක 6.4 -  2030 වර්ෂරේදී ලබාදියයුතු නිවාස සංඛ්යාව ආදායම් මට්ටටම අනුව වර්ගීකරණය කිරීම.  
 

ආදායම 
(රුපියල්) 

නිවාස කාණ්ඩය නිවාස අවශය 
ප්රමාණය 

ප්රතිශයක් රලස 

23000ට අඩු  අඩු ආදායම් නිවාස  718 10% 

23000-63700  මධය ආදායම නිවාස (ප ළ) 2605 37% 

63700-115,000 මධය ආදායම නිවාස (ඉ ළ ) 2430 35% 

115000 වැඩි සුමඛෝපමභෝගි  1218 18% 

එකතුව  නිවාස  6971 100% 
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ඉ   වගුව අනුව අඩු ආදායම් ලාභීන් සඳ ා (අනවසර පදිංචිකරුවන්  ා නිවාස මනාමැති) 
නිවාස 718 ක්ද , මධය ආදායම් ලාභීන් (ප ල) සඳ ා නිවාස 2605 ක්ද මධය ආදායම් 
ලාභින් (ඉ ල) සඳ ා නිවාස 2430 ක්  ා සුමඛෝපමභෝගී නිවාස 1218 ක් ලොදිය යුතු අ ර,  
ඒ සඳ ා  ඳුනාගන්නා ලද නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති  වගු අංක 6.5 ස  සිතියම් අංක 6.4  
මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇ .  

ඒ අනුව මමම කලාප වල නිවාස අවශය ාවය ම ල් නිවාස වයාපෘති �යාත්මක කිරීම 
තුළින් සැපයීමට  අවශය ඉඩම්  ඳුනාමගන නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති �යාත්මක කිරීම 
මයෝජනා කර ඇ .  
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�යාත්මක  ක්රමමේදය :  
 

❖ රජමේ නිල නිවාස පිහිටි ඌන භාවි මයන් යුත් ඉඩම්වල ම ල් නිවාස සංකීර්ණ 

 ඉදිකිරීම. 

❖  ඳුනාගත් මපෞද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමමන් පසු මපෞද්ගලික  

ආමයෝජකයින්  ර ා නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති �යාත්මක කිරීම. 

 

ස්ථානය 
භූමිරේ 

ප්රමාණය 
(අක්කර ) 

අවශය නිවාස සංඛ්යාව  

අඩු 
ආදායම්  

මධය ආදායම 
(පහළ)  

මධය ආදායම 
(ඉහළ)  

සුරඛ්ෝපරභෝි  

පැල්ලන්මදණිය 
මගෝනගම  න්දිය අසල 
නිවාස වයාපෘතිය 

03 - - 375 250 
 

මදාරටියාව නිවාස 
වයාපෘතිය 

05 - - 450 250 

දඹුල්ල පාර නිවාස 
වයාපෘතිය  02 - 90 90 - 

වැව රවුම නිවාස 
වයාපෘතිය  12 - - 650 500 

ගැට්ටුවාන නිවාස 
වයාපෘතිය 

05 - 150 150 50 

ස යවාදි නිවාස 
වයාපෘතිය 

0.5 - - - 200 

ම රලියාවල නිවාස 
වයාපෘතිය 

02 - 600 - - 

 ාල්පාර නිවාස 
වයාපෘතිය 

15  950 500 - 

විල්මගාඩ නිවාස 
වයාපෘතිය 

02 500 - - - 

කවුඩාවත්  
(ඇස්වැද්දුම) නිවාස 
වයාපෘතිය 

04 - 300 300 - 

වඳුරාගල නිවාස 
වයාපෘතිය  02 - 450 - - 

වැ ැර නගරසභා 
නිලනිවාස භුමිය  1.5 - 200 - - 

නගර සභා ඉඩම  
(සුසාන භුමිය අසල)  0.5 - 50 - - 

මලියමද්ව පිරිමි විදු ල 
ඉදිරිපිට  0.5 - - 30 - 

එකතුව  55 750 2670 2515 1300 
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�යාත්මක  ක්රමමේදය :  
 

❖ රජමේ නිල නිවාස පිහිටි ඌන භාවි මයන් යුත් ඉඩම්වල ම ල් නිවාස සංකීර්ණ 

 ඉදිකිරීම. 

❖  ඳුනාගත් මපෞද්ගලික ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමමන් පසු මපෞද්ගලික  

ආමයෝජකයින්  ර ා නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති �යාත්මක කිරීම. 

 

ස්ථානය 
භූමිරේ 

ප්රමාණය 
(අක්කර ) 

අවශය නිවාස සංඛ්යාව  

අඩු 
ආදායම්  

මධය ආදායම 
(පහළ)  

මධය ආදායම 
(ඉහළ)  

සුරඛ්ෝපරභෝි  

පැල්ලන්මදණිය 
මගෝනගම  න්දිය අසල 
නිවාස වයාපෘතිය 

03 - - 375 250 
 

මදාරටියාව නිවාස 
වයාපෘතිය 

05 - - 450 250 

දඹුල්ල පාර නිවාස 
වයාපෘතිය  02 - 90 90 - 

වැව රවුම නිවාස 
වයාපෘතිය  12 - - 650 500 

ගැට්ටුවාන නිවාස 
වයාපෘතිය 

05 - 150 150 50 

ස යවාදි නිවාස 
වයාපෘතිය 

0.5 - - - 200 

ම රලියාවල නිවාස 
වයාපෘතිය 

02 - 600 - - 

 ාල්පාර නිවාස 
වයාපෘතිය 

15  950 500 - 

විල්මගාඩ නිවාස 
වයාපෘතිය 

02 500 - - - 

කවුඩාවත්  
(ඇස්වැද්දුම) නිවාස 
වයාපෘතිය 

04 - 300 300 - 

වඳුරාගල නිවාස 
වයාපෘතිය  02 - 450 - - 

වැ ැර නගරසභා 
නිලනිවාස භුමිය  1.5 - 200 - - 

නගර සභා ඉඩම  
(සුසාන භුමිය අසල)  0.5 - 50 - - 

මලියමද්ව පිරිමි විදු ල 
ඉදිරිපිට  0.5 - - 30 - 

එකතුව  55 750 2670 2515 1300 
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6.3.1.2    අධයාපන පහසුකම් සංවර්ධන සැලැස්ම 
 

2030 වර්ෂය වන විට  අමපක්ි  250,000 ක වූ මන්වාසික ජනග නයට අවශය ප්රාථමික 
 ා ද්විතීක අධයාපන ප සුකම් ඇති කිරිම මමම සැලැස්මමන් අමපක්ෂා මකමර්.  

වගු අංකය 6.6 - 2030 වර්ෂයට  පාසැල් වල සිසුන් සඳහා පවතින ඉල්ලුම.  
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ම  නගර සභා ෙල 
ප්රමද්ශමේ පාසල් වල 
සිසුන් සංඛයාව   

31929  5534  26395  7169  26395  33564  

ප්රාමද්ශීය සභා ෙල 
ප්රමද්ශමේ පාසල්වල 
සිසුන් සංඛයාව  

19040  30793  -13753  41717  -13753  27964  

මුළු සැලසුම් ෙල 
ප්රමද්ශමේ වර් මාන 
පාසල්වල ධාරි ාවය   

-  -  

- සිසුන් 
13753 ම  
නගර සභාමේ 
පාසල්වලට 
සංක්රමණය 
මේ.   

- 2030 වර්ෂමේදී 
සිසුන් 13753 ම  
නගර සභාමේ 
පාසල් වලට 
සංක්රමණය 
මේයැයි 
උපකල්පනය කර 
ඇ .   

-  -  

පාසල් සඳ ා අනාග  
ඉල්ලුම.  

-  -  -  -  -  -  

ම  නගර සභාමවහි 
මවනස  

1635  -  -  -  -  -  

ප්රාමද්ශීය සභාමවහි 
මවනස   

8924  -  -  -  -  -  

මුළු ශිෂය සංඛයාව  10559 -  -  -  -  -  
ම  නගර සභාමේ පාසල් 
සංඛයාව  

13 -  -  -  -  -  

ම  නගර සභා පාසල් වැඩි 
දියුණු කල යුතු 
අවශය ාවය  (ශිෂය 
සංඛයාව) 

1635 -  -  -  -  -  

ප්රාමද්ශීය සභාමවහි පාසල් 
සංඛයාව  

46 -  -  -  -  -  

වැඩි දියුණු කළ යුතු 
අවශය ාවය (ශිෂය 
සංඛයාව) 

8924 -  -  -  -  -  

  

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& 2020 
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ඉ   වගුව අනුව 2030 වර්ෂය වන විට කුරුණෑගල සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය තුළ  පාසල් 
යන වයමස් ළමුන් 10,600 ක් පමණ වැඩි මවනු ඇ ැයි අමපක්ෂා කරන අ ර, එම ළමුන් 
සඳ ා විධිමත් අධයාපනයක් ලොදීමට පාසල්වල ප සුකම් ගුණාත්මක  ා ප්රමාණාත්මක  
සැපයිය යුතුය. ඒ සඳ ා ප   සඳ න් පාසල් පද්ධතිය  වැඩි දියුණු කිරිමට අවශය සැලසුම් 
සකස් කළ යුතුය.  

කුරුණෑගල නගරය තුල ප්රමද්ශමේ ප්රධාන පාසල් 13 ක් ස්ථානග වී ඇති අ ර, නගර සභා 
ෙල ප්රමද්ශය තුල පදිංචි පාසල් යන වයමස් ළමුන් මමන් 06 ගුණයක සිසුන් ප්රමාණයක් 
මමම පාසල් වල  අධයාපනය ලෙයි. නගර මධයමේ ඇති පාසල්  ව දුරටත්  ප්රවර්ධනය 
මනාකර නගරය ආසන්නමේ ප්රධාන මාර්ග ආ� ව නව පාසල් පද්ධතියක්  දුන්වා දීම 
අ යාවශය කාරණයක් මේ. එම  ඳුනාගත් ස්ථාන ප    වගු අංක 6.7  ා සිතියම් අංක 6.5 
මඟින් දක්වා ඇ .  
  

වගු අංකය 6.7 සංවර්ධනය කිරීමට රයෝජිත පාසල් - 2030  

පාසරල් නම 
නව 

ඉදිකිරීම් 

පවතින  තත්ත්වය 
වැඩිදියුණු කිරීම. 

රත්ගල්ල ජාතික පාසල   

තිරගම මධය ම ා විදයාලය - ම ව    

මහින්ද විදයාලය - ගැට්ටුවාන    

සුදර්ශන ම ා විදයාලය  - උඩෙදලව   

විශ්වමලෝක විදයාලය    

ඇතුගල්පුර කුමර විදයලය    

වැල්ලව ම ා විදයාලය   

ම ා විදයාලය - මෙෝයගමන්   

මාස්මපා  ම ා විදයාලය   
  

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& 2020 
 

මමම සැලැස්ම තුලින් නගරය තුල පාසල්වල ගුණාත්මක භාවමේ වර්ධනයක් පමණක් 
අමපක්ෂා කරන අ ර, පවතින ප්රමාණාත්මක භාවය එමලසම පවතින විට ඒ සමාන 
ආකාරමයන් නගරමයන් පරිොහිරව පිහිටි (ප්රාමද්ශීය සභා සිමාමේ පිහිටි) මස්වා නගරමේ 
පාසල්වල ගුණාත්මක  ා ප්රමාණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම තුලින් දැනට නගරමේ 
පාසල්වලට පවතින දැඩි ඉල්ලුම  වලක්වා ගැනීම තුළින් නගර මධයමේ වා න  දෙදයට 
විසඳුමක් ලො මදනු ලැමබ්. 

මමම සැලැස්ම මඟින් මන්වාසික ජනග නයට අවශය පරිදි  අධයාපන ප සුකම් ලොදීම 
ප්රධාන අරමුණ මේ. එම අරමුණ 2030 සැලැස්ම මඟින් පරිපුර්ණ කර ගැනීමට 
ෙලාමපාමරාත්තු මේ.  
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ඉ   වගුව අනුව 2030 වර්ෂය වන විට කුරුණෑගල සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය තුළ  පාසල් 
යන වයමස් ළමුන් 10,600 ක් පමණ වැඩි මවනු ඇ ැයි අමපක්ෂා කරන අ ර, එම ළමුන් 
සඳ ා විධිමත් අධයාපනයක් ලොදීමට පාසල්වල ප සුකම් ගුණාත්මක  ා ප්රමාණාත්මක  
සැපයිය යුතුය. ඒ සඳ ා ප   සඳ න් පාසල් පද්ධතිය  වැඩි දියුණු කිරිමට අවශය සැලසුම් 
සකස් කළ යුතුය.  

කුරුණෑගල නගරය තුල ප්රමද්ශමේ ප්රධාන පාසල් 13 ක් ස්ථානග වී ඇති අ ර, නගර සභා 
ෙල ප්රමද්ශය තුල පදිංචි පාසල් යන වයමස් ළමුන් මමන් 06 ගුණයක සිසුන් ප්රමාණයක් 
මමම පාසල් වල  අධයාපනය ලෙයි. නගර මධයමේ ඇති පාසල්  ව දුරටත්  ප්රවර්ධනය 
මනාකර නගරය ආසන්නමේ ප්රධාන මාර්ග ආ� ව නව පාසල් පද්ධතියක්  දුන්වා දීම 
අ යාවශය කාරණයක් මේ. එම  ඳුනාගත් ස්ථාන ප    වගු අංක 6.7  ා සිතියම් අංක 6.5 
මඟින් දක්වා ඇ .  
  

වගු අංකය 6.7 සංවර්ධනය කිරීමට රයෝජිත පාසල් - 2030  

පාසරල් නම 
නව 

ඉදිකිරීම් 

පවතින  තත්ත්වය 
වැඩිදියුණු කිරීම. 

රත්ගල්ල ජාතික පාසල   

තිරගම මධය ම ා විදයාලය - ම ව    

මහින්ද විදයාලය - ගැට්ටුවාන    

සුදර්ශන ම ා විදයාලය  - උඩෙදලව   

විශ්වමලෝක විදයාලය    

ඇතුගල්පුර කුමර විදයලය    

වැල්ලව ම ා විදයාලය   

ම ා විදයාලය - මෙෝයගමන්   

මාස්මපා  ම ා විදයාලය   
  

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& 2020 
 

මමම සැලැස්ම තුලින් නගරය තුල පාසල්වල ගුණාත්මක භාවමේ වර්ධනයක් පමණක් 
අමපක්ෂා කරන අ ර, පවතින ප්රමාණාත්මක භාවය එමලසම පවතින විට ඒ සමාන 
ආකාරමයන් නගරමයන් පරිොහිරව පිහිටි (ප්රාමද්ශීය සභා සිමාමේ පිහිටි) මස්වා නගරමේ 
පාසල්වල ගුණාත්මක  ා ප්රමාණාත්මක භාවය වැඩි දියුණු කිරීම තුලින් දැනට නගරමේ 
පාසල්වලට පවතින දැඩි ඉල්ලුම  වලක්වා ගැනීම තුළින් නගර මධයමේ වා න  දෙදයට 
විසඳුමක් ලො මදනු ලැමබ්. 

මමම සැලැස්ම මඟින් මන්වාසික ජනග නයට අවශය පරිදි  අධයාපන ප සුකම් ලොදීම 
ප්රධාන අරමුණ මේ. එම අරමුණ 2030 සැලැස්ම මඟින් පරිපුර්ණ කර ගැනීමට 
ෙලාමපාමරාත්තු මේ.  
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6.3.1.3  රසෞඛ්ය පහසුකම් සංවර්ධන සැලැස්ම  

 

2030 වර්ෂමේ අමපක්ි  250,000කින් යුතු මන්වාසික ජනග නයට ස  2030 
සංසරණය ජනග නයට ප්රමාණවත් පරිදි මසෞඛය ප සුකම් ලොදීම මමම සැලැස්මමන් 
අමපක්ෂා මකමර්. 

දැනට මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා මරෝ ල් කරා ධදනිකව 26,000 න් පමණ ජන ාවක් 
නගරය කරා පැමිමණන අ ර,එය සංසරණ ජනග නය වන 300,000 න් 8.6%  
ප්රතිශ යකි.  

2030 වර්ෂය වන විට මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා  පැමිමණන  ජනග නය වැඩි වන සංසරණ 
ජනග නයට සාමපක්ෂව වැඩිවන  ෙව උපකල්පනය මකමර්.  ඒ අනුව, 2030 වන විට 
අමපක්ි  ධදනික සංසරණ ජනග නය වන  500,000 න් මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා 
පැමිමණන ජනග නය  43,000 ක් මලස  ගනනය කර ඇ . 
 

ඒ අනුව 2030 වර්ෂය වන විට මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා ධදනිකව පැමිමණන ජනග නය 
43,000 ක් මලස උපකල්පනය කර ඒ සඳ ා අවශය පරිදි කුරුණෑගල ශීක්ෂණ මරෝ මල්  
මානව  ා මභෞතික ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට අමපක්ෂා මකමර්. දැනට කුරුණෑගල 
ශීක්ෂණ මරෝ ල් භූමිමයන් වැඩි ප්රතිශ යක්   නි ම ල් මගාඩනැගිලි වලින්  ආවරණය වී 
ඇ . මරෝ ල් භූමිය තුළ සිරස් සංවර්ධනයක් ඇති කරමින් භූමිමේ උපරිම 
ඵලදායකත්වයක් ලො ගැනීමට අමපක්ෂා මකමර්.  

සංවර්ධන සැලැස්මමන් උප මස්වා නගර  මලස  ඳුනාගන්නා ලද ම ව, වැල්ලව යන 
ප්රමද්ශයන්මේ  පවතින මරෝ ල් වල ප සුකම් ගුණාත්මකව  ා ප්රමාණාත්මකව වැඩි දියුණු 
කිරීමට  ා මාස්මපා , කිරිවවුල යන මධයස්ථානවල නව ප්රාමද්ශීය මරෝ ල් ස්ථාපි  
කිරීමම් අවශය ාවය  මමම සැලැස්මමන් මපන්වාදී  ඇ . 

ඒ අනුව ම ව  ා වැල්ලව අවට  ප්රමද්ශයට, මස්වාව ලොමදන  ම ව   ා වැල්ලව මරෝ ල් 
වල ධවදයවරු, මගාඩනැගිලි  ා උපකරණ ප්රමාණාත්මකව  ා ගුණාත්මක භාවය 
වැඩිදියුණු කිරීම මමම සැලැස්මමන් අමපක්ි ය.  වද, මාස්මපා   ා මල්ලවපිටිමේ 
පවතින මසෞඛය සායන මධයස්ථානද වැඩි දියුණු කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇ . (සිතියම්  
අංක 6.6) 

 වද කුරුණෑගල නගරමේ පවතින ප්රධාන මරෝ ලට ස  ඒ අවට පවතින මසෞඛය  ා 
සම්ෙන්ද මපෞද්ගලික අංශමේ �යාකාරකම් කාර්යක්ෂම මලස පවත්වාමගන යාම සද ා 
විමශ්ෂ මසෞඛය ප්රවර්ධන කලාපයද මමම සැලැස්ම මගින් මයෝජනා කර ඇ .  
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6.3.1.3  රසෞඛ්ය පහසුකම් සංවර්ධන සැලැස්ම  

 

2030 වර්ෂමේ අමපක්ි  250,000කින් යුතු මන්වාසික ජනග නයට ස  2030 
සංසරණය ජනග නයට ප්රමාණවත් පරිදි මසෞඛය ප සුකම් ලොදීම මමම සැලැස්මමන් 
අමපක්ෂා මකමර්. 

දැනට මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා මරෝ ල් කරා ධදනිකව 26,000 න් පමණ ජන ාවක් 
නගරය කරා පැමිමණන අ ර,එය සංසරණ ජනග නය වන 300,000 න් 8.6%  
ප්රතිශ යකි.  

2030 වර්ෂය වන විට මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා  පැමිමණන  ජනග නය වැඩි වන සංසරණ 
ජනග නයට සාමපක්ෂව වැඩිවන  ෙව උපකල්පනය මකමර්.  ඒ අනුව, 2030 වන විට 
අමපක්ි  ධදනික සංසරණ ජනග නය වන  500,000 න් මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා 
පැමිමණන ජනග නය  43,000 ක් මලස  ගනනය කර ඇ . 
 

ඒ අනුව 2030 වර්ෂය වන විට මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා ධදනිකව පැමිමණන ජනග නය 
43,000 ක් මලස උපකල්පනය කර ඒ සඳ ා අවශය පරිදි කුරුණෑගල ශීක්ෂණ මරෝ මල්  
මානව  ා මභෞතික ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට අමපක්ෂා මකමර්. දැනට කුරුණෑගල 
ශීක්ෂණ මරෝ ල් භූමිමයන් වැඩි ප්රතිශ යක්   නි ම ල් මගාඩනැගිලි වලින්  ආවරණය වී 
ඇ . මරෝ ල් භූමිය තුළ සිරස් සංවර්ධනයක් ඇති කරමින් භූමිමේ උපරිම 
ඵලදායකත්වයක් ලො ගැනීමට අමපක්ෂා මකමර්.  

සංවර්ධන සැලැස්මමන් උප මස්වා නගර  මලස  ඳුනාගන්නා ලද ම ව, වැල්ලව යන 
ප්රමද්ශයන්මේ  පවතින මරෝ ල් වල ප සුකම් ගුණාත්මකව  ා ප්රමාණාත්මකව වැඩි දියුණු 
කිරීමට  ා මාස්මපා , කිරිවවුල යන මධයස්ථානවල නව ප්රාමද්ශීය මරෝ ල් ස්ථාපි  
කිරීමම් අවශය ාවය  මමම සැලැස්මමන් මපන්වාදී  ඇ . 

ඒ අනුව ම ව  ා වැල්ලව අවට  ප්රමද්ශයට, මස්වාව ලොමදන  ම ව   ා වැල්ලව මරෝ ල් 
වල ධවදයවරු, මගාඩනැගිලි  ා උපකරණ ප්රමාණාත්මකව  ා ගුණාත්මක භාවය 
වැඩිදියුණු කිරීම මමම සැලැස්මමන් අමපක්ි ය.  වද, මාස්මපා   ා මල්ලවපිටිමේ 
පවතින මසෞඛය සායන මධයස්ථානද වැඩි දියුණු කිරීමට ද සැලසුම් කර ඇ . (සිතියම්  
අංක 6.6) 

 වද කුරුණෑගල නගරමේ පවතින ප්රධාන මරෝ ලට ස  ඒ අවට පවතින මසෞඛය  ා 
සම්ෙන්ද මපෞද්ගලික අංශමේ �යාකාරකම් කාර්යක්ෂම මලස පවත්වාමගන යාම සද ා 
විමශ්ෂ මසෞඛය ප්රවර්ධන කලාපයද මමම සැලැස්ම මගින් මයෝජනා කර ඇ .  
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ප්රධාන මාර්ග 05 ක් සම්ෙන්ධ වන මංසන්ධි නගරයක් වශමයන් කුරුණෑගල නගරය 
ඓති ාසිකව විකාශනය වී ඇ . එනම් අමේපුස්ස - �කුණාමලය මාර්ගය, කටුගස්ම ාට- 
පුත් ලම් මාර්ගය, මීගමුව මාර්ගය යන ප්රධාන මාර්ග මේ. මම් නිසා දිවයිමන් උතුරු 
නැමගනහිර, මධයම, ෙටහිර යන  සියලුම පළාත්වලට ඉ ා ප සුමවන් ප්රමේශකත්වය 
ලො ග   ැකි නගරයක් වශමයන් කුරුණෑගල නගරය  ප්රසිද්ධියට පත්වී ඇ . ප්රධාන 
මාර්ග ජාලය එකිමනකට සම්ෙන්ධ වුවත් නගරය  ා නගර අවට ප්රමද්ශමේ අභයන් රික 
මාර්ගවල අන් ර් සම්ෙන්ධ ාවය ඉ ා දුර්වල මට්ටමක පවතී. මම් නිසා සියලුම 
ගමනාගමන කටයුතු නගර මධය  ර ා සිදු කිරීම නිසා කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවන්හි දී අධික 
ගමනාගමන  දෙදයක් දක්නට ඇ .  

 වද මංසන්ධිය මූලික කරගත් ඓති ාසික විකාශනයක් ඇති කුරුණෑගල නගරය 
රාජධානි සමමයහි  ා � ානය සමමේ සිට පරිපාලන මධයස්ථානයක් වීම නිසා රාජය 
ආය න ෙහු රයක් නගර මධයමේ ස්ථානග වී ඇ . මම් නිසා පරිපාලන මස්වා ලො 
ගැනීමට එන මස්වාලාභීන් නිසාද මාර්ග  දෙදයක් ඇති මේ. (උදා : උසාවි සංකිර්ණය, 
පළාත් සභාව, දිස්�ක් මල්කම් කාර්යාලය, මපාලිසිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, නගර 
සභාව) අභයන් ර  මාර්ග පද්ධතිමේ ප්රමේශකත්ව  දුර්වලකම නිසා ප්රධාන මාර්ග මදපස 
මර්ඛීය සංවර්ධනයක් දක්නට ලැමබ්. මමමගින් ද වා න ගමනාගමනයට ොධා සිදුව ඇ . 
මම් සඳ ා උපායමාර්ගික සැලැස්ම මඟින් විකල්ප මාර්ග ජාලයක්  ා අභයන් ර මාර්ග 
සංවර්ධනය සඳ ා අවශය සැලසුම් සකස් කර ඇ .  

අධික ගමනාගමන   දෙදය නිසා නාගරික ජන ජිවී ය පීඩා කාරී වීම, නාගරික පරිසරය 
දුෂණය මමන්ම නාගරික ආර්ික කටයුතු ප්රවර්ධනයටද ොධා එල්ල වී ඇ . එමමන්ම 
නාගරික ජන ජීවි ය මනාමයකුත් මසෞඛය ගැටලු වලට මුහුණ දීමට සිදුව තිමබ්. 
විමශ්ෂමයන් පාසල් යන කුඩා ළමුන් පාසල තුළ පැය 08 කාලයක් දුෂණය වන වායුව 
ආඝ්රා ණය කිරීම නිසා ස්වසන අොධයන්ට  මගාදුරු වන ෙව මසෞඛය අංශය මඟින් කරන 
ලද සමීක්ෂණ මඟින්   වුරු වී ඇ . එමමන්ම මවළඳ ප්රජාව  ම  වයාපාරික කටයුතු 
සඳ ාද  ගැටලුවක් ඇති වී ඇති ෙව ප්රකාශ කරයි.  

එමමන්ම ජාතික සංවර්ධන වයාපෘති මලස �යාත්මක මධයම අධිමේගී මාර්ගය 
කුරුණෑගල නගරය  ර ා ගමන් කිරීම,  මපාල්ග මවල සිට කුරුණෑගල දක්වා ද්විත්ව 
දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය, කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා දුම්රිය මාර්ග දීර්ඝ කිරීම යන 
වයාපෘතීන්  වල ප්රතිලාභ නගරය මව  ලොගනිමින් කාර්යක්ෂම ප්රවා න මධයස්ථානයක් 
මලස කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය කිරීම නූ න ප්රවා න සැලැස්මම් ප්රධාන අරමුණකි. 
මය�ජි  ගමනාගමන සැලැස්ම �යාත්මක වීම තුළින්  වර් මානමේ මමන්ම අනාග  
සංවර්ධනමයන්ද ජනි  වන ගමනාගමන කටයුතු ඉ ා කාර්යක්ෂමව  ා ඵලදායි මලස 
ප්රවර්ධනය  කිරීම සඳ ා මමම සැලැස්ම  ඳුන්වාදී ඇ .  
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ප්රධාන මාර්ග 05 ක් සම්ෙන්ධ වන මංසන්ධි නගරයක් වශමයන් කුරුණෑගල නගරය 
ඓති ාසිකව විකාශනය වී ඇ . එනම් අමේපුස්ස - �කුණාමලය මාර්ගය, කටුගස්ම ාට- 
පුත් ලම් මාර්ගය, මීගමුව මාර්ගය යන ප්රධාන මාර්ග මේ. මම් නිසා දිවයිමන් උතුරු 
නැමගනහිර, මධයම, ෙටහිර යන  සියලුම පළාත්වලට ඉ ා ප සුමවන් ප්රමේශකත්වය 
ලො ග   ැකි නගරයක් වශමයන් කුරුණෑගල නගරය  ප්රසිද්ධියට පත්වී ඇ . ප්රධාන 
මාර්ග ජාලය එකිමනකට සම්ෙන්ධ වුවත් නගරය  ා නගර අවට ප්රමද්ශමේ අභයන් රික 
මාර්ගවල අන් ර් සම්ෙන්ධ ාවය ඉ ා දුර්වල මට්ටමක පවතී. මම් නිසා සියලුම 
ගමනාගමන කටයුතු නගර මධය  ර ා සිදු කිරීම නිසා කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවන්හි දී අධික 
ගමනාගමන  දෙදයක් දක්නට ඇ .  

 වද මංසන්ධිය මූලික කරගත් ඓති ාසික විකාශනයක් ඇති කුරුණෑගල නගරය 
රාජධානි සමමයහි  ා � ානය සමමේ සිට පරිපාලන මධයස්ථානයක් වීම නිසා රාජය 
ආය න ෙහු රයක් නගර මධයමේ ස්ථානග වී ඇ . මම් නිසා පරිපාලන මස්වා ලො 
ගැනීමට එන මස්වාලාභීන් නිසාද මාර්ග  දෙදයක් ඇති මේ. (උදා : උසාවි සංකිර්ණය, 
පළාත් සභාව, දිස්�ක් මල්කම් කාර්යාලය, මපාලිසිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, නගර 
සභාව) අභයන් ර  මාර්ග පද්ධතිමේ ප්රමේශකත්ව  දුර්වලකම නිසා ප්රධාන මාර්ග මදපස 
මර්ඛීය සංවර්ධනයක් දක්නට ලැමබ්. මමමගින් ද වා න ගමනාගමනයට ොධා සිදුව ඇ . 
මම් සඳ ා උපායමාර්ගික සැලැස්ම මඟින් විකල්ප මාර්ග ජාලයක්  ා අභයන් ර මාර්ග 
සංවර්ධනය සඳ ා අවශය සැලසුම් සකස් කර ඇ .  

අධික ගමනාගමන   දෙදය නිසා නාගරික ජන ජිවී ය පීඩා කාරී වීම, නාගරික පරිසරය 
දුෂණය මමන්ම නාගරික ආර්ික කටයුතු ප්රවර්ධනයටද ොධා එල්ල වී ඇ . එමමන්ම 
නාගරික ජන ජීවි ය මනාමයකුත් මසෞඛය ගැටලු වලට මුහුණ දීමට සිදුව තිමබ්. 
විමශ්ෂමයන් පාසල් යන කුඩා ළමුන් පාසල තුළ පැය 08 කාලයක් දුෂණය වන වායුව 
ආඝ්රා ණය කිරීම නිසා ස්වසන අොධයන්ට  මගාදුරු වන ෙව මසෞඛය අංශය මඟින් කරන 
ලද සමීක්ෂණ මඟින්   වුරු වී ඇ . එමමන්ම මවළඳ ප්රජාව  ම  වයාපාරික කටයුතු 
සඳ ාද  ගැටලුවක් ඇති වී ඇති ෙව ප්රකාශ කරයි.  

එමමන්ම ජාතික සංවර්ධන වයාපෘති මලස �යාත්මක මධයම අධිමේගී මාර්ගය 
කුරුණෑගල නගරය  ර ා ගමන් කිරීම,  මපාල්ග මවල සිට කුරුණෑගල දක්වා ද්විත්ව 
දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය, කුරුණෑගල සිට දඹුල්ල දක්වා දුම්රිය මාර්ග දීර්ඝ කිරීම යන 
වයාපෘතීන්  වල ප්රතිලාභ නගරය මව  ලොගනිමින් කාර්යක්ෂම ප්රවා න මධයස්ථානයක් 
මලස කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය කිරීම නූ න ප්රවා න සැලැස්මම් ප්රධාන අරමුණකි. 
මය�ජි  ගමනාගමන සැලැස්ම �යාත්මක වීම තුළින්  වර් මානමේ මමන්ම අනාග  
සංවර්ධනමයන්ද ජනි  වන ගමනාගමන කටයුතු ඉ ා කාර්යක්ෂමව  ා ඵලදායි මලස 
ප්රවර්ධනය  කිරීම සඳ ා මමම සැලැස්ම  ඳුන්වාදී ඇ .  
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ඉ   සිතියම අංක 6.7 මගින් ප්රවා න සැලැස්ම නිරූපනය කරන අ ර, ප   සද න් උපාය මාර්ග එහි 
අන් ර්ග මකාට ඇ .  
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6.3.2.1 උපාය මාර්ග 01  --  බාහිර  වට රවුම්  මාර්ගය සංවර්ධනය  කිරීම.   

(සාරගම සිට වඳුරාගල  ර ා ගැට්ටුවාන ස  විල්ොව සිට මල්ලව පිටිය දක්වා විකල්ප 
මාර්ග) (මල්ලවපිටිය සිට උයන්දන  ර ා යේගපිටිය ස  යේගපිටිය සිට සාරගම දක්වා 
විකල්ප මාර්ග ) 
 

වගු අංකය 6.8  භාහිර වටරවුම් මාර්ගරේ විකල්ප මාර්ග 

මාර්ගරේ නම ( ආරම්භය හා අවසානය ) මාර්ග දුර නව ඉදිකිරීම් දුර මාර්ග පළල 

සාරගම සිට වදුරාගල  6.94 2.62 12 

වදුරාගල සිට ගැට්ටුවාන  3.33 2.15 24 

විල්ොව සිට මල්ලවපිටිය  4.81 1.05 12 

මල්ලවපිටිය සිට යේගපිටිය  4.68 0 15 

යේගපිටිය සිට සාරගම  7.76 0 12 
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සිතියම්අංක 6.7 ප්රවා න සැලැස්ම හි නිරූපනය වන ආකාරයට ොහිර වට රවුම් මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා කර ඇති අ ර එහි ප්රධාන ම  ා අ යවශය මාර්ගයක් මලස 
වදුරාගල සිට ගැට්ටුවාන දක්වා මකාටස පළමු අධියර මලස සංවර්ධනය කල යුතුය.  
 
  

6.3.2.2 උපාය මාර්ග  02   
  
❖ වර්තමාන දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි භූමිය බහු මාධය ප්රවාහන මධයස්ථානයක් රලස   

සංවර්ධනය කිරීම.   

වර් මාන දුම්රිය ස්ථානය, මධයම අධිමේගී මාර්ගය  ා පවතින මාර්ග පද්ධතිය මනාව 
සම්ෙන්ද කරමින් දුම්රිය ස්ථානය අසල භුමි පරිශ්රය පදනම්ව ෙහු කාර්ය ප්රවා න 
මධයස්ථානයක් මගාඩ නැගීමම් අවශය ාවය සැලසුමමන් මපන්වාමදන අ ර, ඒ සමග 
රමටහි මධයග  පිහිටීමද සැලකිල්ලට මගන වඩාත් පුළුල් මස්වා මධයස්ථානයක් මලස  
ප්රවා නය මුල්කරගත් නව සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම මමම උපාය මාර්ගමයන් අද ස් 
මකමර්.  

❖ ගැට්ටුවාන සිට නගර මධය දක්වා නුවර මාර්ගය මංතිරු 06 දක්වා සංවර්ධනය   
කිරිම. (ප්රවාහන ේවාරය)  

මධයම අධිමේගී අන් ර් හුවමාරුව  ා ප්රධාන ෙස්නැවතුම්පල අ ර, කි.මි 01 ක පමණ 
දුරක් පවති. අධිමේගී මාර්ගය තුලින් වා න ඇතුල් කිරිම පිටකිරිමත් සමඟ ඒ10 මාර්ගමේ 
දැඩි වා න  දෙදයක් ඇති මේ. ඒ සඳ ා අන් ර් හුවමාරුව  ා නගර මධය අ ර, 
කාර්යක්ෂම ගමනාගමනයක් ඇති කිරිම සඳ ා එම මාර්ගය මංතිරු 06 ක මාර්ගයක් මලස 
පුළුල් කිරිම අ යාවශය මේ. වර් මාන නගරය  ා ගැට්ටුවාන ආ� ව ඇතිවන ප්රධානම 
ප්රමේශය වන ෙැවින් ඉ ා විශාල මස්වා මට්ටමක් මමම  මාර්ගය තුලින් ලො දිය යුතුය.  

 

     

 

6.3.2.3   උපාය මාර්ග  03 --  ප්රාරේශීය අභයන්තර මාර්ග පුළුල් කිරිම.   

නගරමේ අභන් ර ප්රමද්ශවල පටුමාර්ග, මභෞතිකව සංවර්ධනය මනාවූ මාර්ග, එකිමනක 
සම්ෙන්ධ මනාවූ මාර්ග පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරිම තුළින් එම මාර්ග අ ර ඇතිවන ගමන් 
වාර ගණන ඉ ල දැමිය  ැකිය.  ඒ තුලින් මාර්ග මදපස සිදුවන සංවර්ධනය අභයන් ර 
ප්රමද්ශවලට වයාප  කර  නාගරික ප්රමද්ශය පුළුල් කිරීම මමම උපාය මාර්ගමේ අරමුණයි 
(සිතියම් අංක 6.7). රැකියා කරන ජන ාවට නගර මධයමයන් පරිභාහිරව මන්වාසික ඉඩම් 
වලට මනා ප්රමේෂකත්වයක් ඇති කිරීම තුලින් මන්වාසික ජනග නය ඉ ල නැංවිය 
 ැකිය. ඒ අනුව ප   දැක්මවන මාර්ග පද්දතිය වඩා කාර්යක්ෂම මාර්ග ජාලයක් මලස 
පුළුල් විය යුතුය. පළල් විය යුතු ප්රමාණයන් වයපෘති විස රයන්හි සද න් මේ.   

  

වගු අංකය 6.9 -  පුළුල් කලයුතු අභයන්තර මාර්ග  

i. ජයන්තිපුර  - විල්ොව  මර්ගය 
ii. සර්මවෝදය මාව   

iii. සුමනදාස මාව   
iv. ම ්නමුල්ල පාර  
v. අලමකාලමදනිය පාර  

vi. වැවරවුම් පාර  
vii. සුන්දරාමපාල පාර 

viii. කුඩා ගල්ගමුව පාර 

ix. කවුඩාවත්  - අලමකාළමදණිය 
මාර්ගය  

x. විල්මගාඩ වත්  මාර්ගය 
xi. සුමංගල මාව  

xii. ම රලියාවල පාර  
xiii. ෙණඩාරනායක මාව   
xiv. පුබුදු මාව  
xv. මල්කඩුවාව වටරේම් මාර්ගය  

xvi. කවුඩවත්  මාව   
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6.3.2.4 - උපාය මාර්ග 04  -  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ග පුළුල් කිරීම් - (මංතීරු 04 දක්වා)  

කුරුණෑගල නගරය ජාතික වශමයන් මංසන්දියක් මලස �යාකරන අ ර, එවැනි නගරයක 
මාර්ග පද්දතිය මනා මලස පුළුල් වී තිබිය යුතුය. වර් මානය වන විට මාර්ගවල නිර්මාණය  
කරන ලද වා න ධාරි ාවය ඉක්මවා යාම නිසා මාර්ග වල මස්වා මට්ටම ඉක්මවා යමින් 
පවතී.  එෙැවින් ම ා මාර්ග,  අවශය ාවය අනුව  පුළුල් කළ යුතුය. 
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මාර්ගය පළල් කලයුතු රකාටස 

A006 අමේපුස්ස-කුරුණෑගල �කුණාමල මාර්ගය 
 

➢ මරේලන්ඩ වත්  සිට වැ ැර දක්වා  
➢ මපාල්අත් ාපිටිය සිට ෙඩගමුව දක්වා  

A010 කටුගස්ම ාට - පුත් ලම් මාර්ගය  
 

➢ මල්ලවපිටිය  න්දිමේ සිට තිත් වැල්ල 
දක්වා  

B247  කුරුණෑගල - මීගමුව මාර්ගය  ➢ කුරුණෑගල සිට  මගපල්ලව දක්වා 

B 084 අභයන් ර  වට රවුම් මාර්ගය  ➢ යන් ම්පලාව සිට පුවක්ගස්  න්දිය- 
කඳුරුගස්  න්දිය  ර ා ගැට්ටුවාන දක්වා  
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6.3.2.1 උපාය මාර්ග 01  --  බාහිර  වට රවුම්  මාර්ගය සංවර්ධනය  කිරීම.   

(සාරගම සිට වඳුරාගල  ර ා ගැට්ටුවාන ස  විල්ොව සිට මල්ලව පිටිය දක්වා විකල්ප 
මාර්ග) (මල්ලවපිටිය සිට උයන්දන  ර ා යේගපිටිය ස  යේගපිටිය සිට සාරගම දක්වා 
විකල්ප මාර්ග ) 
 

වගු අංකය 6.8  භාහිර වටරවුම් මාර්ගරේ විකල්ප මාර්ග 

මාර්ගරේ නම ( ආරම්භය හා අවසානය ) මාර්ග දුර නව ඉදිකිරීම් දුර මාර්ග පළල 

සාරගම සිට වදුරාගල  6.94 2.62 12 

වදුරාගල සිට ගැට්ටුවාන  3.33 2.15 24 

විල්ොව සිට මල්ලවපිටිය  4.81 1.05 12 

මල්ලවපිටිය සිට යේගපිටිය  4.68 0 15 

යේගපිටිය සිට සාරගම  7.76 0 12 
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සිතියම්අංක 6.7 ප්රවා න සැලැස්ම හි නිරූපනය වන ආකාරයට ොහිර වට රවුම් මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා කර ඇති අ ර එහි ප්රධාන ම  ා අ යවශය මාර්ගයක් මලස 
වදුරාගල සිට ගැට්ටුවාන දක්වා මකාටස පළමු අධියර මලස සංවර්ධනය කල යුතුය.  
 
  

6.3.2.2 උපාය මාර්ග  02   
  
❖ වර්තමාන දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි භූමිය බහු මාධය ප්රවාහන මධයස්ථානයක් රලස   

සංවර්ධනය කිරීම.   

වර් මාන දුම්රිය ස්ථානය, මධයම අධිමේගී මාර්ගය  ා පවතින මාර්ග පද්ධතිය මනාව 
සම්ෙන්ද කරමින් දුම්රිය ස්ථානය අසල භුමි පරිශ්රය පදනම්ව ෙහු කාර්ය ප්රවා න 
මධයස්ථානයක් මගාඩ නැගීමම් අවශය ාවය සැලසුමමන් මපන්වාමදන අ ර, ඒ සමග 
රමටහි මධයග  පිහිටීමද සැලකිල්ලට මගන වඩාත් පුළුල් මස්වා මධයස්ථානයක් මලස  
ප්රවා නය මුල්කරගත් නව සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම මමම උපාය මාර්ගමයන් අද ස් 
මකමර්.  

❖ ගැට්ටුවාන සිට නගර මධය දක්වා නුවර මාර්ගය මංතිරු 06 දක්වා සංවර්ධනය   
කිරිම. (ප්රවාහන ේවාරය)  

මධයම අධිමේගී අන් ර් හුවමාරුව  ා ප්රධාන ෙස්නැවතුම්පල අ ර, කි.මි 01 ක පමණ 
දුරක් පවති. අධිමේගී මාර්ගය තුලින් වා න ඇතුල් කිරිම පිටකිරිමත් සමඟ ඒ10 මාර්ගමේ 
දැඩි වා න  දෙදයක් ඇති මේ. ඒ සඳ ා අන් ර් හුවමාරුව  ා නගර මධය අ ර, 
කාර්යක්ෂම ගමනාගමනයක් ඇති කිරිම සඳ ා එම මාර්ගය මංතිරු 06 ක මාර්ගයක් මලස 
පුළුල් කිරිම අ යාවශය මේ. වර් මාන නගරය  ා ගැට්ටුවාන ආ� ව ඇතිවන ප්රධානම 
ප්රමේශය වන ෙැවින් ඉ ා විශාල මස්වා මට්ටමක් මමම  මාර්ගය තුලින් ලො දිය යුතුය.  

 

     

 

6.3.2.3   උපාය මාර්ග  03 --  ප්රාරේශීය අභයන්තර මාර්ග පුළුල් කිරිම.   

නගරමේ අභන් ර ප්රමද්ශවල පටුමාර්ග, මභෞතිකව සංවර්ධනය මනාවූ මාර්ග, එකිමනක 
සම්ෙන්ධ මනාවූ මාර්ග පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරිම තුළින් එම මාර්ග අ ර ඇතිවන ගමන් 
වාර ගණන ඉ ල දැමිය  ැකිය.  ඒ තුලින් මාර්ග මදපස සිදුවන සංවර්ධනය අභයන් ර 
ප්රමද්ශවලට වයාප  කර  නාගරික ප්රමද්ශය පුළුල් කිරීම මමම උපාය මාර්ගමේ අරමුණයි 
(සිතියම් අංක 6.7). රැකියා කරන ජන ාවට නගර මධයමයන් පරිභාහිරව මන්වාසික ඉඩම් 
වලට මනා ප්රමේෂකත්වයක් ඇති කිරීම තුලින් මන්වාසික ජනග නය ඉ ල නැංවිය 
 ැකිය. ඒ අනුව ප   දැක්මවන මාර්ග පද්දතිය වඩා කාර්යක්ෂම මාර්ග ජාලයක් මලස 
පුළුල් විය යුතුය. පළල් විය යුතු ප්රමාණයන් වයපෘති විස රයන්හි සද න් මේ.   

  

වගු අංකය 6.9 -  පුළුල් කලයුතු අභයන්තර මාර්ග  

i. ජයන්තිපුර  - විල්ොව  මර්ගය 
ii. සර්මවෝදය මාව   

iii. සුමනදාස මාව   
iv. ම ්නමුල්ල පාර  
v. අලමකාලමදනිය පාර  

vi. වැවරවුම් පාර  
vii. සුන්දරාමපාල පාර 

viii. කුඩා ගල්ගමුව පාර 

ix. කවුඩාවත්  - අලමකාළමදණිය 
මාර්ගය  

x. විල්මගාඩ වත්  මාර්ගය 
xi. සුමංගල මාව  

xii. ම රලියාවල පාර  
xiii. ෙණඩාරනායක මාව   
xiv. පුබුදු මාව  
xv. මල්කඩුවාව වටරේම් මාර්ගය  

xvi. කවුඩවත්  මාව   
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6.3.2.4 - උපාය මාර්ග 04  -  

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ග පුළුල් කිරීම් - (මංතීරු 04 දක්වා)  

කුරුණෑගල නගරය ජාතික වශමයන් මංසන්දියක් මලස �යාකරන අ ර, එවැනි නගරයක 
මාර්ග පද්දතිය මනා මලස පුළුල් වී තිබිය යුතුය. වර් මානය වන විට මාර්ගවල නිර්මාණය  
කරන ලද වා න ධාරි ාවය ඉක්මවා යාම නිසා මාර්ග වල මස්වා මට්ටම ඉක්මවා යමින් 
පවතී.  එෙැවින් ම ා මාර්ග,  අවශය ාවය අනුව  පුළුල් කළ යුතුය. 
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මාර්ගය පළල් කලයුතු රකාටස 

A006 අමේපුස්ස-කුරුණෑගල �කුණාමල මාර්ගය 
 

➢ මරේලන්ඩ වත්  සිට වැ ැර දක්වා  
➢ මපාල්අත් ාපිටිය සිට ෙඩගමුව දක්වා  

A010 කටුගස්ම ාට - පුත් ලම් මාර්ගය  
 

➢ මල්ලවපිටිය  න්දිමේ සිට තිත් වැල්ල 
දක්වා  

B247  කුරුණෑගල - මීගමුව මාර්ගය  ➢ කුරුණෑගල සිට  මගපල්ලව දක්වා 

B 084 අභයන් ර  වට රවුම් මාර්ගය  ➢ යන් ම්පලාව සිට පුවක්ගස්  න්දිය- 
කඳුරුගස්  න්දිය  ර ා ගැට්ටුවාන දක්වා  
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6.3.2.5   උපාය මාර්ග  05 --  මුත්රතට්ටුගල ගුවන්  පාලම ඉදිකිරිම.   

දුම්රිය මාර්ගය, අමේපුස්ස �කුණාමලය මාර්ගය (A006)  ර ා මුත්ම ට්ටුගල ප්රමද්ශමේදී 
ගමන් කිරීම නිසා දිනකට මමම දුම්රිය  රස් මාර්ගය  ැට වරක් පමණ  වැසිමට සිදුවීම 
ම  මමම මාර්ගමේ සුමට ප්රවා නය සඳ ා ොධාවක් වී ඇ . එමමන්ම අධිමේගී මාර්ගමේ 
අන් ර් හුවමාරුව සංවර්ධනයත් සමඟ ගැට්ටුවාන මුත්ම ට්ටුගල ප්රමද්ශමේ සංවර්ධන 
නැමියාව ඉ ළ යනු ලෙයි.  වද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධයයනයන් මඟින් 2021 
වර්ෂය වන  විට මමම මාර්ගමේ වා න ධාරි ාවය ඉ ළ මගාස් උග්ර වා න  දෙදයක් ඇති 
වන මට්ටමට පත්වන ෙව පැ ැදිලිවී ඇ . ඒ අනුව එම ගැටළුව විසඳීම සඳ ා 
මුත්මත්ට්ටුගල දුම්රිය  රස්මාර්ගය  ර ා  ගුවන් පාලම ඉදිකල යුතු ය.  

  

6.3.2.6   උපාය මාර්ග 06  

• වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම.  

අධි ඝනත්ව වාණිජ සංවර්ධනයට අවශය වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම තුලින් නගර 
මධයමේ මාර්ග මදපස වා න නව ා  ැබීම නිසා ඇතිවන මාර්ග  දෙදය අවම කර 
කාර්යක්ෂම නගරයක් ෙවට පත් කිරීම.   

 

• නගරය තුලට ඇදී එන පුද්ගලික ෙස් රථ ගාල් කිරීම සද ාත් මපාදු රථ නැවතුම් 
සඳ ාත් මවන් මවන් වශමයන් වා න නැවතුම් ස්ථාන  දුනාමගන ඇ . (සිතියම් 
අංක 6.8 ) එම  දුනාගත් ස්ථාන මපාදු වා න නැවතුම් ස්ථාන සමග මිශ්ර සංවර්ධන 
වයපෘති මලස �යාත්මක කිරීමට අද ස් මකමර් 

 

රපෞේගලික රථ නැවතුම් සඳහා රයෝජිත ස්ථාන 

01. නගර මධයය  වා න නැවතුම් සංකීර්ණය    

02. මධයයම  මපාදු මවළදමපාල  
03. ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානය ආ�  නැවතුම් ස්ථාන  
04. උඩවල්මපාල (විකල්ප මාර්ගය සම්ෙන්ද වන ස්ථානය)  

05. කදුරුගස් න්දිය (විනිසුරු නිල නිවාස ආ� ) 

06. නාවින්න මරෝ ල ඉදිරිපිට  
07. ම ා මරෝ ල ඉදිරිපිට 

08. පුවක්ගස් න්දිය  ප්රා.මල්.කා ඉදිරිපිට (ඇත්කද වි ාරය සතු ඉඩම) 
09. චතුරස්ර මාව  මයෝජි  වා න නැවතුම්පල  

10. දකුණු ඩිමපෝවට අයත් ඉඩම (නුවර පාර ) 

11. යන් ම්පලාව ඉඩම  
12. මකාළඹ පාමර් මලියමද්ව ොලිකාව ඉදිරිපිට පුරන් වූ  කුඹුර  
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6.3.2.5   උපාය මාර්ග  05 --  මුත්රතට්ටුගල ගුවන්  පාලම ඉදිකිරිම.   

දුම්රිය මාර්ගය, අමේපුස්ස �කුණාමලය මාර්ගය (A006)  ර ා මුත්ම ට්ටුගල ප්රමද්ශමේදී 
ගමන් කිරීම නිසා දිනකට මමම දුම්රිය  රස් මාර්ගය  ැට වරක් පමණ  වැසිමට සිදුවීම 
ම  මමම මාර්ගමේ සුමට ප්රවා නය සඳ ා ොධාවක් වී ඇ . එමමන්ම අධිමේගී මාර්ගමේ 
අන් ර් හුවමාරුව සංවර්ධනයත් සමඟ ගැට්ටුවාන මුත්ම ට්ටුගල ප්රමද්ශමේ සංවර්ධන 
නැමියාව ඉ ළ යනු ලෙයි.  වද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධයයනයන් මඟින් 2021 
වර්ෂය වන  විට මමම මාර්ගමේ වා න ධාරි ාවය ඉ ළ මගාස් උග්ර වා න  දෙදයක් ඇති 
වන මට්ටමට පත්වන ෙව පැ ැදිලිවී ඇ . ඒ අනුව එම ගැටළුව විසඳීම සඳ ා 
මුත්මත්ට්ටුගල දුම්රිය  රස්මාර්ගය  ර ා  ගුවන් පාලම ඉදිකල යුතු ය.  

  

6.3.2.6   උපාය මාර්ග 06  

• වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම.  

අධි ඝනත්ව වාණිජ සංවර්ධනයට අවශය වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම තුලින් නගර 
මධයමේ මාර්ග මදපස වා න නව ා  ැබීම නිසා ඇතිවන මාර්ග  දෙදය අවම කර 
කාර්යක්ෂම නගරයක් ෙවට පත් කිරීම.   

 

• නගරය තුලට ඇදී එන පුද්ගලික ෙස් රථ ගාල් කිරීම සද ාත් මපාදු රථ නැවතුම් 
සඳ ාත් මවන් මවන් වශමයන් වා න නැවතුම් ස්ථාන  දුනාමගන ඇ . (සිතියම් 
අංක 6.8 ) එම  දුනාගත් ස්ථාන මපාදු වා න නැවතුම් ස්ථාන සමග මිශ්ර සංවර්ධන 
වයපෘති මලස �යාත්මක කිරීමට අද ස් මකමර් 

 

රපෞේගලික රථ නැවතුම් සඳහා රයෝජිත ස්ථාන 

01. නගර මධයය  වා න නැවතුම් සංකීර්ණය    

02. මධයයම  මපාදු මවළදමපාල  
03. ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානය ආ�  නැවතුම් ස්ථාන  
04. උඩවල්මපාල (විකල්ප මාර්ගය සම්ෙන්ද වන ස්ථානය)  

05. කදුරුගස් න්දිය (විනිසුරු නිල නිවාස ආ� ) 

06. නාවින්න මරෝ ල ඉදිරිපිට  
07. ම ා මරෝ ල ඉදිරිපිට 

08. පුවක්ගස් න්දිය  ප්රා.මල්.කා ඉදිරිපිට (ඇත්කද වි ාරය සතු ඉඩම) 
09. චතුරස්ර මාව  මයෝජි  වා න නැවතුම්පල  

10. දකුණු ඩිමපෝවට අයත් ඉඩම (නුවර පාර ) 

11. යන් ම්පලාව ඉඩම  
12. මකාළඹ පාමර් මලියමද්ව ොලිකාව ඉදිරිපිට පුරන් වූ  කුඹුර  

  

^2021-2030&
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6.3.2.7  ප්රවාහන සැලැස්රම් අරේක්ෂිත අරමුණු   

ප්රමේශකත්වමේ ගුණාත්මකභාවය  ා ප්රමාණාත්මක භාවය අනාග  සංවර්ධනමේ  
ප්රධානම විභව ාවයයි.. ප්රමේශකත්වමේ ගුණාත්මක භාවය සංවර්ධනමේ සීග්ර ාවය ඇති  
කරයි. ජාතික මභෞතික සැලැස්ම මඟින් මයෝජි  ෙස්නාහිර - නැමගනහිර සංවර්ධන 
ද්වාරමයහි පිහිටි ප්රධාන නාගරික මධයස්ථානය මලස කුරුණෑගල නගරය  ඳුනාමගන 
ඇ . අනාග  සංවර්ධනයට සාමපක්ෂව ප්රවා න ප සුකම් ප්රවර්ධනය කිරීම අ යාවශය 
සාධකයකි.  

2021 වර්ෂමේ විවෘ  කිරීමට අමපක්ි  මධයම අධිමේගී මාර්ගය  ා එහි අන් ර් හුවමාරු 
මධයස්ථාන 02 ක් කුරුණෑගල නගරය ආසන්නමේ ස්ථානග  වීම මඟින් සංසරණය වන 
රථවා න සඳ ා ප සු ප්රමේශකත්වය ලොදීම ගමනාගමන සැලැස්මම් ප්රධාන  අරමුණකි.   

ගැට්ටුවාන අන් ර් හුවමාරු  මධයස්ථානය මූලික කරගනිමින් මයෝජි  ගමනාගමනය 
මුල්කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානය ස්ථාපි  වීමත් සමඟ වර් මාන නගරමේ වු ය 
මමන්ම ආර්ිකමය වශමයන් ප්රවර්ධනය සිදුවන ෙවට අමපක්ෂා මකමර්. එමගින් 
සැලැස්මම් දැක්ම වන ඇතුගල වටමකාට නැමගන වයඹ ම ා නගරය කරා ලගාවීමට මමම 
සැලැස්ම  ඉව ල් වනු  ඇ . මයෝජි  විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය නිසා නාගරික ෙල ප්රමද්ශය 
අවට ඌන සංවර්ධනයක් පවතින ප්රමද්ශ සීග්ර සංවර්ධනයක් කරා මමම ය වීමම්  ැකියාව 
ලැමබ්. මමම විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය නගරමේ ආර්ික ප්රවර්ධනයට මමන්ම මන්වාසික 
සංවර්ධනයට ද ඵලදායි වයාපෘතියක් ෙවට  ඳුනාග   ැකිය. එමස්ම නගරමේ පිහිටි වට 
රවුම් මාර්ගය  ා නගරාසන්න ප්රධාන අභයන් ර මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කිරීම මඟින් එම 
ප්රමද්ශවල ඉඩම් භාවි ය මවනස් කරමින් වාණිජමය වටිනාකමක් ලො දීමම්  ැකියාවද 
ලොග   ැකිය.  

ම නුවර ප්රධාන මාර්ගය ගැට්ටුවාමන් සිට නගර මධය දක්වා මංතීරු 06 කින් සංවර්ධනය 
කිරීම මඟින් (Transit Corridor) ගැට්ටුවාන  ා නගර මධය අ ර අන් ර් සම්ෙන්ධ ාවය 
ඇති කර එමඟින් නගරයට ආර්ිකමය ප්රතිලාභ ලො දීමට  ැකියාව ලැමබ්.  වද  
ගැට්ටුවාන මුත්ම ට්ටුගල ප්රමද්ශමේ ඇති වන සංවර්ධනයත් සමඟ  මුත්ම ට්ටුගල දුම්රිය 
 රස් මාර්ගය ම ්තුමවන් ඇති වන වා න  දෙදය  ව දුරටත් ආර්ික සංවර්ධනයට 
ොධාවක් වන ෙැවින්, මුත්ම ට්ටුගල ගුවන් පාලම ඉදිකිරීමට මයෝජනා මකමර්.  

ප්රවා න සැලැස්මම් ඉ   සියලු වයාපෘතීන් �යාත්මක වීමත් සමඟ නගරමේ කාර්ය ෙහුල 
අවස්ථාවල දී නගරය පසුකර ගමන් කිරීම සඳ ා ග වන කාලය  විනාඩි  45 සිට විනාඩි 
15 දක්වා අවම කිරීම යන පරමාර්ථය සඳ ා ලගාවිය  ැක.  

මමම අධිමේගී මාර්ගමේ ස  ොහිර විකල්ප මාර්ගය සංවර්ධනයත් සමඟ ලංකාමේ උතුරු 
කලාපමේ භාණඩ මෙදා ැරීමම් මධයස්ථානය මලසත්,  ෘතික අධයාපන මධයස්ථානය 
මලසත්  ා ඉ ළ ප්රමේශකත්වය ම ්තුමවන් අමුද්රවය ලො ගැනීමම්  ා නිෂ්පාදන 
මෙදා ැරීමම් කාර්යක්ෂම ාවය ඉ ළ යාම තුලින් කර්මාන් පුරය පුළුල් කර සංවර්ධනය 
කිරීමම්  ැකියාව ලැමබ්. එමඟින් ආර්ික විවිධාංගිකරණය තුලින් ආර්ික 
මකාරිමඩෝමවහි ප්රධාන ආර්ික මධයස්ථානය ෙවට පත්කළ  ැක.  

නගරය තුල වර් මාන �යාකාරකම් වල සංකලනය වීම ස  නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් 
සංකල්පය තුලින් අනාග මේ ෙලාමපාමරාත්තු වන නගර ආකෘතිය ලඟාකර ගැනීමට  
වඩාත් සුදුසු මාර්ග පද්ධතිය විකල්ප මාර්ග කිහිපයක් භාවි ා කර �යාකාරකම් ඒකාෙද්ද 
වීමම් විශ්මල්ෂණය විග්ර ය තුලින් විශ්මල්ෂනය කරන ලදී. ඒ අනුව සාරගම සිට 
මල්කඩුවාව, වදුරාගල, ගැට්ටුවාන දක්වාත්, විල්ොව සිට මල්ලවපිටිය දක්වාත් මාර්ගය 
වඩාත් සුදුසු විකල්ප මාර්ගය මලස  ඳුනා ගන්නා ලදී. (සිතියම් අංක 6.9 ස  6.10) 
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6.3.2.7  ප්රවාහන සැලැස්රම් අරේක්ෂිත අරමුණු   

ප්රමේශකත්වමේ ගුණාත්මකභාවය  ා ප්රමාණාත්මක භාවය අනාග  සංවර්ධනමේ  
ප්රධානම විභව ාවයයි.. ප්රමේශකත්වමේ ගුණාත්මක භාවය සංවර්ධනමේ සීග්ර ාවය ඇති  
කරයි. ජාතික මභෞතික සැලැස්ම මඟින් මයෝජි  ෙස්නාහිර - නැමගනහිර සංවර්ධන 
ද්වාරමයහි පිහිටි ප්රධාන නාගරික මධයස්ථානය මලස කුරුණෑගල නගරය  ඳුනාමගන 
ඇ . අනාග  සංවර්ධනයට සාමපක්ෂව ප්රවා න ප සුකම් ප්රවර්ධනය කිරීම අ යාවශය 
සාධකයකි.  

2021 වර්ෂමේ විවෘ  කිරීමට අමපක්ි  මධයම අධිමේගී මාර්ගය  ා එහි අන් ර් හුවමාරු 
මධයස්ථාන 02 ක් කුරුණෑගල නගරය ආසන්නමේ ස්ථානග  වීම මඟින් සංසරණය වන 
රථවා න සඳ ා ප සු ප්රමේශකත්වය ලොදීම ගමනාගමන සැලැස්මම් ප්රධාන  අරමුණකි.   

ගැට්ටුවාන අන් ර් හුවමාරු  මධයස්ථානය මූලික කරගනිමින් මයෝජි  ගමනාගමනය 
මුල්කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානය ස්ථාපි  වීමත් සමඟ වර් මාන නගරමේ වු ය 
මමන්ම ආර්ිකමය වශමයන් ප්රවර්ධනය සිදුවන ෙවට අමපක්ෂා මකමර්. එමගින් 
සැලැස්මම් දැක්ම වන ඇතුගල වටමකාට නැමගන වයඹ ම ා නගරය කරා ලගාවීමට මමම 
සැලැස්ම  ඉව ල් වනු  ඇ . මයෝජි  විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය නිසා නාගරික ෙල ප්රමද්ශය 
අවට ඌන සංවර්ධනයක් පවතින ප්රමද්ශ සීග්ර සංවර්ධනයක් කරා මමම ය වීමම්  ැකියාව 
ලැමබ්. මමම විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය නගරමේ ආර්ික ප්රවර්ධනයට මමන්ම මන්වාසික 
සංවර්ධනයට ද ඵලදායි වයාපෘතියක් ෙවට  ඳුනාග   ැකිය. එමස්ම නගරමේ පිහිටි වට 
රවුම් මාර්ගය  ා නගරාසන්න ප්රධාන අභයන් ර මාර්ග පද්ධතිය පුළුල් කිරීම මඟින් එම 
ප්රමද්ශවල ඉඩම් භාවි ය මවනස් කරමින් වාණිජමය වටිනාකමක් ලො දීමම්  ැකියාවද 
ලොග   ැකිය.  

ම නුවර ප්රධාන මාර්ගය ගැට්ටුවාමන් සිට නගර මධය දක්වා මංතීරු 06 කින් සංවර්ධනය 
කිරීම මඟින් (Transit Corridor) ගැට්ටුවාන  ා නගර මධය අ ර අන් ර් සම්ෙන්ධ ාවය 
ඇති කර එමඟින් නගරයට ආර්ිකමය ප්රතිලාභ ලො දීමට  ැකියාව ලැමබ්.  වද  
ගැට්ටුවාන මුත්ම ට්ටුගල ප්රමද්ශමේ ඇති වන සංවර්ධනයත් සමඟ  මුත්ම ට්ටුගල දුම්රිය 
 රස් මාර්ගය ම ්තුමවන් ඇති වන වා න  දෙදය  ව දුරටත් ආර්ික සංවර්ධනයට 
ොධාවක් වන ෙැවින්, මුත්ම ට්ටුගල ගුවන් පාලම ඉදිකිරීමට මයෝජනා මකමර්.  

ප්රවා න සැලැස්මම් ඉ   සියලු වයාපෘතීන් �යාත්මක වීමත් සමඟ නගරමේ කාර්ය ෙහුල 
අවස්ථාවල දී නගරය පසුකර ගමන් කිරීම සඳ ා ග වන කාලය  විනාඩි  45 සිට විනාඩි 
15 දක්වා අවම කිරීම යන පරමාර්ථය සඳ ා ලගාවිය  ැක.  

මමම අධිමේගී මාර්ගමේ ස  ොහිර විකල්ප මාර්ගය සංවර්ධනයත් සමඟ ලංකාමේ උතුරු 
කලාපමේ භාණඩ මෙදා ැරීමම් මධයස්ථානය මලසත්,  ෘතික අධයාපන මධයස්ථානය 
මලසත්  ා ඉ ළ ප්රමේශකත්වය ම ්තුමවන් අමුද්රවය ලො ගැනීමම්  ා නිෂ්පාදන 
මෙදා ැරීමම් කාර්යක්ෂම ාවය ඉ ළ යාම තුලින් කර්මාන් පුරය පුළුල් කර සංවර්ධනය 
කිරීමම්  ැකියාව ලැමබ්. එමඟින් ආර්ික විවිධාංගිකරණය තුලින් ආර්ික 
මකාරිමඩෝමවහි ප්රධාන ආර්ික මධයස්ථානය ෙවට පත්කළ  ැක.  

නගරය තුල වර් මාන �යාකාරකම් වල සංකලනය වීම ස  නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් 
සංකල්පය තුලින් අනාග මේ ෙලාමපාමරාත්තු වන නගර ආකෘතිය ලඟාකර ගැනීමට  
වඩාත් සුදුසු මාර්ග පද්ධතිය විකල්ප මාර්ග කිහිපයක් භාවි ා කර �යාකාරකම් ඒකාෙද්ද 
වීමම් විශ්මල්ෂණය විග්ර ය තුලින් විශ්මල්ෂනය කරන ලදී. ඒ අනුව සාරගම සිට 
මල්කඩුවාව, වදුරාගල, ගැට්ටුවාන දක්වාත්, විල්ොව සිට මල්ලවපිටිය දක්වාත් මාර්ගය 
වඩාත් සුදුසු විකල්ප මාර්ගය මලස  ඳුනා ගන්නා ලදී. (සිතියම් අංක 6.9 ස  6.10) 

     

 

සිතියම් අංක 6.9 පවතින  මාර්ග පේධතිය සඳහා කරන ලද �යාකාරකම් ඒකාබේද ීරම් 
විශ්රල්ෂණය විග්රහය  
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�යාකාරකම් ඒකාෙද්ද වීමම් විශ්මල්ෂණය තුලින් විශ්මල්ෂණය කරන ලද වර් මාන මාර්ග පද්ධතිය තුල 
�යාකාරකම් වල ස්වභාවය  

     

 

සිතියම් අංක 6.9 පවතින  මාර්ග පේධතිය සඳහා කරන ලද �යාකාරකම් ඒකාබේද ීරම් 
විශ්රල්ෂණය විග්රහය  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

uQ,dY%h ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

�යාකාරකම් ඒකාෙද්ද වීමම් විශ්මල්ෂණය තුලින් විශ්මල්ෂණය කරන ලද වර් මාන මාර්ග පද්ධතිය තුල 
�යාකාරකම් වල ස්වභාවය  
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සිතියම් අංක 6.10  රයෝජිත මාර්ග පේධතිය සඳහා කරන ලද �යාකාරකම් ඒකාබේද ීරම් විශ්රල්ෂණය   
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සිතියම් අංක 6.10  රයෝජිත මාර්ග පේධතිය සඳහා කරන ලද �යාකාරකම් ඒකාබේද ීරම් විශ්රල්ෂණය   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

     

 

�යාකාරකම් ඒකාෙද්ද වීමම් විශ්මල්ෂණය විග්ර ය තුලින් සාරගම සිට මල්කඩුවාව, 
වදුරාගල, ගැට්ටුවාන දක්වාත්, විල්ොව සිට මල්ලවපිටිය දක්වාත් යන විකල්ප මාර්ග සමග  
විශ්මල්ෂණය කරන ලද මාර්ග පද්ධතිය තුල �යාකාරකම් වල ස්වභාවය 2021 වර්ෂමේ දී 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් �යාත්මක කිරීමට මයෝජි  අධිමේගී මාර්ගය  ා විකල්ප 
මාර්ගය �යාත්මක වීමත් සමඟ 2021 වර්ෂමේ  ා 2030 වර්ෂමේ මාර්ගවල වා න 
ධාරි ාවය ඉ ල යාම ප   පරිදි  ඳුනාමගන ඇ . ඒ අනුව රතු වර්ණමයන් ප තින් 
දැක්මවන මාර්ගවල වා න  දෙදය ඇති වන ෙව පැ ැදිලි මේ. ඒ අනුව මමම මාර්ග පුළුල් 
කර වා න ධාරි ාවය ඉ ළ නැංවීම තුලින් අධිමේගී මාර්ග සංවර්ධනයත් සමඟ ඇති වන 
වා න  දෙදය වලක්වා එමඟින් ඇතිවන ඉ ළ ප්රමේශකත්වය සංවර්ධනය කරා මයාමු 
කරග   ැක.  (රූපය 6.3 ස  6.4) 

➢ AA006 අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-�කුණාමලය මාර්ගය - දංමොක්ක සිට   
 කදුරුගස් න්දිය දක්වා, මුත්ම ට්ටුගල සිට ප්රාමද්ශීය සභා සීමාව දක්වා  
 
➢ AA019 කටුගස්ම ාට - කුරුණෑගල-පුත් ලම මාර්ගය - ගැට්ටුවාන මංසන්ධිමේ   
 සිට මල්ලවපිටිය මංසන්ධිය දක්වා යන් ම්පලාව  න්දිමේ සිට තිත් වැල්ල දක්වා  
 
➢ B 264 මල්ලවපිටිය - රම්මොඩගල්ල මාර්ගය -මල්ලවපිටිය සිට උයන්දන දක්වා 

රූපය 6.3  අධිරේගී මාර්ගය හා �ක�ප මාර්ගය �යාත්මක ීමත් සමඟ 2021 වර්ෂරේ මාර්ගවල වාහන 
ධාරිතාවය  
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රූපය 6.4 අ�ර�� මාර්ගය හා වික�ප මාර්ගය �යාත්මක විමත් සමඟ 2030 වර්ෂරේ මාර්ගවල වාහන 
ධාරිතාවය 
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6.3.3  c, iemhqï ie,eiau 

6.3.3.0  හැඳින්විම 

2030 වර්ෂය වන විට 250,000 ක් පමණ වූ මන්වාසික ජනග නයටත්, අධයාපන, මසෞඛය, 
වාණිජ   ා පරිපාලන යන මස්වා අවශය ා සඳ ා පැමිමණන ලක්ෂ 05ක් පමණ වූ ධදනික 
සංසරණ ජනග නයටත් ස  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම සමඟ ස්ථාපි  කරනු ලෙන 
උපාය මාර්ගික වයාපෘති සඳ ා නල ජල සැපයුම ලොදීම අ යාවශය කරුණකි. ඒ අනුව 
ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය  මඟින් 2030 වර්ෂය සද ා �යාත්මක  
කිරීමට මයෝජි  වයාපෘති අධයයනමයන් පසු මමම ප්රමද්ශය සඳ ා නල ජල ප සුකම 
ලොදීමට අ යාවශය වයාපෘති මමම සැලැස්ම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇ .   

  වගු අංකය 6.11 -  2030 වර්ෂය  සඳහා දදනික ජල අවශයතාවය  
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විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 31 විමශ්ෂ මවන්කිරීම්  500 
වැව ආ�  සංචාරක  ා විමශ්ෂ 
මන්වාසික කලාපය 383 57.41 15% - 19 5% - 383 459 

මසෞඛය ආරක්ෂණ කලාපය 227 33.98 15% - 11 5% - 227 272 
විමශ්ෂ සංවර්ධන කලාපය 242 36.32 15% - 12 5% - 242 291 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 5661 849.20 15% - 283 5% - 
5661 6,794 

මශ්ර සංවර්ධන කලාපය 2 10232 1534.82 15% - 512 5% - 
10232 12,279 

කර්මාන්  කලාපය 307 61.46 15% - 15 5% - 307 384 

මිශ්ර  මන්වාසික කලාපය 6516 325.79 5% - 195 3% - 
6516 7,037 

මිශ්ර සංවර්ධන  පර්යන්  කලාපය 1035 51.75 5% - 31 3% - 
1035 1,118 

අඩු ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය 3016 150.81 5% - 90 3% - 
3016 3,258 

විමශ්ෂ වයාපෘති සද ා ජල 
අවශය ාවය - - - - 5,000 

මුළු සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය සද ා ජල අවශය ාවය (ඝන මීටර්) 37,390 
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උපකල්පනය : ඉ ළ ජනග න ඝනත්වය සහි  වර්ග කිමලෝමීටර් 01 ට පුද්ගලයින් 
1500  වැඩි  ප්රමද්ශ සඳ ා එක් පුද්ගලමයකුට ලීටර් 120 ක් ස   ජන ඝනත්වය අඩු වර්ග 
කිමලෝමීටර් 01 ට පුද්ගලයින් 1500 ට අඩු ප්රමද්ශ සද ා පුද්ගලමයකුට ලීටර් 100 ක් මලස 
උපකල්පනය කරන ලදී.  
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රූපය 6.4 අ�ර�� මාර්ගය හා වික�ප මාර්ගය �යාත්මක විමත් සමඟ 2030 වර්ෂරේ මාර්ගවල වාහන 
ධාරිතාවය 
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6.3.3  c, iemhqï ie,eiau 

6.3.3.0  හැඳින්විම 

2030 වර්ෂය වන විට 250,000 ක් පමණ වූ මන්වාසික ජනග නයටත්, අධයාපන, මසෞඛය, 
වාණිජ   ා පරිපාලන යන මස්වා අවශය ා සඳ ා පැමිමණන ලක්ෂ 05ක් පමණ වූ ධදනික 
සංසරණ ජනග නයටත් ස  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම සමඟ ස්ථාපි  කරනු ලෙන 
උපාය මාර්ගික වයාපෘති සඳ ා නල ජල සැපයුම ලොදීම අ යාවශය කරුණකි. ඒ අනුව 
ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය  මඟින් 2030 වර්ෂය සද ා �යාත්මක  
කිරීමට මයෝජි  වයාපෘති අධයයනමයන් පසු මමම ප්රමද්ශය සඳ ා නල ජල ප සුකම 
ලොදීමට අ යාවශය වයාපෘති මමම සැලැස්ම මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇ .   

  වගු අංකය 6.11 -  2030 වර්ෂය  සඳහා දදනික ජල අවශයතාවය  
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විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 31 විමශ්ෂ මවන්කිරීම්  500 
වැව ආ�  සංචාරක  ා විමශ්ෂ 
මන්වාසික කලාපය 383 57.41 15% - 19 5% - 383 459 

මසෞඛය ආරක්ෂණ කලාපය 227 33.98 15% - 11 5% - 227 272 
විමශ්ෂ සංවර්ධන කලාපය 242 36.32 15% - 12 5% - 242 291 

මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 5661 849.20 15% - 283 5% - 
5661 6,794 

මශ්ර සංවර්ධන කලාපය 2 10232 1534.82 15% - 512 5% - 
10232 12,279 

කර්මාන්  කලාපය 307 61.46 15% - 15 5% - 307 384 

මිශ්ර  මන්වාසික කලාපය 6516 325.79 5% - 195 3% - 
6516 7,037 

මිශ්ර සංවර්ධන  පර්යන්  කලාපය 1035 51.75 5% - 31 3% - 
1035 1,118 

අඩු ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය 3016 150.81 5% - 90 3% - 
3016 3,258 

විමශ්ෂ වයාපෘති සද ා ජල 
අවශය ාවය - - - - 5,000 

මුළු සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශය සද ා ජල අවශය ාවය (ඝන මීටර්) 37,390 
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උපකල්පනය : ඉ ළ ජනග න ඝනත්වය සහි  වර්ග කිමලෝමීටර් 01 ට පුද්ගලයින් 
1500  වැඩි  ප්රමද්ශ සඳ ා එක් පුද්ගලමයකුට ලීටර් 120 ක් ස   ජන ඝනත්වය අඩු වර්ග 
කිමලෝමීටර් 01 ට පුද්ගලයින් 1500 ට අඩු ප්රමද්ශ සද ා පුද්ගලමයකුට ලීටර් 100 ක් මලස 
උපකල්පනය කරන ලදී.  
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නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් මයෝජි  විමශ්ෂ වයාපෘති සඳ ා ඇස් මම්න්තුග  නලජල 
අවශය ාවය ඇස් මම්න්තුවට ඇතුළත් කර ඇති අ ර විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය සද ා 
මවන්කිරීමක් කර ඇ .   

ඉ   ජල අවශය ාවයන් සම්පුර්ණ කිරීම සඳ ා ජල සම්පදාන  ා ජලාපව නය මණඩලය 
මඟින්  ප   වයාපෘ�න් 2030 වර්ෂය වන විට �යාත්මක කිරිමට මයෝජි ය. මමම 
වයාපෘති මඟින් මුළු සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශයම ආවරණය වන ආකාරය ප   පරිදි මේ. (වගු 
අංක 6.12  ා සිතියම් අංක 6.11) 

වගු අංකය 6.12 - 2030 වර්ෂර� �යාත්මක කිරිමට රයෝජිත ජල සම්පාදන වයාපෘති 

 
රයෝජනා ක්රමය 

2030 
වර්ෂයට 
සැපයුම 

ඝ.මි  

 
ආවරණය වන ප්රරේශ 

අලේව, මපාල්ග මවල ජල මයෝජනා ක්රමය 4639 කුරුණෑගල ග්රාම නිලධාරි වසම් 10, 
මල්ලවපිටිය ග්රාම නිලධාරි වසම් 16 

වදුරුපීනු ඇල්ල ජල මයෝජනා ක්රමය 5024 කුරුණෑගල ග්රාම නිලධාරි වසම් 16 
මල්ලවපිටිය ග්රාම නිලධාරි වසම් 21 

කටුමපා , ෙමුණාමකාටුව ජල මයෝජනා ක්රමය  4500 මාස්මපා  ග්රාම නිලධාරි වසම් 30,  
විසල් කුරුණෑගල ජල මයෝජනා ක්රමය 
(දැනටමත් �යාත්මක වයාපෘතියකි.) 14000 

කුරුණෑගල ග්රාම නිලධාරි වසම් 26 
මල්ලවපිටිය ග්රාම නිලධාරි වසම් 10 
මාස්මපා  ග්රාම නිලධාරි වසම් 04 

මුළු එකතුව 28163  

 

uQ,dY%h ( c, iïmdok yd c,dmjykh uKav,h - 2020 

කුරුණෑගල සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශමේ 2030 වර්ෂය සඳ ා ජල අවශය ාව  ඝන මීටර් 37400 
පමණ වන අ ර, ජල සම්පාදන මණඩලය 2030 වර්ෂය වන විට  ඝන මිටර් 28163ක් 
සැපයීමට අමපක්ෂා කරයි. ඒ අනුව ඝන මීටර් 9237ක ජල හිඟයක්  පවතින අ ර,  මයෝජි  
වඳුරු පිනුඇල්ල ජල වයාපෘතිය මඟින් ජල සැපයුම්  ධාරි ාවය  වදුරටත් ඉ ළ නැංවීමම් 
 ැකියාව පවතින ෙැවින්, එම වයාපෘතිය �යාත්මක කිරිම මයෝගය ෙව මමම සැලැස්ම 
මඟින් නිර්මද්ශ කරයි.  
 

ඒ අනුව 2030 වර්ෂය වන විට ඉ   වයාපෘතින් �යාත්මකවීම අ යාවශය වන අ ර දැදුරු 
ඔය කාලීන ජල මුලාශ්රයක් ෙැවින්, වැසි අධික කාලයට ජලය  රඳවා  ො ගැනිම සඳ ා 
ෙරන්දන ප්රමද්ශමේ මයෝජි  ජල රැඳවුම්  ටාකය, රැස්කුරු ජලාශය ස   වදුරුපීනුඇල්ල 
ජලාශ ඉදිකිරීම අ යාවශය මේ.  
 

6.3.3.1 රයෝජිත ජල සැපයුම් උපාය මාර්ග  

1. විසල් කුරුණෑගල  ජල සම්පාදන වයාපෘතිය යටමත් දැදුරු ඔමේ ජලය රැස්කිරීම 
සඳ ා ෙරන්දන රැස්කුරු ජලාශය ඉදිකර ජල සැපයුම් ධාරි ාවය ඉ ළ නැංවීම.  

2.  වඳුරුපීනු ඇල්ල ජලාශය ඉදිකිරීම - මමම මයෝජනා ක්රමය මඟින් කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය සභා ෙල  ප්රමද්ශමයන් 50% ක් පමණ ආවරණය වන අ ර, ඉ ල ජල 
ධාරි ාවයක් රැස්කර ග  ැකි වයාපෘතියක් ෙැවින්, 2030 වර්ෂය සඳ ා නලජල 
සැපයුම ලොදීමට මමම ජලාශය ඉදිකර ජල සැපයුම් ප්රමද්ශය පුළුල් කිරිම 
අ යාවශය කරුණකි.   
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නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් මයෝජි  විමශ්ෂ වයාපෘති සඳ ා ඇස් මම්න්තුග  නලජල 
අවශය ාවය ඇස් මම්න්තුවට ඇතුළත් කර ඇති අ ර විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය සද ා 
මවන්කිරීමක් කර ඇ .   

ඉ   ජල අවශය ාවයන් සම්පුර්ණ කිරීම සඳ ා ජල සම්පදාන  ා ජලාපව නය මණඩලය 
මඟින්  ප   වයාපෘ�න් 2030 වර්ෂය වන විට �යාත්මක කිරිමට මයෝජි ය. මමම 
වයාපෘති මඟින් මුළු සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශයම ආවරණය වන ආකාරය ප   පරිදි මේ. (වගු 
අංක 6.12  ා සිතියම් අංක 6.11) 

වගු අංකය 6.12 - 2030 වර්ෂර� �යාත්මක කිරිමට රයෝජිත ජල සම්පාදන වයාපෘති 

 
රයෝජනා ක්රමය 

2030 
වර්ෂයට 
සැපයුම 

ඝ.මි  

 
ආවරණය වන ප්රරේශ 

අලේව, මපාල්ග මවල ජල මයෝජනා ක්රමය 4639 කුරුණෑගල ග්රාම නිලධාරි වසම් 10, 
මල්ලවපිටිය ග්රාම නිලධාරි වසම් 16 

වදුරුපීනු ඇල්ල ජල මයෝජනා ක්රමය 5024 කුරුණෑගල ග්රාම නිලධාරි වසම් 16 
මල්ලවපිටිය ග්රාම නිලධාරි වසම් 21 

කටුමපා , ෙමුණාමකාටුව ජල මයෝජනා ක්රමය  4500 මාස්මපා  ග්රාම නිලධාරි වසම් 30,  
විසල් කුරුණෑගල ජල මයෝජනා ක්රමය 
(දැනටමත් �යාත්මක වයාපෘතියකි.) 14000 

කුරුණෑගල ග්රාම නිලධාරි වසම් 26 
මල්ලවපිටිය ග්රාම නිලධාරි වසම් 10 
මාස්මපා  ග්රාම නිලධාරි වසම් 04 

මුළු එකතුව 28163  
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කුරුණෑගල සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශමේ 2030 වර්ෂය සඳ ා ජල අවශය ාව  ඝන මීටර් 37400 
පමණ වන අ ර, ජල සම්පාදන මණඩලය 2030 වර්ෂය වන විට  ඝන මිටර් 28163ක් 
සැපයීමට අමපක්ෂා කරයි. ඒ අනුව ඝන මීටර් 9237ක ජල හිඟයක්  පවතින අ ර,  මයෝජි  
වඳුරු පිනුඇල්ල ජල වයාපෘතිය මඟින් ජල සැපයුම්  ධාරි ාවය  වදුරටත් ඉ ළ නැංවීමම් 
 ැකියාව පවතින ෙැවින්, එම වයාපෘතිය �යාත්මක කිරිම මයෝගය ෙව මමම සැලැස්ම 
මඟින් නිර්මද්ශ කරයි.  
 

ඒ අනුව 2030 වර්ෂය වන විට ඉ   වයාපෘතින් �යාත්මකවීම අ යාවශය වන අ ර දැදුරු 
ඔය කාලීන ජල මුලාශ්රයක් ෙැවින්, වැසි අධික කාලයට ජලය  රඳවා  ො ගැනිම සඳ ා 
ෙරන්දන ප්රමද්ශමේ මයෝජි  ජල රැඳවුම්  ටාකය, රැස්කුරු ජලාශය ස   වදුරුපීනුඇල්ල 
ජලාශ ඉදිකිරීම අ යාවශය මේ.  
 

6.3.3.1 රයෝජිත ජල සැපයුම් උපාය මාර්ග  

1. විසල් කුරුණෑගල  ජල සම්පාදන වයාපෘතිය යටමත් දැදුරු ඔමේ ජලය රැස්කිරීම 
සඳ ා ෙරන්දන රැස්කුරු ජලාශය ඉදිකර ජල සැපයුම් ධාරි ාවය ඉ ළ නැංවීම.  

2.  වඳුරුපීනු ඇල්ල ජලාශය ඉදිකිරීම - මමම මයෝජනා ක්රමය මඟින් කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය සභා ෙල  ප්රමද්ශමයන් 50% ක් පමණ ආවරණය වන අ ර, ඉ ල ජල 
ධාරි ාවයක් රැස්කර ග  ැකි වයාපෘතියක් ෙැවින්, 2030 වර්ෂය සඳ ා නලජල 
සැපයුම ලොදීමට මමම ජලාශය ඉදිකර ජල සැපයුම් ප්රමද්ශය පුළුල් කිරිම 
අ යාවශය කරුණකි.   

     

 

සිතියම් අංක 6.11 - 2030 වර්ෂය සඳහා රයෝජිත ජල සැපයුම් වයාපෘති 
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සිතියම් අංක 6.12 - විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන වයාපෘතිය මඟින් ආවරණය වන ප්රරේශය  
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6'3'4  c,dmjyk ie,eiau 

6'3'4'0  ye¢kaúu 
 

කුරුණෑගල නගරය තුළ ස්වභාවික ජලාපව න රටාවක් පැවතුන ද, ස්වභාවික ජලාපව න 
රටාමවහි ස්වභාවික �යාකාරකම් (පාංශු ඛාදනය  ා කැලැ කැපීම) මමන්ම කුඹුරු, වගුරු 
මගාඩකිරීම වැනි මානව �යාකාරකම් ම ්තුමවන් ජලාපව න රටාවට සිදුව ඇති ොධාවන් 
අවම කර ගැනීම සඳ ා මමම සැලැස්ම  ඳුන්වා දී ඇ .   

කුරුණෑගල නගරමයහි ස  අවට ප්රමද්ශමේ වැසි  ජලය  ා අප ජලය ෙැ ැර  වන්මන් භූ 
ඇළ ස  වාන් ඇළ යන ප්රධාන ඇළ මාර්ග සඳ ා සම්ෙන්ධි  අභයන් ර කාණු පද්ධතිය 
මඟිනි. එමමන්ම මමම ඇළ මාර්ග මඟින් මගන යනු ලෙන ජලය විල්මගාඩ  මසාමරාේමවහි 
රඳවන අ ර, ඉන් ප ල මකාටමස් අක්කර 230 ක පමණ කුඹුරු අස්වද්දනු ලැමබ්. 
එමමන්ම ඇතුගල, ආඳාගල, ඉබ්ොගල, එළුගල, ඉඳුල්මගාඩ කන්ද වැනි ජල මපෝෂක 
කලාපමයන් ගලාෙස්නා ජලය මවන්ඩරු වැව, ටැංපාන ජලාශය, කුරුණෑගල වැව වැනි 
ජල රැඳවුම් මධයස්ථාන වල රැමඳන අ ර, අතිමර්ක ජලය ප ලට ගලා ෙසී. එම ගලාෙසින 
ජලය නගරමේ පිහිටි කුඹුරු යාය මැදින් ගලාෙස්නා අ ර, මමමගින් නගරමේ 
සංවර්ධනයට ොධාවක් වී මනාමැ . (සිතියම් අංක 6.13)     

අධික වර්ෂාප න අවස්ථාවල දී වාන් ඇළ  ා භූ ඇළ සම්ෙන්ධ වන විල්මගාඩ ප්රමද්ශමේ 

දී ඇළ මාර්ගවල පටු ෙව  ා අවිධිමත් පිහිටීම වැනි ම ්තුන් ම  ජලය ගලායාමම් සිඝ්ර ාවය 
අඩුවීම ම ්තුමවන් එම ප්රමද්ශවාසීන්  ාවකාලිකව ගංවතුර ආපදාවට ලක්මේ.  වද, 
ජන ාව විසින්  සිදුකරන අවිධිමත් සංවර්ධනයන් ම ්තුමවන් ජලාපව නය සඳ ා පවතින 
කාණු පද්ධ ය අවහිරවීම නිසා අධික වර්ෂාප න  කාලවලදී ප්රාමද්ශීය සභා සිමාව තුළ 
මල්ලවපිටිය, ම ලියමගාන්න ආදි ප්රමද්ශ  ාවකාලික ගංවතුර ආපදාවට ලක්මේ. 
එමමන්ම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය මව~රු වැමවහි පිටාර ජලය ප ලට ගලා ෙස්නා ප ත් 
බිම්  ර ා ඉදිවන ෙැවින්, අනාග මේදී නගරයට ජල ගැලීම්වලට මුහුණදීමට සිදුවිය  ැක. 
ඒ නිසා � ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව මඟින් සකස් කරන ලද විධිමත් 
ජලාපව න  සැලැස්මක අවශය ාවය මමම සැලැස්ම මඟින් මයෝජනා කර ඇ .  වද  
අනවසර කුඹුරු මගාඩකිරීම්  ා මාර්ග  ර ා පවතින මෙෝක්කු ප්රමාණවත් මනාවීම ම  
අධික වර්ෂාප න අවස්ථාවලදී මාර්ග යටවීම දැකිය  ැක.  

1996 දී වර්ෂමේ දී සංවර්ධනය කරන ලද භූ ඇළ, වාන් ඇළ වැනි ඇළ මාර්ග පද්ධතිය  මම් 
වන විට ඉවුරු ඛාදනය නිසා මගාඩවී ස්වභාවික ජල ෙස්නාවට ොධාවක් වී ඇ . එමමන්ම 
ඇළ මාර්ග මදපස මස්වා මාර්ග නිසි නඩත්තුවක් මනාකිරීම නිසා ඇළ මාර්ග පවිත්ර කිරීමට 
අප සුවී ඇ . එමමන්ම විල්මගාඩ අමුණ ද නිසි ප්රතිසංස්කරණයකට භාජනය මනාකිරීම 
නිසා මම් වන විට අෙලන්  ත්ත්වමේ  පවතී. එමමන්ම එහි මදාරටුව කැඩි බිඳී මගාස් ඇති 
අ ර, එමගින් ජලය ලොමගන අස්වද්දන කුඹුරු අක්කර  230 අස්වැද්දීමට මනා ැකි වී 
ඇ  
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සිතියම් අංක 6.12 - විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන වයාපෘතිය මඟින් ආවරණය වන ප්රරේශය  
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කුරුණෑගල නගරය තුළ ස්වභාවික ජලාපව න රටාවක් පැවතුන ද, ස්වභාවික ජලාපව න 
රටාමවහි ස්වභාවික �යාකාරකම් (පාංශු ඛාදනය  ා කැලැ කැපීම) මමන්ම කුඹුරු, වගුරු 
මගාඩකිරීම වැනි මානව �යාකාරකම් ම ්තුමවන් ජලාපව න රටාවට සිදුව ඇති ොධාවන් 
අවම කර ගැනීම සඳ ා මමම සැලැස්ම  ඳුන්වා දී ඇ .   

කුරුණෑගල නගරමයහි ස  අවට ප්රමද්ශමේ වැසි  ජලය  ා අප ජලය ෙැ ැර  වන්මන් භූ 
ඇළ ස  වාන් ඇළ යන ප්රධාන ඇළ මාර්ග සඳ ා සම්ෙන්ධි  අභයන් ර කාණු පද්ධතිය 
මඟිනි. එමමන්ම මමම ඇළ මාර්ග මඟින් මගන යනු ලෙන ජලය විල්මගාඩ  මසාමරාේමවහි 
රඳවන අ ර, ඉන් ප ල මකාටමස් අක්කර 230 ක පමණ කුඹුරු අස්වද්දනු ලැමබ්. 
එමමන්ම ඇතුගල, ආඳාගල, ඉබ්ොගල, එළුගල, ඉඳුල්මගාඩ කන්ද වැනි ජල මපෝෂක 
කලාපමයන් ගලාෙස්නා ජලය මවන්ඩරු වැව, ටැංපාන ජලාශය, කුරුණෑගල වැව වැනි 
ජල රැඳවුම් මධයස්ථාන වල රැමඳන අ ර, අතිමර්ක ජලය ප ලට ගලා ෙසී. එම ගලාෙසින 
ජලය නගරමේ පිහිටි කුඹුරු යාය මැදින් ගලාෙස්නා අ ර, මමමගින් නගරමේ 
සංවර්ධනයට ොධාවක් වී මනාමැ . (සිතියම් අංක 6.13)     

අධික වර්ෂාප න අවස්ථාවල දී වාන් ඇළ  ා භූ ඇළ සම්ෙන්ධ වන විල්මගාඩ ප්රමද්ශමේ 

දී ඇළ මාර්ගවල පටු ෙව  ා අවිධිමත් පිහිටීම වැනි ම ්තුන් ම  ජලය ගලායාමම් සිඝ්ර ාවය 
අඩුවීම ම ්තුමවන් එම ප්රමද්ශවාසීන්  ාවකාලිකව ගංවතුර ආපදාවට ලක්මේ.  වද, 
ජන ාව විසින්  සිදුකරන අවිධිමත් සංවර්ධනයන් ම ්තුමවන් ජලාපව නය සඳ ා පවතින 
කාණු පද්ධ ය අවහිරවීම නිසා අධික වර්ෂාප න  කාලවලදී ප්රාමද්ශීය සභා සිමාව තුළ 
මල්ලවපිටිය, ම ලියමගාන්න ආදි ප්රමද්ශ  ාවකාලික ගංවතුර ආපදාවට ලක්මේ. 
එමමන්ම අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය මව~රු වැමවහි පිටාර ජලය ප ලට ගලා ෙස්නා ප ත් 
බිම්  ර ා ඉදිවන ෙැවින්, අනාග මේදී නගරයට ජල ගැලීම්වලට මුහුණදීමට සිදුවිය  ැක. 
ඒ නිසා � ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව මඟින් සකස් කරන ලද විධිමත් 
ජලාපව න  සැලැස්මක අවශය ාවය මමම සැලැස්ම මඟින් මයෝජනා කර ඇ .  වද  
අනවසර කුඹුරු මගාඩකිරීම්  ා මාර්ග  ර ා පවතින මෙෝක්කු ප්රමාණවත් මනාවීම ම  
අධික වර්ෂාප න අවස්ථාවලදී මාර්ග යටවීම දැකිය  ැක.  

1996 දී වර්ෂමේ දී සංවර්ධනය කරන ලද භූ ඇළ, වාන් ඇළ වැනි ඇළ මාර්ග පද්ධතිය  මම් 
වන විට ඉවුරු ඛාදනය නිසා මගාඩවී ස්වභාවික ජල ෙස්නාවට ොධාවක් වී ඇ . එමමන්ම 
ඇළ මාර්ග මදපස මස්වා මාර්ග නිසි නඩත්තුවක් මනාකිරීම නිසා ඇළ මාර්ග පවිත්ර කිරීමට 
අප සුවී ඇ . එමමන්ම විල්මගාඩ අමුණ ද නිසි ප්රතිසංස්කරණයකට භාජනය මනාකිරීම 
නිසා මම් වන විට අෙලන්  ත්ත්වමේ  පවතී. එමමන්ම එහි මදාරටුව කැඩි බිඳී මගාස් ඇති 
අ ර, එමගින් ජලය ලොමගන අස්වද්දන කුඹුරු අක්කර  230 අස්වැද්දීමට මනා ැකි වී 
ඇ  
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සිතියම්  අංක  6.13 -  ස්වභාවික ජලාපවහන රටාව කුරුණෑගල 
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සිතියම්  අංක  6.13 -  ස්වභාවික ජලාපවහන රටාව කුරුණෑගල 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - වයඹ පළාත් කාර්යාලය 2019 

 

     

 

6.3.4.1 රයෝජිත  ජලාපවහන  උපායමාර්ග  

  

1. � ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව මඟින් ම ෝ ජලාපව නය සම්ෙන්ධ 
විමශ්ෂඥ වෘත්තිකයන් ලවා ජලාපව න සැලැස්මක් සකස් කර ෙලාත්මක කිරීම.   
  

2. එයට අම රව ස්වභාවික ජලාපවා න රටාව ආරක්ෂා කිරීම සඳ ා ප   උපාය මාර්ග 
�යාත්මක කිරිම මයෝජනා මකමර්.   
 

3. වාන් ඇළ  ා භූ ඇළ එකිමනකට සම්ෙන්ධ වන විල්මගාඩ ප්රමද්ශමේදී ජලය  
නිසියාකාරව ෙැස යා  ැකි පරිදි ඇළ පළල් කර දඟරාකාර ෙව අවම කර ඇළ මාර්ගය 
සකස් කිරිම.  
 

i.    විල්මගාඩ මසාමරාේව  වැසි අධික අවස්ථාවලදී විවෘ  කළ  ැකි පරිදි මේට්ටු    
    දමා සකස් කිරිම.  

ii.    ජල �ඳ�ම් මලස �යාකරන කුඹුරු  ා වගුරු මගාඩකිරිම් වැලැක්විම. 
iii.    ඇළ මාර්ග සඳ ා පවතින මස්වා මාර්ග නිසි පරිදි නඩත්තු කරමින් ඇළ මාර්ග     
     ආරක්ෂා කිරීම.  (රූපය 6.5 ) 
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රූපය 6.5 රයෝජිත ජලාපවහන වයාපෘති  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

     

 

6'3'5  wm c,h neyer lsßï ie,eiau 
6'3'5'0  ye¢kaúu 
 
කුරුණෑගල නගරය දිදුලන ආර්ික මධයස්ථානයක් ෙවට පත් කිරීමම් අරමුණ කරා 
ලඟාවීම සඳ ා වාණිජ ප්රමද්ශ, මන්වාසික ප්රමද්ශ සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි  මේ. ඒ අනුව 
අධි ඝනත්ව සංවර්ධන ප්රමද්ශ සඳ ා අප ජලය ෙැ ැර කිරීමම් වයාපෘතියක් �යාත්මක 
කිරීම අ යවශය කරුණකි. ඒ අනුව කුරුණෑගල සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශමේ විමශ්ෂ වාණිජ 
කලාපය, වැව ආ�  සංචාරක  ා විමශ්ෂ මන්වාසික කලාපය, මසෞඛය ආරක්ෂණ 
කලාපය, විමශ්ෂ සංවර්ධන කලාපය  ා  මිශ්ර සංවර්ධන කලාප 1ද  මිශ්ර සංවර්ධන කලාප 
02  ා කර්මාන්  කලාපය ද  ආවරණය වන පරිදි අප ජල ෙැ ැර කිරීමම් වයාපෘතියක් 
�යාත්මක කිරීම සඳ ා මමම සැලැස්ම  ඳුන්වා දී ඇ .  

  

වගු අංක 6.13  අප ජලය බැහැර කිරිරම් අවශයතාවය - 2030  

 
ප්රරේශය 

අප ජලය  
(ඝන මීටර්) 

(මුළු ජල පරිරභෝජනරයන් 80%) 
විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 400 

වැව ආ�  සංචාරක  ා  
විමශ්ෂ මන්වාසික කලාපය 367 

මසෞඛය ආරක්ෂණ කලාපය     217 
විමශ්ෂ සංවර්ධන කලාපය 232 
මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 5435 
මශ්ර සංවර්ධන කලාපය 2          9823 
කර්මාන්  කලාපය 307 
විමශ්ෂ වයාපෘති  4000 
මුළු අවශය ාවය  20772 

    

   uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

 

2017 වර්ෂය වන විට �යාත්මක විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න පද්ධතිය 
මඟින් මුළු කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශයම  ආවරණය වන පරිදි ප්රතිලාභින් 
43000 කට අවශය මලාපව න  ා අප ජලය ෙැ ැර කිරිමම් ප සුකම් ලොමදනු ලෙයි. ඒ 
අනුව වර් මානමේ පිරිප දු මධයස්ථානමේ ධාරි ාවය ඝන මීටර් 4500 ක් වන අ ර, ඝන 
මීටර් 18000 දක්වා වැඩි කිරිමම්  ැකියාව පවතී.  
 
ඒ අනුව ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය මඟින් මල අපද්රවය පිරිප දු 
මධයස්ථානයක් ඉදිකිරිම සඳ ා මල්කඩුවාව ග්රාම නිලධාරි වසම තුල පිහිටි ම රලියාවල 
ප්රමද්ශමේ  අක්කර 13 ක ඉඩමක් අත්පත් කර  ගැනීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇති අ ර, 
2030 වර්ෂය වන විට එම වයාපෘතිය පුළුල් කිරීමම්  ැකියාව පවතී. අමනකුත් ප්රමද්ශ වල 
 ම ඉඩම තුළම අප ජල ටැංකිය  ා ූතික වල ඉදිකිරීම සඳ ා ඉඩමම් ප්රමාණය ප්රමාණවත් 
ෙැවින්,   ඒ සඳ ා  ම බිම් කට්ටිය තුළින් ධධර්යමත් කරනු ලැමබ්.  
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රූපය 6.5 රයෝජිත ජලාපවහන වයාපෘති  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

     

 

6'3'5  wm c,h neyer lsßï ie,eiau 
6'3'5'0  ye¢kaúu 
 
කුරුණෑගල නගරය දිදුලන ආර්ික මධයස්ථානයක් ෙවට පත් කිරීමම් අරමුණ කරා 
ලඟාවීම සඳ ා වාණිජ ප්රමද්ශ, මන්වාසික ප්රමද්ශ සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි  මේ. ඒ අනුව 
අධි ඝනත්ව සංවර්ධන ප්රමද්ශ සඳ ා අප ජලය ෙැ ැර කිරීමම් වයාපෘතියක් �යාත්මක 
කිරීම අ යවශය කරුණකි. ඒ අනුව කුරුණෑගල සැලසුම් ෙල ප්රමද්ශමේ විමශ්ෂ වාණිජ 
කලාපය, වැව ආ�  සංචාරක  ා විමශ්ෂ මන්වාසික කලාපය, මසෞඛය ආරක්ෂණ 
කලාපය, විමශ්ෂ සංවර්ධන කලාපය  ා  මිශ්ර සංවර්ධන කලාප 1ද  මිශ්ර සංවර්ධන කලාප 
02  ා කර්මාන්  කලාපය ද  ආවරණය වන පරිදි අප ජල ෙැ ැර කිරීමම් වයාපෘතියක් 
�යාත්මක කිරීම සඳ ා මමම සැලැස්ම  ඳුන්වා දී ඇ .  

  

වගු අංක 6.13  අප ජලය බැහැර කිරිරම් අවශයතාවය - 2030  

 
ප්රරේශය 

අප ජලය  
(ඝන මීටර්) 

(මුළු ජල පරිරභෝජනරයන් 80%) 
විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 400 

වැව ආ�  සංචාරක  ා  
විමශ්ෂ මන්වාසික කලාපය 367 

මසෞඛය ආරක්ෂණ කලාපය     217 
විමශ්ෂ සංවර්ධන කලාපය 232 
මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 5435 
මශ්ර සංවර්ධන කලාපය 2          9823 
කර්මාන්  කලාපය 307 
විමශ්ෂ වයාපෘති  4000 
මුළු අවශය ාවය  20772 

    

   uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

 

2017 වර්ෂය වන විට �යාත්මක විසල් කුරුණෑගල ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න පද්ධතිය 
මඟින් මුළු කුරුණෑගල ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශයම  ආවරණය වන පරිදි ප්රතිලාභින් 
43000 කට අවශය මලාපව න  ා අප ජලය ෙැ ැර කිරිමම් ප සුකම් ලොමදනු ලෙයි. ඒ 
අනුව වර් මානමේ පිරිප දු මධයස්ථානමේ ධාරි ාවය ඝන මීටර් 4500 ක් වන අ ර, ඝන 
මීටර් 18000 දක්වා වැඩි කිරිමම්  ැකියාව පවතී.  
 
ඒ අනුව ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය මඟින් මල අපද්රවය පිරිප දු 
මධයස්ථානයක් ඉදිකිරිම සඳ ා මල්කඩුවාව ග්රාම නිලධාරි වසම තුල පිහිටි ම රලියාවල 
ප්රමද්ශමේ  අක්කර 13 ක ඉඩමක් අත්පත් කර  ගැනීමට දැනටමත් කටයුතු කර ඇති අ ර, 
2030 වර්ෂය වන විට එම වයාපෘතිය පුළුල් කිරීමම්  ැකියාව පවතී. අමනකුත් ප්රමද්ශ වල 
 ම ඉඩම තුළම අප ජල ටැංකිය  ා ූතික වල ඉදිකිරීම සඳ ා ඉඩමම් ප්රමාණය ප්රමාණවත් 
ෙැවින්,   ඒ සඳ ා  ම බිම් කට්ටිය තුළින් ධධර්යමත් කරනු ලැමබ්.  
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6.3.5.1   රයෝජිත  අප  ජලය  බැහැර  කිරීරම්  උපායමාර්ග  

මල්කඩුවාව ම රලියාවල ප්රමද්ශමේ අප ජල පිරිප දු මධයස්ථානය ඉදිකිරීම  ා නගර 
මධයමේ සිට මිශ්ර සංවර්ධන කලාප 02 දක්වා ආවරණය වන පරිදි   අප ජලය රැස්කිරීමම් 
නල පද්ධතිය පුළුල් කිරිම.  (සිතියම් අංක 6.14) 

 

සිතියම් අංක 6.14 -  විසල් කුරුණෑගල සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය මඟින් ආවරණය වන ප්රරේශය  
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6.3.5.1   රයෝජිත  අප  ජලය  බැහැර  කිරීරම්  උපායමාර්ග  

මල්කඩුවාව ම රලියාවල ප්රමද්ශමේ අප ජල පිරිප දු මධයස්ථානය ඉදිකිරීම  ා නගර 
මධයමේ සිට මිශ්ර සංවර්ධන කලාප 02 දක්වා ආවරණය වන පරිදි   අප ජලය රැස්කිරීමම් 
නල පද්ධතිය පුළුල් කිරිම.  (සිතියම් අංක 6.14) 

 

සිතියම් අංක 6.14 -  විසල් කුරුණෑගල සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය මඟින් ආවරණය වන ප්රරේශය  
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6.3.6    ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම  

6.3.6.0  හැඳින්ීම 
  

මමම සැලැස්ම තුලින් කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය තුලට වසර 2030 වනවි sg 

50,000ක විශාල මන්වාසික ජනග නයක් ආකර්ෂණය කරගැනීමට ෙලාමපාමරාත්තු වන 
ෙැවින්  ස  එයට සමාන් රව ම ා නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය තුල  500,000 පමණ සංසරණ 
ජනග නයක් ෙලාමපාමරාත්තු වන ෙැවින් එම ජනග නට සාමපක්ෂව මනා ඝන අපද්රවය 
කළමනාකරණ ක්රම මේදයක් තිබිය යුතුය.   

 

6.3.6.1   රයෝජිත  සැලසුම  

 

කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය තුළ 2030 වසර සඳ ා පුමරෝක න මන්වාසික 
ජනග නයට අනුව ඝන අපද්රවය මටාන් 88 ක් පමණද පුමරෝකථන සංක්රමනික 
ජනග නයට අනුව මටාන් 48 ක් පමණ ද ජනනය වන අ ර  ජනනය වන සම්පුර්ණ ඝන 
අපද්රවය ප්රමාණය මටාන් 137 ක් පමණ වන ෙව පුමරෝකථනය කළ  ැකිය. 

 

කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව ස  ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශමේ  මකාටසක් අයිතිවන මිශ්ර 
මන්වාසික ප්රමද්ශයට දැනට �යාත්මක වන කසල කළමනාකරණය පුළුල් කල යුතුය. ඒ 
සද ා 2030 වර්ෂය වනවිට වැඩිවන මන්වාසික  ා සංසරණ ජනග නයට සාමපක්ෂව 
ගණනය කල  වැඩිවන කසල ප්රමාණය, නගර සභාව විසින් වඩාත් කාර්යක්ෂම  ා පුළුල් 
මස්වාවක් සපයමින් එකතුමකාට සුන්දරමපාල කසල කළමනාකරණ මධයස්ථානයට 
ොරදිය යුතුය.  

 

ඊට අම රව නගරමයන් පිට  ඇති ndහිර ප්රමද්ශමේ  ා මිශ්ර සංවර්ධන පර්යන්  නාගරික 
ප්රමද්ශය තුළ ජනනය මේ යැයි අමපක්ෂා කරන ඝන අපද්රවය එක්රැස් කිරීම සඳ ා ඝන 
අපද්රවය tක්රැස් කිරීමම් මධයස්ථාන   රක් මයෝජනා මකමර්. ඒවා නම් ම ව, මාස්මපා , 
ම ෝරයාය ස  වැල්ලව මේ. එම මධයස්ථාන වලිka tක්රැස් වන ඝන අපද්රවය ඒවා තුළදී 
ම ම ෝරා මවන්කර සුන්දරාමපාළ ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ මධයස්ථානය මව   මගන 
ඒමට මයෝජි ව ඇ .  
 

කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය තුළ ජනනය වන ඝන අපද්රවය තුලින් 64% පමණ 
කාෙනික ම වත් දිරාපත්වන අපද්රවය ෙැවින් කාෙනික මපාම ාර නිෂප්ාදනය 20% පමණ 
වැඩි දියුණු කිරීමට මයෝජි ව ඇ . ඒ සඳ ා පළාත් පාලන අමා යංශය මඟින් ජපානමේ 
නිෂප්ාදි  කාෙනික මපාම ාර යන්ත්රයක් ස්ථාපනය කර ඇ .   
 

 

අනාග මේදී �යාත්මක කිරීමට මයෝජි  වයාපෘතීන් මලස නගර මධය ප්රතිසංවර්ධන 
වයාපෘතිය, මයෝජි  ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානය, ප ත් බිම් සංවර්ධනය කර නගරය 
පුළුල් කිරීම. මයෝජි  ම රළියාවල කර්මාන් පුරය පුළුල් කිරීම,  මයෝජි  ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණ ගම්මානය, මයෝජි  කර්මාන්   ා භාණඩ ප්රවර්ධන මධයස්ථානය, මපාදු 
මවළඳමපාළ ප්රතිසංවර්ධන වයාපෘතිය, මයෝජි   ාක්ෂණික පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන 
මධයස්ථානය, ෙඩගමුව ප්රමද්ශමේ  රු ප  පන්ති ම ෝටලයක් මලස සංවර්ධනය වැනි 
වයාපෘති  දුනාග   ැකිය. 
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එම වයාපෘතීන් මඟින් ජනනය වනු ඇ ැයි අමපක්ෂා කරනු ලෙන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය, 
2030 වසමර්දී මන්වාසික ස  සංක්රමණික ජනග නයට අනුව ගණනය කරන ලද මටාන් 
137 තුළ අන් ර්ග  මේ. 
 

එමස් ජනනය වන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය අවම කරමින් සමස්ථ ෙැ ැර කිරීම අවම කිරීමට 
ඒ සද ා වගකිව යුතු ආය න වන කුරුණෑගල ම  නගර සභාව, ප්රාමද්ශීය සභාව ස  
ප්රමද්ශමේ ජන ාව සමග එක්ව සිදුකල  ැකි  සැලසුම් ස ග  ක්රමමෝපායන් ප   දැක්මේ. 
  

  

6.3.6.2 රයෝජිත කසළ කළමනාකරණ ක්රරමෝපායන්  

ක්රරමෝපාය 01 --  ඝන අපද්රවය ජනනය අවම කිරීම.  

ගෘ ස්ථ, මවළඳ, කාර්මික, මක්ෂ්ත්රමයහි ඝනඅපද්රවය උත්පාදනය අවමකිරීම, දිරිමත් 

කිරීම සඳ ා විධික්රමයන්  ඳුන්වාදීම.  

I. මපාදු ස්ථාන  ා පාසල් තුළ දැනුවත් කිරීමම්  ා අධයාපනික වැඩසට න් 
සංවිධනය කර ඒ  ර ා ම ජනයාට කසළ කළමනාකරණය පිළිෙද පවතින  10 
වැනි සංකල්පය  දුන්වා දී ඒ තුළින් ඝන අපද්රවය ජනනය වීම අවම කිරීම 

  

ක්රරමෝපාය 02 --  ඝන අපද්රවය ජනනය වන ස්ථානරේ  දීම රවන් කිරීම.  

1. ගෘ ස්ථ, අය නික, මවළඳ, කාර්මික මලස ස  කසල වල ස්වභාවය අනුව 
වර්ගීකරණය කර   මවන්මවන්ව  ඳුනාග   ැකි ෙඳුන් ැබීම. එනම් 

  (අ) කාෙනික - මකාළපාට 
  (ආ) කඩදාසි - නිල්පාට 
  (ඇ) පලාස්ටික් -  ැඹිලිපාට 
  (ඈ) මලෝ  - දුඹුරුපාට 
  (ඉ) වීදුරු - රතුපාට 

 

1. පළාත් පාලන ආය න මඟින් නිවාස yd මවළඳ ආය න iඳ ා කසල 

කළමනාකරණය පිළිෙඳ දැනුවත් කිරීමම් වැඩසට න් �යාත්මක කිරීම.  

- ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය ප්රතිචක්රිකරණය කළ ැකි අපද්රවය  
සමඟ මිශ්ර මනාකිරීම.  

- අධයාපනික  ා දැනුවත් කිරීමම් වැඩසට න් නිරතුරුව සංවිධානය කිරීම 
ස  එමඟින් මවන් මනාකරන කසල එකතු මනාකිරීමම් ක්රමමේදය (No 
Separation – No Collection) පිළිෙඳව ජන ාව දැනුවත් කිරීම ස  ඒ අනුව 

�යාත්මක වීම. 
 

  
  

  

  

  

     

 

ක්රරමෝපාය 03  --    රකටි කාලීන දජව හායනය වන සියලුම ඝන අපද්රවය  
කාබනික රපාරහාර (රකාම්රපෝස්ට්ට) බවට පත් කිරීම ප්රවර්ධනය 
කිරීම. ජනතාව ඒ සදහා රයාමු කිරීම සහ කාබනික රපාරහාර 
සදහා ලාබදායි  රවළදරපාළවල් හඳුන්වා දීම.  

  

1 නිවාස  ා ආය න වල ජනනය වන ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය ඒවා   
 ජනනය වන ස්ථානමේදීම කාෙනික මපාම ාර ෙවට පත් කිරීම.  

 උදා - මකාම්මපෝස්ට් ෙඳුන්, වළ ක්රමය, ජීවමකාටු ආදී ක්රම  ඳුන්වාදීම. 

2 විශාල ප්රමාණමයන් ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය  උත්පාදනය වන ස්ථාන 

උදා - ම ෝටල්, මරෝ ල් ආදී ස්ථාන ස  මකාම්මපෝස්ට් කිරීම සිදු මනාකරන නිවාස 
ආදිය සඳ ා පළාත් පාලන ආය න මඟින් පාලනය වන ස්ථානයක සරල  ාක්ෂණික 
ක්රම භාවි මයන් මකාම්මපෝස්ට් නිපදවීම 

3 සෑම නිවසකම මකාම්මපාස්ට් ෙඳුනක් භාවි ා කිරීම ම ෝ ප සු  ාක්ෂණයක්  
භාවි ය මඟින් කාෙනික මපාම ාර නිෂප්ාදනය සඳ ා දිරි ගැන්වීම ස  එමඟින් 
ගෘ ස්ථ කාෙනික එලවළු, පළතුරු වගාව වැඩි කිරීම ස  කාෙනික එළවළු 
මවළඳමපාළ දිරිමත් කිරීම. 

  

  

ක්රරමෝපාය  04  --  රරෝහල්  සහ  රජරේ  ආයතන  තුළ  ජීව වායු  නිෂ්පාදනයක්  

ස්ථාපනය  කිරීම..  

• ධජව  ායනය  වන ආ ාරමය අපද්රවය කෘි කාර්මික අපද්රවය ජීවවායු නිෂප්ාදනය 
කිරීම සද ා මයාදාග   ැකි අ ර නිෂප්ාදනය වන ජීව වායුව ආ ාර  පිසීම 
ආමලෝකකරණය වැනි මද් සද ා මයාදා ගැනීම. 
 

  

ක්රරමෝපාය 05     --    දජව හායනය වන ආහාරමය අපද්රවය ඌරු රකාු වලට 
ලබාදීරම් වැඩපිළිරවලක්  සකස් කිරීම  

ක්රරමෝපාය 06  --    දජව හායනය රනාවන (ප්රතිචක්රිකරණය කල හැකි)  ඝන 
අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා සුදුසු තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා 
කිරීම.  

1 සෑම මට්ටමකම ජන ාව තුල භාණඩ නැව  භාවි ය (reuse)වැනි සංකල්ප 
ප්රවර්ධනය  සඳ ා  ආකල්පමය මවනසක් කිරීමම් වැඩ මුළු සංවිධානය කිරීම. (පාසල් 
ස  ආය නික මට්ටමින්) 

2 ප්රතිචක්රිකරණය කල  ැකි ඝන අපද්රවය (වීදුරු, කඩදාසි, මලෝ ) මිලදී ගනු ලෙන 
ස්ථාන පිහිටුවීම, ප්රචලි  කිරීම ස  දිරි ගැන්වීම, මවළඳමපාළ ස  වයවසායකයින් 
වර්ධනය කිරීම.  

3 පළාත් පාලන ආය න මඟින් ප්රතිචක්රිකරණය කල  ැකි ඝන අපද්රවය මිලදී ගනු ලෙන 
ගැනුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම, ඔවුන් සමඟ නිරතුරු සම්ෙන්ධ ා පවත්වා ගැනීම 
ස  ඒ පිළිෙඳව ම ාරතුරු ජන ාව මව  ලොදීම.  

 
 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

123kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

 
  

 
 

එම වයාපෘතීන් මඟින් ජනනය වනු ඇ ැයි අමපක්ෂා කරනු ලෙන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය, 
2030 වසමර්දී මන්වාසික ස  සංක්රමණික ජනග නයට අනුව ගණනය කරන ලද මටාන් 
137 තුළ අන් ර්ග  මේ. 
 

එමස් ජනනය වන ඝන අපද්රවය ප්රමාණය අවම කරමින් සමස්ථ ෙැ ැර කිරීම අවම කිරීමට 
ඒ සද ා වගකිව යුතු ආය න වන කුරුණෑගල ම  නගර සභාව, ප්රාමද්ශීය සභාව ස  
ප්රමද්ශමේ ජන ාව සමග එක්ව සිදුකල  ැකි  සැලසුම් ස ග  ක්රමමෝපායන් ප   දැක්මේ. 
  

  

6.3.6.2 රයෝජිත කසළ කළමනාකරණ ක්රරමෝපායන්  

ක්රරමෝපාය 01 --  ඝන අපද්රවය ජනනය අවම කිරීම.  

ගෘ ස්ථ, මවළඳ, කාර්මික, මක්ෂ්ත්රමයහි ඝනඅපද්රවය උත්පාදනය අවමකිරීම, දිරිමත් 

කිරීම සඳ ා විධික්රමයන්  ඳුන්වාදීම.  

I. මපාදු ස්ථාන  ා පාසල් තුළ දැනුවත් කිරීමම්  ා අධයාපනික වැඩසට න් 
සංවිධනය කර ඒ  ර ා ම ජනයාට කසළ කළමනාකරණය පිළිෙද පවතින  10 
වැනි සංකල්පය  දුන්වා දී ඒ තුළින් ඝන අපද්රවය ජනනය වීම අවම කිරීම 

  

ක්රරමෝපාය 02 --  ඝන අපද්රවය ජනනය වන ස්ථානරේ  දීම රවන් කිරීම.  

1. ගෘ ස්ථ, අය නික, මවළඳ, කාර්මික මලස ස  කසල වල ස්වභාවය අනුව 
වර්ගීකරණය කර   මවන්මවන්ව  ඳුනාග   ැකි ෙඳුන් ැබීම. එනම් 

  (අ) කාෙනික - මකාළපාට 
  (ආ) කඩදාසි - නිල්පාට 
  (ඇ) පලාස්ටික් -  ැඹිලිපාට 
  (ඈ) මලෝ  - දුඹුරුපාට 
  (ඉ) වීදුරු - රතුපාට 

 

1. පළාත් පාලන ආය න මඟින් නිවාස yd මවළඳ ආය න iඳ ා කසල 

කළමනාකරණය පිළිෙඳ දැනුවත් කිරීමම් වැඩසට න් �යාත්මක කිරීම.  

- ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය ප්රතිචක්රිකරණය කළ ැකි අපද්රවය  
සමඟ මිශ්ර මනාකිරීම.  

- අධයාපනික  ා දැනුවත් කිරීමම් වැඩසට න් නිරතුරුව සංවිධානය කිරීම 
ස  එමඟින් මවන් මනාකරන කසල එකතු මනාකිරීමම් ක්රමමේදය (No 
Separation – No Collection) පිළිෙඳව ජන ාව දැනුවත් කිරීම ස  ඒ අනුව 

�යාත්මක වීම. 
 

  
  

  

  

  

     

 

ක්රරමෝපාය 03  --    රකටි කාලීන දජව හායනය වන සියලුම ඝන අපද්රවය  
කාබනික රපාරහාර (රකාම්රපෝස්ට්ට) බවට පත් කිරීම ප්රවර්ධනය 
කිරීම. ජනතාව ඒ සදහා රයාමු කිරීම සහ කාබනික රපාරහාර 
සදහා ලාබදායි  රවළදරපාළවල් හඳුන්වා දීම.  

  

1 නිවාස  ා ආය න වල ජනනය වන ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය ඒවා   
 ජනනය වන ස්ථානමේදීම කාෙනික මපාම ාර ෙවට පත් කිරීම.  

 උදා - මකාම්මපෝස්ට් ෙඳුන්, වළ ක්රමය, ජීවමකාටු ආදී ක්රම  ඳුන්වාදීම. 

2 විශාල ප්රමාණමයන් ධජව  ායනය වන ඝන අපද්රවය  උත්පාදනය වන ස්ථාන 

උදා - ම ෝටල්, මරෝ ල් ආදී ස්ථාන ස  මකාම්මපෝස්ට් කිරීම සිදු මනාකරන නිවාස 
ආදිය සඳ ා පළාත් පාලන ආය න මඟින් පාලනය වන ස්ථානයක සරල  ාක්ෂණික 
ක්රම භාවි මයන් මකාම්මපෝස්ට් නිපදවීම 

3 සෑම නිවසකම මකාම්මපාස්ට් ෙඳුනක් භාවි ා කිරීම ම ෝ ප සු  ාක්ෂණයක්  
භාවි ය මඟින් කාෙනික මපාම ාර නිෂප්ාදනය සඳ ා දිරි ගැන්වීම ස  එමඟින් 
ගෘ ස්ථ කාෙනික එලවළු, පළතුරු වගාව වැඩි කිරීම ස  කාෙනික එළවළු 
මවළඳමපාළ දිරිමත් කිරීම. 

  

  

ක්රරමෝපාය  04  --  රරෝහල්  සහ  රජරේ  ආයතන  තුළ  ජීව වායු  නිෂ්පාදනයක්  

ස්ථාපනය  කිරීම..  

• ධජව  ායනය  වන ආ ාරමය අපද්රවය කෘි කාර්මික අපද්රවය ජීවවායු නිෂප්ාදනය 
කිරීම සද ා මයාදාග   ැකි අ ර නිෂප්ාදනය වන ජීව වායුව ආ ාර  පිසීම 
ආමලෝකකරණය වැනි මද් සද ා මයාදා ගැනීම. 
 

  

ක්රරමෝපාය 05     --    දජව හායනය වන ආහාරමය අපද්රවය ඌරු රකාු වලට 
ලබාදීරම් වැඩපිළිරවලක්  සකස් කිරීම  

ක්රරමෝපාය 06  --    දජව හායනය රනාවන (ප්රතිචක්රිකරණය කල හැකි)  ඝන 
අපද්රවය බැහැර කිරීම සඳහා සුදුසු තාක්ෂණික ක්රම භාවිතා 
කිරීම.  

1 සෑම මට්ටමකම ජන ාව තුල භාණඩ නැව  භාවි ය (reuse)වැනි සංකල්ප 
ප්රවර්ධනය  සඳ ා  ආකල්පමය මවනසක් කිරීමම් වැඩ මුළු සංවිධානය කිරීම. (පාසල් 
ස  ආය නික මට්ටමින්) 

2 ප්රතිචක්රිකරණය කල  ැකි ඝන අපද්රවය (වීදුරු, කඩදාසි, මලෝ ) මිලදී ගනු ලෙන 
ස්ථාන පිහිටුවීම, ප්රචලි  කිරීම ස  දිරි ගැන්වීම, මවළඳමපාළ ස  වයවසායකයින් 
වර්ධනය කිරීම.  

3 පළාත් පාලන ආය න මඟින් ප්රතිචක්රිකරණය කල  ැකි ඝන අපද්රවය මිලදී ගනු ලෙන 
ගැනුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම, ඔවුන් සමඟ නිරතුරු සම්ෙන්ධ ා පවත්වා ගැනීම 
ස  ඒ පිළිෙඳව ම ාරතුරු ජන ාව මව  ලොදීම.  
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4 එකතු වන කසල අ ර ඇති මපාල්කටු, යකඩ, පලාස්ටික්, විදුලි උපකරණ වැනි මද් 
සඳ ා කසල මපාළ ක්රමය �යාත්මක කිරීම. 

 

ක්රරමෝපාය  07 --    නාගරික ඝන අපද්රවය රවත රරෝහල් මින් නිකුත් කරන 
සායනික ඝන අපද්රවය එකතුීම වැලැක්ීම සදහා ආයතනික 
වුහයක් ස්ථාපනය කිරීම.  

1 සායනික ඝන අපද්රවය මවන් කිරීම අනිවාර්ය කිරීම.  
2 සායනික ඝන අපද්රවය අවසන් ෙැ ැර කිරීමට මපර ඒවා ආසාදනය මනාවන ද්රවය 

ෙවට පත් කිරීම අනිවාර්ය කිරීම. 
3 සායනික ඝන අපද්රවය මසෞඛයාරක්ි  ව ෙැ ැර කිරීම සඳ ා මරෝ ල් තුලම 

ක්රමමේදයක් ස්ථාපි  කිරීම. 
 
 

ක්රරමෝපාය 08 --      ඝන අපද්රවය එකතු කිරීම සහ ප්රවාහනය කාර්යක්ෂම කිරීම.  

1 මදාරින් මදාර එකතු කිරීමම් ක්රමය �යාත්මක කිරීම.  

2 ඝන අපද්රවය එකතු කරන දින ස  එම දිනවල එකතු කරන ඝන අපදුවය වර්ග 
(පලාස්ටික්, මපාල් කටු, වීදුරු ආදී මලස) පිළිෙඳව කාලසට න් නිමවස් සඳ ා ලො 
දීම. (පළාත් පාලන ආය න මඟින්)  

3 ඝන අපද්රවය එකතු කරනු ලෙන වා නය පැමිනීමම් දී “සීනුවක් ” නාද කිරීම.  
4 පළාත් පාලන ආය න වලට මකාම්මපෝස්ට් අංගනය සඳ ා අවශය උපකරණ ස  

ප සුකම් ලොදීම.  
5 ඝන අපද්රවය වර්ග සඳ ා එකතු කරන වා නමේ මවන් කල මකාටස්  ැබීම.  
6 ෙර වා න ලගා විය මනා ැකි ස්ථාන වල අත් කරත්  මඟින් ඝන අපද්රවය එකතු 

කිරීම.  
  
  

ක්රරමෝපාය 09  --      සනීපාරක්ෂක  බිම්  පිරවුම්  සථ්ාපනය  කිරීම..   

• ෛජවීය �යාවලියට ස  ප්රතිචක්රිකරණ �යාවලියට භාවි ා කල මනා ැකි ජීර්ණය 
මනාවන අ�ය ස  අමනකුත් කසල බිම් පිරවීම සද ා මයාදා ගැනීම සුදුසු වන අ ර 
 නි පළාත් ආය නයක් මගින් සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුමක් ස්ථාපනය කිරීම මුලයමය 
වශමයන් ප්රාමයෝගික මනාවන අ ර පළාත් පාලන ආය න කීපයක් එකතුවී එය සිදු 
කිරීම ප්රාමයෝගික මේ. 

 
  

ක්රරමෝපාය10  --  විදුත් ඝන අපද්රවය (E – Waste)කළමනාකරණ 
මධයස්ථානයක් පිහිුීම.  

• ඉව ලන පරිගණක, යතුරු පුවරු, රුපවාහිනී, ජංගම දුරකථන, වැනි උපාංග නාගරික 
ඝන අපද්රවය සමග ෙැ ැර මනාකල යුතු අ ර එම අපද්රවය මවන් මකාට එක් රැස් කර 
ඒවා මිලදී ගැනීම සද ා මධයම පරිසර අධිකාරිමේ ලියාපදිංචි ගැනුම්කරුවන් මව  
ලොදිය යුතුය. 

 

 

     

 

 

 

ක්රරමෝපාය  11  --    පසුවිපරම්  කමිුවක්  පිහිුීම..  

• අදාල ආය නවල නිලධාරී මණඩලයකින් සමන්වි  පසු විපරම් 
කමිටුවක් පිහිටුවීම මගින් පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.  

 

 

6.3.6.3  ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ උපායමාර්ග   
  

1. සුන්දර මපාල කසල කළමනාකරණ මධයස්ථානය තුල ඇතිවන පාරිසරික ගැටළු  
අවම කරගැනීම සද ා ක්රමවත් මලස සකස් කිරීම.  

• කසල ෙැ ැර කරන භුමිය වටා භූදර්ශන උපක්රම මගින් මන්වාසික කලාපය මවන් 
කිරීම.  - භූමිය වටා ගස් වවා ොධක කලාපයක් ඇති කිරිම.  

• කසල ම ලන මධස්ථානමේ වු ය පාරිසරික ගැටළු අවම වන ආකාරයට සකස ්
මකාට වඩාත් ඵලදායි ස්ථානයක් ෙවටපත් කිරීම.  

• දැනට එකතුවී ඇති කසල  කන්ද ඉවත්මකාට කසල ප්රතිචක්තීකරන ප්රධාන 
මධයස්ථානයකට මයාමු කිරීම ම ෝ ඒ සද ා සුදුසු �යාමාර්ගයක් ගැනීමම් 
අවශය ාවය  දුනාගැනීම.  

2.  ඝණ අපද්රවය එක්රැස් කිරීමම් මධයස්ථාන 4 ප   සඳ න් ස්ථාන වල පිහිටුවීම.  
1. ම ව 
2. මාස්මපා   
3. ම ෝරයාය 

4. වැල්ලව 
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4 එකතු වන කසල අ ර ඇති මපාල්කටු, යකඩ, පලාස්ටික්, විදුලි උපකරණ වැනි මද් 
සඳ ා කසල මපාළ ක්රමය �යාත්මක කිරීම. 

 

ක්රරමෝපාය  07 --    නාගරික ඝන අපද්රවය රවත රරෝහල් මින් නිකුත් කරන 
සායනික ඝන අපද්රවය එකතුීම වැලැක්ීම සදහා ආයතනික 
වුහයක් ස්ථාපනය කිරීම.  

1 සායනික ඝන අපද්රවය මවන් කිරීම අනිවාර්ය කිරීම.  
2 සායනික ඝන අපද්රවය අවසන් ෙැ ැර කිරීමට මපර ඒවා ආසාදනය මනාවන ද්රවය 

ෙවට පත් කිරීම අනිවාර්ය කිරීම. 
3 සායනික ඝන අපද්රවය මසෞඛයාරක්ි  ව ෙැ ැර කිරීම සඳ ා මරෝ ල් තුලම 

ක්රමමේදයක් ස්ථාපි  කිරීම. 
 
 

ක්රරමෝපාය 08 --      ඝන අපද්රවය එකතු කිරීම සහ ප්රවාහනය කාර්යක්ෂම කිරීම.  

1 මදාරින් මදාර එකතු කිරීමම් ක්රමය �යාත්මක කිරීම.  

2 ඝන අපද්රවය එකතු කරන දින ස  එම දිනවල එකතු කරන ඝන අපදුවය වර්ග 
(පලාස්ටික්, මපාල් කටු, වීදුරු ආදී මලස) පිළිෙඳව කාලසට න් නිමවස් සඳ ා ලො 
දීම. (පළාත් පාලන ආය න මඟින්)  

3 ඝන අපද්රවය එකතු කරනු ලෙන වා නය පැමිනීමම් දී “සීනුවක් ” නාද කිරීම.  
4 පළාත් පාලන ආය න වලට මකාම්මපෝස්ට් අංගනය සඳ ා අවශය උපකරණ ස  

ප සුකම් ලොදීම.  
5 ඝන අපද්රවය වර්ග සඳ ා එකතු කරන වා නමේ මවන් කල මකාටස්  ැබීම.  
6 ෙර වා න ලගා විය මනා ැකි ස්ථාන වල අත් කරත්  මඟින් ඝන අපද්රවය එකතු 

කිරීම.  
  
  

ක්රරමෝපාය 09  --      සනීපාරක්ෂක  බිම්  පිරවුම්  සථ්ාපනය  කිරීම..   

• ෛජවීය �යාවලියට ස  ප්රතිචක්රිකරණ �යාවලියට භාවි ා කල මනා ැකි ජීර්ණය 
මනාවන අ�ය ස  අමනකුත් කසල බිම් පිරවීම සද ා මයාදා ගැනීම සුදුසු වන අ ර 
 නි පළාත් ආය නයක් මගින් සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුමක් ස්ථාපනය කිරීම මුලයමය 
වශමයන් ප්රාමයෝගික මනාවන අ ර පළාත් පාලන ආය න කීපයක් එකතුවී එය සිදු 
කිරීම ප්රාමයෝගික මේ. 

 
  

ක්රරමෝපාය10  --  විදුත් ඝන අපද්රවය (E – Waste)කළමනාකරණ 
මධයස්ථානයක් පිහිුීම.  

• ඉව ලන පරිගණක, යතුරු පුවරු, රුපවාහිනී, ජංගම දුරකථන, වැනි උපාංග නාගරික 
ඝන අපද්රවය සමග ෙැ ැර මනාකල යුතු අ ර එම අපද්රවය මවන් මකාට එක් රැස් කර 
ඒවා මිලදී ගැනීම සද ා මධයම පරිසර අධිකාරිමේ ලියාපදිංචි ගැනුම්කරුවන් මව  
ලොදිය යුතුය. 

 

 

     

 

 

 

ක්රරමෝපාය  11  --    පසුවිපරම්  කමිුවක්  පිහිුීම..  

• අදාල ආය නවල නිලධාරී මණඩලයකින් සමන්වි  පසු විපරම් 
කමිටුවක් පිහිටුවීම මගින් පසු විපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.  

 

 

6.3.6.3  ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ උපායමාර්ග   
  

1. සුන්දර මපාල කසල කළමනාකරණ මධයස්ථානය තුල ඇතිවන පාරිසරික ගැටළු  
අවම කරගැනීම සද ා ක්රමවත් මලස සකස් කිරීම.  

• කසල ෙැ ැර කරන භුමිය වටා භූදර්ශන උපක්රම මගින් මන්වාසික කලාපය මවන් 
කිරීම.  - භූමිය වටා ගස් වවා ොධක කලාපයක් ඇති කිරිම.  

• කසල ම ලන මධස්ථානමේ වු ය පාරිසරික ගැටළු අවම වන ආකාරයට සකස ්
මකාට වඩාත් ඵලදායි ස්ථානයක් ෙවටපත් කිරීම.  

• දැනට එකතුවී ඇති කසල  කන්ද ඉවත්මකාට කසල ප්රතිචක්තීකරන ප්රධාන 
මධයස්ථානයකට මයාමු කිරීම ම ෝ ඒ සද ා සුදුසු �යාමාර්ගයක් ගැනීමම් 
අවශය ාවය  දුනාගැනීම.  

2.  ඝණ අපද්රවය එක්රැස් කිරීමම් මධයස්ථාන 4 ප   සඳ න් ස්ථාන වල පිහිටුවීම.  
1. ම ව 
2. මාස්මපා   
3. ම ෝරයාය 

4. වැල්ලව 
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6'4'0  ye¢kaùu 

කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් දැක්ම “ඇතුගල වටමකාට නැමගන වයඹ ම ා 
නගරය” යන්නයි. ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තියට අනුව 2030 වන විට ෙස්නාහිර 
- නැමගනහිර ආර්ික සංවර්ධන ද්වාරමේ පිහිටි ප්රධාන නාගරික මධයස්ථානයක්/ උපාය 
මාර්ගික නගරයක් වශමයන් සංවර්ධනය කිරිමට අමපක්ි යි. එමමන්ම ජාතික සංවර්ධන 
වයාපෘතීන් වන මධයම අධිමේගී මාර්ගමේ අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථාන 0 2ක් (ගැට්ටුවාන,  
දම්මොක්ක) නගරය ආසන්නමේ ස්ථානග වීම නිසා එහි විභව ාවය නගරමේ ආර්ික 
සංවර්ධනයට මමන්ම මභෞතික සංවර්ධනයටද ඝෘජුව ෙලපානු ලැමබ්. එමමන්ම මයෝජි  
කුරුණෑගල - දඹුල්ල දුම්රිය මාර්ගය  ා මපාල්ග මවල - කුරුණෑගල ද්විත්ව දුම්රිය 
මාර්ගය ද කුරුණෑගල සංවර්ධනමේ වැදගත් විභව ාවයකි.  

මමම විභව ාවයන් ප්රමයෝජනයට මගන නගර මධයමේ ඌන භාවි මේ ඇති ඉඩම් ප්රශස්ථ 
භාවි යට පත් කිරීම  ා මයෝජි  විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය මඟින් නගරාසන්න අභයන් ර 
ප්රමද්ශවල  පිහිටි ඉඩම් වල වාණිජ වටිනාකම ඉ ළ නැංවීම  ා සැලසුම් ප්රමද්ශමේ 
ආර්ිකය  ප්රවර්ධනය කිරිම මමම සැලැස්මම් මුලික අරමුණකි.  

එමමන්ම වයඹ පළා  � ලංකාමේ දළ මද්ශීය නිෂප්ාදනමයන් 10.7% ක් සඳ ා 
දායකත්වය ලො මදන අ ර,  දිවයිමන් පළාත් අ ර, 03 වන ස්ථානයට පත් වී ඇ . එනම්, 
කෘි කාර්මික අංශමයන් 1.5% ක්, කාර්මික අංශමයන් 3.2% ක් ද මස්වා අංශමයන් 5.6% 

ක් ද  වශමයන් දල මද්ශීය නිෂප්ාදනයට දායක මේ.  මමම දළ මද්ශිය නිෂප්ාදන දායකත්ව 
අගය කුරුණෑගල නගරමේ ආර්ිකය විවිධාංගීකරණයට ලක් කිරීම තුලින් (මස්වා  ා 
කර්මාන් ) සැලකිය යුතු මට්ටමකින්  වර්ධනය කිරිම මයෝජි  සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් 
අමපක්ෂා මකමර්. 

වයඹ පළාමත් ප්රධාන පරිපාලන  ා  වාණිජ මස්වා නගරය වශමයන් කුරුණෑගල නගරය 
පත් වී ඇති අ ර, ධදනිකව මස්වා  ා ප සුකම් ලො ගැනීම සඳ ා ලක්ෂ 03කට ආසන්න 
ජනග නයක් නගරය කරා ඇදී එයි. මමයද ආර්ික සංවර්ධනය සඳ ා මයාදා ග   ැකි 
විභව ාවයකි. මමම සැලැස්ම මඟින් �යාත්මක අපරවු  ප සුකම්  ා අමනකුත් 
සංවර්ධන වයාපෘති මගින්, ධදනික සංසරණ ජනග නය ලක්ෂ 05 දක්වා වැඩි කර 
කලාපමේ ප්රධානම ආර්ික මර්මස්ථානය ෙවට පත් කිරීමට අමපක්ෂා මකමර්.  

කුරුණෑගල නගරයට ඇති විධිමත් ප්රවා න ප සුකම් නිසා  උතුරු මැද, උතුරු, 
නැමගනහිර, මධයම යන පළාත්වල සිට  උපකාරක පංති සඳ ා සති අන්  දිනවල ලක්ෂ 
01 ක පමණ  රුණ ජනග නයක්  පැමිමණ. සාමානය දිනවලදී 20000 කට ආසන්න 

 රුණ පිරිසක් උපකාරක පංති සඳ ා නගරය කරා පැමිමණ. මමම  විභව ාවය නාගරික 
ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරිමට මයාදාග   ැකි වැදගත් සාධකයකී.  ෘතීක අධයාපනය 
කටයුතු සද ා අවශය ප සුකම් නගරය තුල ස්ථාපි  කර ඒ ආ� ව රැකියා ජනනය කිරිම 
තුලින් නාගරික ආර්ිකය  ව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම මමහි අරමුණු මේ.  

මයෝජි  ගමනාගමන සැලැසම්, මස්වා සැලැස්ම, අපරවූ  ප සුකම් සැලැස්ම, පාරිසරික 
සැලැස්ම යන සැලසුම් මඟින් දැනට පවතින නාගරික, මභෞතික, පාරිසරික සමාජ 
 ත්ත්වය ප්රමාණාත්මකව  ා ගුණාත්මකව සවංර්ධනය කිරිම තුළින් නගරමේ ආර්ිකය 
ශක්තිමත් කර ගැනිමට රාජය මමන්ම මපෞද්ගලික අංශමේ ඝෘජු දායකත්වය අමපක්ෂා 
කරන අ ර, නගරය තුල මමන්ම නගරය අවට, ජන ාවට  රැකියා අවශය ා  සැපයිමමන් 
නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරිම ප්රධාන  අරමුණකs. 
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කුරුණෑගල නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් දැක්ම “ඇතුගල වටමකාට නැමගන වයඹ ම ා 
නගරය” යන්නයි. ජාතික මභෞතික සැලසුම් ප්රතිපත්තියට අනුව 2030 වන විට ෙස්නාහිර 
- නැමගනහිර ආර්ික සංවර්ධන ද්වාරමේ පිහිටි ප්රධාන නාගරික මධයස්ථානයක්/ උපාය 
මාර්ගික නගරයක් වශමයන් සංවර්ධනය කිරිමට අමපක්ි යි. එමමන්ම ජාතික සංවර්ධන 
වයාපෘතීන් වන මධයම අධිමේගී මාර්ගමේ අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථාන 0 2ක් (ගැට්ටුවාන,  
දම්මොක්ක) නගරය ආසන්නමේ ස්ථානග වීම නිසා එහි විභව ාවය නගරමේ ආර්ික 
සංවර්ධනයට මමන්ම මභෞතික සංවර්ධනයටද ඝෘජුව ෙලපානු ලැමබ්. එමමන්ම මයෝජි  
කුරුණෑගල - දඹුල්ල දුම්රිය මාර්ගය  ා මපාල්ග මවල - කුරුණෑගල ද්විත්ව දුම්රිය 
මාර්ගය ද කුරුණෑගල සංවර්ධනමේ වැදගත් විභව ාවයකි.  

මමම විභව ාවයන් ප්රමයෝජනයට මගන නගර මධයමේ ඌන භාවි මේ ඇති ඉඩම් ප්රශස්ථ 
භාවි යට පත් කිරීම  ා මයෝජි  විකල්ප මාර්ග පද්ධතිය මඟින් නගරාසන්න අභයන් ර 
ප්රමද්ශවල  පිහිටි ඉඩම් වල වාණිජ වටිනාකම ඉ ළ නැංවීම  ා සැලසුම් ප්රමද්ශමේ 
ආර්ිකය  ප්රවර්ධනය කිරිම මමම සැලැස්මම් මුලික අරමුණකි.  

එමමන්ම වයඹ පළා  � ලංකාමේ දළ මද්ශීය නිෂප්ාදනමයන් 10.7% ක් සඳ ා 
දායකත්වය ලො මදන අ ර,  දිවයිමන් පළාත් අ ර, 03 වන ස්ථානයට පත් වී ඇ . එනම්, 
කෘි කාර්මික අංශමයන් 1.5% ක්, කාර්මික අංශමයන් 3.2% ක් ද මස්වා අංශමයන් 5.6% 

ක් ද  වශමයන් දල මද්ශීය නිෂප්ාදනයට දායක මේ.  මමම දළ මද්ශිය නිෂප්ාදන දායකත්ව 
අගය කුරුණෑගල නගරමේ ආර්ිකය විවිධාංගීකරණයට ලක් කිරීම තුලින් (මස්වා  ා 
කර්මාන් ) සැලකිය යුතු මට්ටමකින්  වර්ධනය කිරිම මයෝජි  සංවර්ධන සැලැස්ම මඟින් 
අමපක්ෂා මකමර්. 

වයඹ පළාමත් ප්රධාන පරිපාලන  ා  වාණිජ මස්වා නගරය වශමයන් කුරුණෑගල නගරය 
පත් වී ඇති අ ර, ධදනිකව මස්වා  ා ප සුකම් ලො ගැනීම සඳ ා ලක්ෂ 03කට ආසන්න 
ජනග නයක් නගරය කරා ඇදී එයි. මමයද ආර්ික සංවර්ධනය සඳ ා මයාදා ග   ැකි 
විභව ාවයකි. මමම සැලැස්ම මඟින් �යාත්මක අපරවු  ප සුකම්  ා අමනකුත් 
සංවර්ධන වයාපෘති මගින්, ධදනික සංසරණ ජනග නය ලක්ෂ 05 දක්වා වැඩි කර 
කලාපමේ ප්රධානම ආර්ික මර්මස්ථානය ෙවට පත් කිරීමට අමපක්ෂා මකමර්.  

කුරුණෑගල නගරයට ඇති විධිමත් ප්රවා න ප සුකම් නිසා  උතුරු මැද, උතුරු, 
නැමගනහිර, මධයම යන පළාත්වල සිට  උපකාරක පංති සඳ ා සති අන්  දිනවල ලක්ෂ 
01 ක පමණ  රුණ ජනග නයක්  පැමිමණ. සාමානය දිනවලදී 20000 කට ආසන්න 

 රුණ පිරිසක් උපකාරක පංති සඳ ා නගරය කරා පැමිමණ. මමම  විභව ාවය නාගරික 
ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරිමට මයාදාග   ැකි වැදගත් සාධකයකී.  ෘතීක අධයාපනය 
කටයුතු සද ා අවශය ප සුකම් නගරය තුල ස්ථාපි  කර ඒ ආ� ව රැකියා ජනනය කිරිම 
තුලින් නාගරික ආර්ිකය  ව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීම මමහි අරමුණු මේ.  

මයෝජි  ගමනාගමන සැලැසම්, මස්වා සැලැස්ම, අපරවූ  ප සුකම් සැලැස්ම, පාරිසරික 
සැලැස්ම යන සැලසුම් මඟින් දැනට පවතින නාගරික, මභෞතික, පාරිසරික සමාජ 
 ත්ත්වය ප්රමාණාත්මකව  ා ගුණාත්මකව සවංර්ධනය කිරිම තුළින් නගරමේ ආර්ිකය 
ශක්තිමත් කර ගැනිමට රාජය මමන්ම මපෞද්ගලික අංශමේ ඝෘජු දායකත්වය අමපක්ෂා 
කරන අ ර, නගරය තුල මමන්ම නගරය අවට, ජන ාවට  රැකියා අවශය ා  සැපයිමමන් 
නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරිම ප්රධාන  අරමුණකs. 

     

 

 

6.4.1 උපාය  මාර්ග  

1. නගර මධයය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. - නගර මධයය ප්රතිවු ග  කිරිම තුලින් ඌන 
භාවි මේ  ා ඌන සංවර්ධනමේ  පවතින නාගරික ඉඩම් ප්රශස්ථ භාවි ය  
සඳ ා මයාදා ගැනිම.  

2. ගැට්ටුවාන අධිමේගි මාර්ග අන් ර් හුවමාරුව  ා දුම්රිය ස්ථානමයහි උපාය මාර්ගික 
පිහිටිම ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ගමනාගමනය මුල් කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානයක් 
මලස ගැට්ටුවාන ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරිම. 

3. නව නගර සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය  - නගර මධය තුල ඉ ා  
සීග්රමයන් අනවසරමයන් මගාඩවන ප ත්බිම් විදිමත් ආකාරමේ සංවර්ධනයකට 
මයාමුකිරීම.  

4. ඉ ල ප්රමේශකත්වය උපමයෝගි කරමගන රැකියා වියුක්තිමේ පුහුණු ශ්රමය නාගරික 
ආර්ිකයට මයාදා ගැනිම සඳ ා භාණඩ ප්රවර්ධන මධයස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරිම 
 ා කර්මාන්  පුරය පුළුල් කිරිම.  

5. කලාපමේ ඉ ළ පරිගනක ශාක්ෂර ා මට්ටම, රැකියා වියුක්තිකයන්මේ ඉ ළ 
අධයාපන මට්ටම, ද්විතික  ා  ෘතියික අධයාපනය සඳ ා කුරුණෑගල නගරයට  
පවතින ඉ ල ඉල්ලුම නාගරික ආර්ිකයට මයාදා ගැනිම සඳ ා ම ාරතුරු  ාක්ෂණ 
ගම්මානයක්,  ෘතික අධයාපන මධයස්ථානයක්  ා උපකාරක පංති ස්ථාපි  කිරිම 

(සිතියම් අංක 6.19 ) 
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6.4.1.1   උපාය  මාර්ග  01 - නගර    මධය  ප්රතිසංවර්ධනය  කිරීම..  

නගර මධය යනුමවන්  දුන්වනු ලෙන ප්රධාන මාර්ග 05 ඒකාෙද්ධ වන මධයස්ථානය  ා ඒ 
ආ� ව පිහිටි ෙස්නැවතුම්පල මූලික කරගත් අරය මීටර් 500 ක් පමණ වන කලාපයයි. 
මමම කලාපය තුළ ඉඩම් වටිනාකම ඉ ා ඉ ල අගයක් ගන්නා අ ර,  (පර්චසය. මිලියන 
10) එම ඉඩම් වලින් 10% ක් පමණ රාජය ආය න ස්ථානග  මකාට ඇ . මමම ස්ථානවල 
 නි ම මල් මගාඩනැගිලි පමණක් දක්නට ලැමෙන අ ර, නගර මධයමේ ඇති මඝෝෂාකාරි 
පරිසරයට මනාගැලමපන උසාවිය, ෙන්ධනාගාරය වැනි රාජය ආය නද මමම කලාපය 
තුල පිහිටා ඇ . මමම නිසා මමම කලාපමේ අධික රථවා න  දෙදයක් නි රම දක්නට 
ලැමෙන අ ර, විධිමත් සැලැස්මකට අනුව ඌන භාවි මේ ඇති ඉඩම් ප්රතිසංවර්ධනය 
මකාට නගරමේ මුහුණුවර මවනස් මකාට ආර්ික වශමයන් ඵලදායි වයාපෘති �යාත්මක 
කිරිම නගර මධය සැලැස්මම් අරමුණයි. කුරුණෑගල නගරමේ විකාශනය සිදුවු නයෂ්ිය 
මමම කලාපය වන අ ර, මමහි ඉඩම්වල ප්රමාණය ෙහු රයක් පර්. 06ට අඩුය. එමමන්ම 
විටින් විට සිදුවු මාර්ග සංවර්ධනමේදී ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නිසා ඉඩම් වල ප්රමාණය 
අඩුවී එහි ඉදිවන සංවර්ධනයන්ද අවිධිමත් වී ඇ .  ව දුරටත් මමම කලාපමේ සංවර්ධනය 
පාලනයකට යටත් මකාට විධිමත් සංවර්ධනය ඇති කිරීම මමහි ප්රධාන අරමුණයි.  

❖ නගර මධයමේ පවතින මනාගැළමපන  ා ඌන භාවි මයන් යුතු ඉඩම් ප්රශස්ථ 
භාවි ය සඳ ා මයාදා ගැනීම.  

 

❖ නගරමේ අනනය ාවය, නගරමේ ඓති ාසික වටිනාකම නගරයට විවෘ  කිරීම. 
 

❖ නගරමේ පවතින මස්වා මට්ටම ඉ ළ නැංවීම.  

මමම උපාය මාර්ග යටමත් ප්රධාන වශමයන් ප   වයාපෘති  ා වයාපෘති ලැයිස්තුව 
තුල (6.6.1.)  දුනාමගන ඇති වයාපෘතීන් �යාත්මක මේ'   

 
i. උසාවි සංකීර්ණය එම භාවි යට සුදුසු ගැට්ටුවාන ප්රමද්ශමේ ප්රතිස්ථාපනය කර  

එයට අනුශාංගික කටයුතු වන ෙන්ධනාගාරය, විනිසුරු නිල නිවාස, නීතිඥ කාර්යාල 
එයට අනුෙද්ධි ව ලොදීම  ා පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමක් සහි  උසාවි 
මගාඩනැගිල්මලහි ඓති ාසික උරුමය රැක ගනිමින් සාපපු සංකීර්ණයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම  ා ධර්මපාල උදයානය පිහිටි පරරශ්රය ම ජන ාවට ආකර්ශණීය 
ස්ථානයක් වශමයන් සංවර්ධනය කිරීම.  

 
ii. නගර මධයය මිහිඳු මාව  පිහිටි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන  

අධිකාරිය, නිවාස සංවර්ධනය අධිකාරිය, මපාලිස් මදපාර් මම්න්තුව,  ැපැල් 
මදපාර් මම්න්තුව යන රාජය ආය න ස්ථානග  වී ඇති ඌන භාවි මයන් යුත් 
අක්කර 07 ක ඉඩම පරිපාලන, වාණිජ   ා මන්වාසික කටයුතු සඳ ා  සංවර්ධනය 
කිරීම.  මමම වයාපෘතිය අදියර  කිහිපයක් යටමත් �යාත්මක කිරීමට මයෝජි ය.  

 

➢ මපාලිසිය  ා මපාලිස් නිල නිවාස, මජයෂ්ඨ මපාලිස් අධිකාරි කාර්යාලය පිහිටි 
ඉඩම තුළ ප්රතිස්ථාපනය කිරීම.  

➢ ෙන්ධනාගාරය, නඩුකාර නිල නිවාස, නීතිඥ සංකීර්ණය, ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 
(ගැට්ටුවාන ප්රමද්ශමේ වර් මාන රජමේ නිල නිවාස පිහිටි භූමිය උසාවි 
සංකිර්ණය ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට මයෝජි ය. )  

➢ මිහිඳු මාව  ඉඩමමහි ඉඩමමහි පරිපාලන සංකීරණයක් වාණිජ  ා මන්වාසික 
සංකීර්ණයක් සහි ව සංවර්ධනය  කිරීම.   
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iii. ම ා නගර සභාව සතු නගර මධයමේ පිහිටි මපාදු මවළඳමපාල වාණිජ කුළුණු වලින් 
යුක්  මිශ්ර සංවර්ධනයක් සඳ ා මයාදවා ගැනීම - වර් මාන මපාදු මවලදපල  පැරණි 
මගාඩනැගිලි සහි ව ඌනසංවර්ධන  ත්ත්වමේ පවතී.   

  

iv. නගර සභා සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් පදිංචි අඩු ආදායම් නිවාස පිහිටි නගර සභා 
ඉඩමමහි සතිමපාල ප්රතිස්ථාපනය කර, ගැට්ටුවාන ගමනා ගමන මධයස්ථානය 
ආසන්නමේ පිහිටි වර් මාන මපාල භූමිය, සිනමා ශාලා, ආපන ශාලා, සාපපු 
සංකීර්ණ, උදයාන සහි  මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතියට මයාදා ගැනීම මඟින් එම ඉඩම 
ප්රශස්ථ භාවි යට මයාදා ගැනීම.  

  

v. මවළමගදර ජා යන් ර ක්රිඩාංගනය ප්රතිසංවර්ධනය''  මමම ක්රිඩාංගනය ජා යන් ර 
�කට් ක්රිඩාංගනයක් වශමයන් නවීකරණය කිරීම තුලින් කුරුණෑගල නගරමේ 
ආර්ිකයට වැඩි දායකත්වයක් ලො ගැනීමට  ැකි මේ. අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතියත් 
සමඟ මකාළඹ සිට පැයක් වැනි කාලයකින් කුරුණෑගල නගරයට ලගා වීමම් 
 ැකියාව මමම වයාපෘතිය සාර්ථක වීමට පිටිව ලක් මේ.  

 

vi. පැරණි රජපිහිල්ල  ානායම් පරිශ්රමයහි කාමර 50 කින් යුත් සුමඛෝපමෙෝගී 
ම ෝටලයක් ඉදිකිරීම  ා ෙඩගමුව රක්ෂි ය ආසන්නමේ කාමර 50කින් යුතු 
ම ෝටල් සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම.  
(ජා යන් ර �කට් ක්රිඩාංගනය නවීකරණයට සමගාමීව නවා ැන් ප සුකම් සඳ ා 
ම ෝටල් සංකීර්ණයක් සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය. එමඟින් කුරුණෑගල නගරය 
 ර ා ගමන් කරන සංචාරකයින් සඳ ා අවශය ආ ාර, නවා ැන් ප සුකම් සැපයීම 
මඟින්ද නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කර ගැනීමට අවස්ථාව උදාමේ.)    

  

  

6.4.1.2   උපායමාර්ග  02 --  ගමනාගමනය  මුල්  කරගත්  මධයස්ථානයක්  සංවර්ධනය  

කිරීම..   

ම ා මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, අධිමේගී මාර්ග යන ෙහුවිධ ප්රවා න මාධයය  ර ා නගරයට 
පවතින සම්ෙන්ධ ාවය  ා කාර්යක්ෂම ප්රමේශකත්වය යන විභව ාවයන් ප්රමයෝජනයට 
ගනිමින් කුරුණෑගල  නගරය ගමනාගමනය මූලික කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානයක් 
මලස  සංවර්ධනය කිරීම මමහි අරමුණ මේ.  එමගින් නගරමේ මූලික දැක්ම වන “වයඹ 
ම ා නගරය”ෙවට පත් කිරීමම් මූලික අරමුණ කරා ලගා වීමම් අවස්ථාව උදාමේ.  අධිමේගී 
මාර්ගමේ අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානය  ා දුම්රිය ස්ථානය එකිමනක ආසන්නමේ  
ස්ථානග  වීමම් වාසිය ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ගමනාගමනය මූලික කරගත් ආර්ික 
මධයස්ථානයක් මලස ගැට්ටුවාන ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරීමට අමපක්ි ය.   

 

 

මමම  ප්රමද්ශය ආශ්රි ව දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි භූමිමයහි ෙස් නැවතුම්පලක් ඉඳිකර දුම්රිය 
ස්ථානය, අධිමේගී ෙස් නැවතුම ඇතුලත් ෙහු මාධය  ගමනාගමන මධයස්ථානය ස්ථාපි  
කර ගමනාගමන මාධය අ ර, එකාෙද්ධ ාවයක් ඇති කර ඒ  ා ආනුශංගිකව මස්වා 
ප සුකම්, කාර්යාල  ා නිවාස ප සුකම්, ම ෝටල් පරිශ්ර, භූ අලංකාර  ා  යනාදිය ඇතුලත් 
මධයස්ථානයක් මලස මමම ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරීමට අමපක්ි ය. (රූපය 6.6) 
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iii. ම ා නගර සභාව සතු නගර මධයමේ පිහිටි මපාදු මවළඳමපාල වාණිජ කුළුණු වලින් 
යුක්  මිශ්ර සංවර්ධනයක් සඳ ා මයාදවා ගැනීම - වර් මාන මපාදු මවලදපල  පැරණි 
මගාඩනැගිලි සහි ව ඌනසංවර්ධන  ත්ත්වමේ පවතී.   

  

iv. නගර සභා සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් පදිංචි අඩු ආදායම් නිවාස පිහිටි නගර සභා 
ඉඩමමහි සතිමපාල ප්රතිස්ථාපනය කර, ගැට්ටුවාන ගමනා ගමන මධයස්ථානය 
ආසන්නමේ පිහිටි වර් මාන මපාල භූමිය, සිනමා ශාලා, ආපන ශාලා, සාපපු 
සංකීර්ණ, උදයාන සහි  මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතියට මයාදා ගැනීම මඟින් එම ඉඩම 
ප්රශස්ථ භාවි යට මයාදා ගැනීම.  

  

v. මවළමගදර ජා යන් ර ක්රිඩාංගනය ප්රතිසංවර්ධනය''  මමම ක්රිඩාංගනය ජා යන් ර 
�කට් ක්රිඩාංගනයක් වශමයන් නවීකරණය කිරීම තුලින් කුරුණෑගල නගරමේ 
ආර්ිකයට වැඩි දායකත්වයක් ලො ගැනීමට  ැකි මේ. අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතියත් 
සමඟ මකාළඹ සිට පැයක් වැනි කාලයකින් කුරුණෑගල නගරයට ලගා වීමම් 
 ැකියාව මමම වයාපෘතිය සාර්ථක වීමට පිටිව ලක් මේ.  

 

vi. පැරණි රජපිහිල්ල  ානායම් පරිශ්රමයහි කාමර 50 කින් යුත් සුමඛෝපමෙෝගී 
ම ෝටලයක් ඉදිකිරීම  ා ෙඩගමුව රක්ෂි ය ආසන්නමේ කාමර 50කින් යුතු 
ම ෝටල් සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම.  
(ජා යන් ර �කට් ක්රිඩාංගනය නවීකරණයට සමගාමීව නවා ැන් ප සුකම් සඳ ා 
ම ෝටල් සංකීර්ණයක් සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය. එමඟින් කුරුණෑගල නගරය 
 ර ා ගමන් කරන සංචාරකයින් සඳ ා අවශය ආ ාර, නවා ැන් ප සුකම් සැපයීම 
මඟින්ද නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කර ගැනීමට අවස්ථාව උදාමේ.)    

  

  

6.4.1.2   උපායමාර්ග  02 --  ගමනාගමනය  මුල්  කරගත්  මධයස්ථානයක්  සංවර්ධනය  

කිරීම..   

ම ා මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, අධිමේගී මාර්ග යන ෙහුවිධ ප්රවා න මාධයය  ර ා නගරයට 
පවතින සම්ෙන්ධ ාවය  ා කාර්යක්ෂම ප්රමේශකත්වය යන විභව ාවයන් ප්රමයෝජනයට 
ගනිමින් කුරුණෑගල  නගරය ගමනාගමනය මූලික කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානයක් 
මලස  සංවර්ධනය කිරීම මමහි අරමුණ මේ.  එමගින් නගරමේ මූලික දැක්ම වන “වයඹ 
ම ා නගරය”ෙවට පත් කිරීමම් මූලික අරමුණ කරා ලගා වීමම් අවස්ථාව උදාමේ.  අධිමේගී 
මාර්ගමේ අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානය  ා දුම්රිය ස්ථානය එකිමනක ආසන්නමේ  
ස්ථානග  වීමම් වාසිය ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ගමනාගමනය මූලික කරගත් ආර්ික 
මධයස්ථානයක් මලස ගැට්ටුවාන ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරීමට අමපක්ි ය.   

 

 

මමම  ප්රමද්ශය ආශ්රි ව දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි භූමිමයහි ෙස් නැවතුම්පලක් ඉඳිකර දුම්රිය 
ස්ථානය, අධිමේගී ෙස් නැවතුම ඇතුලත් ෙහු මාධය  ගමනාගමන මධයස්ථානය ස්ථාපි  
කර ගමනාගමන මාධය අ ර, එකාෙද්ධ ාවයක් ඇති කර ඒ  ා ආනුශංගිකව මස්වා 
ප සුකම්, කාර්යාල  ා නිවාස ප සුකම්, ම ෝටල් පරිශ්ර, භූ අලංකාර  ා  යනාදිය ඇතුලත් 
මධයස්ථානයක් මලස මමම ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරීමට අමපක්ි ය. (රූපය 6.6) 

 

 

 

 

     

 
 

රූපය 6.6 : බහුවිද ප්රවාහන මධයස්ථානය සදහා රයෝජිත සංකල්පිත සැලැස්ම  
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6.4.1.3  උපායමාර්ග 03 - නව නගර සංවර්ධනය කිරීම  

ගමනාගමනය මුල්කරගත් සංවර්ධන මධයස්ථානයක් ඇති කිරීමට සමගාමිව එම 
ගමනාගමන මධයස්ථානය  ා පවතින නගරය සම්ෙන්ද කිරීමම් අවශය ාවයක් ඇ . 
එෙැවින් ගැට්ටුවාන ප්රමද්ශය  ා කුරුණෑගල-මකාළඹ ප්රධාන මාර්ගය සම්ෙන්ධකර 
සංවර්ධනය කිරීමට ඇති ම ාදම විභව ාවයක් වන්මන් අභයන් ර වටරවුම්  මාර්ගය  ා 
සමාන් රව ඇති ප ත් බිම් විදිමත් මලස සංවර්ධනය කිරීම මේ.   

මමහිදී නගරය තුල ඇතිවන නාගරික ගංවතුර  ත්වයන් වලදී ජලය ෙැසයාමට  ැකිවන 
මලස අවශය මපාකුණු  ා ජල තීරයන් සකස්මකාට ඒ  ා සමගාමීව ඇවිදින මංතීරු, 
අලංකාර උදයාන සකස් කර අනාග මේ ඇතිවන විසල් නගරයට ඇදී එන ජනග නයට 
ප සුකම් සැලැස්වීම මමහි අරමුණක් මේ. එමලසම නගරය තුල ඇති විසල් වයපෘති 
�යාත්මක කිරීම සද ා ඉඩම් ඌන ාවයක් ඇති ෙැවින් මමම කලාපය තුල  සංවර්ධනය 
කිරීමට  ැකි ඉඩම් කට්ටි  දුනාමගන ඒ සද ා අවස්ථාව සැලසීම ද මමහි අරමුණක් මේ. 
(රූපය 6.7)  
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රූපය 6.7  : නව නගර සංවර්ධන සංකල්පිත සැලැස්ම  
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6.4.1.4  උපායමාර්ග 04  

භාණ්ඩ  හුවමාරු  මධයස්ථානය  සංවර්ධනය  කිරීම..  -  logistic hub   

ගමඩාල්, උළු, සිමමන්ති වැනි මගාඩනැඟිලි අමුද්රවය ෙහුල මපෝෂක ප්රමද්ශයක කුරුණෑගල 
නගරය පිහිටිමත් , වර් මානය වන විට � ලංකාමේ වා න  ා අම ර මකාටස් මවළඳාම 
සඳ ා හිමිකරමගන ඇති ස්ථානයත් සමඟ අධිමේගී මාර්ගය ස  දුම්රිය මාර්ගය දිර්ඝ 
කිරීමම් වයාපෘතිය ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ලංකාව පුරා භාණඩ මෙදා  ැරීමම් 
මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්  ැකියාව  පවතී. ඒ සඳ ා අධිමේගී මාර්ගමේ 
ගැට්ටුවාන  ා දම්මොක්ක අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානයට ස  නයිලිය දුම්රිය ස්ථානයට 
ආසන්නමේ පිහිටි අක්කර 50ක පමණ විශාලත්වයකින් යුතු භුමියක් මම් සඳ ා 
 ඳුනාමගන ඇ . මමම භාණඩ මෙදා ැරීමම් මධයස්ථානමයහි  භාණඩ ගෙඩා කිරීම, 
ඇසිරීම  ා කන්මට්නර් අංගන ඇතුලත් මේ.    

අධිමේගී මාර්ගය, දුම්රිය මාර්ග, ම ා මාර්ග  ර ා කුරුණෑගල නගරය හිමිකරමගන 
තිමෙන කාර්යක්ෂම ප්රමේශ ප සුකම නාගරික ආර්ිකයට මයාදා ගැනීම, මුළු ශ්රම 
ෙලකාමයන් 17%ක් (19,000) වන  ා රැකියා වියුක්තිමයන් 25%ක්  සඳ ා රැකියා 
අවස්ථාවන් බිහි කිරීම, කුරුණෑගල නගරය තුල ගෙඩා ප සුකම් සඳ ා පවතින වාර් මාන 
ඉල්ලුමත් සමඟ අවිධිමත්  ා අමනකුත්  භාවි යන්ට ගැටලුවක්  වන මලස විසිරී පවතින 
ගෙඩා  විධිමත් පරිදි ස්ථානග  කිරීම, නගරය තුළ පවතින මස්වා ආර්ිකය  ව දුරටත් 
පුළුල් කිරීම තුලින් නාගරික ආර්ීකය ශක්තිමත් කsrsම යන අරමුණු කරා ලගා වීම සඳ ා 
මමම උපාය මාර්ගය �යාත්මක කරනු ලැමබ්. ( රූපය 6.8)  
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රූපය 6.7  : නව නගර සංවර්ධන සංකල්පිත සැලැස්ම  
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6.4.1.4  උපායමාර්ග 04  

භාණ්ඩ  හුවමාරු  මධයස්ථානය  සංවර්ධනය  කිරීම..  -  logistic hub   

ගමඩාල්, උළු, සිමමන්ති වැනි මගාඩනැඟිලි අමුද්රවය ෙහුල මපෝෂක ප්රමද්ශයක කුරුණෑගල 
නගරය පිහිටිමත් , වර් මානය වන විට � ලංකාමේ වා න  ා අම ර මකාටස් මවළඳාම 
සඳ ා හිමිකරමගන ඇති ස්ථානයත් සමඟ අධිමේගී මාර්ගය ස  දුම්රිය මාර්ගය දිර්ඝ 
කිරීමම් වයාපෘතිය ප්රමයෝජනයට ගනිමින් ලංකාව පුරා භාණඩ මෙදා  ැරීමම් 
මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමම්  ැකියාව  පවතී. ඒ සඳ ා අධිමේගී මාර්ගමේ 
ගැට්ටුවාන  ා දම්මොක්ක අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානයට ස  නයිලිය දුම්රිය ස්ථානයට 
ආසන්නමේ පිහිටි අක්කර 50ක පමණ විශාලත්වයකින් යුතු භුමියක් මම් සඳ ා 
 ඳුනාමගන ඇ . මමම භාණඩ මෙදා ැරීමම් මධයස්ථානමයහි  භාණඩ ගෙඩා කිරීම, 
ඇසිරීම  ා කන්මට්නර් අංගන ඇතුලත් මේ.    

අධිමේගී මාර්ගය, දුම්රිය මාර්ග, ම ා මාර්ග  ර ා කුරුණෑගල නගරය හිමිකරමගන 
තිමෙන කාර්යක්ෂම ප්රමේශ ප සුකම නාගරික ආර්ිකයට මයාදා ගැනීම, මුළු ශ්රම 
ෙලකාමයන් 17%ක් (19,000) වන  ා රැකියා වියුක්තිමයන් 25%ක්  සඳ ා රැකියා 
අවස්ථාවන් බිහි කිරීම, කුරුණෑගල නගරය තුල ගෙඩා ප සුකම් සඳ ා පවතින වාර් මාන 
ඉල්ලුමත් සමඟ අවිධිමත්  ා අමනකුත්  භාවි යන්ට ගැටලුවක්  වන මලස විසිරී පවතින 
ගෙඩා  විධිමත් පරිදි ස්ථානග  කිරීම, නගරය තුළ පවතින මස්වා ආර්ිකය  ව දුරටත් 
පුළුල් කිරීම තුලින් නාගරික ආර්ීකය ශක්තිමත් කsrsම යන අරමුණු කරා ලගා වීම සඳ ා 
මමම උපාය මාර්ගය �යාත්මක කරනු ලැමබ්. ( රූපය 6.8)  
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6.4.1.5 උපායමාර්ග 05 - රහරලියාවල  කාර්මාන්තපුරය  පුළුල්  කිරීම 

මයෝජි  මංතීරු 02 කින් යුතු විකල්ප මාර්ගයට ආසන්නමේ ම රලියාවල කර්මාන් පුරය 
පිහිටා ඇ . එහි දැනටමත් කර්මාන්  45 ;a ස්ථාපි ව ඇති අ ර, මස්වකයින් 4000 
රැකියාවන්හි නියුක් ව සිටී.  �යාත්මක අධිමේගි මාර්ගමේ ගැට්ටුවාන  ා දම්මොක්ක 
අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථාන  ා මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය ආසන්නමේ  මමම කර්මාන්  
පුරය පිහිටා ඇති ෙැවින්, අමුද්රවය ආනයනය කිරීම, නිෂප්ාදන අපනයන කිරීම යනාදී 
කටයුතු කාර්යක්ෂමව කර ගැනීමම්  ැකියාව ඇ .  එමමන්ම මකාළඹට  ා  දාසන්න 
ප්රමද්ශයන්ට  සාමපක්ෂව අඩු මිලකට කුරුණෑගල ප්රමද්ශමයන් ඉඩම් මිලදි ගැනීමම් 
 ැකියාවක් පවතින ම යින් ආමයෝජකයින්මේ ආකර්ෂණය කුරුණෑගල නගරය මව  
ලො ගැනීමම් අවස්ථාව පවතී.   

ශ්රම ෙලකාමයන් 17% ක් වන රැකියා වියුක්තිකයන්මගන්  පුහුණු ශ්රමිකයන් සඳ ා රැකියා 
අවස්ථාවන් බිහිකිරීම, ම රලියාවල කර්මාන්  පුරය ආසන්නමේ මයෝජි  මංතිරු 02 ක 
විකල්ප මාර්ගයක් ගමන් කරන අ ර, එමඟින් කර්මාන් පුරය සඳ ා අවශය අමුද්රවය  ලො 
ගැනීම, නිෂප්ාදන මෙදා  ැරීම යනාදිය සඳ ා දුම්රිය ස්ථානය, අධිමේගී මාර්ගය උපමයෝගී 
කරමගන කර්මාන්  පුරමයහි උපරිම ඵලදායි ාවය ලො ගැනීම,  ම රලියාවල කර්මාන්  
පුරය සඳ ා පවතින ඉඩම් ඉල්ලුම සපුරාලීම,  මුළු මස්වා නියුක්තිමයන් 11% ක් වන  
(10,000)  කාර්මික රැකියා නියුක්තිය ඉ ල නංවා ආර්ිකය විවිධාංගීකරණයට ලක් කිරීම 
යන අරමුණු ඉටුකර ගැනීම මමම  උපක්රමය තුළින් අමපක්ෂා මකමර්.  
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6.4.1.6 උපායමාර්ග  06 --  රතාරතුරු  තාක්ෂණ  මධයස්ථානය  සංවර්ධනය  

�යාත්මක අධිමේගී මාර්ගයත් සමඟ මකාළඹ සිට කුරුණෑගල නගරයට පැයක් වැනි 
කාලයක් තුල ලගාවීමම්  ැකියාව පවතී. එමමන්ම 05 වන පරිච්මේදමේ ශදුඅ  විග්ර මයන් 
පැ ැදිලි කළ පරිදි කුරුණෑගල නගරය මව  පවතින  ෘතියික අධයාපන සඳ ා පවතින 
ඉල්ලුම, මපෝෂක ප්රමද්ශය  ජන ාවමේ ඉ ල අධයාපන මට්ටම යනාදිය ම  ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණයට අදාල අධයාපනය, රැකියා සද ා ඉ ල ඉල්ලුමක් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ.  
මකාළඹට සාමපක්ෂව අඩු ඉඩම් මිල, අපරවූ  ප සුකම් ලො ගැනීමම්  ැකියාව, ශ්රම 
ෙහුලකම යනාදිය ම  වෘත්තිකයන් ස  ආමයෝජකයින් මමම ක්මෂ්ත්රය මව  ආකර්ශණය  
කර ගැනීමම්   ැකියාව පවතී. ඒ සඳ ා මකාළඹ පාර, ස  මීගමුව පාර අ ර ප්රමද්ශමේ 
අධිමේගී මාර්ගය, මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය, දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නමේ පිහිටි අක්කර 
25ක පමණ භූමිය  ම ාරතුරු  ාක්ෂණ මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම මමම 
උපාය මාර්ගය මේ.  මමම ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරීමම්න් පසු ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට 
අදාල අමනකුත් වාණිජ මස්වා, නවා ැන්, ම ෝටල්, වා න නැවතුම් ස්ථාන, විමේක  ා 
විමනෝද ප සුකම්  ස්ථාන ග වී එම ප්රමද්ශය ආර්ික වර්ධන මධයස්ථානයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම මමමඟින් සිදු කරනු ලැමබ්.  

කලාපමේ ඉ ල පරිගණක සාක්ෂර ා මට්ටම, ඉ ළ අධයාපන මට්ටම  ා රැකියා 
වියුක්තිය යන අංග සලකා රැකියා අවස්ථාවන් ස   ෘතීය අධයාපනය සඳ ා අවස්ථාවන් 
ලොදීම,  ඉ ළ ප්රමේශකත්වය පදනම් කරමගන ලංකාමේ උතුරු කලාපමේ ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණ මධයස්ථානය ෙවට පත්කිරීම තුළින් මකාළඹ මව  සිදුවන බුද්ධිගලනය 
රඳවාමගන නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීම යන අරමුණු ඉටුකර ගැනීම මම මඟින් 
අමපක්ෂා මකමර්. (රූපය 6.9)  

  

රූපය 6.9  - රතාරතුරු මධයස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම  
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6.4.1.6 උපායමාර්ග  06 --  රතාරතුරු  තාක්ෂණ  මධයස්ථානය  සංවර්ධනය  

�යාත්මක අධිමේගී මාර්ගයත් සමඟ මකාළඹ සිට කුරුණෑගල නගරයට පැයක් වැනි 
කාලයක් තුල ලගාවීමම්  ැකියාව පවතී. එමමන්ම 05 වන පරිච්මේදමේ ශදුඅ  විග්ර මයන් 
පැ ැදිලි කළ පරිදි කුරුණෑගල නගරය මව  පවතින  ෘතියික අධයාපන සඳ ා පවතින 
ඉල්ලුම, මපෝෂක ප්රමද්ශය  ජන ාවමේ ඉ ල අධයාපන මට්ටම යනාදිය ම  ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණයට අදාල අධයාපනය, රැකියා සද ා ඉ ල ඉල්ලුමක් පවතින ෙව පැ ැදිලි මේ.  
මකාළඹට සාමපක්ෂව අඩු ඉඩම් මිල, අපරවූ  ප සුකම් ලො ගැනීමම්  ැකියාව, ශ්රම 
ෙහුලකම යනාදිය ම  වෘත්තිකයන් ස  ආමයෝජකයින් මමම ක්මෂ්ත්රය මව  ආකර්ශණය  
කර ගැනීමම්   ැකියාව පවතී. ඒ සඳ ා මකාළඹ පාර, ස  මීගමුව පාර අ ර ප්රමද්ශමේ 
අධිමේගී මාර්ගය, මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය, දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නමේ පිහිටි අක්කර 
25ක පමණ භූමිය  ම ාරතුරු  ාක්ෂණ මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම මමම 
උපාය මාර්ගය මේ.  මමම ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරීමම්න් පසු ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට 
අදාල අමනකුත් වාණිජ මස්වා, නවා ැන්, ම ෝටල්, වා න නැවතුම් ස්ථාන, විමේක  ා 
විමනෝද ප සුකම්  ස්ථාන ග වී එම ප්රමද්ශය ආර්ික වර්ධන මධයස්ථානයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම මමමඟින් සිදු කරනු ලැමබ්.  

කලාපමේ ඉ ල පරිගණක සාක්ෂර ා මට්ටම, ඉ ළ අධයාපන මට්ටම  ා රැකියා 
වියුක්තිය යන අංග සලකා රැකියා අවස්ථාවන් ස   ෘතීය අධයාපනය සඳ ා අවස්ථාවන් 
ලොදීම,  ඉ ළ ප්රමේශකත්වය පදනම් කරමගන ලංකාමේ උතුරු කලාපමේ ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණ මධයස්ථානය ෙවට පත්කිරීම තුළින් මකාළඹ මව  සිදුවන බුද්ධිගලනය 
රඳවාමගන නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීම යන අරමුණු ඉටුකර ගැනීම මම මඟින් 
අමපක්ෂා මකමර්. (රූපය 6.9)  

  

රූපය 6.9  - රතාරතුරු මධයස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම  
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6.4.1.7  උපායමාර්ග  07 --  උපකාරක  පංති  පහසුකම්  මධයස්ථානයක්  සථ්ාපිත  

කිරීම..  

කුරුණෑගල  ා අවට නගරවලින් උපකාරක පංති සඳ ා දැනට විශාල ඉල්ලුමක් පවතින 
ම යින් නගරමේ මමන්ම අවට ප්රමද්ශවලින් පැමිමණන සිසුන්මේ අධයාපන  ත්ත්වය 
ඉ ල නැංවීම, සිසුන්ට ඉ ල ගුණාත්මක  ත්ත්වමේ උපකාරක පංති සැපයීම  ා එම 
උපකාරක පංති පැවැත්මවන ශාලා ෙදුදීම තුලින් ප්රතිලාභ ගැනීම මමම වයාපෘතිමේ අරමුණ 
මේ.  

වර් මානමේ මපෞද්ගික ෙස්රථ ගාල්කර පවතින නගර සභාව සතු ම  නුවර මාර්ගමයන් 
ප්රමේශකත්වය ලො ගන්නා අක්කර 02 ක පමණ භූමියක් මම් සඳ ා  ඳුනාමගන  ඇ . 

 

6.4.1.8  උපායමාර්ග  08 --  රයෝජිත  තාක්ෂණික  පර්රේෂණ  හා  සංවර්ධන  

මධයස්ථානයක්  සථ්ාපිත කිරීම..  

කලාපමේ ඉ ල අධයාපන මට්ටම අනුව  ෘතියික අධයාපනය සඳ ා පවතින ඉල්ලුම සඳ ා 
ප සුකම් සහි  මධයස්ථානයක් ලො දීම මඟින් විධිමත් මස්වාවක් ලොදීම මමම 
වයාපෘතිමේ අරමුණ වන අ ර, මම් සඳ ා අවශය ඉඩම් පවරාමගන අපරවූ  ප සුකම් 
සහි ව සංවර්ධනය මකාට විශ්ව විදයාල, කාර්මික විදයාල, වෘත්තීය පුහුණු ආය න  ා 
සමගාමී වූ පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය.  

කටුපිටිය මාර්ගමේ ගැට්ටුවාන ගමනාගමන මධයස්ථානයට ආසන්නමේ මල්ලවපිටිය 
ප්රමද්ශමේ පිහිටි අක්කර 13 ක පමණ වු ලදුකැලෑ සහි  ඉඩමක් අත්පත් කර ගැනීමට 
 ඳුනා මගන ඇ .  
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6'5'   ;sridr mdßißl Wmdh ud¾. 

6'5'0  yeÈkaùu  

කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා සකස ් කරන ලද සංවර්ධන සැලැස්මට 
අන් ර්ග්ර නය කර ගැනීම සඳ ා මමම පරිසර සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන ලද අ ර, එය 
ප   සඳ න් සංඝටකවලින්  සමන්වි  මේ.  

1. ම ත් බිම් සැලැස්ම 

2. භූ දර්ශන කලමණාකරන සැලැස්ම 

3. ආපදා අවම කිරීමම් සැලැස්ම 

4.  මයෝජි  මපාදු එළිම න් විවෘ  භූමි සැලැස්ම 

 
 
 

6'5'1  f;;a ìï ie,eiau 

6.5.1.1 රතත්බිම්  
 
පවතින භූමි පරි රණ සැලැස්මට අනුව කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශයට අදාලව 
ම ත්බිම් මලස  ඳුනා ග   ැකි වන්මන් කුඹුරු ඉඩම් පමණි. කුඹුරු වගා බිම් (8.11.2    
කුඹුරු වගා ස   ම ත්බිම් කෘිකාර්මික කලාපය) මඟින් දක්වා ඇ .  ජල රැඳවුම්  ා ජල 
ෙැසයාම් ප්රමද්ශ මලස �යා කරන නිසා කුඹුරු වගා බිම් එමලසම පවත්වාගැනීම මඟින්  
ප්රමද්ශයට ෙලපාන ජල ගැලීම් අවම කර ග   ැකිය.  

6.5.1.2 රතත් බිම් කලාපීකරණය  

කුඹුරු වගා ස   ම ත්බිම් කෘිකාර්මික කලාපය / පවතින වගා කුඹුරු, පුරන්වූ කුඹුරු බිම් 
ස  ඊට සම්ෙන්ධ මදනිය,ඕවිට යනාදී අනුශාංගික ප්රමද්ශ ස  ම ත්බිම් ආ�  කෘි 
කර්මාන් ය සිදු මකමරන ප්රමද්ශ මමම කලාපයට අයත් මේ.  
 
 

6.5.1.3 රතත් බිම් කළමනාකරණ උපායමාර්ග  

01. මගාවිජන සංවර්ධන පන ට අනුව කටයුතු කිරීම තුලින් පාරිසරික ආපදා අවම  
 කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම. 
02. වැේ වටා රක්ෂි යක් පවත්වාමගන යමින්, වැේ වටා අක්රමවත් මගාඩනැගිලි 
 ඉදිකිරීම්  ා අනවසර ඉදිකිරිම් වලක්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම.  
03. කුරුණෑගල වැව , සාරගම වැව මවන්ඩරු වැව වටා තීරු උදයාන සංවර්ධනය 
 කිරිම.  
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6.5.1.4 දර්ශනීය ස්ථාන (Scenic view points) 
  

දර්ශනිය ස්ථාන කිහිපයක් කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය ආ� ව පිහිටා ඇ .  
 

❖ ඇතුගල 

❖ කුරුණෑගල වැව 

❖ සාරගම වැව 

❖ මවඬරු වැව 

❖ ඔරමලෝසු කණුව 

 

සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීමම් දී මමම දර්ශනීය ස්ථාන සුරැමකන අයුරින් සංවර්ධන කටයුතු 
සිදුකිරීම තුලින් මමම සුන්දර පරිසරය ආරක්ෂා කරග   ැකි අ ර ඇතුගල දර්ශනය වන 
ස්ථාන අවහිර වන මලස මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීම අනුම  මනාකල යුතුය. ඒ සඳ ා ඇතුගල 
දර්ශනය විම සඳ ා උස සීමා කිරිමම් සැලැස්ම ෙලාත්මක කළ යුතුය.  

 

6'5'2'  N+o¾Yk l<ukdlrK ie,eiau 

 

මමම සැලැස්ම මගින් ප්රමද්ශමේ  පවත්නා ස්වභාවික භූ දර්ශන ලක්ෂණ සංරක්ෂණය ස  
�ව්ර කිරීම ප්රධානම  අරමුණ මේ. එමගින් නගරයට පවතින අනනය ාවය ආරක්ෂා කරග  
 ැකිමේ. එයට අම රව පාරිසරික වශමයන් සංරක්ෂණය මපරදැරි කරගත් ක්රමවත්  
සැලසුම් මගින් විවිධ පරිසර පද්ධති මං මාවත් ආදිය තිරසාර මලස භූ දර්ශන සංවර්ධනය 
මමම සැලැස්ම මගින් අමපක්ි ය. 
                                                                                                                           

මගෝලීය කාලගුණ විපර්යාස සඳ ා අනාග මේ මුහුණ දීමට කුරුණෑගල නාගරික  ෙල 
ප්රමද්ශමේ  භූදර්ශන සැලසුම ප   අරමුණු අනුව සැකමසනු ඇ .  
 

(අ)  නාගරික උෂ්ණත්ව වැඩිවීම, කාෙන් පියසට න වැඩිවීම වායු දුෂණය වැඩිවීම ,
ජලගැලීම් වැඩිවීම වැනි ආපදා  ත්ත්වයන් අවම කිරීමට නාගරික වන ග නය 
වැඩි කිරීම . 

(ආ) නාගරික ධජව විවිධත්වය වර්ධනය සඳ ා පරිසරයට ආමේණික වූ මද්ශීය ශාක 
විවිධත්වයක් සහි ව එක් කිරීම. 

(ඇ) අවිදින්නන්  වත් දිරිමත් කිරීමට ස  පදිකයන්මේ ආරක්ෂාව සඳ ා මවන්වූ පදික 
මං තීරු මසවන  ා ආසන සහි ව ලොදීම . 

(ඈ) සංමේදී පරිසර පද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීම ස  ඥාණාන්වි  භාවි යන් (Wise use) 
 ඳුන්වා දීම මඟින් තිරසර මලස පරිසර හි කාමී විමනෝද කටයුතු සඳ ා මයාදා 
ගැනීම. 

(ඉ)  නාගරික චතුරශ්ර , මපාදු උදයාන වැනි අපරවු  ප සුකම් සහි  මනාව සැලසුම් 
කල විවෘ  භූමි ප්රමද්ශ ජන ාව මවනුමවන් නිර්මාණය . 

(ඊ) විවිධ උදයාන, මං තීරු ,  සුදුසු දැන්වීම් පුවරු  ,විදුලි ආමලෝකය එක් කිරීම මගින් 
නගරයට අලංකාරයක් ,අනනය ාවයක් මමන්ම, ආර්ිකමය සංවර්ධනයක්ද 
ලොදීම. 
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කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමේ භූදර්ශන සැලැස්ම සැකසීමම් දී ප   සඳ න් ප්රමද්ශ 
විධිමත් භූදර්ශන සැලසුම් අනුව ප්රතිනිර්මාණය කල යුතු ෙව  ඳුනාගන්නා ලදී. 

1. ඇතුගල ආ�  මයෝජි  උදයානය - මාලිගාව ආ�  භූමිය  

2. රජපිහිල්ල උදයානය 

3. රජපිහිල්ල උදයානය අ�  ඇවිදීමම් මංතීරු සංවර්ධනය 

4. කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ�  භූ අලංකරණය අදියර 2  

5. සාරගම වැව අවට භූමි අලංකරණය  

6. කුරුණෑගල මරෝ ලට යාෙද සිරිසර කුඹුරු යාමයහි ඇවිදින මංතීරු 
සංවර්ධනය 

7. වැල්ලව ස  මුත්ම ට්ටුගල දුම්රිය ස්ථානයන්හි භූමි අලංකරණ වයාපෘතිය 

8. ෙඩගමුව කැලය ආ� ව සංචාරක ප්රවර්ධන වයාපෘතිය  

 

යනාදී වශමයන් වයාපෘති  දුනාමගන ඇති අ ර ඊට අම රව ගැට්ටුවාන මයෝජි  ගමනා 
ගමන මධයස්ථානය ආ� ව භූ දර්ශන  ා උදයාන වයාපෘතිද  දුනාගැනීමට නියමි  අ ර 
මමම සියලුම වයාපෘති සම්ෙන්ධ කරමින් භූ දර්ශන ප්රධාන සැලැස්මක් සකසක්ිරීමට 
නියමි ය.  

එම එක් එක් ස්ථාන වලට අදාල දැනට පවතින  ත්ත්වය දැක්මවන ඡායාරූපය ස  එම 
ස්ථාන භූදර්ශන සැලසුම් කල යුතු ආකාරය පිලිෙඳ දළ සට න රූප අංක 6.10 සිට 6.16  
දක්වා ස  වගු අංක 6.14  යටමත් දක්වා ඇ .  

 

රූප අංක 6.10 - ඇ�ගල ආ�ත රයෝජිත උදයානය  

  

  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  

 

වර් මාන  ත්ත්වය මයෝජි   ත්ත්වය 
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රූප අංක 6.11  - රජපිහිල්ල උදයානය  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  

 

රූප අංක 6.12 - රජපිහිල්ල උදයානය  ආ�ත ඇවිදීරම් මංතීරු සංවර්ධනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  

 

 

වර් මාන  ත්ත්වය මයෝජි   ත්ත්වය 

වර් මාන  ත්ත්වය මයෝජි   ත්ත්වය 
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රූප අංක 6.13  - කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ�ත භූ අලංකරණය අදියර 33  

 

  

  

  

  

  

  

  

රූප අංක 6.14 - සාරගම වැව අවට භූමි අලංකරණය  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  

අදියර 02  

අදියර 03  

අදියර 02 අවසන් වී ඇති ආකාරය  ා මයෝජි  අදියර 03  

වර් මාන  ත්ත්වය මයෝජි   ත්ත්වය 
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රූප අංක 6.13  - කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ�ත භූ අලංකරණය අදියර 33  

 

  

  

  

  

  

  

  

රූප අංක 6.14 - සාරගම වැව අවට භූමි අලංකරණය  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  

අදියර 02  

අදියර 03  

අදියර 02 අවසන් වී ඇති ආකාරය  ා මයෝජි  අදියර 03  

වර් මාන  ත්ත්වය මයෝජි   ත්ත්වය 

     

 
 

රූප අංක 6.15  - කුරුණෑගල රරෝහලට යාබද සිරිසර කුඹුරු යාරයහි ඇවිදින මංතීරු සංවර්ධනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2017 

  

රූප අංක 6.16 - වැල්ලව සහ මුත්රතට්ටුගල දුම්රිය ස්ථානයන්හි භූමි අලංකරණ වයාපෘතිය 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2017  

  

  

වර් මාන  ත්ත්වය මයෝජි   සැලැස්ම 

වැල්ලව දුම්රිය ස්ථානමේ වර් මාන  ත්ත්වය වැල්ලව දුම්රිය ස්ථානමේ මයෝජි   ත්ත්වය 
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වගු අංකය 6.14 කුරුණෑගල නාගරික බල ප්රරේශරේ 2018 – 2030 වසර සඳහා ඍජු සහ වක්ර 
විරනෝද පහසුකම් සැලැස්ම. 

 

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^mßir yd N+ o¾Yk wxYH& - 2019 

 

අනු 
අංකය 

වර්ගය වර්තමාන 
භාවිතය 

ප්රමාණය 
(රහක්ටයාර්) 

රයෝජිත 
භාවිතය 

ග්රාම 
නිළධාරී 
රකාට්ටඨාශය 

01 රයෝජිත ඉතා කුඩා උදයාන  
Proposed Pocket Park (PPP) 

 PPP 01 මවළද 0.07 ඉ ා කුඩා 
උදයාන 

කුරුණෑගල 
නගරය 
මධයම 

02 රයෝජිත ප්රජා උදයාන 
Proposed Community Park (PCP) 

 PCP 01 වනාන් ර 4.5 ප්රජා උදයාන කුරුණෑගල 
කඩවීදිය, 
ගැට්ටුවාන 

03 රයෝජිත වන උදයාන 
Proposed Forest Park (PFP) 

 PFP 01 වනාන් ර 
(ෙඩගමුව) 

231.88 වන උදයාන  

 PFP 02 වනාන් ර 
(කුඹල්මපාළ) 

53.95 වන උදයාන  

 PFP 03 වනාන් ර 
( මවනියවත් ) 

59.2 වන උදයාන  

 PFP 04 වනාන් ර 
(සුන්දරාමපාළ) 

70.08 වන උදයාන  

 එකතුව 415.11   

03 රයෝජිත රර්ඛීය උදයාන 
Proposed Linear Park (PLiP) 

 PLiP 01 (ඇළ 
රක්ි ය -5m) 

 0.7 මර්ඛීය උදයාන  

PLiP 02 ( ඇළ 
රක්ි ය -5m) 

 2.2 මර්ඛීය උදයාන  

PLiP 03 ( ඇළ 
රක්ි ය -5m) 

 6.18 මර්ඛීය උදයාන  

PLiP 04 ( ඇළ 
රක්ි ය -5m) 

 0.68 මර්ඛීය උදයාන  

PLiP 05 
(මවන්නරු වැව 
රක්ි ය-30m) 

 18.63 මර්ඛීය උදයාන  

එකතුව 28.39   

 මුළු එකතුව 448.07   

     

 
 

 
 
6'5'3'  wdmod wjodku wju lsÍfï ie,eiau 
 
6'5'3'1  mj;sk wdmod ;;a;ajh  
 
කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය සද ා කුරුණෑගල ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය ස  
ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය ඇතුලත්ව වර්ග කිමලෝමීටර් 245 ක බිම් ප්රමාණයක් අයත් 
මේ  .එම නාගරික ෙල ප්රමද්ශය තුළ  දුනාගත් ආපදා  ත්ත්වයන් ප   පරිදි මේ  . 
 

▪ ගංවතුර 
▪ පස් කදු කඩා වැටීම් 
▪  ද සුළග 
▪ නියඟය 
▪ සුලි සුළඟ 

 
6'5'3'2  l=reKE.," kd.ßl n, m%foaYfhys wdmod msysá m%foaY ioyd 
ud¾f.damfoaYhka  

      
    1.   ගංවතුර       

ගංවතුර  ආපදාවට  ලක්විය  හැකි  ප්රරේශ  වල  ඉදිකිරීම්  කටයුතු  කිරීරම්දී  
අනුගමනය  කළ  යුතු  උපායමාර්ග  

  
අ. ප ත්බිම් ප්රමද්ශවල ඉදි කිරීම් කටයුතු අවම කල යුතු අ ර වැසි ජලය 

ෙැසයාමම් ක්රමමේදයන් සකස ්කල යුතුය. 
ආ. අඩු ඝනත්වය සහි  ජනාවාස ප්රමද්ශ පවත්වාමගන යාම. 
ඇ. ගංවතුර ොධක ෙැමි ඉදිකිරීම. 
ඈ. ජල මපෝෂක ප්රමද්ශයන්හි වන වගා කිරීම. 

 

2.  නියඟය 
නියඟය ආපදාවට ලක්විය හැකි ප්රරේශ වල ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීරම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු උපායමාර්ග  
 
අ. වැසි ජල එක්රැස් කිරීමම් ටැංකි පිහිටු විය යුතුය. 
ආ. වියලි කාලගුණය සඳ ා අනුවර් නය වන මෙෝග වගා කිරීම කල යුතුය. 
ඇ. වැඩ බිම් සංවර්ධන කටයුතුවලදී  

(අ). පාරිසරික වටිනාකම් ඇති ශාක විමශ්ෂ ආරක්ෂා කල යුතුය 
(ආ). පවත්නා ජලාශ මගාඩ කිරීම   නම් කල යුතුය. 
(ඇ). වන රක්�  ආ� ව පිහිටි ජලාශ මමන්ම වැේ ප්රතිසංස්කරණය කල යුතුය.  
 

ඈ. භූ දර්ශන කටයුතු වලදී වියලි කාලගුණයට අනුවර් නය වන ශාක වගා කල යුතුය 
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6'5'3'  wdmod wjodku wju lsÍfï ie,eiau 
 
6'5'3'1  mj;sk wdmod ;;a;ajh  
 
කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය සද ා කුරුණෑගල ම  නගර සභා ෙල ප්රමද්ශය ස  
ප්රාමද්ශීය සභා ෙල ප්රමද්ශය ඇතුලත්ව වර්ග කිමලෝමීටර් 245 ක බිම් ප්රමාණයක් අයත් 
මේ  .එම නාගරික ෙල ප්රමද්ශය තුළ  දුනාගත් ආපදා  ත්ත්වයන් ප   පරිදි මේ  . 
 

▪ ගංවතුර 
▪ පස් කදු කඩා වැටීම් 
▪  ද සුළග 
▪ නියඟය 
▪ සුලි සුළඟ 

 
6'5'3'2  l=reKE.," kd.ßl n, m%foaYfhys wdmod msysá m%foaY ioyd 
ud¾f.damfoaYhka  

      
    1.   ගංවතුර       

ගංවතුර  ආපදාවට  ලක්විය  හැකි  ප්රරේශ  වල  ඉදිකිරීම්  කටයුතු  කිරීරම්දී  
අනුගමනය  කළ  යුතු  උපායමාර්ග  

  
අ. ප ත්බිම් ප්රමද්ශවල ඉදි කිරීම් කටයුතු අවම කල යුතු අ ර වැසි ජලය 

ෙැසයාමම් ක්රමමේදයන් සකස ්කල යුතුය. 
ආ. අඩු ඝනත්වය සහි  ජනාවාස ප්රමද්ශ පවත්වාමගන යාම. 
ඇ. ගංවතුර ොධක ෙැමි ඉදිකිරීම. 
ඈ. ජල මපෝෂක ප්රමද්ශයන්හි වන වගා කිරීම. 

 

2.  නියඟය 
නියඟය ආපදාවට ලක්විය හැකි ප්රරේශ වල ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීරම්දී 
අනුගමනය කළ යුතු උපායමාර්ග  
 
අ. වැසි ජල එක්රැස් කිරීමම් ටැංකි පිහිටු විය යුතුය. 
ආ. වියලි කාලගුණය සඳ ා අනුවර් නය වන මෙෝග වගා කිරීම කල යුතුය. 
ඇ. වැඩ බිම් සංවර්ධන කටයුතුවලදී  

(අ). පාරිසරික වටිනාකම් ඇති ශාක විමශ්ෂ ආරක්ෂා කල යුතුය 
(ආ). පවත්නා ජලාශ මගාඩ කිරීම   නම් කල යුතුය. 
(ඇ). වන රක්�  ආ� ව පිහිටි ජලාශ මමන්ම වැේ ප්රතිසංස්කරණය කල යුතුය.  
 

ඈ. භූ දර්ශන කටයුතු වලදී වියලි කාලගුණයට අනුවර් නය වන ශාක වගා කල යුතුය 
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3.  සුලිසුලං සහ තද සුළං  

සුළිසුලං සහ තද සුළං ආපදාවට ලක්විය හැකි ප්රරේශ වල ඉදිකිරීම් කටයුතු 
කිරීරම්දී අනුගමනය කළ යුතු උපායමාර්ග  
 

අ. ඉඩමම් විවෘ භාවය පිළිෙද සැලකිලිමත් විය යුතුය.එනම් කදු මුදුන්වල, 
කුඹුරුයායවල්  ා මවනත් විවෘ  ප්රමද්ශ ආසන්නමේ මගාඩනැගිලි 
ඉදිකිරීම මගින් සුළි සුලගකදී ඊට වන  ානිය වැඩි මේ. 

ආ.  කදු ෙෑවුම් වල මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම  මගින් සුළි සුළගින් වන  ානිය 
අවම මේ. 

ඇ.  වෘක්ෂල ා අධික ප්රමද්ශයක මගාඩනැගිලි  සැදීම මගින් සුළිසුලං 
අවස්ථාවකදී සුළමේ මේගය අවම කර ග   ැක. මමය සුළං ොධක 
මලස �යා කරයි. 

 

44''    පස් කදු කඩා වැටීම  

පස් කඳු කඩා වැටීරමන් ආපදාවට ලක්විය හැකි ප්රරේශ වල ඉදිකිරීම් කටයුතු 
කිරීරම්දී අනුගමනය කළ යුතු උපායමාර්ග  

අ. ඉඩම් අවධිමත් මලස පරි රණය කිරීම වලක්වා ගැනීම.  
ආ.  ම ල්මළු ක්රමයට බිම සකස්මකාට වගා කිරීම.   
ඇ.  කෘිකාර්මික ඉඩම් කෘිකාර්මික මනාවන මවනත් කටයුතු සද ා මයාදා 

ගැනීම පාලනය කිරීම.  
ඉ.  ඉඩම් වල නුසුදුසු මභෝග වයාපතිය පාලනය කිරීම.  
එ.  සංරක්ෂණය සද ා ගල් වැටි  ා ශාක ආවරණ මයාදා ගැනීම.  
  

  

මූලාශ්රය :-   
  

1. නාගරික ස  ස්වභාවික අපදා අවම කිරීම සද ා වන සැලසුම් මරගුලාසි  
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ආරක්ෂක ස  නාගරික සංවර්ධන 
අමා යාංශය, ආපදා කළමණාකරණ මධයස්ථානය ස  ආපදා 
කළමණාකරණ අමා යාංශය - 2013 මාර්තු 

  

2.   සුරක්ි  නිවසක් ඉදිකිරීම සද ා උපමදස්   
 

   2016 ජාතික මගාඩනැගිලි පර්මේෂණ සංවිධානය  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

6.5.3.3    අපදා අවම කිරීරම් කලාපීකරණය 

කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමයහි පවතින ආපදා  ත් වයන් අනුව ප්රධාන වශමයන් 
කලාප මදකකට වර්ගීකරණය කළ  ැකිය . 

i.  රි  තීර කලාපය 

ii. අඩු ජන ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය 

1.  හරිත තීර කලාපය 

දැදුරු ඔය, මඟුරු ඔය, ගැට්ටුවාන ඇල,  වාන් ඇල ස  බූ ඇල රක්ි ය ගංවතුර රඳවා 
 ැබීමම් ධාරි ාවය සපුරාලීමට ස  මපාදු විවෘ  අවකාශ ප සුකම් සැපයීම සඳ ා  රි  
තීරයක් මලස  ො ග  යුතුය. එහිදී වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුමේ නිර්මද්ශය පරිදි දැදුරු 

ඔය ස  මගුරුඔය සද ා මගාඩනැගිලි සීමා  ො  රි  තීරයක් මලස පවත්වාමගන යා 
යුතුය. ගැට්ටුවාන ඇළ, වාන් ඇළ ස  බූ ඇළ සඳ ා මීටර් 4 මගාඩනැගිලි සීමාවක් නඩත්තු 

කල යුතුය. 

2.  අඩු ජන ඝනත්ව රන්වාසික කලාපය  

පස්කදු කඩාවැටීම, සුළි සුළං ස  නියඟ අවදානම් ප්රමද්ශ මමම කලාපයට අයත් මේ 

 

6.5.3.4  අපදා අවම කිරීරම් කලාප සදහා අනුමත භාවිතයන්  

1. හරිත තීර කලාපය   

අ.  උදයාන  ස  වියළි කාලගුණ ක්රිඩා පිටි  
ආ.  අවිධිමත් විමනෝද ප සුකම් 

ඇ.  මර්ඛීය උදයාන ආදිය 

ඈ.  ජල රැදවුම්/ ෙැසයාම් ප්රමද්ශ මලස පවත්වා ගැනීම 

ඉ.  කෘිකාර්මික කටයුතු සිදු කිරීම 

ඊ.  පරිසර සංචාරක කටයුතු 

උ.  ම ත්බිම් සංරක්ි  ප්රමද්ශ 
 

2. අඩු ජන ඝනත්ව රන්වාසික කලාපය    

අ.  ම ල්මළු ක්රමයට මෙෝග වගා කිරීම 

ආ. සීමි  නගර සංවර්ධන වැඩසට න්  
ඇ.  වැසි ජල අස්වනු ක්රමය භාවි ා කිරීම 

ඉ.  ෙෑවුම් සහි  ප්රමද්ශ වන වගා සද ා මයාදා ගැනීම. 
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6.5.3.3    අපදා අවම කිරීරම් කලාපීකරණය 

කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමයහි පවතින ආපදා  ත් වයන් අනුව ප්රධාන වශමයන් 
කලාප මදකකට වර්ගීකරණය කළ  ැකිය . 

i.  රි  තීර කලාපය 

ii. අඩු ජන ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය 

1.  හරිත තීර කලාපය 

දැදුරු ඔය, මඟුරු ඔය, ගැට්ටුවාන ඇල,  වාන් ඇල ස  බූ ඇල රක්ි ය ගංවතුර රඳවා 
 ැබීමම් ධාරි ාවය සපුරාලීමට ස  මපාදු විවෘ  අවකාශ ප සුකම් සැපයීම සඳ ා  රි  
තීරයක් මලස  ො ග  යුතුය. එහිදී වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුමේ නිර්මද්ශය පරිදි දැදුරු 

ඔය ස  මගුරුඔය සද ා මගාඩනැගිලි සීමා  ො  රි  තීරයක් මලස පවත්වාමගන යා 
යුතුය. ගැට්ටුවාන ඇළ, වාන් ඇළ ස  බූ ඇළ සඳ ා මීටර් 4 මගාඩනැගිලි සීමාවක් නඩත්තු 

කල යුතුය. 

2.  අඩු ජන ඝනත්ව රන්වාසික කලාපය  

පස්කදු කඩාවැටීම, සුළි සුළං ස  නියඟ අවදානම් ප්රමද්ශ මමම කලාපයට අයත් මේ 

 

6.5.3.4  අපදා අවම කිරීරම් කලාප සදහා අනුමත භාවිතයන්  

1. හරිත තීර කලාපය   

අ.  උදයාන  ස  වියළි කාලගුණ ක්රිඩා පිටි  
ආ.  අවිධිමත් විමනෝද ප සුකම් 

ඇ.  මර්ඛීය උදයාන ආදිය 

ඈ.  ජල රැදවුම්/ ෙැසයාම් ප්රමද්ශ මලස පවත්වා ගැනීම 

ඉ.  කෘිකාර්මික කටයුතු සිදු කිරීම 

ඊ.  පරිසර සංචාරක කටයුතු 

උ.  ම ත්බිම් සංරක්ි  ප්රමද්ශ 
 

2. අඩු ජන ඝනත්ව රන්වාසික කලාපය    

අ.  ම ල්මළු ක්රමයට මෙෝග වගා කිරීම 

ආ. සීමි  නගර සංවර්ධන වැඩසට න්  
ඇ.  වැසි ජල අස්වනු ක්රමය භාවි ා කිරීම 

ඉ.  ෙෑවුම් සහි  ප්රමද්ශ වන වගා සද ා මයාදා ගැනීම. 
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සෑම පුද්ගලමයකුමේම කායික, මානසික වර්ධනමේ ගුණාත්මක භාවය ඉ ළ නැංවීම 
සඳ ා මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු මෙම වින් වැදගත් මේ. එම නිසා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිමේ සංවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරිමම්දී මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු 
පිළිෙඳ අවකාශිය සැලැස්ම සංවර්ධන සැලැසුම්වලට අන් ර්ග නය කරනු ලැමබ්.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සැලසුම් ප්රමිති මට්ටම් වලට අනුව ජනග නය 1000 කට 
ම ක්ටයාර් 1 ක් අවම වශමයන් ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස සංවර්ධන සැලැස්ම 
සැකසීමම්දී මවන්කළ යුතුය. කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමේ 2017  වසර වන විට 
ජනග නය 180,339 මලස සංගණන වාර් ාමේ දක්වා ඇ . සංවර්ධන සැලැස්මම් දත්  
විශ්මල්ෂණයන්ට අනුව 2030 වන විට ජනග නය 247,428 මලස පුමරෝකථනය කර ඇ . 
ඒ අනුව 2030 වන විට ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස ඉඩම් ම ක්ටයාර් 247 ක් 
අවම වශමයන් මවන්කළ යුතුය. 

 

6.5.4.1  වර්තමානරේ පවතින ඍජු සහ වක්ර විරනෝද පහසුකම් 
 

ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස ප්රධාන සංඝටක මදකක් යටමත් විමනෝද ප සුකම් 
සලකා ෙලනු ලැමබ්. ඍජු විමනෝද කටයුතු ප සුකම් යටමත් ජන ාවට �යාකාරී මලස 
ස භාගී විය  ැකි ඉඩකඩ ප්රමාණයක් අවශයය. එනම් 

i. �ඩා කිරීම 

ii. පිහිනීම 

iii. දිවීම 

iv. ඇවිදීම 

v. මෙෝට්ටු පැදීම 

vi. සාම්ප්රදායික මසුන් ඇල්ලීම නිදසුන් මලස දැක්විය  ැක. 

කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමේ ඉ   අවශය ාවයන් සපුරාග   ැකි ස්ථාන ඉ ා 
සීමි  අ ර එම ස්ථාන පිළිෙදව විස් ර වගු අංක 6.14, 6.15 ,6.16  යටමත් දක්වා ඇ . 

වගු අංක 6.15  - කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමේ ඍජු විමනෝද ප සුකම්සපුරාග   ැකි ස්ථාන 

අනු අංකය උදයාන වර්ගය ප්රමාණය (ම ක්.) 

1. ඉ ා කුඩා උදයාන 
Pocket Parks(EPP) 

0.49 

2. කුඩා උදයාන 
Mini Park (EMP) 

11 

3. ප්රාමද්ශීය උදයාන 
Local Parks (ELP) 

5.92 

4. මර්ඛීය උදයාන 
Linear Park (ELiP) 

2.12 

 එකතුව 19.84 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(පරිසර  ා භූ දර්ශන අංශය) - 2019   
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සෑම පුද්ගලමයකුමේම කායික, මානසික වර්ධනමේ ගුණාත්මක භාවය ඉ ළ නැංවීම 
සඳ ා මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු මෙම වින් වැදගත් මේ. එම නිසා නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිමේ සංවර්ධන සැලැසුම් සකස් කිරිමම්දී මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු 
පිළිෙඳ අවකාශිය සැලැස්ම සංවර්ධන සැලැසුම්වලට අන් ර්ග නය කරනු ලැමබ්.  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සැලසුම් ප්රමිති මට්ටම් වලට අනුව ජනග නය 1000 කට 
ම ක්ටයාර් 1 ක් අවම වශමයන් ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස සංවර්ධන සැලැස්ම 
සැකසීමම්දී මවන්කළ යුතුය. කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමේ 2017  වසර වන විට 
ජනග නය 180,339 මලස සංගණන වාර් ාමේ දක්වා ඇ . සංවර්ධන සැලැස්මම් දත්  
විශ්මල්ෂණයන්ට අනුව 2030 වන විට ජනග නය 247,428 මලස පුමරෝකථනය කර ඇ . 
ඒ අනුව 2030 වන විට ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස ඉඩම් ම ක්ටයාර් 247 ක් 
අවම වශමයන් මවන්කළ යුතුය. 

 

6.5.4.1  වර්තමානරේ පවතින ඍජු සහ වක්ර විරනෝද පහසුකම් 
 

ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස ප්රධාන සංඝටක මදකක් යටමත් විමනෝද ප සුකම් 
සලකා ෙලනු ලැමබ්. ඍජු විමනෝද කටයුතු ප සුකම් යටමත් ජන ාවට �යාකාරී මලස 
ස භාගී විය  ැකි ඉඩකඩ ප්රමාණයක් අවශයය. එනම් 

i. �ඩා කිරීම 

ii. පිහිනීම 

iii. දිවීම 

iv. ඇවිදීම 

v. මෙෝට්ටු පැදීම 

vi. සාම්ප්රදායික මසුන් ඇල්ලීම නිදසුන් මලස දැක්විය  ැක. 

කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමේ ඉ   අවශය ාවයන් සපුරාග   ැකි ස්ථාන ඉ ා 
සීමි  අ ර එම ස්ථාන පිළිෙදව විස් ර වගු අංක 6.14, 6.15 ,6.16  යටමත් දක්වා ඇ . 

වගු අංක 6.15  - කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශමේ ඍජු විමනෝද ප සුකම්සපුරාග   ැකි ස්ථාන 

අනු අංකය උදයාන වර්ගය ප්රමාණය (ම ක්.) 

1. ඉ ා කුඩා උදයාන 
Pocket Parks(EPP) 

0.49 

2. කුඩා උදයාන 
Mini Park (EMP) 

11 

3. ප්රාමද්ශීය උදයාන 
Local Parks (ELP) 

5.92 

4. මර්ඛීය උදයාන 
Linear Park (ELiP) 

2.12 

 එකතුව 19.84 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(පරිසර  ා භූ දර්ශන අංශය) - 2019   

     

 
 

වගු අංක 01සද න් ම ාරතුරු වලට අනුව කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය තුළ දැනට 
ම ක්ටයාර්  19.84 ක් විවෘ  භූමි මලස ඇ . වර් මාන ජනග නය අනුව පුද්ගලයන් 
180,399 සද ා ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස ම ක්ටයාර් 180 ක් මවන්ව තිබිය 
යුතුය. නමුත් වගු අංක 01 අනුව වර් මාන ජනග නයට ප්රමාණවත් මපාදු එළිම න් විවෘ  
භූමි කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය තුළ මනාමැති අ ර දැනට පවතින ස්ථානවල ද 
ප සුකම් ප්රමාණවත් මනාමේ. 

වක්ර විමනෝද ප සුකම් සලසාග   ැකි ස්ථාන ප   පරිදි මේ. 

i.   ම ජන පුස් කාල  -   01 

ii.  සිනමා ශාලා  -  03 

iii.   රැස්වීම් ශාලා        -         03 
 

                             නම     ආසන සංඛයාව 
අ.)  නගර ශාලාව   500 
ආ.) පළාත් සභා ශ්රවනාගාරය  535 
ඇ.)   රුණ මෙෞද්ධ සංගම් ශාලාව  400 

 

6.5.4.2  රයෝජිත රපාදු එළිමහන් විවෘත භූමි සැලැසම් - 2030 

2030 වන විට ජනග නය 247,428 මලස පුමරෝකථනය කර ඇ . ඒ අනුව 2030 වන විට 
ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස ඉඩම් ම ක්ටයාර් 247 ක් අවම වශමයන් මවන්කළ 
යුතුය. කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා 2018 – 2030 වසර සඳ ා ඍජු ස  වක්ර 
විමනෝද ප සුකම් සැලැස්ම සද ා වන විස් ර සිතියම් අංක 6.22  යටමත්ද වගු අංක 6.14  
ස  6.16 මගින් ද දක්වා ඇ . 

 

වගු අංක 6.16 - කුරුණෑගල නාගරික ෙල ප්රමද්ශය සඳ ා 2018 – 2030 වසර සඳ ා මයෝජි  මපාදු 
එළිම න් විමනෝද කටයුතු පිළිෙද අවකාශිය සැලැස්ම 

අනු අංකය උදයාන වර්ගය ප්රමාණය (ම ක්.) 

01. මයෝජි  ඉ ා කුඩා උදයාන  
Proposed Pocket Park (PPP) 

0.07 

02. මයෝජි  ප්රජා උදයාන  
Proposed Community Park (PCP) 

4.5 

03. මයෝජි  මර්ඛීය උදයාන 
Proposed Linear Park (PLiP) 

28.39 

04. මයෝජි  වන උදයාන 
Proposed Forest Park  

415.11 

                                       එකතුව 448.07 

05. පවතින මපාදු එළිම න් විවෘ  භූමි ප්රමාණය 19.84 

                                සමස්  එකතුව 467.91 
    

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(පරිසර  ා භූ දර්ශන අංශය) – 2019 
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1. රයෝජිත රපාදු එළිමහන් විරනෝද කටයුතු පිළිබද අවකාශිය සැලැසම් සඳහා   
  උපාය මාර්ග  
  

• දැනට පවතින සියළුම ක්රිඩා බිම් ස  ක්රිඩා කළ ැකි ස  මපාදු විවෘ  භූමි මලස 
පවතින හිස් ඉඩම්  ැකි ාක් දුරට ඍජු විමනෝද ප සුකම් ලො ගැනීම සඳ ා 
ප්රමයෝජනයට ගැනිම, වර්ගීකරණය කිරීම  ා ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. 

• ප්රමද්ශමේ පවතින සියළු ක්රිඩාංගන ප සුකම් සහි ව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. 
• පවතින විවෘ  භූමි ස  හිස් ඉඩම් පරිසර හි කාමී ආකාරයට උදයාන ස  ක්රිඩා 

පිටි මලස සංවර්ධනය කිරීම. 
• විවෘ  භූමි සම්ෙන්ධ නීති මරගුලාසි ෙලාත්මක කිරීම මඟින් අනවසර ඉදි කිරීම් 

පාලනය කිරීම. 
• පවතින ක්රිඩාපිටි ස  උදයාන වල නඩත්තු ස  කළමනාකරණ කටයුතු ඉ ළ 

මට්ටමකට මගන ඒම. 
• සමාජයීය විමනෝද කටයුතු ප සුකම් මදශීය ස  විමද්ශීය සංචාරකයන්මේ 

අවශය ා සපුරාලිය  ැකි පරිදි සංචාරක අවශය ා වලට ගැලමපන ප්රමිතිමයන් 
යුතු �ඩා සමාජ, නිවාඩු නිමක් න, ෙංගලා, සංචාරක ම ෝටල්, ස්ථාපි  කිරීම. 

 

2. රර්ඛිය උදයාන සංක�පය �යාත්මක කිරීම  
  

 ප්රමද්ශමේ පවතින වැව, ඇළ  ා ඔය  රක්ෂි යන් මර්ඛිය උදයාන මලස සංවර්ධනය 
කල යුතු අ රම එය ප්රමද්ශමේ ජන ාවට අවශය ප්රමාණවත් විමනෝදාස්වාද කටයුතු 
ස  ප සුකම් සැලසීමට මමන්ම ගංවතුර උවදුර පවතින ප්රමද්ශවල එය පාලනයට 
මයාදා ග   ැකිය. 

 
 

3. 2030 වන විට උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම - ක්රමරේදය  

• සියළුම රාජය  ා අර්ධ රාජය මගාඩනැගිලි නිල  රි  ශ්රි ලංකා ජාතික 

මගාඩනැගිලි  රි කරණය අනුව සිදු කිරීම. 
• සියළුම කාර්යාල ස  නිවාස ඉදිකිරීමම්දී ව ලය ම   රි  පියසි ඉදිකිරීම ස  

 රි  පියසි තුල ජල විහිදුම් ක්රම ( Water sprinkler) භාවි යට මයාමු කිරීම. 
• මගාඩනැගිලි වර්ණ ගැන්වීමම් දී ලා වර්ණ මයදීම පිළිෙදව  දැනුවත් කිරීම. 
• මයෝජි  සියළුම වා න නැවතුම් ලවල් සඳ ා  රි  නැවතුම් සංකල්පය 

 ඳුන්වාදීම ස  පවතින වා න නැවතුම්පලවල්  රි  නැවතුම්පලවල් මලස 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 

• බිම් ඇතුරුම් ක්රමය ජලය මපාළවට උරාගන්නා ක්රමමේදයන්ට පමණක් සීමා 
කිරීම ( interlocking ) ස  එව්ා ද ලා වර්ණයන්ට පමණක් සීමාකිරීම. 

• mවතින ක්රිඩාභූමි උදයාන ස  විවෘ  භූමි නඩත්තු කිරීම ස  මයෝජි  විවෘ  භූමි 
 රි  සංකල්පයන් මුලික මකාට සැලසුම් කර  �යාත්මක කිරීම.  
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1. රයෝජිත රපාදු එළිමහන් විරනෝද කටයුතු පිළිබද අවකාශිය සැලැසම් සඳහා   
  උපාය මාර්ග  
  

• දැනට පවතින සියළුම ක්රිඩා බිම් ස  ක්රිඩා කළ ැකි ස  මපාදු විවෘ  භූමි මලස 
පවතින හිස් ඉඩම්  ැකි ාක් දුරට ඍජු විමනෝද ප සුකම් ලො ගැනීම සඳ ා 
ප්රමයෝජනයට ගැනිම, වර්ගීකරණය කිරීම  ා ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. 

• ප්රමද්ශමේ පවතින සියළු ක්රිඩාංගන ප සුකම් සහි ව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම. 
• පවතින විවෘ  භූමි ස  හිස් ඉඩම් පරිසර හි කාමී ආකාරයට උදයාන ස  ක්රිඩා 

පිටි මලස සංවර්ධනය කිරීම. 
• විවෘ  භූමි සම්ෙන්ධ නීති මරගුලාසි ෙලාත්මක කිරීම මඟින් අනවසර ඉදි කිරීම් 

පාලනය කිරීම. 
• පවතින ක්රිඩාපිටි ස  උදයාන වල නඩත්තු ස  කළමනාකරණ කටයුතු ඉ ළ 

මට්ටමකට මගන ඒම. 
• සමාජයීය විමනෝද කටයුතු ප සුකම් මදශීය ස  විමද්ශීය සංචාරකයන්මේ 

අවශය ා සපුරාලිය  ැකි පරිදි සංචාරක අවශය ා වලට ගැලමපන ප්රමිතිමයන් 
යුතු �ඩා සමාජ, නිවාඩු නිමක් න, ෙංගලා, සංචාරක ම ෝටල්, ස්ථාපි  කිරීම. 

 

2. රර්ඛිය උදයාන සංක�පය �යාත්මක කිරීම  
  

 ප්රමද්ශමේ පවතින වැව, ඇළ  ා ඔය  රක්ෂි යන් මර්ඛිය උදයාන මලස සංවර්ධනය 
කල යුතු අ රම එය ප්රමද්ශමේ ජන ාවට අවශය ප්රමාණවත් විමනෝදාස්වාද කටයුතු 
ස  ප සුකම් සැලසීමට මමන්ම ගංවතුර උවදුර පවතින ප්රමද්ශවල එය පාලනයට 
මයාදා ග   ැකිය. 

 
 

3. 2030 වන විට උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම - ක්රමරේදය  

• සියළුම රාජය  ා අර්ධ රාජය මගාඩනැගිලි නිල  රි  ශ්රි ලංකා ජාතික 

මගාඩනැගිලි  රි කරණය අනුව සිදු කිරීම. 
• සියළුම කාර්යාල ස  නිවාස ඉදිකිරීමම්දී ව ලය ම   රි  පියසි ඉදිකිරීම ස  

 රි  පියසි තුල ජල විහිදුම් ක්රම ( Water sprinkler) භාවි යට මයාමු කිරීම. 
• මගාඩනැගිලි වර්ණ ගැන්වීමම් දී ලා වර්ණ මයදීම පිළිෙදව  දැනුවත් කිරීම. 
• මයෝජි  සියළුම වා න නැවතුම් ලවල් සඳ ා  රි  නැවතුම් සංකල්පය 

 ඳුන්වාදීම ස  පවතින වා න නැවතුම්පලවල්  රි  නැවතුම්පලවල් මලස 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 

• බිම් ඇතුරුම් ක්රමය ජලය මපාළවට උරාගන්නා ක්රමමේදයන්ට පමණක් සීමා 
කිරීම ( interlocking ) ස  එව්ා ද ලා වර්ණයන්ට පමණක් සීමාකිරීම. 

• mවතින ක්රිඩාභූමි උදයාන ස  විවෘ  භූමි නඩත්තු කිරීම ස  මයෝජි  විවෘ  භූමි 
 රි  සංකල්පයන් මුලික මකාට සැලසුම් කර  �යාත්මක කිරීම.  

  

  

  

  

  

  

     

 
 

සිතියම් අංක 6.16  රයාජිත රපාදු එළිමහන් විරනෝද කටයුතු පිළිබඳ අවකාශිය සැලැස්ම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(පරිසර  ා භූ දර්ශන අංශය) – 2019 

කුරුණෑගල නාගරික බල ප්රරේශයට අදාල රයෝජිත රපාදු එළිමහන් විරනෝද කටයුතු 
පිළිබද අවකාශීය සැලැස්ම 2021 - 2030 
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6'6 l%shd;aul lsÍfï Wmdh ud¾. 
6'6'1  Wmdh ud¾.sl jHdmDති  
 

වගු අංකය  6.17  වයාපෘති ප්රමුඛ්තා රල්ඛ්ණය 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති 
ප්රමුඛ්තා 

අගය 
වයාපෘතිය  

වයාපෘති 
කාලය  

1 4.2105 ොහිර වට රවුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම මධය කාලීන 
2 4.1754 වඳුරුපීනු ඇල්ල ජලාශය ඉදිකිරීම සඳ ා නල ජල 

මයෝජනා ක්රමය පුලුල් කිරිම 
දීර්ඝකාලීන  

3 3.8246 පැරණි දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි ඉඩමමහි ෙහු මාධය ප්රවා න 
මධයස්ථානය   සංවර්ධනය කිරීම 

මධය කාලීන 

4 3.7807 ප්රාමද්ශීය අභයන් ර මාර්ග 15ක් පුලුල්  කිරීම  ා 
සංවර්ධනය කිරීම  

මධය කාලීන 

5 3.7456 මපාදු වා න නැවතුම් ස්ථාන  සංවර්ධනය කිරීම මකටිකාලීන  

6 3.7193 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි ප්රධාන මාර්ග පුලුල් කිරීම මධය කාලීන 
7 3.6754 රජපිහිල්ල උදයානය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම මකටිකාලීන  

8 3.6667 මිහිදු මාව  නගර මධයය වාණිජ, කාර්යාල, සංචාරක  ා 
මන්වාසික  සංවර්ධන වයාපෘතිය 

දීර්ඝකාලීන  

9 3.6228 පැරණි රජපිහිල්ල  ානායම කාමර 50 ක ම ෝටලයක් 
මලස සංවර්ධනය කිරීම 

මධය කාලීන 

10 3.5989 කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ�  භූ අලංකරණය අදියර 3  මධය කාලීන 

11 3.5702 උසාවිය, ෙන්ධනාගාරය, නඩුකාර  නිල නිවාස, නීතිඥ 
කාර්යාල සංකීර්ණය ගැට්ටුවාන මයෝජි  උසාවි සංකීර්ණ 
භූමිමයහි ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 

දීර්ඝකාලීන  

12 3.5614 නගර මධයමේ මපාදු මවළඳපල සංවර්ධනය කිරීම මධය කාලීන 

13 3.5614 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී අභයන් ර වටරවුම් මාර්ගය (B 
0084) පුලුල් කිරීම 

මධය කාලීන 

14 3.5142 නව නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය    දීර්ඝකාලීන 

15 3.4737 ප්රවා න  ද්වාරය- ගැට්ටුවාන ෙහු මාධයය ප්රවා න 
මධයස්ථානමේ සිට නගර මධයමේ ප්රධාන ෙස් 
නැවතුම්පල දක්වා කටුගස්ම ාට - පුත් ලම මාර්ගය 
(A010)  මංතීරු 6ක මාර්ගයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම 

මධය කාලීන 

16 3.4649 නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති සඳ ා ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම්  (නිවාස සංවර්ධන සැලැස්ම ෙලන්න) 

මධය කාලීන 

17 3.4561 පැරණි උසාවි භුමිය සාපපු සංකීර්ණයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම 

මධය කාලීන 

18 3.4561 මපෞද්ගලික ෙස්රථ සඳ ා රැඳවුම් ස්ථාන සංවර්ධනය 
කිරීම 

මකටිකාලීන  

19 3.4299 මදාරටියාව මාර්ගමේ  ාක්ෂණික පර්මේෂණ  ා 
සංවර්ධන මධයස්ථානය 

දීර්ඝකාලීන  

20 3.4211 මවලමගදර ජා යන් ර �කට් කීඩාංගනය සංවර්ධනය 
කිරීම 

දීර්ඝකාලීන  

21 3.4035 මල්කඩුවාව ම ාරතුරු  ාක්ෂණ ගම්මානය ඉදිකිරීම 
සඳ ා  ඉඩම් අත්පත්  කරගැනීම ස  ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම 

දීර්ඝකාලීන  

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau

ls%hd;aul lsÍfï Wmdh ud¾.
Wmdh ud¾.sl jHdmD;s
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වගු අංකය  6.17  වයාපෘති ප්රමුඛ්තා රල්ඛ්ණය 

වයාපෘති 
අංකය 

වයාපෘති 
ප්රමුඛ්තා 

අගය 
වයාපෘතිය  

වයාපෘති 
කාලය  

1 4.2105 ොහිර වට රවුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම මධය කාලීන 
2 4.1754 වඳුරුපීනු ඇල්ල ජලාශය ඉදිකිරීම සඳ ා නල ජල 

මයෝජනා ක්රමය පුලුල් කිරිම 
දීර්ඝකාලීන  

3 3.8246 පැරණි දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි ඉඩමමහි ෙහු මාධය ප්රවා න 
මධයස්ථානය   සංවර්ධනය කිරීම 

මධය කාලීන 

4 3.7807 ප්රාමද්ශීය අභයන් ර මාර්ග 15ක් පුලුල්  කිරීම  ා 
සංවර්ධනය කිරීම  

මධය කාලීන 

5 3.7456 මපාදු වා න නැවතුම් ස්ථාන  සංවර්ධනය කිරීම මකටිකාලීන  

6 3.7193 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි ප්රධාන මාර්ග පුලුල් කිරීම මධය කාලීන 
7 3.6754 රජපිහිල්ල උදයානය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම මකටිකාලීන  

8 3.6667 මිහිදු මාව  නගර මධයය වාණිජ, කාර්යාල, සංචාරක  ා 
මන්වාසික  සංවර්ධන වයාපෘතිය 

දීර්ඝකාලීන  

9 3.6228 පැරණි රජපිහිල්ල  ානායම කාමර 50 ක ම ෝටලයක් 
මලස සංවර්ධනය කිරීම 

මධය කාලීන 

10 3.5989 කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ�  භූ අලංකරණය අදියර 3  මධය කාලීන 

11 3.5702 උසාවිය, ෙන්ධනාගාරය, නඩුකාර  නිල නිවාස, නීතිඥ 
කාර්යාල සංකීර්ණය ගැට්ටුවාන මයෝජි  උසාවි සංකීර්ණ 
භූමිමයහි ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 

දීර්ඝකාලීන  

12 3.5614 නගර මධයමේ මපාදු මවළඳපල සංවර්ධනය කිරීම මධය කාලීන 

13 3.5614 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී අභයන් ර වටරවුම් මාර්ගය (B 
0084) පුලුල් කිරීම 

මධය කාලීන 

14 3.5142 නව නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය    දීර්ඝකාලීන 

15 3.4737 ප්රවා න  ද්වාරය- ගැට්ටුවාන ෙහු මාධයය ප්රවා න 
මධයස්ථානමේ සිට නගර මධයමේ ප්රධාන ෙස් 
නැවතුම්පල දක්වා කටුගස්ම ාට - පුත් ලම මාර්ගය 
(A010)  මංතීරු 6ක මාර්ගයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම 

මධය කාලීන 

16 3.4649 නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති සඳ ා ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම්  (නිවාස සංවර්ධන සැලැස්ම ෙලන්න) 

මධය කාලීන 

17 3.4561 පැරණි උසාවි භුමිය සාපපු සංකීර්ණයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම 

මධය කාලීන 

18 3.4561 මපෞද්ගලික ෙස්රථ සඳ ා රැඳවුම් ස්ථාන සංවර්ධනය 
කිරීම 

මකටිකාලීන  

19 3.4299 මදාරටියාව මාර්ගමේ  ාක්ෂණික පර්මේෂණ  ා 
සංවර්ධන මධයස්ථානය 

දීර්ඝකාලීන  

20 3.4211 මවලමගදර ජා යන් ර �කට් කීඩාංගනය සංවර්ධනය 
කිරීම 

දීර්ඝකාලීන  

21 3.4035 මල්කඩුවාව ම ාරතුරු  ාක්ෂණ ගම්මානය ඉදිකිරීම 
සඳ ා  ඉඩම් අත්පත්  කරගැනීම ස  ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම 

දීර්ඝකාලීන  

     

 
 

22 3.4035 වර් මාන මපාල භූමිමයහි මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය මධය කාලීන 

23  අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස සංවර්ධන වයාපෘතිය  - විල්මගාඩ     මාධය කාලීන 

24 3.2456 ඇවිදිය ැකි පදික මංතීරු  සකස් කිරීමම් වයාපෘතිය මකටිකාලීන  

25 3.2193 අප ජල ෙැ ැර කිරීමම් වයාපෘතිය අධි නාගරික කලාපය 
අර්ධ නාගරික කලාපය ආවරණය වන පරිදි පුලුල් කිරීම 

දීර්ඝකාලීන  

26 3.2105 විල්මගාඩ නගර සභා ඉඩමමහි මපාල ප්රතිස්ථාපනය කිරීම මකටිකාලීන  

27 3.2105 විල්මගාඩ මසාරේව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම මකටිකාලීන  

28 3.1842 මපාලීසිය  ා මපාලිස් නිල නිවාස මජයෂ්ඨ මපාලිස් 
අධිකාරි කාර්යාලය පිහිටි ඉඩමමහි ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 

මධය කාලීන 

29 3.1842 මරෝ ලට යාෙද සිරිසර කුඹුරු යාමයහි ඇවිදින මංතීරු 
සංවර්ධනය 

මකටිකාලීන  

30 3.1842 ඉඩම් මරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය පිහිටි  ඉඩමමහි ෙස් 
නැවතුම්පල (Bus Halt)  ා කුඩා උදයානයක් ඉදිකිරීම 

මකටිකාලීන  

31 3.1053 ම රලියාවල කර්මාන් පුරය සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම 

මධය කාලීන 

32 3.1053 උඩවල්මපාල ක්රිඩා පිටිය සංවර්ධනය මධය කාලීන 

33 3.0877 පවතින පාසල්වල ප සුකම් වැඩි දියුණු කිරීමම් වයාපෘති 
(අධයාපන ප සුකම් සැලැස්ම අනුව) 

මධය කාලීන 

34 3.0702 නගර සභාව සතු රජපිහිල්ල මපෞද්ගලික ෙස් නැවතුම් 
ස්ථානමේ උපකාරක පන්ති මධයස්ථානයක් ස්ථාපි  
කිරීම 

මකටිකාලීන  

35 3.0655 වැේ ගල ස  ආඳා ගල සම්ෙන්දකර ඉදිකරන මක්ෙල් 
කාර් වයාපෘතිය  

මධය කාලීන 

36 3.0579 වැේ ගල ආ� ව පරිසර හි කාමී ම ෝටල් වයාපෘතිය  මධය කාලීන 

37 3.0439 කුරුණෑගල වැවිලි සමාගමට අයත් ෙඩගමුව පිහිටි 
ඉඩමමහි අක් 10ක්  රුපන්තිමේ ම ෝටලයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම 

දීර්ඝකාලීන  

38 3.0175 සාරගම වැව ආ� ව භුමි අලංකරණ වයාපෘතිය මකටිකාලීන  

39 2.9912 නයිලිය භාණඩ ප්රවර්ධන මධස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම දීර්ඝකාලීන  

40 2.9845 ෙඩගමුව කැලය ආ� ව සංචාරක ප්රවර්ධන වයාපෘතිය  මකටිකාලීන 
41 2.9298 මුත්ම ට්ටුගල ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම මධය කාලීන 
42 2.7982 මාලිගාව භූමිය ආ� ව උදයාන සංවර්ධනය මධය කාලීන 

43 2.7456 වැල්ලව  ා මුත්ම ට්ටුගල දුම්රිය ස්ථානමයහි භුමි 
අලංකරණ වයාපෘති  

මකටිකාලීන  

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020 
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6.6.2   වයාපෘතිය 01  විකල්ප මාර්ග සංවර්ධනය ((බාහිර වටරවුම් මාර්ගය))                                                                                                                              
▪ වයාපෘති  රයෝජනාව  

මකාළඹ පාර, පුත් ලම් පාර, නුවර පාර, දඹුල්ල මාර්ගය, මීගමුව මාර්ගය යන 
ප්රධාන මාර්ග නගරයට පිටතින් එකිමනක සම්ෙන්ධ කරමින් ොහිර විකල්ප 
මාර්ගයක් සංවර්ධනය කිරිම. 

 

▪ වයාපෘති සැලැස්ම 
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 ආරම්භ වන සහ අවසාන වන ස්ථානය 
මුළු දිග  
(කි.මි) 

නව ඉදිකිරිම් 
දිග (කි.මි) 

රයෝජිත පළල 
(මිටර්) 

පිරිවැය 
මිලියන 

1 වදුරාගල සිට ගැට්ටුවාන (අදියර 01) 3.33 2.15 24 (මංතීරු 4) 300 

2 සාරගම  සිට වදුරාගල (අදියර 02 ) 6.94 2.62 12 (මංතීරු 2) 400 

3 මල්ලවපිටිය සිට යේගපිටිය (අදියර 02) 4.64 - 15 (මංතීරු 2) 400 

4 විල්ොව සිට මල්ලවපිටිය (අදියර 03) 4.81 1.05 12 (මංතීරු 2) 250 

5 යේගපිටිය සිට සාරගම (අදියර 03) 7.7 - 12 (මංතීරු 2) 300 
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▪ යාබද  ඉඩම්  භාවිතය  
මිශ්ර සංවර්ධන (කුඹුරු  ා මගවතු වලින් සමන්වි  ප්රමද්ශ ද පවතී) 
 

▪ වයාපෘති  අරමුණ 

• නගර මධයමේ ඇතිවන වා න  දෙදය අවම කිරීම  
• අධිමේගී මාර්ග සංවර්ධනයත් සමඟ A006  ා A010 මාර්ගවල (දම්මොක්ක  ා 
 ) අන් ර් හුවමාරු  මධයස්ථාන  ම ්තුමකාට මගන  සිදුවන වා න  දෙදය අවම කර 
 වටරවුම් මාර්ග  ර ා වා න මෙදා  ැරීම. 
• නගර මධයය පසුකර යන නගරාන් ර ගමනාගමනය ප සු කිරීම.  
• සංවර්ධනය ප්රසාරණය කිරීම. 

  

▪ වයාපෘති  තාර්කිකත්වය  

කුරුණෑගල නගර මධයමේදී ප්රධාන මාර්ග 05ක් එකිමනක  මුමේ. ඒ අනුව දුර ගමන් 
මස්වා ෙස් රථ ප්රවා න , මලාරිරථ යනාදිය නගරය මග ැර යාමට  විකල්ප මාර්ගයන් 
මනාමැති වීම නිසා නගර මධයයට පැමිණිම අනවශය වා න ද නගර මධයයට පැමිමණ. 
එෙැවින් නගරමේ කාර්ය ෙහුල අවස්ථාවලදි දැඩි වා න  දෙදයක් පවතී. එය වලක්වාලීම 
සඳ ා මමම  ප්රධාන මාර්ග නගරයට ොහිරින් සම්ෙන්ධ කරමින් මමම විකල්ප මාර්ගය 
මයෝජනා කර ඇති අ ර නගරය පසුකර යාමට  ැකිවන පරිදි විකල්ප මාර්ග ඇති ෙැවින් 
රියදුරන්  ට  දෙදය අඩු මාර්ග ම ෝරාග   ැක. නගරය වටා පුළුල් ප්රමේශකත්වයක්  ඇති 
කිරීම මගින් නගරය තුලට ඇදී එන ආමයෝජනා අවස්ථාවන් වැඩි කළ  ැක. නාගරික 
සංවර්ධනමේ පළමු පියවර මමය මේ.  

▪ වර්තමාන ඉඩම් හිමිකම  
පුද්ගලික  ා රාජය ඉඩම් 

  
▪ වයාපෘති කාලය  

  මධය කාලීන 

 

▪ මුළු ඇස්තරම්න්තුගත පිරිවැය  
   රු.මි 1650 

 

▪ මූලය ක්රමය    
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ,  - අධිමේගි මාර්ග වයාපෘතිය පලාත්පාලන ආය නය 
 

 

▪ වර්තමාන තත්ත්වය                 
වඳුරාගල සිට ගැට්ටුවාන දක්වා මාර්ග සඳ ා දැනටමත් මිනින්මදෝරු සැලසුම්  සකස් කර 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිමේ ඉදිකිරිම් කටයුතු කිරීමට නියමි ය.  

   

▪ රයෝජිත සැලැස්ම හා රගාඩනැිලි සැලසුම් අවශයතා  
මිනින්මදෝරු සැලසුම්, ඉඩම් මගාඩ කිරිමම්  ා සංවර්ධනය කිරිමම් සංස්ථාමේ ජලාපව න 
සැලසුම් වයාපෘති කටයුතු වයාපෘතිය සැලැසුම් කිරීම, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම , මාර්ග 
සංවර්ධනය  කිරිම. 
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  
 

කටයුතු(Activity)  
අදාල අධිකාරිය  

(Relevant Authority)  

බලයලත් පුේගලයා  

(Authorized person  )  

වයාපෘතිය සැලැසුම් කිරිම, 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිම 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  
අධයක්ෂ (වයඹ) 

මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (පලාත්) 

 

මරගුලාසි ස  මාර්මගෝපමද්ශ  කුඹුරු යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමම්දී 
ජලාපව න සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය.  
 

 

6.6.3 වයාපෘතිය 02 - වඳුරු පීනු ඇල්ල ජලාශය ඉදිකර නල ජල රයෝජනා ක්රමය 
පුළුල් කිරීම.    

2030 වර්ෂය සඳ ා ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය විසින්  මයෝජි   වයාපෘතියකි. 

▪ වයාපෘති  විස්තරය  
මමම සැලැස්ම තුලින්  ඳුන්වාමදන ලද විසල් සංවර්ධන වයාපෘති �යාත්මක 

කිරීමට මමන්ම 250,000 මන්වාසික ජනග නයකට අවශය කරන නල ජල  සැපයුම 

ලොදීමට මමම වයාපෘතිය �යාත්මක කිරීම අ යවශය මේ. 
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6.6.4  වයාපෘතිය 03  
 

රයෝජිත බහු මාධය ප්රවාහන මධයස්ථානය 

 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 
 වර් මාන දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි භූමිය මයෝජි  ෙහු මාධය ප්රවා න 
 මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරිම 
 
▪ ප්රරේශය   

කටුගස්ම ාට - පුත් ලම මාර්ගය, දකුණු රවුම් පාර (ගැට්ටුවාන), අධිමේගී මාර්ග  
අන් ර්  හුවමාරුව 

▪ වයාපෘති සැලැස්ම  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

aa  
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▪ වයාපෘති අරමුණ  
- නගරය තුල ගමනාගමන මක්න්ද්රය ස්ථාපි  කිරීම.  

- ෙහු ප්රවා න මාධයය ඒකාෙද්ධ කිරිම තුලින් කුරුණෑගල නගරය කාර්යක්ෂම 

ප්රවා න මධයස්ථානයක් ෙවට පත් කිරිම. 
- වර් මානමේ දුම්රිය ස්ථානය  ා ෙස් නැවතුම්මපාල අ ර ඒකාෙද්ධ ාවයක් 
මනාමැති ගැටළුව අවම කිරීම. 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

මාර්ග , අධිමේගී මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග යන ෙහු ප්රවා න මාධයය ඒකාෙද්ධ කරමින් ප්රවා න 
මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරිම තුලින් කාර්යක්ෂම  ා ප සු ප්රමේශකත්වය ඇති 
කිරිමම්  ැකියාව ඇති අ ර ඒ තුලින් ඉ ල සංසරණ ජනග නයක්  ා මන්වාසික 

ජනග නයක නගරය තුලට ආකර්ෂණය කරගැනීමට  ැකියාව ඇ . එම ජනග නය 
සද ා නගරය තුලින් ලොමදන මස්වාවන් පුළුල් කිරීම තුලින් නගරමේ ආර්ිකය ඉ ල 
නැංවිය  ැකිය.  
 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර  
දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව, සමුපකාර මදපාර් මම්න්තුව, අනවසර පදිංචිකරුවන්, පුද්ගලික 
ඉඩම්.   
 

▪ වයාපෘති කාලය                -    මධය කාලීනව.  
 

▪ මූලය ක්රමය    
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, අධිමේගි මාර්ග වයාපෘතිය, ම ා මාර්ග අමා යාංශය, දුම්රිය 
මදපාර් මම්න්තුව, විමද්ශ ණය, පුද්ගලික ආමයෝජන. 
 

▪ �යාත්මක කරන ක්රම රේදය  -  රාජය  ා මපෞද්ගලික  වුල (ppp) 
  

▪ වයාපෘති  විස්තරය  
වර් මාන දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි භුමිය, ඊට යාෙදව ඇති සමුපකාර මදපාර් මම්න්තුවට 
අයත් ඉඩම, පුද්ගලික ඉඩම ස  අනවසර පදිංචිකරුවන් සිටින ඉඩම ප්රසස්ථ මලස 

භාවි ා කර, ෙස් නැවතුම්පල , වා න නැවතුම් ස්ථාන, වාණිජ ස්ථාන , අධිමේගී මාර්ග, 
ෙස්රථ නැවතුම් ස්ථාන ඇතුලත්ව සංවර්ධනය කිරීම. දුම්රිය නිල නිවාස, ම ල් නිවාස 
සංකිර්ණයක් මව  ප්රතිස්ථාපනය කිරිමට මයෝජි ය. 
 

▪ පවතින යටිතල පහසුකම්     -   ජලය, විදුලිය 

 
 

▪ වර්තමාන තත්වය  
දුම්රිය ස්ථානය, ගෙඩා , දුම්රිය මස්වක නිල නිවාස , සමුපකාර ගෙඩා  ා අනවසර නිවාස  
පිහිටා ඇ .  
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▪ වයාපෘති අරමුණ  
- නගරය තුල ගමනාගමන මක්න්ද්රය ස්ථාපි  කිරීම.  

- ෙහු ප්රවා න මාධයය ඒකාෙද්ධ කිරිම තුලින් කුරුණෑගල නගරය කාර්යක්ෂම 

ප්රවා න මධයස්ථානයක් ෙවට පත් කිරිම. 
- වර් මානමේ දුම්රිය ස්ථානය  ා ෙස් නැවතුම්මපාල අ ර ඒකාෙද්ධ ාවයක් 
මනාමැති ගැටළුව අවම කිරීම. 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

මාර්ග , අධිමේගී මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග යන ෙහු ප්රවා න මාධයය ඒකාෙද්ධ කරමින් ප්රවා න 
මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරිම තුලින් කාර්යක්ෂම  ා ප සු ප්රමේශකත්වය ඇති 
කිරිමම්  ැකියාව ඇති අ ර ඒ තුලින් ඉ ල සංසරණ ජනග නයක්  ා මන්වාසික 

ජනග නයක නගරය තුලට ආකර්ෂණය කරගැනීමට  ැකියාව ඇ . එම ජනග නය 
සද ා නගරය තුලින් ලොමදන මස්වාවන් පුළුල් කිරීම තුලින් නගරමේ ආර්ිකය ඉ ල 
නැංවිය  ැකිය.  
 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර  
දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව, සමුපකාර මදපාර් මම්න්තුව, අනවසර පදිංචිකරුවන්, පුද්ගලික 
ඉඩම්.   
 

▪ වයාපෘති කාලය                -    මධය කාලීනව.  
 

▪ මූලය ක්රමය    
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, අධිමේගි මාර්ග වයාපෘතිය, ම ා මාර්ග අමා යාංශය, දුම්රිය 
මදපාර් මම්න්තුව, විමද්ශ ණය, පුද්ගලික ආමයෝජන. 
 

▪ �යාත්මක කරන ක්රම රේදය  -  රාජය  ා මපෞද්ගලික  වුල (ppp) 
  

▪ වයාපෘති  විස්තරය  
වර් මාන දුම්රිය ස්ථානය පිහිටි භුමිය, ඊට යාෙදව ඇති සමුපකාර මදපාර් මම්න්තුවට 
අයත් ඉඩම, පුද්ගලික ඉඩම ස  අනවසර පදිංචිකරුවන් සිටින ඉඩම ප්රසස්ථ මලස 

භාවි ා කර, ෙස් නැවතුම්පල , වා න නැවතුම් ස්ථාන, වාණිජ ස්ථාන , අධිමේගී මාර්ග, 
ෙස්රථ නැවතුම් ස්ථාන ඇතුලත්ව සංවර්ධනය කිරීම. දුම්රිය නිල නිවාස, ම ල් නිවාස 
සංකිර්ණයක් මව  ප්රතිස්ථාපනය කිරිමට මයෝජි ය. 
 

▪ පවතින යටිතල පහසුකම්     -   ජලය, විදුලිය 

 
 

▪ වර්තමාන තත්වය  
දුම්රිය ස්ථානය, ගෙඩා , දුම්රිය මස්වක නිල නිවාස , සමුපකාර ගෙඩා  ා අනවසර නිවාස  
පිහිටා ඇ .  

 

 

 

     

 
 

▪ සංකල්පිත සැලැස්ම   
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▪ jjHHddපෘති කටයුතු  

- ෙස්නැවතුම්පල, මපාදු වා න නැවතුම් ස්ථාන ඉදිකිරිම  

- දුම්රිය නිල නිවාස ප්රතිස්ථාපනය  

- භූ අලංකරණ කටයුතු  

- එයට අනුශාංගික ඉදිකිරිම් කටයුතු (වාණීජ,  ෙැංකු, ම ෝටල් පරිශ්ර ) 

-  ට්ටු නිවාස මගාඩනැගිලි  

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ෙස් නැවතුම්පල  ා වා න 
නැවතුම් ස්ථාන ඉදිකිරිම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
ප්රවා න අමා යාංශය 
මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය  
  

අධයක්ෂ (වයඹ) 
 
මල්කම් ,ප්රවා න 
අමා යාංශය 
අධයක්ෂ (වයඹ) 
 

දුම්රිය නිල නිවාස 
ඉදිකිරිම . 

දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව මල්කම්,  ප්රවා න 
අමා යාංශය 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ 
මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  මමම සංවර්ධන සැලැස්මම් නීති  ා මරගුලාසිවලට අනුකූල 
විය යුතුය. 
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ප්රාරේශීය අභයන්තර මාර්ග පුළුල්  කිරිම.   

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

        නගරමේ අභයන් ර ප්රමද්ශවල ම ෝරා ගත් මාර්ග 15 ක් පුළුල් කර  
 සංවර්ධනය කිරිම. 
 
▪ වයාපෘති සැලැස්ම    

 
සංවර්ධනය කිරීම සද ා  දුනාගත් මාර්ග  
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▪ මාර්ග රල්ඛ්නය   
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▪ hhddnnoo ඉඩම් භාවිතා : මිශ්ර සංවර්ධන 
 

▪ වයාපෘති අරමුණ 
 
- නගරමේ අභයන් ර ප්රමද්ශ වල මන්වාසික සංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීම.  
- ප්රධාන මාර්ග මදපස පවත්නා සංවර්ධනය අභයන් ර ප්රමද්ශවලට වයාප  

කර නාගරික ප්රමද්ශය පුළුල් කිරීම.  
- ප්රධාන මාර්ග  ා අභයන් ර මාර්ග අ ර මනා සම්ෙන්ධ ාවයක් ඇති කිරිම.   

 ආරම්භය සහ අවසාන ස්ථානය  
දුර 

(කි.මි)  

රයෝජිත 
පළල 
(මිටර්)  

�යාත්මක කරන 
ආයතනය  

1 කවුඩාවත්   න්දිමේ සිට 
අලමකාළමදණිය දක්වා මාර්ගය 3.25 9 

පළාත්මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය 

2 
විල්මගාඩ  න්දිමේ සිට මයෝජි  
විකල්ප මාර්ගය දක්වා  විල්මගාඩ 
වත්  පාර 

1.2 
නව 

ඉදිකිරීම 
2.5 

9 
ප්රාමද්ශීය සභාව 
කුරුණෑගල 

3 විල්මගාඩ  න්දිමේ සිට පුත් ලම් 
පාර දක්වා සුමංගල මාව  .8 12 කුරුණෑගල නගර 

සභාව  

4 ම රලියාවල පාර - 3 වන පටුමග 1.2 9 ප්රාමද්ශීය   
සභාව කුරුණෑගල 

5 ෙණඩාරනායක මාව  1 9 ප්රාමද්ශීය  
සභාව කුරුණෑගල 

6 පුබුදු මාව  0.7 12 
කුරුණෑගල නගර 
සභාව 

7 මල්කඩුවාව වටරවුම් මාර්ගය 0.8 15 
කුරුණෑගල නගර 
සභාව 

8 කන්ද උඩවත්  පාර 
 1.1 12 

කුරුණෑගල නගර 
සභාව  

9 
මුලික මරෝ ල පිහිටි ස්ථානමේ සිට 
ගැට්ටුවාන මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය 
දක්වා ජයන්තිපුර විල්ොව පාර 

1.03 (නව 
ඉදිකිරීම් 

0.56) 
9 

කුරුණෑගල නගර 
සභාව / ප්රාමද්ශීය 
සභාව  (අත්පත් කර 
ගැනිම් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය) 

10 සර්මවෝදය මාව  0.6 9 කුරුණෑගල නගර 
සභාව 

11 සුමනදාස මාව  0.5 9 කුරුණෑගල නගර 
සභාව 

12 ම ්නමුල්ල පාර 2.1 12 පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය  

13 අලමකාළමදණිය  2.6 9 ප්රාමද්ශීය සභාව 
කුරුණෑගල 

14 කුඩා ගල්ගමුව 1.3 12 
පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය 

15 සුන්දරාමපාළ  පාර 1.5 9 ප්රාමද්ශීය සභාව 
කුරුණෑගල 

16 වැව රවුම් පාර   3.3 12 මාර්ග   
සංවර්ධන අධිකාරිය 

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau

Wmdh ud¾.sl jHdmD;s

jHdmD;sh 04
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ප්රාරේශීය අභයන්තර මාර්ග පුළුල්  කිරිම.   

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

        නගරමේ අභයන් ර ප්රමද්ශවල ම ෝරා ගත් මාර්ග 15 ක් පුළුල් කර  
 සංවර්ධනය කිරිම. 
 
▪ වයාපෘති සැලැස්ම    

 
සංවර්ධනය කිරීම සද ා  දුනාගත් මාර්ග  
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▪ මාර්ග රල්ඛ්නය   
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▪ hhddnnoo ඉඩම් භාවිතා : මිශ්ර සංවර්ධන 
 

▪ වයාපෘති අරමුණ 
 
- නගරමේ අභයන් ර ප්රමද්ශ වල මන්වාසික සංවර්ධනය ප්රවර්ධනය කිරීම.  
- ප්රධාන මාර්ග මදපස පවත්නා සංවර්ධනය අභයන් ර ප්රමද්ශවලට වයාප  

කර නාගරික ප්රමද්ශය පුළුල් කිරීම.  
- ප්රධාන මාර්ග  ා අභයන් ර මාර්ග අ ර මනා සම්ෙන්ධ ාවයක් ඇති කිරිම.   

 ආරම්භය සහ අවසාන ස්ථානය  
දුර 

(කි.මි)  

රයෝජිත 
පළල 
(මිටර්)  

�යාත්මක කරන 
ආයතනය  

1 කවුඩාවත්   න්දිමේ සිට 
අලමකාළමදණිය දක්වා මාර්ගය 3.25 9 

පළාත්මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය 

2 
විල්මගාඩ  න්දිමේ සිට මයෝජි  
විකල්ප මාර්ගය දක්වා  විල්මගාඩ 
වත්  පාර 

1.2 
නව 

ඉදිකිරීම 
2.5 

9 
ප්රාමද්ශීය සභාව 
කුරුණෑගල 

3 විල්මගාඩ  න්දිමේ සිට පුත් ලම් 
පාර දක්වා සුමංගල මාව  .8 12 කුරුණෑගල නගර 

සභාව  

4 ම රලියාවල පාර - 3 වන පටුමග 1.2 9 ප්රාමද්ශීය   
සභාව කුරුණෑගල 

5 ෙණඩාරනායක මාව  1 9 ප්රාමද්ශීය  
සභාව කුරුණෑගල 

6 පුබුදු මාව  0.7 12 
කුරුණෑගල නගර 
සභාව 

7 මල්කඩුවාව වටරවුම් මාර්ගය 0.8 15 
කුරුණෑගල නගර 
සභාව 

8 කන්ද උඩවත්  පාර 
 1.1 12 

කුරුණෑගල නගර 
සභාව  

9 
මුලික මරෝ ල පිහිටි ස්ථානමේ සිට 
ගැට්ටුවාන මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය 
දක්වා ජයන්තිපුර විල්ොව පාර 

1.03 (නව 
ඉදිකිරීම් 

0.56) 
9 

කුරුණෑගල නගර 
සභාව / ප්රාමද්ශීය 
සභාව  (අත්පත් කර 
ගැනිම් නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය) 

10 සර්මවෝදය මාව  0.6 9 කුරුණෑගල නගර 
සභාව 

11 සුමනදාස මාව  0.5 9 කුරුණෑගල නගර 
සභාව 

12 ම ්නමුල්ල පාර 2.1 12 පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය  

13 අලමකාළමදණිය  2.6 9 ප්රාමද්ශීය සභාව 
කුරුණෑගල 

14 කුඩා ගල්ගමුව 1.3 12 
පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය 

15 සුන්දරාමපාළ  පාර 1.5 9 ප්රාමද්ශීය සභාව 
කුරුණෑගල 

16 වැව රවුම් පාර   3.3 12 මාර්ග   
සංවර්ධන අධිකාරිය 
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▪ වයාපෘති තාර්තිකත්වය  
 
 නගරමේ අභයන් ර ප්රමද්ශවල පටු මාර්ග, මභෞතිකව සංවර්ධනය මනාවූ මාර්ග, 

එකිමනක සම්ෙන්ධ මනාවූ මාර්ග පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරිම තුළින් එම මාර්ග අ ර 
ඇතිවන ගමන් වාර ගණන ඉ ල දැමිය  ැකිය. ඒ තුලින් මාර්ග මදපස සිදුවන 
සංවර්ධනය අභයන් ර ප්රමද්ශවලට වයාප  කර  නාගරික ප්රමද්ශය පුළුල් කිරිමම් 
 ැකියාව ඇ . රැකියා කරන ජන ාවට නගර මධයමයන් පරරිභාහිරව මන්වාසික 
ඉඩම් වලට මනා ප්රමේශකත්වයක් ඇති කිරීම තුලින් මන්වාසික ජනග නය ඉ ල 
නැංවිය  ැකිය.  

▪ වයාපෘති කාලය  :   මධය කාලීන 

 
▪ මූලය ක්රමය  :  කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව  

කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය සභාව 
     පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
     මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
  
▪ වර්තමාන ඉඩම් හිමිකම    :  පුද්ගලික  ා රාජය ඉඩම්  
 
▪ රයෝජිත සැලැස්ම සදහා  රගාඩනැිලි සැලසුම් අවශයතා 
 මිනින්මදෝරු සැලසුම්, ඉඩම් මගාඩකිරිමම්  ා සංවර්ධනය කිරිමම් සංස්ථාමේ 

ජලාපව න සැලසුම් 
 
▪ වයාපෘති කටයුතු    
 වයාපෘතිය සැලැසුම් කිරිම,  
 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම                        
 මාර්ග සංවර්ධනය  
  

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා 

වයාපෘතිය සැලැසුම් 
කිරීම        

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

පළාත් අධයක්ෂ (වයඹ) 
 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිම                  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
පළාත් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
කුරුණෑගල නගර සභාව 
කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය  සභාව 
 

අධයක්ෂ (වයඹ) 
නගරාධිපති / නාගරික 
මකාමසාරිස්  
සභාපති/ මල්කම්  

මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  
පළාත් මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
කුරුණෑගල නගර සභාව 
කුරුණෑගල ප්රාමද්ශීය  සභාව 

 

අධයක්ෂ (වයඹ) 
නගරාධිපති / නාගරික 
මකාමසාරිස්  
සභාපති/ මල්කම් 
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රපාදු රථ ගාල් හා මිශ්ර සංවර්ධන වයපෘති රලස �යාත්මක කිරීම 
 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව :  
මපාදු වා න නැවතුම්  ා මපෞද්ගලික ෙස් රථ  රැඳවුම් ස්ථාන සංවර්ධනය සඳ ා  ඳුනා 
ගන්නා ලද ඉඩම් 
 

▪ වයාපෘති සැලැස්ම    

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

uQ,dY%h ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

▪ රපෞේගලික රථ නැවතුම් සඳහා රයෝජිත ස්ථාන 
 

ස්ථානය  ඉඩරම් 
ප්රමාණය            ( 

අක්කර)  

වාහන නැවතුම් 
සංඛ්යාව  

නගර මධයය වා න නැවතුම් සංකීර්ණය  
( මිහිඳු මාව  ) 

1 400 

මපාදු මවළඳ මපාළ භුමිය  1 100 

ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානය ආ�  නැවතුම් ස්ථාන  1 300 

උඩවල්මපාල  1 100 

නුවර පාර( විනිසුරු ෙංගලාව)  1 100 

   

කදුරුගස්  න්දිය  0.5 50 

මලියරේව බාලිකාව ඉදිරිපිට වාහන 
නැවතුම් පරිශ්රය  
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6.6.6  වයාපෘතිය 05        

රපාදු රථ ගාල් හා මිශ්ර සංවර්ධන වයපෘති රලස �යාත්මක කිරීම 
 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව :  
මපාදු වා න නැවතුම්  ා මපෞද්ගලික ෙස් රථ  රැඳවුම් ස්ථාන සංවර්ධනය සඳ ා  ඳුනා 
ගන්නා ලද ඉඩම් 
 

▪ වයාපෘති සැලැස්ම    

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

uQ,dY%h ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

▪ රපෞේගලික රථ නැවතුම් සඳහා රයෝජිත ස්ථාන 
 

ස්ථානය  ඉඩරම් 
ප්රමාණය            ( 

අක්කර)  

වාහන නැවතුම් 
සංඛ්යාව  

නගර මධයය වා න නැවතුම් සංකීර්ණය  
( මිහිඳු මාව  ) 

1 400 

මපාදු මවළඳ මපාළ භුමිය  1 100 

ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානය ආ�  නැවතුම් ස්ථාන  1 300 

උඩවල්මපාල  1 100 

නුවර පාර( විනිසුරු ෙංගලාව)  1 100 

   

කදුරුගස්  න්දිය  0.5 50 

මලියරේව බාලිකාව ඉදිරිපිට වාහන 
නැවතුම් පරිශ්රය  

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau
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නාවින්න මරෝ ල ඉදිරිපිට  0.5 50 

ම ා මරෝ ල ඉදිරිපිට 0.5 50 

පුවක්ගස්  න්දිය  ප්රා.මල්.කා ඉදිරිපිට (ඇත්කද වි ාරය 
සතු ඉඩම) 

1 100 

චතුරස්ර මාව  මයෝජි  වා න නැවතුම්පල  0.6 60 

මකාළඹ පාර මලියමද්ව ොලිකාව ඉදිරිපිට පුරන් වූ කුඹුර  1  100  
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▪ අරමුණු 
 
 අධි ඝනත්ව වාණිජ සංවර්ධනයට අවශය වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම තුලින් 

මාර්ග  දෙදය අවම කිරීම. 
 
▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  
 අධි ඝනත්ව වාණිජ සංවර්ධනයට අවශය වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම තුලින් 

නගර මධයමේ මාර්ග මදපස වා න නව ා  ැබීම නිසා ඇතිවන මාර්ග  දෙදය 

අවම කර කාර්යක්ෂම නගරයක් ෙවට පත් කිරීම. 
 

▪ �යාත්මක කරන ආයතන  
 ම  නගර සභාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , මපෞද්ගලික ආමයෝජකයින් 
 
▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර  :     රාජය  ා  පුද්ගලික ඉඩම්. 

▪ වයාපෘති කාලය    : මකටි කාලීන               

▪ මූලය ක්රමය            
ම ා භාණඩාගාරය, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,   
ම  නගර සභාව ,  
පුද්ගලික ආමයෝජන 

 
▪ �යාත්මක කරන ක්රමරේදය  :     රාජය  ා මපෞද්ගලික  වුල (ppp) 
 

▪ වර්තමාන තත්වය   :     මිශ්ර සංවර්ධනය 
 
▪ රයෝජිත සැලැස්ම සදහා  රගාඩනැිලි සැලසුම් අවශයතා 
 මගාඩනැගිලි සැලසුම් ,මිනින්මදෝරු සැලසුම්, ඉඩම් මගාඩකිරිමම්  ා සංවර්ධනය 

කිරිමම් සංස්ථාමේ ජලාපව න සැලසුම් 
 
▪ වයාපෘති කටයුතු  :  මපාදු වා නනැවතුම් ස්ථාන ඉදිකිරිම 
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▪ නිර්රේශිත ආයතන 

 
කටයුතු  අදාල අධිකාරිය    බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම් ) 

මපාදු වා න නැවතුම් 
ස්ථාන 
ඉදිකිරීම  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව 

අධයක්ෂ (ඉඩම් ) 
නගරාධිපති / නාගරික 
මකාමසාරිස්  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ   

 කුඹුරු යනාදිය මගාඩකර වා න නැවතුම් සංවර්ධනය කිරිමම්දී ජලාපව න 

 සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය.  

 
 

6.6.7  වයාපෘති  06        

රයෝජිත ප්රධාන මාර්ග පුළුල්  කිරිම - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  
 
 නගරමේ වා න  දෙදය අවම කිරීම සඳ ා ප්රධාන මාර්ගවල  ඳුනාගත් ස්ථාන 
 දක්වා මංතිරු  04ක මාර්ග මලස සංවර්ධනය කිරිම. 
 
▪ වයාපෘති සැලැස්ම     -  පුළුල් කිරිම සඳ ා  ඳුනාගත් මාර්ග   
                  සංවර්ධන අධිකාරිමේ මාර්ග 
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▪ වයාපෘති අරමුණ  

පවතින නගර මධයය ආ� ව වර් මානමේ පවතින වා න   දෙදය   ා  අධිමේගී 
මාර්ගමේ ෙලපෑම ම ්තුමවන් ඇති වන වා න  දෙදය අවම කිරීම.   
  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

කුරුණෑගල නගරය ජාතික වශමයන් මංසන්ධි නගරයක්  මලස �යාකරන අ ර, 
එවැනි නගරයක මාර්ග පද්ධතිය මනා මලස පුළුල් වී තිබිය යුතුය. වර් මානය වන 
විට මාර්ගවල නිර්මාණය  කරන ලද වා න ධාරි ාවය (Design Capacity)ඉක්මවා 
යාම නිසා මාර්ග වල මස්වා මට්ටම ඉක්මවා යමින් පවතී (Exceed the level of 
service ). එෙැවින් ම ා මාර්ග,  අවශය ාවය අනුව  පුළුල් කළ යුතුය. 
 

▪ �යාත්මක කරන ආයතන  -  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර -     රාජය  ා  පුද්ගලික ඉඩම්. 

▪ වයාපෘති කාලය - මධය කාලීනව 

▪ මූලය ක්රමය    - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

▪ වර්තමාන තත්වය     -  මිශ්ර සංවර්ධනයන් 

▪ වයාපෘති කටයුතු                -  දුනාගත් මාර්ග මංතීරු 4 ක අවම  මීටර් 24  

    පුළුල්මාර්ග මලස   සංවර්ධනය කිරීම 
▪ නිර්රේශිත ආයතන 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
මාර්ගරේ නම  

 
ආරම්භ සහ අවසාන 

 ස්ථානය  

පුළුල් කල 
යුතු දුර 
(කි.මි)  

රයෝජිත 
පළල  
(මිටර්)  

11  B 247 
කුරුණෑගල සිට 
මීගමුව මාර්ගය  

කුරුණෑගල සිට 
මගපල්ලව දක්වා  

5.27 24 

22 A006 අමේපුස්ස - 
කුරුණෑගල 
�කුණාමලය මාර්ගය  

මරේලන්ඩ වත්  සිට 
වැ ැර දක්වා  
මපාල්අත් ාපිටිය සිට 
ෙඩගමුව දක්වා  

3.5 
 

2.93 

24 
 
24 

33  A006 කටුගස්ම ාට - 
කුරුණෑගල පුත් ලම 
මාර්ගය   

මල්ලවපිටිය  න්දිමේ 
සිට කුරුණෑගල නගරය 
 ර ා තිත් වැල්ල දක්වා 

07 24 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ) 

මාර්ග  සංවර්ධනය කිරිම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

     

 
 

 
 
6.6.8  වයාපෘති 07  -  රජපිහිල්ල උදයානය ප්රතිසංවර්ධනය 
 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 
 වර් මාන රජපිහිල්ල උදයානය නවීන ප සුකම් සහි ව සංවර්ධනය කර නගර 
 මධයයට  විවෘ  කිරීම 
  
▪ ප්රරේශය -- කුමාරතුංග මාව ,  ානායම් පාර 
 
▪ වයාපෘති ස්ථානය  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ වයාපෘති සැලැස්ම  
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▪ වයාපෘති අරමුණ  
- නගර මධයමේ මපාදු විමේක  ා විමනෝද ප සුකම් සද ා ඉඩකඩ ලොදීම. 
- මන්වාසික  ා ධදනික සංසරණ ජනග නය සඳ ා කුරුණෑගල නගරය 

�යජනක ස්ථානයක් ෙවට පත් කිරිම. 
- නගරමේ සැඟවුණු අංග, නගරමේ අනනය ාවය ආරක්ෂා වනපරිදි නගර මධය 

මව  විවෘ  කිරීම. 

ස්ථානය   පළාත  වයඹ පළාත දිස්ික්කය  කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

  

මායිම් 

උතුර  නැමගනහිර  දකුණ  ෙටහිර 

නීතීඥ කාර්යාල 
සංකීර්ණ 

රජපීල්ල 
 ානායම 

 රුණ මෙෞද්ධ 
සංගමය 

කුමාරතුංග 
මාව  
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▪ වයාපෘති අරමුණ  

පවතින නගර මධයය ආ� ව වර් මානමේ පවතින වා න   දෙදය   ා  අධිමේගී 
මාර්ගමේ ෙලපෑම ම ්තුමවන් ඇති වන වා න  දෙදය අවම කිරීම.   
  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

කුරුණෑගල නගරය ජාතික වශමයන් මංසන්ධි නගරයක්  මලස �යාකරන අ ර, 
එවැනි නගරයක මාර්ග පද්ධතිය මනා මලස පුළුල් වී තිබිය යුතුය. වර් මානය වන 
විට මාර්ගවල නිර්මාණය  කරන ලද වා න ධාරි ාවය (Design Capacity)ඉක්මවා 
යාම නිසා මාර්ග වල මස්වා මට්ටම ඉක්මවා යමින් පවතී (Exceed the level of 
service ). එෙැවින් ම ා මාර්ග,  අවශය ාවය අනුව  පුළුල් කළ යුතුය. 
 

▪ �යාත්මක කරන ආයතන  -  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර -     රාජය  ා  පුද්ගලික ඉඩම්. 

▪ වයාපෘති කාලය - මධය කාලීනව 

▪ මූලය ක්රමය    - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

▪ වර්තමාන තත්වය     -  මිශ්ර සංවර්ධනයන් 

▪ වයාපෘති කටයුතු                -  දුනාගත් මාර්ග මංතීරු 4 ක අවම  මීටර් 24  

    පුළුල්මාර්ග මලස   සංවර්ධනය කිරීම 
▪ නිර්රේශිත ආයතන 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
මාර්ගරේ නම  

 
ආරම්භ සහ අවසාන 

 ස්ථානය  

පුළුල් කල 
යුතු දුර 
(කි.මි)  

රයෝජිත 
පළල  
(මිටර්)  

11  B 247 
කුරුණෑගල සිට 
මීගමුව මාර්ගය  

කුරුණෑගල සිට 
මගපල්ලව දක්වා  

5.27 24 

22 A006 අමේපුස්ස - 
කුරුණෑගල 
�කුණාමලය මාර්ගය  

මරේලන්ඩ වත්  සිට 
වැ ැර දක්වා  
මපාල්අත් ාපිටිය සිට 
ෙඩගමුව දක්වා  

3.5 
 

2.93 

24 
 
24 

33  A006 කටුගස්ම ාට - 
කුරුණෑගල පුත් ලම 
මාර්ගය   

මල්ලවපිටිය  න්දිමේ 
සිට කුරුණෑගල නගරය 
 ර ා තිත් වැල්ල දක්වා 

07 24 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ) 

මාර්ග  සංවර්ධනය කිරිම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

     

 
 

 
 
6.6.8  වයාපෘති 07  -  රජපිහිල්ල උදයානය ප්රතිසංවර්ධනය 
 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 
 වර් මාන රජපිහිල්ල උදයානය නවීන ප සුකම් සහි ව සංවර්ධනය කර නගර 
 මධයයට  විවෘ  කිරීම 
  
▪ ප්රරේශය -- කුමාරතුංග මාව ,  ානායම් පාර 
 
▪ වයාපෘති ස්ථානය  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ වයාපෘති සැලැස්ම  
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▪ වයාපෘති අරමුණ  
- නගර මධයමේ මපාදු විමේක  ා විමනෝද ප සුකම් සද ා ඉඩකඩ ලොදීම. 
- මන්වාසික  ා ධදනික සංසරණ ජනග නය සඳ ා කුරුණෑගල නගරය 

�යජනක ස්ථානයක් ෙවට පත් කිරිම. 
- නගරමේ සැඟවුණු අංග, නගරමේ අනනය ාවය ආරක්ෂා වනපරිදි නගර මධය 

මව  විවෘ  කිරීම. 

ස්ථානය   පළාත  වයඹ පළාත දිස්ික්කය  කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

  

මායිම් 

උතුර  නැමගනහිර  දකුණ  ෙටහිර 

නීතීඥ කාර්යාල 
සංකීර්ණ 

රජපීල්ල 
 ානායම 

 රුණ මෙෞද්ධ 
සංගමය 

කුමාරතුංග 
මාව  
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

වර් මානමේ රජපිහිල්ල උදයානය භාවි   ත්වමේ මනාමැ . නිසි මලස 
කළමණාකරනයක් මනාමැතිව නගර මධයමේ ඉ ල වටිනාකමක් ඇති භුමියක් 
හුමදකලා ස්ථානයක් ෙවට පත් වී ඇ . මමම ස්ථානය ඔරමලෝසු කණුව, 
රජපිහිල්ල  ානායම, මදපස මාර්ග සමඟ ඒකාෙද්ධව සංවර්ධනය කිරිම සඳ ා 
 ඳුනාමගන ඇ . ඒ අනුව නගර මධයමේ ප සුමවන් ලඟාවිය  ැකි මපාදු 
විමේක ප සුකම් ලොදීම තුලින් නගරය මකමරහි ම ජන ාවමේ ආකර්ෂණය 

වැඩි කරගැනීම  ා ය පත් මානසික මට්ටමක් පවත්වාග   ැක.  

▪ වයාපෘති විස්තරය   - උදයානයට අවශය අපරවූ  ප සුකම් සහි ව 
      ප්රතිසංවර්ධනය කිරිම.  

  

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර -    කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව  
 
▪ වයාපෘති කාලය  -  මකටි  කාලීන 
    
▪ මූලය ක්රමය -  ම ා භාණඩාගාරය , ම  නගර සභාව.  
 
▪ වර්තමාන තත්වය -  අව භාවි මේ පවතින උදයානය  

 

▪ සංකල්පීය සැලැස්ම   
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා 

උදයානය නිර්මාණය කිරිම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක ්ෂ (වයඹ) 

උදයානය සංවර්ධනය කටයුතු  ම  නගර සභාව  නගරාධිපති / නාගරික 
මකාමසාරිස්  

' 
 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ    

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම් දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 

 
 
 
 

6.6.9  වයාපෘති 08    

නගර මධයය  ප්රති සංවර්ධනය (වාණිජ, කාර්යාල හා රන්වාසික සංකීර්ණ 
වයාපෘතිය) 

 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

 
දැනට නගර මධයමයහි  රජමේ කාර්යාල පිහිටි අව සංවර්ධනමයන් යුතු  ඉඩම්, 
වාණිජ, කාර්යාල  ා මන්වාසික  භාවි  සහි  මගාඩනැගිලි සංකීර්ණක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම 

 

▪ ප්රරේශ  
පුත් ලම් පාර, මිහිදු මාව   ා මකාළඔ පාමරන් ප්රමේශ විය  ැක 

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

  

  

  

  

  

  

  

ස්ථානය 

පළාත  වයඹ පළාත දිස්ිකය කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් 

  

මායිම්     
උතුර  නැරගනහිර   දකුණ  බටහිර  

පුත් ලම් පාර මකාළඔ පාර කනයාරාම 
මාව  

මිහිදු මාව  



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

167kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා 

උදයානය නිර්මාණය කිරිම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක ්ෂ (වයඹ) 

උදයානය සංවර්ධනය කටයුතු  ම  නගර සභාව  නගරාධිපති / නාගරික 
මකාමසාරිස්  

' 
 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ    

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම් දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 

 
 
 
 

6.6.9  වයාපෘති 08    

නගර මධයය  ප්රති සංවර්ධනය (වාණිජ, කාර්යාල හා රන්වාසික සංකීර්ණ 
වයාපෘතිය) 

 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

 
දැනට නගර මධයමයහි  රජමේ කාර්යාල පිහිටි අව සංවර්ධනමයන් යුතු  ඉඩම්, 
වාණිජ, කාර්යාල  ා මන්වාසික  භාවි  සහි  මගාඩනැගිලි සංකීර්ණක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම 

 

▪ ප්රරේශ  
පුත් ලම් පාර, මිහිදු මාව   ා මකාළඔ පාමරන් ප්රමේශ විය  ැක 

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

  

  

  

  

  

  

  

ස්ථානය 

පළාත  වයඹ පළාත දිස්ිකය කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් 

  

මායිම්     
උතුර  නැරගනහිර   දකුණ  බටහිර  

පුත් ලම් පාර මකාළඔ පාර කනයාරාම 
මාව  

මිහිදු මාව  

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිතයන්   :  කුරුණෑගල ප්රධාන ෙස්නැවතුම්පල ඉදිරිපිට පිහිටා ඇ .                                 
 

▪ වයාපෘති වර්ගය          : ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  
 

▪ වයාපෘති අරමුණ  
- වාණිජ සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා පවතින ඉල්ලුමට ඉඩ ප සුකම් සැපයීම තුලින් 

නගරමේ ආර්ිකය සංවර්ධනය 
- ජාතික මට්ටමම් ස  පළාත් මට්ටමම් පරිපාලන මස්වාවන් මක්න්ද්රග  කිරිම 

තුළින් ප්රශස්ථ මස්වාවක් ජන ාවට ලොදීම.  
  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  
නගර මධයමේ ඉ ල වාණිජ වටිනාකමක් සහි  භූමියක  නි ම ල් රජමේ කාර්යාල,  
නිල නිවාස පිහිටා ඇති අ ර, ගරා වැටුණු  ත්ත්වමේ පවතින මගාඩනැගිලිද මම් අ ර 
පවතී. මම්තුලින් ඌන භාවි මේ ඇති ඉඩකඩ ප්රශස්ථ අන්දමින් සංවර්ධන කටයුතු 
සඳ ා  මයාදා ගැනිමට  ැකි වන අ ර නගරය මව ට සංසරණ ජනග නය 

ආකර්ෂණය කරග   ැකිය.  වද නගරමේ  ැනින්  ැන මපෞද්ගලික ස්ථානවල 
වයාප ව පිහිටි කාර්යාල පරිපාලන සංකිර්ණයට මගන ඒම තුලින් පරිපාලන මස්වා 
කාර්යක්ෂම කිරීම. 
 

- ඉඩරම් වර්තමාන තත්වය  
 
 නි ම ල් ඌන සංවර්ධනය සහි  කාර්යාල මමන්ම මපාලිස් නිල නිවාස පිහිටා ඇති 
අ ර, මකාටසක් ගරා වැටුණු  ත්ත්වමේ පවති. එමමන්ම ෙන්ධනාගාරය වැනි නගර 
මධයයට අනවශය භාවි  ද පවතී.  

 

▪ ඉඩම් හිමිකම පිළිබඳ විස්තර 
ආයතනය                                      ඉඩම් ප්රමාණය 
� ලංකා මපාලිසිය                            පර් 434 
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 ැපැල් මදපාර් මම්න්තුව                   පර් 77 
ෙන්ධනාගාරය                                    පර්. 52 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය                  පර් 267 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය              පර්. 94 
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය                 පර්. 51 

 
▪ වයාපෘති කාලය                         -    දිර්ඝ කාලීන 

▪ මුළු  ඇස්රතම්න්තුගත පිරිවැය     -     රු.මි 10000 
 
▪ මූලය ක්රමය   

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , මද්ශීය   ා විමද්ශීය ආමයෝජකයින් සම්ෙන්ධ කර 
ගනිමින් පුද්ගලික  ා රාජය ස මයෝගි ා වයාපෘතියක් මලස �යාත්මක මකමර්. 

 

▪ වයාපෘති විස්තරය  
 

කුරුණෑගල නගර මධයමේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, මපාලිස් මදපාර් මම්න්තුව,  ැපැල් මදපාර් මම්න්තුව  ා 
ෙන්ධනාගාරයට අයත් අක්කර 07 ක ඉඩම තුළ වාණිජ , කාර්යාල  ා මන්වාසික 
කටයුතු සඳ ා කුළුණු වලින් සමන්වි  සංවර්ධනය කිරිමට මයෝජි  අ ර, මමම 
වයාපෘතිය ප   පරිදි අදියර කිහිපයකින් �යාත්මක කිරිමට මයෝජි ය. 

  

- මපාලිසිය  ා මපාලිස්  නිල නිවාස මකාළඹ පාමර්  මජයෂ්ඨ  මපාලිස ්  
අධිකාරි කාර්යාලය පිහිටි ඉඩමම් ප්රතිස්ථාපනය කිරීම .  

- ෙන්ධනාගාරය මයෝජි  ගැට්ටුවාන උසාවි සංකීර්ණ ඉඩම තුළ ප්රතිස්ථාපනය 
කිරීම .  

- මයෝජ  වාණිජ  ,කාර්යාල සංකිර්ණය ඉදිකිරිම .  
  
අදියර 01 – 
  
ම ල් 16කින් යුත් පරිපාලන සංකීර්ණය - මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඇතුළු  ැනින්  ැන විසිරි ඇති 
කාර්යාල ප්රතිස්ථාපනය කිරිම. (වා න නැවතුම් 250 කාර්යාලිය ඉඩකඩ ව.මි 18,000 )   
  
අදියර 02  -  
  
ම ල් 08 යුත් වාණිජ මගාඩනැගිල්ල  ා වා න නැවතුම් ස්ථාන (වා න නැවතුම් 400, 
වාණිජ ඉඩකඩ ව. මී.  24,200)  
  
අදියර 03 – 
  
ම ල් 20කින් යුත් ම ෝටල්  ා මකෞතුකාගාරය ඇතුළත් මගාඩනැගිල්ල. (කාමර 200, 
වා න නැවතුම් 950) 

 

▪ පවතින යටිතල පහසුකම් - ජලය, විදුලිය 
 

▪ වර්තමාන තත්වය   
මමම වයාපෘතිය සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ කළමණාකරන මණඩල 
අනුමැතිය ලැබි  ඇ .  ඉඩම් පවරා ගැනිමම් ගැටලු පවතී.  
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සංකල්පීය පින්ූර  
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▪ වයාපෘති කාලය  :     දීර්ඝ  කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය :  ම ා භාණඩාගාරය , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මද්ශීය  

         ා විමද්ශීය ආමයෝජන  

▪ වයාපෘති කටයුතු 

ඉඩම් පවරා ගැනීම  
පලමුවන අදියර සංවර්ධනය   -  පරිපාලන  ා මන්වාසික මගාඩනැගිල්ල 

මදවන අදියර සංවර්ධනය      -  වාණිජ මගාඩනැගිල්ල  
තුන්වන අදියර සංවර්ධනය    -   ම ෝටල් මගාඩනැගිල්ල 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ   

 මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා    මරගුලාසි  
 වලට අනුකූල විය යුතුය. 

 
 
 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් පවරා ගැනීමම් 
කටයුතු  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
දිස්�ක් මල්කම් කාර්යාලය  
ප්රා. මල්කම් කාර්යාලය 
� ලංකා මපාලිස් මදපාර් මම්න්තුව                              
 ැපැල් මදපාර් මම්න්තුව                    
ෙන්ධනාගාරය                                    
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය                  
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය              
නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය                  

අධයක්ෂ (ඉඩම්), දිස්�ක් මල්කම්, 
ප්රා. මල්කම්  
 

ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  පළාත් අධයක්ෂ (වයඹ ) 
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6.6.10  වයාපෘති 09  

රජපිහිල්ල තානායම ප්රතිසංවර්ධනය 

  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

 රජපිහිල්ල  ානායම  ානායම කාමර 50 ක ම ෝටල් සංකීර්ණයක්  මලස  

 ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම.  

▪ ප්රරේශය  -    ානායම් පාර  

  
ස්ථානය   පළා   වයඹ පළාත  දිස්ිකය  කුරුණෑගල  

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් 

  

මායිම්  උතුර  නැමගනහිර  දකුණ  ෙටහිර 

රජපීල්ල 
උදයානය 

රජපීල්ල 
උදයානය 

මන්වාසික 
ඉඩම් 

නුවර පාර 
පිරවුම්  ල 

  
  

▪ පිහිටීම සිතියම  
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත 

රජ පිහිල්ල උදයානය, නීතිඥ කාර්යාල මගාඩනැගිල්ල, වාණිජ භාවි  සහි  මිශ්ර 
සංවර්ධන  කටයුතු 

▪ වයාපෘති වර්ගය   -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අරමුණ   -  නගරයට අ යාවශය  
         සුමඛෝපමභෝගි ම ෝටල්   

                                                          ප සුකම් ලොදීම.  
 
 
 

කුරුණෑගල නගර මධය 

රජපීල්ල තානායම  

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

වර් මාන්මේ කුරුණෑගල නගරය තුළ සංචාරකයින් සඳ ා ප සුකම් සැලසිය 
 ැකි මට්ටමම් නවා ැන් ලොදීම, ආ ාර පාන ලො ගැනීම, සඳ ා ප්රමාණවත් 
ප සුකම් මනාමැ . රජපිහිල්ල  ානායම රජපිහිල්ල උදයානයට යාෙදව 
නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇති අ ර,  පුළුල් කිරිම සඳ ා ප්රමාණවත් ඉඩකඩද 
පවති. නගර මධයමේ ස්ථාපි  වී ඇති ෙැවින් මනා ප්රමේ ශකත්වයක් ඇ . 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර   -   කුරුණෑගල ම  නගර සභාව   

▪ වයාපෘති කාලය  -   මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  --      කුරුණෑගල ම  නගර සභාව,  
          මපෞද්ගලික   ආමයෝජන                                        

▪ වයාපෘති විස්තරය  

පවතින පැරණි මගාඩනැගිලි ද සංරක්ෂණය කරමින්  එයට ගැලමපන පරිදි කාමර 
50 කින් පමණ සමන්වි  ම ෝටලයක් මලස සංවර්ධනය කිරිම.  

  

▪ වයාපෘති ඉතිහාසය -    මමම වයාපෘතිය කුරුණෑගල ම  නගර   
    සභාව විසින්    ඳුනාගත් වයාපෘතියකි.  
  

▪ වර්තමාන තත්වය -  පැරණි රජපිහිල්ල  ානායම පවති.  

▪ වයාපෘති පිරිවැය -  මිලියන 350 

▪ වයාපෘති කටයුතු 
- පැරණි  ානායම් මගාඩනැගිලි ආරක්ෂා 

කරගැනීම. 
- කාමර 50 ක ම ෝටලය ඉදි කිරීම. 

  
▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

 මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීමම්දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසිවලට අනුකූල  

 විය යුතුය 
 

 

 

 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ම  
නගර සභාව මද්ශීය  ා විමද්ශීය 

ආමයෝජකයින් 

පලාත් අධයක්ෂක           
නගරාධිපති / නාගරික 

මකාමසාරිස් 
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

වර් මාන්මේ කුරුණෑගල නගරය තුළ සංචාරකයින් සඳ ා ප සුකම් සැලසිය 
 ැකි මට්ටමම් නවා ැන් ලොදීම, ආ ාර පාන ලො ගැනීම, සඳ ා ප්රමාණවත් 
ප සුකම් මනාමැ . රජපිහිල්ල  ානායම රජපිහිල්ල උදයානයට යාෙදව 
නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා ඇති අ ර,  පුළුල් කිරිම සඳ ා ප්රමාණවත් ඉඩකඩද 
පවති. නගර මධයමේ ස්ථාපි  වී ඇති ෙැවින් මනා ප්රමේ ශකත්වයක් ඇ . 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර   -   කුරුණෑගල ම  නගර සභාව   

▪ වයාපෘති කාලය  -   මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  --      කුරුණෑගල ම  නගර සභාව,  
          මපෞද්ගලික   ආමයෝජන                                        

▪ වයාපෘති විස්තරය  

පවතින පැරණි මගාඩනැගිලි ද සංරක්ෂණය කරමින්  එයට ගැලමපන පරිදි කාමර 
50 කින් පමණ සමන්වි  ම ෝටලයක් මලස සංවර්ධනය කිරිම.  

  

▪ වයාපෘති ඉතිහාසය -    මමම වයාපෘතිය කුරුණෑගල ම  නගර   
    සභාව විසින්    ඳුනාගත් වයාපෘතියකි.  
  

▪ වර්තමාන තත්වය -  පැරණි රජපිහිල්ල  ානායම පවති.  

▪ වයාපෘති පිරිවැය -  මිලියන 350 

▪ වයාපෘති කටයුතු 
- පැරණි  ානායම් මගාඩනැගිලි ආරක්ෂා 

කරගැනීම. 
- කාමර 50 ක ම ෝටලය ඉදි කිරීම. 

  
▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

 මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීමම්දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසිවලට අනුකූල  

 විය යුතුය 
 

 

 

 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ම  
නගර සභාව මද්ශීය  ා විමද්ශීය 

ආමයෝජකයින් 

පලාත් අධයක්ෂක           
නගරාධිපති / නාගරික 

මකාමසාරිස් 

     

 
 

  

6.6.11  වයාපෘති 10    
කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ�ත භූ අලංකරණය අදියර 2  

  
  

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 
  කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ� ව ඇවිදින මංතීරු සහි ව භූ අලංකරණය අධියර 02  
  
▪ ප්රරේශය -    කුරුණෑගල -දඹුල්ල ස  කුරුණෑගල- පුත් ලම මාර්ගය  
 
▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිතය  -   කුරුණෑගල වැේ රක්ි යට අදාළ මේ.  

▪ වයාපෘති වර්ගය   -   යටි ල ප සුකම්  

▪ වයාපෘති අරමුණ  

නගරය තුල ස  පිටතින් පැමිමණන ජන ාවට අවශය කරන විමනෝදාත්මක ප්රමද්ශ 
ඇතිකිරීම ස  ඔවුන්මේ මසෞකය උසස් මලස පවත්වාගැනීමට උපකාරී වීම  
  
▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය   

නගර සංවර්ධන සැලැස්ම තුලින් කුරුණෑගල නගරය ජනග න ආකර්ෂණ කලාපයක් 
මලස  දුනාමගන ඇති අ ර, 2030 වන විට සංසරණ ජනග නයද ලක්ෂ ප ක අගයක් 
ගනී යයි ගණන් ෙලා ඇ . ඒ අනුව ඔවුනට අවශය කරණ විමේක  ා විමනෝදාත්මක 
ප්රමද්ශයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට කුරුණෑගල වැව ප්රමද්ශය සුදුසු ප්රමද්ශයක් මේ.  
 

▪ ඉඩරම් භාවිත විස්තරය - සාමානය වැේ ඉවුරු මලස පවතී. 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර -    ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති කාලය         -   මධය කාලීන  

▪ මූලය ක්රමය     --      ම ා භාණඩාගාරය 

 

කුරුණෑගල නගර මධය  
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▪ වයාපෘති විස්තරය  

• වැව වටා රැදවුම් බිත්තිය සකස් කිරීම. 
• ඇවිදින මංතිරු සකස් කිරිම,  
• විමේක ගැනීම සද ා ෙංකු සවිකිරීම 

• වයායාම ප්රමද්ශ සකස ්කිරීම.  
• විදුලි කුළුණු සකස්කර ආමලෝකකරණය  

 

▪ සංකල්පීය සැලැස්ම   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  uQ,dY%h ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය බලයලත් පුේගලයා 

සැලසුම් සකස ්කිරීම  ා 
සංවර්ධනය කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

පළාත්අධයක්ෂ 
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N+ñfhys ප්රතිස්ථාපනය lsßu 
  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 
  
 දැනට නගර මධයමේ පවතින උසාවි සංකීර්ණය සියලු ප සුකම් සහි ව සුදුසු 
 ස්ථානයක ස්ථාපි  කිරීම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 
  

ස්ථානය   පළා    වයඹ පළා  �ස්�ක්කය  කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය  

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම්  

  

මායිම්   උතුර  නැමගනහිර   දකුණ  ෙටහිර  

නගරසභා පාර කුඹුරු  නගර සභා 
පාර 

ගැට්ටුවාන රවුම් 
පාර 

  
▪ ප්රරේශ   -  ගැට්ටුවාන රවුම් පාර 
 
▪ පිහිටීම සිතියම  
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා  -  මිශ්ර සංවර්ධන    
        (මන්වාසික  ා රජමේ කාර්යාල සහි )  
  
▪ වයාපෘති වර්ගය  - ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම 
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▪ වයාපෘති විස්තරය  

• වැව වටා රැදවුම් බිත්තිය සකස් කිරීම. 
• ඇවිදින මංතිරු සකස් කිරිම,  
• විමේක ගැනීම සද ා ෙංකු සවිකිරීම 

• වයායාම ප්රමද්ශ සකස ්කිරීම.  
• විදුලි කුළුණු සකස්කර ආමලෝකකරණය  

 

▪ සංකල්පීය සැලැස්ම   
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය බලයලත් පුේගලයා 

සැලසුම් සකස ්කිරීම  ා 
සංවර්ධනය කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

පළාත්අධයක්ෂ 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

     

 
 

6.6.12   වයාපෘති 11  

Widú ixlS¾Kh we;=¨ Bg wdkqYx.sl lghq;= rcfha ks, ksjdi  msysá 
N+ñfhys ප්රතිස්ථාපනය lsßu 
  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 
  
 දැනට නගර මධයමේ පවතින උසාවි සංකීර්ණය සියලු ප සුකම් සහි ව සුදුසු 
 ස්ථානයක ස්ථාපි  කිරීම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 
  

ස්ථානය   පළා    වයඹ පළා  �ස්�ක්කය  කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය  

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම්  

  

මායිම්   උතුර  නැමගනහිර   දකුණ  ෙටහිර  

නගරසභා පාර කුඹුරු  නගර සභා 
පාර 

ගැට්ටුවාන රවුම් 
පාර 

  
▪ ප්රරේශ   -  ගැට්ටුවාන රවුම් පාර 
 
▪ පිහිටීම සිතියම  
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා  -  මිශ්ර සංවර්ධන    
        (මන්වාසික  ා රජමේ කාර්යාල සහි )  
  
▪ වයාපෘති වර්ගය  - ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම 
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▪ වයාපෘති අරමුණ  

 
- උසාවි සංකීර්ණය , නීතිඥ කාර්යාලය, විනිසුරු නිල නිවස, ෙන්ධනාගාරය යන 

උසාවියට ආනුශංගික �යාකාරකම් එකම ස්ථානයක ස්ථානග  කිරිම .  
  

- අෙලන්  ත්ත්වමේ රජමේ නිල නිවාස පිහිටි අව සංවර්ධනමේ පවතින භූමිය 
ප්රශස්ථ භාවි යට  මයාදා ගැනීම.    

  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

වර් මානමේ උසාවි මගාඩනැගිල්ල නගර මධයමයහි ඒ සද ා නුසුදුසු ස්ථානයක 

ස්ථාපි  වී ඇ .  උසාවිය ගැට්ටුවාන ප්රමද්ශමේ ප්රතිස්ථාපනය කර හිස්වන ඉඩම 

නගරමේ ආකර්ෂණය  ා සංවර්ධනය වැඩි දියුණු වන ආකාරමේ සංවර්ධන 

කටයුත් ක් සඳ ා භාවි යට මයාදා ගැනීම  කළ  ැක.   

▪ මැනුම් සැලැස්ම විසත්ර  

මිනුම්මදෝරු සැලැස්ම  
අංක 

මිනුම්මදෝරු  
නිළධාරීයමේ නම  

දිනය  ඉඩම් ප්රමාණය  

කුරුණෑගල ප්රා.මල් 
අංක 8/36/12  ා 199 

රජමේ 
මිනුම්මදෝරු 

 
අක්කර 10 

 

▪ වයාපෘති කාලය -   දීර්ඝ කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය             -   ම ා භාණඩාගාරය $ විමද්ශ ණය 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

- උසාවි සංකීර්ණය"" දිසා අධිකරණය , ම ාධිකරණය , අභියාචනාධිකරණය 
යනාදි සියලු උසාවි ඇතුලත් ම ල් 05 කින් යුත් උසාවි සංකීර්ණය  

- නඩුකාර නිල නිවාස - කුරුණෑගල නගරය තුළ පිහිටි නඩුකාර නිල නිවාස 04 
ප්රතිස්ථාපනය කිරිම.  

- නීතිඥ කාර්යාල සංකිර්ණය - කුරුණෑගල නගර සභා ඉඩමම් පිහිටි නිතිඥ 
කාර්යාල සංකීර්ණය ප්රතිස්ථාපනය කිරිම 

- රජමේ නිල නිවාස සංකිර්ණ - ම ල් 10 කින් යුතු  නිල නිවාස 200 කින් පමණ 
යුත් නිවාස සංකිර්ණ 02 ක් ඉදිකිරිමට මයෝජි  අ ර, වර් මානමේ මමම භූමිමේ 
පවතින නිල නිවාස සඳ ා දිස්�ක් මල්කම් මව  නිවාස  60 ක් ලොදිමට 
මයෝජි ය.  

- ෙන්ධනාගාර රැදවුම් කඳවුර - නගර මධයමේ පවතින ෙන්ධනාගාර රැඳවුම් 
කඳවුර ප්රතිස්ථාපනය කිරිම.  

- ෙැංකු  ා අමනකුත් වාණිජ කටයුතු 
- විමේක  ා විමනෝද ප සුකම්, රථගාල   
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▪ වයාපෘති අරමුණ  

 
- උසාවි සංකීර්ණය , නීතිඥ කාර්යාලය, විනිසුරු නිල නිවස, ෙන්ධනාගාරය යන 

උසාවියට ආනුශංගික �යාකාරකම් එකම ස්ථානයක ස්ථානග  කිරිම .  
  

- අෙලන්  ත්ත්වමේ රජමේ නිල නිවාස පිහිටි අව සංවර්ධනමේ පවතින භූමිය 
ප්රශස්ථ භාවි යට  මයාදා ගැනීම.    

  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

වර් මානමේ උසාවි මගාඩනැගිල්ල නගර මධයමයහි ඒ සද ා නුසුදුසු ස්ථානයක 

ස්ථාපි  වී ඇ .  උසාවිය ගැට්ටුවාන ප්රමද්ශමේ ප්රතිස්ථාපනය කර හිස්වන ඉඩම 

නගරමේ ආකර්ෂණය  ා සංවර්ධනය වැඩි දියුණු වන ආකාරමේ සංවර්ධන 

කටයුත් ක් සඳ ා භාවි යට මයාදා ගැනීම  කළ  ැක.   

▪ මැනුම් සැලැස්ම විසත්ර  

මිනුම්මදෝරු සැලැස්ම  
අංක 

මිනුම්මදෝරු  
නිළධාරීයමේ නම  

දිනය  ඉඩම් ප්රමාණය  

කුරුණෑගල ප්රා.මල් 
අංක 8/36/12  ා 199 

රජමේ 
මිනුම්මදෝරු 
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▪ වයාපෘති කාලය -   දීර්ඝ කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය             -   ම ා භාණඩාගාරය $ විමද්ශ ණය 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

- උසාවි සංකීර්ණය"" දිසා අධිකරණය , ම ාධිකරණය , අභියාචනාධිකරණය 
යනාදි සියලු උසාවි ඇතුලත් ම ල් 05 කින් යුත් උසාවි සංකීර්ණය  

- නඩුකාර නිල නිවාස - කුරුණෑගල නගරය තුළ පිහිටි නඩුකාර නිල නිවාස 04 
ප්රතිස්ථාපනය කිරිම.  

- නීතිඥ කාර්යාල සංකිර්ණය - කුරුණෑගල නගර සභා ඉඩමම් පිහිටි නිතිඥ 
කාර්යාල සංකීර්ණය ප්රතිස්ථාපනය කිරිම 

- රජමේ නිල නිවාස සංකිර්ණ - ම ල් 10 කින් යුතු  නිල නිවාස 200 කින් පමණ 
යුත් නිවාස සංකිර්ණ 02 ක් ඉදිකිරිමට මයෝජි  අ ර, වර් මානමේ මමම භූමිමේ 
පවතින නිල නිවාස සඳ ා දිස්�ක් මල්කම් මව  නිවාස  60 ක් ලොදිමට 
මයෝජි ය.  

- ෙන්ධනාගාර රැදවුම් කඳවුර - නගර මධයමේ පවතින ෙන්ධනාගාර රැඳවුම් 
කඳවුර ප්රතිස්ථාපනය කිරිම.  

- ෙැංකු  ා අමනකුත් වාණිජ කටයුතු 
- විමේක  ා විමනෝද ප සුකම්, රථගාල   

  
  
  
  
  
  

     

 
 

  

▪ වයාපෘති වර්තමාන තත්ත්වය    
මමම ඉඩම  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මව  පවරා ගැනීම සඳ ා  දිස්�ක් 
මල්කම් මව  එකඟ ාවය ලො ගැනීම සඳ ා වයාපෘති වාර් ාව මයාමු කර ඇ .  
  

▪ රයෝජිත  ඉඩරම්  වර්තමාන භාවිතය   
අවුරුදු 100 කට වඩා පැරණි නිල නිවාස 26 ක් පවතී . එක් නිවාස ඒකකයක් සඳ ා 
පර්. 40 සිට 80 පමණ භුමිය මවන්වී ඇ . වර් මානමේ කාලය ඉකුත් වු නිවාස 
රැසක්ම භාවි මයන් ම ාරය.  
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▪ පිරිසැලසුම් සිතියම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  
1 ම ල් 05කින් සමන්වි  උසාවි 

සංකීර්ණය 

2 මපාදු රථගාලක් ඉදිකිරිම. 

3. ෙැංකුව ස  උප  ැපැල් කාර්යාලය 

4. ෙන්ධනාගාර රැදවුම් කඳවුර 

5. මපාලිස් මුරමපාල 

6. නිතිඥ කාර්යාල සංකිර්ණය 

II 

1.    නිවාස ඒකක 200කින් යුක්  ම ල් 

නිවාස සංකීර්ණය (රජමේ නිල නිවාස 

මවනුවට නිවාස ඒකක 60 ක්   ලොදීම 

ස  අනාග  ඉල්ලුමට සරිලන නිවාස 

ඉදිකිරීම්) 

2. මපාදු රථගාල 

3. උදයානය 

III 

1.  විනිසුරුවරුන්මේ නිල නිවාස 
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▪ රයෝජිත සැලැස්ම  
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ   
 
 මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
 වලට අනුකූල විය යුතුය 
 

 
 
 
 
 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම පවරා ගැනීමම් 
කටයුතු 

දිස්�ක් මල්කම් කාර්යාලය, 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 
කාර්යාලය, 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

දිස්�ක් මල්කම්, ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), ඉඩම් 
මකාමසාරිස් 

උසාවි ඇතුලු කාර්යාල 
ප්රතිස්ථාපනය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය , 
අධිකරණ අමා යාංශය 

ෙන්ධනාගාර 
මදපාර් මම්න්තුව 

පලාත් අධයක්ෂ 

අමා යාංශය මල්කම් 
 

වාණීජ සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

පළාත්අධයක්ෂ 

නිවාස සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

පළාත්අධයක්ෂ 
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නගර මධයරේ රපාදු රවළඳරපාල භූමිය සංවර්ධනය කිරිම  
  
  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

 නගර මධයමේ  පිහිටි මපාදු මවළඳමපාල භූමිය වාණිජ, ම ෝටල්  ා මන්වාසික 
 කුළුණු වලින් සමන්වි  මිශ්ර සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදා ගැනීම. 
▪ ප්රරේශය   - කුරුණෑගල - මකාළඹ මාර්ගය  

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

ස්ථානය   පළා  වයඹ පළා  �ස්�කය  කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය   

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම්  

 
කුරුණෑගල 

මායිම් උතුර නැමගනහිර  දකුණ  ෙටහිර     

ම නුවර 
මාර්ගය 

  මකාළඹ පාර 

 
 

▪ පිහිටීම සිතියම  
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිතය  - වාණිජ  

▪ වයාපෘති වර්ගය  -       ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අරමුණ  

අව සංවර්ධනමේ පවතින මපාදු මවලද මපාල භූමිය ප්රශස්ථ භාවි යට මයාදා 

ගැනීම. 

 

 

කුරුණෑගල නගර මධය 
nagaraනගර ේ මපාදු 

මවළඳමපාල 
භූමිය 
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▪ රයෝජිත සැලැස්ම  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uQ,dY%h ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

 
▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ   
 
 මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
 වලට අනුකූල විය යුතුය 
 

 
 
 
 
 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම පවරා ගැනීමම් 
කටයුතු 

දිස්�ක් මල්කම් කාර්යාලය, 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 
කාර්යාලය, 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

දිස්�ක් මල්කම්, ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් 

අධයක්ෂ (ඉඩම්), ඉඩම් 
මකාමසාරිස් 

උසාවි ඇතුලු කාර්යාල 
ප්රතිස්ථාපනය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය , 
අධිකරණ අමා යාංශය 

ෙන්ධනාගාර 
මදපාර් මම්න්තුව 

පලාත් අධයක්ෂ 

අමා යාංශය මල්කම් 
 

වාණීජ සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

පළාත්අධයක්ෂ 

නිවාස සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

පළාත්අධයක්ෂ 
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නගර මධයරේ රපාදු රවළඳරපාල භූමිය සංවර්ධනය කිරිම  
  
  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

 නගර මධයමේ  පිහිටි මපාදු මවළඳමපාල භූමිය වාණිජ, ම ෝටල්  ා මන්වාසික 
 කුළුණු වලින් සමන්වි  මිශ්ර සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදා ගැනීම. 
▪ ප්රරේශය   - කුරුණෑගල - මකාළඹ මාර්ගය  

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

ස්ථානය   පළා  වයඹ පළා  �ස්�කය  කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය   

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම්  

 
කුරුණෑගල 

මායිම් උතුර නැමගනහිර  දකුණ  ෙටහිර     

ම නුවර 
මාර්ගය 

  මකාළඹ පාර 

 
 

▪ පිහිටීම සිතියම  

          

 

 

 

 

 

 

     uQ,dY%h ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

▪ යාබද ඉඩම් භාවිතය  - වාණිජ  

▪ වයාපෘති වර්ගය  -       ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අරමුණ  

අව සංවර්ධනමේ පවතින මපාදු මවලද මපාල භූමිය ප්රශස්ථ භාවි යට මයාදා 

ගැනීම. 

 

 

කුරුණෑගල නගර මධය 
nagaraනගර ේ මපාදු 

මවළඳමපාල 
භූමිය 
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය   

නගර මධයමේ පිහිටි ඔරමලෝසු කණුව , මපාදු මවළඳමපාල, රජපිහිල්ල උදයානය, 
 ානායම, නීතිඥ කාර්යාලය පිහිටි මුළු භූමිය නගරමේ අනනය ාවය රැක 
ගනිමින් නගර මධය මව  විවෘ  කර ප්රතිසංවර්ධනය කිරිම. ඒ තුලින් 2030 
පුමරෝකථන මන්වාසික ජනග නයට ස  වැඩිවන සංසරණ ජනග නයට 
අවශය වාණිජ අවශය ා සපුරාලීම 
 

▪ ඉඩරම් භාවිත විස්තරය  - අවුරුදු 100 කට වඩා පැරණි මපාදු   

   මවළඳමපාල   මගාඩනැගිල්ල  

 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර     -   ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති කාලය             -   මධය කාලීන  

▪ මූලය ක්රමය      --      ම  නගර සභාව, මපෞද්ගලික  

ආමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

- ම ල් 15කින් යුතු වාණිජ මගාඩනැගිල්ල - වර්ග අඩි 24000  
- ම ල් 15 කින් යුතු ම ල් නිවාස සංකීර්ණය - වර්ග  අඩි 60000  
- ම ෝටල් සංකිර්ණය ව.අ 60000  
- මවළඳුන් 125 සඳ ා ප්රතිස්ථාපන මගාඩනැගිල්ල.  
  

▪ පවතින යටිතල පහසුකම් -   ජලය , විදුලිය  
▪ ඉතිහාසය - මමය කුරුණෑගල ම  නගර සභාව විසින්  
    ඳුනාගත් වයාපෘතියකි 

 

▪ වයාපෘති කටයුතු -   මගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

සැලසුම් සකස ්කිරීම 
 ා සංවර්ධනය කිරීම  

ම  නගර සභාව, 
මපෞද්ගලික 
ආමයෝජන 

නගරාධිපති/ නාගරික 
මකාමසාරිස්  
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය   

නගර මධයමේ පිහිටි ඔරමලෝසු කණුව , මපාදු මවළඳමපාල, රජපිහිල්ල උදයානය, 
 ානායම, නීතිඥ කාර්යාලය පිහිටි මුළු භූමිය නගරමේ අනනය ාවය රැක 
ගනිමින් නගර මධය මව  විවෘ  කර ප්රතිසංවර්ධනය කිරිම. ඒ තුලින් 2030 
පුමරෝකථන මන්වාසික ජනග නයට ස  වැඩිවන සංසරණ ජනග නයට 
අවශය වාණිජ අවශය ා සපුරාලීම 
 

▪ ඉඩරම් භාවිත විස්තරය  - අවුරුදු 100 කට වඩා පැරණි මපාදු   

   මවළඳමපාල   මගාඩනැගිල්ල  

 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර     -   ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති කාලය             -   මධය කාලීන  

▪ මූලය ක්රමය      --      ම  නගර සභාව, මපෞද්ගලික  

ආමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

- ම ල් 15කින් යුතු වාණිජ මගාඩනැගිල්ල - වර්ග අඩි 24000  
- ම ල් 15 කින් යුතු ම ල් නිවාස සංකීර්ණය - වර්ග  අඩි 60000  
- ම ෝටල් සංකිර්ණය ව.අ 60000  
- මවළඳුන් 125 සඳ ා ප්රතිස්ථාපන මගාඩනැගිල්ල.  
  

▪ පවතින යටිතල පහසුකම් -   ජලය , විදුලිය  
▪ ඉතිහාසය - මමය කුරුණෑගල ම  නගර සභාව විසින්  
    ඳුනාගත් වයාපෘතියකි 

 

▪ වයාපෘති කටයුතු -   මගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

සැලසුම් සකස ්කිරීම 
 ා සංවර්ධනය කිරීම  

ම  නගර සභාව, 
මපෞද්ගලික 
ආමයෝජන 

නගරාධිපති/ නාගරික 
මකාමසාරිස්  

 

 

 

 

 

     

 
 

6.6.14  වයාපෘති 13    

B0084 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  

යන් ම්පලාව සිට ගැට්ටුවාන දක්වා මාර්ගය (විල්මගාඩ පාර,  මෙෞද්ධාමලෝක පාර, 
දකුණු රවුම් පාර, මුත්ම ට්ටුගල පාර) මීටර් 24 ක් පළල මංතීරු 04 ක මාර්ගයක් 
මලස  සංවර්ධනය කිරීම. 

 

▪ වයාපෘති සැලැස්ම 
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▪ වයාපෘති වර්ගය -  ප්රවා න සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අරමුණ     -  නගරමේ පවතින අධික වා න  දෙදය    අවම කිරීම 

 

 

ආරම්භ ස  අවසාන ස්ථානය දිග (කි.මි) 
මයෝජි  පළල 

(මිටර්) 
පිරිවැය 

මිලියන(රුපියල් ) 
යන් ම්පලාව සිට ගැට්ටුවාන 
දක්වා (කඳුරුගස් න්දිය 
,පුවක්ගස්  න්දිය  ර ා) 

4.67 24 250 

ගැට්ටුවාන සිට මුත්ම ට්ටුගල 1.88 24 50 
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▪ වයාපෘති තර්කය  

 මමම වයාපෘතිය මගින් නගරය තුල වා න  දෙදය අවම කර නගරය තුල 

සංසරණ   ැකියාව වර්ධනය කරයි. 

▪ වයාපෘති කාලය      -  මධය කාලීනව 

▪ මූලය ක්රමය         -  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ වයාපෘති විස්තරය  

 යන් ම්පලාව සිට ගැට්ටුවාන දක්වා , ගැට්ටුවාන සිට මුත්ම ට්ටුගල දක්වා මං තීරු 
04 ක මීටර් 24 පුළුල් මාර්ගයක් මලස  සංවර්ධනය කිරීම. 

    

▪ ඉතිහාසය  -    මමය මාර්ග  සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මයෝජි   වයාපෘතියකි.  
 
▪ අනුමත කරන ආයතන 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

මාර්ග සංවර්ධනය 
(මංතීරු 04 ක් මලස) 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

පළාත් අධයක්ෂ  
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▪ වයාපෘති තර්කය  

 මමම වයාපෘතිය මගින් නගරය තුල වා න  දෙදය අවම කර නගරය තුල 

සංසරණ   ැකියාව වර්ධනය කරයි. 

▪ වයාපෘති කාලය      -  මධය කාලීනව 

▪ මූලය ක්රමය         -  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ වයාපෘති විස්තරය  

 යන් ම්පලාව සිට ගැට්ටුවාන දක්වා , ගැට්ටුවාන සිට මුත්ම ට්ටුගල දක්වා මං තීරු 
04 ක මීටර් 24 පුළුල් මාර්ගයක් මලස  සංවර්ධනය කිරීම. 

    

▪ ඉතිහාසය  -    මමය මාර්ග  සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මයෝජි   වයාපෘතියකි.  
 
▪ අනුමත කරන ආයතන 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

මාර්ග සංවර්ධනය 
(මංතීරු 04 ක් මලස) 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

පළාත් අධයක්ෂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

6.6.15 වයාපෘති 14   

නව නගර සංවර්ධන වයාපෘතිය    

  

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  

නගර මධය තුල ඉ ා සීග්රමයන් අනවසරමයන් මගාඩවන ප ත්බිම් විදිමත් ආකාරමේ 
සංවර්ධනයකට මයාමුකිරීම.   

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය    

▪ පිහිටීම සිතියම 

  

        uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

▪ යාබද ඉඩම් භාවිත       -  වාණිජ සංවර්ධනය , මන්වාසික   

     සංවර්ධනයන්   
▪ වයාපෘති වර්ගය  -   මභෞතික සංවර්ධනයන්    
▪ වයාපෘති අංශ  -   ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම   

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- නාගරික ජන ාවට වයායාම කටයුතු, විමේක  ා විමනෝදාස්වාද කටයුතු  
සඳ ා අවශය ප සුකම් සැපයීම 

- නගරය පුළුල් වීමට අදාළව නාගරික ඉඩකඩ සපයාදීම  
- ක්රමවත් ජලාප න සැලැස්මක් සකස් කිරීම තුලින් සුවදායි පරිසරයක් 

නිර්මාණය කිරීම.  
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▪ වයාපෘති තාර්තිකත්වය 

මමම වයාපෘතිය කුරුණෑගල මකාළඹ පාමර් ඇති ශික්ෂණ මරෝ ල අසල සිට 
ගැට්ටුවාන නව ගමනාගමන නගරය දක්වා සම්ෙන්ධ වන ෙැවින් අනාග  ම ල් 
නිවාසවල ජීවත්වන ජන ාවට ඉ ා වැදගත් වයාපෘතියක් වන අ ර 
නාගරීකරණයත් සමග විසල් වයපෘති �යාත්මක කිරීම සද ා අවශය ඉඩම් 
සපයාදීමටද මමම වයාපෘතිය මගින්  ැක.   

 
▪ මූලය ක්රමය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය/ ම ා භාණඩාගාරය  

▪ වයාපෘති විස්තරය -  ප ත් බිම් පවරාගැනීම  

 

▪ සංකල්පීය සැලැස්ම  
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

 

 

 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ   

කුඹුරු යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමම් දී ජලාපව න සැලැස්මට අනුකුලව 
සිදුකල යුතුය. 

 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම මගාඩකර සංවර්ධනය 
කිරිම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (පලාත්) 
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ප්රවාහන  ේවාරය  සංවර්ධනය  කිරීම  

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

මයෝජි  ගැට්ටුවාන ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානමේ සිට ප්රධාන ෙස් නැවතුම්පල 

දක්වා A 010 මාර්ගය මංතීරු 06 ක මාර්ගයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම. 

▪ පිහිටීම සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

▪ වයාපෘති වර්ගය -  ප්රවා න සැලැස්ම 

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- අධිමේගී මාර්ගය �යාත්මක වීමත් සමඟ ගැට්ටුවාන  ා මල්ලවපිටිය මංසන්ධිය 
අ ර සිදුවන වා න  දෙදය අවම කිරීම.  

- අධිමේගී අන් ර් හුවමාරුව  ා  ප්රධාන ෙස් නැවතුම්පල අ ර, කාර්යක්ෂම 
සම්ෙන්ධ ාවයක් ඇති කරමින් මමම ෙහු මාධය ප්රවා න ප සුකම් ලො ගන්නන් 
 ට  ප සු ප්රමේශකත්වයක් ඇති කිරිම. 
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ප්රවාහන  ේවාරය  සංවර්ධනය  කිරීම  

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

මයෝජි  ගැට්ටුවාන ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානමේ සිට ප්රධාන ෙස් නැවතුම්පල 

දක්වා A 010 මාර්ගය මංතීරු 06 ක මාර්ගයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම. 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ වයාපෘති වර්ගය -  ප්රවා න සැලැස්ම 

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- අධිමේගී මාර්ගය �යාත්මක වීමත් සමඟ ගැට්ටුවාන  ා මල්ලවපිටිය මංසන්ධිය 
අ ර සිදුවන වා න  දෙදය අවම කිරීම.  

- අධිමේගී අන් ර් හුවමාරුව  ා  ප්රධාන ෙස් නැවතුම්පල අ ර, කාර්යක්ෂම 
සම්ෙන්ධ ාවයක් ඇති කරමින් මමම ෙහු මාධය ප්රවා න ප සුකම් ලො ගන්නන් 
 ට  ප සු ප්රමේශකත්වයක් ඇති කිරිම. 
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

අධිමේගී අන් ර් හුවමාරුව  ා ප්රධාන ෙස්නැවතුම්පල අ ර, කි.මි 01ක පමණ දුරක් පවති. 
අධිමේගී මාර්ගය තුලින් වා න ඇතුල් කිරිම, පිට කිරිමත් සමඟ ඒ10 මාර්ගමේ දැඩි වා න 
 දෙදයක් ඇති මේ. ඒ සඳ ා අන් ර් හුවමාරුව  ා නගර මධය අ ර, කාර්යක්ෂම 
ගමනාගමනයක් ඇති කිරිම සඳ ා එම මාර්ගය මං තීරු 06 ක මාර්ගයක් මලස පුළුල් කිරිම 
අ යාවශය මේ. වර් මාන නගරය  ා ගැට්ටුවාන ආ� ව ඇතිවන ප්රධානම ප්රමේශය 

වන ෙැවින් ඉ ා විශාල මස්වා මට්ටමක් මාර්ගය තුලින් ලොදිය යුතුය. 

 
▪ වයාපෘති කාලය   -  මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය   -  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

▪ වයාපෘති විස්තරය 

ගැට්ටුවාන ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානමේ සිට නගර මධයමේ ප්රධාන ෙස් නැවතුම්පළ 
දක්වා කටුගස්ම ාට - පුත් ලම මාර්ගය (A 010) මංතීරු 06ක මාර්ගයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම.  

▪ නිර්රේශිත  ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා( 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  ා 
මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (පලාත්) 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ :  

මමම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමම්දී මාර්ග මදපස වා න නැවතුම් සද ා ඉඩකඩ මවන් 
මනාකළ යුතුය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

6.6.17  වයාපෘතිය 1166      

නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම.   

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 
අධි ඝනත්ව කලාපය තුල මන්වාසික සංවර්ධනය සද ා අවශය කරන නිවාස වයාපෘති 
සද ා අවශය කරන ඉඩම්  ඳුනා ගැනීම 
  

▪  වයාපෘති සැලැස්ම    
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

අධිමේගී අන් ර් හුවමාරුව  ා ප්රධාන ෙස්නැවතුම්පල අ ර, කි.මි 01ක පමණ දුරක් පවති. 
අධිමේගී මාර්ගය තුලින් වා න ඇතුල් කිරිම, පිට කිරිමත් සමඟ ඒ10 මාර්ගමේ දැඩි වා න 
 දෙදයක් ඇති මේ. ඒ සඳ ා අන් ර් හුවමාරුව  ා නගර මධය අ ර, කාර්යක්ෂම 
ගමනාගමනයක් ඇති කිරිම සඳ ා එම මාර්ගය මං තීරු 06 ක මාර්ගයක් මලස පුළුල් කිරිම 
අ යාවශය මේ. වර් මාන නගරය  ා ගැට්ටුවාන ආ� ව ඇතිවන ප්රධානම ප්රමේශය 

වන ෙැවින් ඉ ා විශාල මස්වා මට්ටමක් මාර්ගය තුලින් ලොදිය යුතුය. 

 
▪ වයාපෘති කාලය   -  මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය   -  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

▪ වයාපෘති විස්තරය 

ගැට්ටුවාන ෙහු මාධය ප්රවා න මධයස්ථානමේ සිට නගර මධයමේ ප්රධාන ෙස් නැවතුම්පළ 
දක්වා කටුගස්ම ාට - පුත් ලම මාර්ගය (A 010) මංතීරු 06ක මාර්ගයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම.  

▪ නිර්රේශිත  ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා( 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  ා 
මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (පලාත්) 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ :  

මමම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමම්දී මාර්ග මදපස වා න නැවතුම් සද ා ඉඩකඩ මවන් 
මනාකළ යුතුය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

6.6.17  වයාපෘතිය 1166      

නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම.   

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 
අධි ඝනත්ව කලාපය තුල මන්වාසික සංවර්ධනය සද ා අවශය කරන නිවාස වයාපෘති 
සද ා අවශය කරන ඉඩම්  ඳුනා ගැනීම 
  

▪  වයාපෘති සැලැස්ම    
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ස්ථානය 
භූමිමේ 
ප්රමාණය 
(අක්කර ) 

 අවශය නිවාස 
සංඛයාව 

ඉඩමම් 
අයිතිය 

අඩු 
ආදායම් 

මධය 
ආදායම 
(ප ල) 

මධය 
ආදායම 
(ඉ ළ) 

සුමඛෝප 
මභෝගි 

පැල්ලන්මදණීය මගෝනගම 
 න්දිය අසල නිවාස 
වයාපෘතිය 

03 පුද්ගලික - - 375 250 

මදාරටියාව නිවාස 
වයාපෘතිය 

05 - - 100 450 250 

දඹුල්ල පාර නිවාස 
වයාපෘතිය 

02 පුද්ගලික - 90 90 - 

වැව රවුම නිවාස 
වයාපෘතිය 

12 රාජය - - 650 550 

ගැට්ටුවාන නිවාස 
වයාපෘතිය 

05 රාජය - 150 150 50 

ස යවාදි නිවාස වයාපෘතිය 0.5 පුද්ගලික - - - 200 

ම රලියාවල නිවාස 
වයාපෘතිය 

02 රාජය - 600 - - 

 ාල්පාර නිවාස වයාපෘතිය 15 රාජය - 950 500 - 

විල්මගාඩ නිවාස 
වයාපෘතිය 

02 රාජය 500 - - - 

කවුඩාවත්  (ඇස්වැද්දුම) 
නිවාස වයාපෘතිය 

04 පුද්ගලික - 300 300 - 

වඳුරාගල නිවාස වයාපෘතිය 02 පුද්ගලික - 450 - - 

වැ ැර නගරසභා 
නිලනිවාස භුමිය 

1.5 රාජය 200 - - - 

නගර සභා ඉඩම 

( සුසාන භුමිය අසල) 
0.5 රාජය 50 - - - 

මලියමද්ව පිරිමි විදු ල 
ඉදිරිපිට 

0.5 රාජය - 30 -  

එකතුව  55   - 750 2670 2515 1300 
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▪ වැහැර සුසාන භූමි වයාපෘති  විස්තරය  

නිවාස වයාපෘති සඳ ා සුදුසු ඉඩම්  දුනාමගන ඇති අ ර, එම ඉඩම් අත්පත් කරමගන 

සංවර්ධනය කර මපෞද්ගලික ආමයෝජකයින් මව  නිවාස වයාපෘති සඳ ා ඉඩම් ලොදීම.  

▪ අරමුණු  --   වසර 2030 දී නිවාස අවශය ාවය සඳ ා  
ම ල් නිවාස වයාපෘති �යාත්මක   කිරිම. 

              
 
▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

මමම  සැලැස්ම තුලින් 2030 වර්ෂය සද ා මයෝජි  සංවර්ධන කටයුතු සමග ඉ ල 
මන්වාසික ජනග නයක් ෙලාමපාමරාත්තු මේ. දැනට නගරය අවට තිරස් මන්වාසික 
සංවර්ධය සද ා ඉඩම් මනාමැති ම යින්, සිරස් සංවර්ධනය තුලින් විශාල මන්වාසික 
ජනග නයක් ආකර්ෂණය කරගැනීම මමහි  අරමුණ මේ.  

▪ අයිතිය    -  මපෞද්ගලික, වැවිලි සමාගම් 

▪ නිර්රේශිත ආයතනය  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් අත්පත් 
කරගැනීමම්  ා 
පවරාගැනීමම් කටයුතු   

දිස්�ක් මල්කම් 
කාර්යාලය, ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් කාර්යාලය 
 
නාගරික  සංවර්ධන 
අධිකරිය 
නිවාස  සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

දිස්�ක් මල්කම් , 
ප්රාමද්ශීය මල්කම්  
පළාත් අධයක්ෂ  

ඉඩම් සංවර්ධනය  ා 
නිවාස වයාපෘති 
�යාත්මක කිරීම  

පුද්ගලික ආමයෝජකයින්  
නා. ස .අධි  
නි. ස. අධි  

පළාත් අධයක්ෂ 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ :  

 මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම් දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා  
 මරගුලාසිවලට  අනුකූල විය යුතුය 
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6.6.18  වයාපෘති 17  
 

පැරණි උසාවි සංකිර්ණය සාේපු සංකීර්ණයක් රලස සංවර්ධනය කිරීම . 

 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව  

උසාවි සංකීර්ණය, නීතිඥ කාර්යාල මගාඩනැගිල්ල, නගර මධයමයන් පිට  
ප්රතිස්ථාපනය කර උසාවි සංකීර්ණ මගාඩනැගිල්ල වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා 
මයදවීම. 

  

▪ වයාපෘති ස්ථානය  

ස්ථානය 

පළා   වයඹ පළා  �ස්�කය කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

- - 

මායිම් 

උතුර නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

මකාළඔ පාර සූරතිස්ස මාව  
කටුගස්ම ාට,කුරුණෑගල" 

පුත් ලම මාර්ගය 
මකාළඔ පාර 

 

▪ ප්රරේශ මාර්ගය   

කටුගස්ම ාට - පුත් ලම් මාර්ගය ස  අමේපුස්ස - �කුණාමලය මාර්ගය, 
සූරතිස්ස මාව         
                

▪ පිහිටීම සිතියම    
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6.6.18  වයාපෘති 17  
 

පැරණි උසාවි සංකිර්ණය සාේපු සංකීර්ණයක් රලස සංවර්ධනය කිරීම . 

 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව  

උසාවි සංකීර්ණය, නීතිඥ කාර්යාල මගාඩනැගිල්ල, නගර මධයමයන් පිට  
ප්රතිස්ථාපනය කර උසාවි සංකීර්ණ මගාඩනැගිල්ල වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා 
මයදවීම. 

  

▪ වයාපෘති ස්ථානය  

ස්ථානය 

පළා   වයඹ පළා  �ස්�කය කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

- - 

මායිම් 

උතුර නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

මකාළඔ පාර සූරතිස්ස මාව  
කටුගස්ම ාට,කුරුණෑගල" 

පුත් ලම මාර්ගය 
මකාළඔ පාර 

 

▪ ප්රරේශ මාර්ගය   

කටුගස්ම ාට - පුත් ලම් මාර්ගය ස  අමේපුස්ස - �කුණාමලය මාර්ගය, 
සූරතිස්ස මාව         
                

▪ පිහිටීම සිතියම    
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත  
මමම ඉඩම  නගර මධයමේ කුරුණෑගල ෙස් නැවතුම්පල , මපාදු මවළඳමපාල , රජමේ 
කාර්යාල වලට මායිම් ව අධි ඝනත්ව වාණීජ සංවර්ධන ප්රමද්ශයක පිහිටා ඇ . 
 

▪ වයාපෘති වර්ගය  -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම   
  

▪ වයාපෘති අරමුණ   
- පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමක් සහි   පැරණි මගාඩනැගිල්ලක්  

වන  උසාවි මගාඩනැගිල්ල ඒ ආකාරමයන්ම පවත්වාමගන යමින්  නාගරික 
කටයුතු සඳ ා මයාදා ගැනිම.  

- ඇතුගමලහි දර්ශනය නගර මධයයට ලැමෙන පරිදි එම පරිශ්රය  
සංවර්ධනය කිරීම. 

- නගරමේ පවතින  දෙදය අවමකර  නාගරික විමේක   ා  
විමනෝද කටයුතු සඳ ා ප සුකම් සැපයීම 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

නගරමේ අනනය ාවය වන ඇතුගමලහි දර්ශනය නගර මධයයට ලො ග   ැකිවන පරිදි 
උසාවි පරිශ්රය ප්රශස්ථ භාවි යට මයාදා ගනිමින් ( නි ම ල් සංරක්ෂි  මගාඩනැගිලි 
ආරක්ෂා කර ගැනීම) නි ම ල් සාපපු සංකීර්ණයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම.  
 
▪ මූලය ක්රමය --                නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මපෞද්ගලික      
                                          ආමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

සාපපු සංකීර්ණය , වා න නැවතුම් ස්ථාන, නාගරික උදයාන ඇතුළත් ධදනික සංසරණ 
ජන ාවට සුව ප සු විමේක ප සුකම් සහි  ප්රමද්ශයක් ෙවට පත් කිරිම. 

▪ පවතින රගාඩනැිලිවල තත්ත්වය   

පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව විසින් 2009 වර්ෂමේදී පැරණි උසාවි මගාඩනැගිල්ල සංරක්ෂි  
මගාඩනැගිල්ලක් මලස ගැසට් කර ඇ .   

▪ ඉඩරම් වර්තමාන තත්වය  

මමම මගාඩනැගිල්මලහි මම ්ස්ත්රාත් අධිකරණය, දිසා අධිකරණය, කම්කරු විනිශ්චය 
අධිකරණය, ම ාධිකරණය යන අධිකරණ 04  �යාත්මක මේ. මිට අම රව නීතිඥ 
කාර්යාල මගාඩනැගිල්ල,  පර්. 25ක පමණ ධර්මපාල උදයානය පිහිටා ඇ .  
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▪ සැලසුම් අවශයතා   
 
- පවතින සංරක්ෂි  මගාඩනැගිල්මලහි ඓති ාසික වටිනාකම ආරක්ෂා කර 

ගනිමින් ප්රති සංවර්ධනය කර වා න නැවතුම් ස්ථාන,  උදයාන වැනි ප සුකම් 
සමඟ සංසරණ ජනග නමේ ආකර්ෂණිය ස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කර 
ගැනීම සඳ ා පිරිසැලසුම් සිතියමක් සකස් කර ගැනීම.  

 

- පුරාවිදයාත්මක මදපාර් මම්න්තුමේ උපමද්ශකත්වය ලො ගැනීම. 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ මාර්රගෝපරේශ((   
 

- පුරාවිදයාත්මක මගාඩනැගිල්මලහි ඓති ාසික වටිනාකම ආරක්ෂා කර ගැනිම 
සඳ ා පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුමේ උපමද්ශකත්වය සහි ව ප්රතිසංවර්ධනය 
කළ යුතුය.   
 

- ඇතුගමලහි දර්ශනය නගර මධයයට ලැමෙන පරිදි පරිශ්රය සංවර්ධනය කළ 
යුතුය.  
 

- මායිම්  ාපප ඉදි මනාකළ යුතුය. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් පවරා ගැනීම 

දිස්�ක් මල්කම් කාර්යාලය, 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් කාර්යාලය 
අධිකරණ අමා යංශය 

නාගරික  සංවර්ධන අධිකාරිය 

අමා යංශ මල්කම්, 
දිස්�ක් මල්කම් , 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 
පළාත් අධයක්ෂ 

ඉඩම සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ) 
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රපෞේගලික බස්රථ සඳහා රැඳවුම් ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම.  

 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

නගරය තුලට දිනප ා පැමිමණන පුද්ගලික ෙස් රථ සද ා රැදවුම් ස්ථාන ලොදීම . 
 
▪ වයාපෘති සැලසුම  
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▪ වයාපෘති විස්තරය  

මපෞද්ගලික ෙස් රථ නැවතුම් ස්ථාන මලස මමම ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම.  
 
 
 
 
 
 

ස්ථානය ඉඩමම්ප්රමාණය( අක්කර) 

1. දකුණු ඩිමපෝවට අයත් ඉඩම 2 

2. යන් ම්පලාව ඉඩම  1 
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▪ අරමුණු  

වර් මානමේද ගැටළුවක් ව පවතින  ම ගමන් වාරය පැමිමණන තුරු  ැනින් 
 ැන රැදි සිටින මපෞද්ගලික ෙස් රථ සද ා රැඳවුම් ස්ථාන ලොදීම. 

 

  

▪ �යාත්මක කරන ආයතන  

� ලංකා ගමනා ගමන මණඩලය, මාර්ගස්ථ ප්රවා න අධිකාරිය, ම  නගර සභාව, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ වයාපෘති කාලය -   මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය   -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ම  නගර සභාව,   
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න  අධිකාරිය, මපෞද්ගලික 
ආමයෝජන, 

▪ වයාපෘති කටයුතු 

- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  
- ෙස් රථ නැවතුම් ස්ථාන සකස ්කිරීම 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම  ා 
සංවර්ධනය කිරිම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ම  නගර 
සභාව  
� ලංකා ගමනා ගමන 
මණඩලය 
මාර්ගස්ථ මහී ප්රවා න  
අධිකාරිය 

පලාත් අධයක්ෂක           

නගරාධිපති  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ 

- මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 

- කුඹුරු  යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමම් දී ජලාපව න සැලැස්මට 
අනුකුලව සිදුකල යුතුය. 
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▪ අරමුණු  

වර් මානමේද ගැටළුවක් ව පවතින  ම ගමන් වාරය පැමිමණන තුරු  ැනින් 
 ැන රැදි සිටින මපෞද්ගලික ෙස් රථ සද ා රැඳවුම් ස්ථාන ලොදීම. 

 

  

▪ �යාත්මක කරන ආයතන  

� ලංකා ගමනා ගමන මණඩලය, මාර්ගස්ථ ප්රවා න අධිකාරිය, ම  නගර සභාව, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

▪ වයාපෘති කාලය -   මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය   -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ම  නගර සභාව,   
මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න  අධිකාරිය, මපෞද්ගලික 
ආමයෝජන, 

▪ වයාපෘති කටයුතු 

- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  
- ෙස් රථ නැවතුම් ස්ථාන සකස ්කිරීම 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම  ා 
සංවර්ධනය කිරිම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ම  නගර 
සභාව  
� ලංකා ගමනා ගමන 
මණඩලය 
මාර්ගස්ථ මහී ප්රවා න  
අධිකාරිය 

පලාත් අධයක්ෂක           

නගරාධිපති  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ 

- මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 

- කුඹුරු  යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමම් දී ජලාපව න සැලැස්මට 
අනුකුලව සිදුකල යුතුය. 

 
 

 

 
 
 

     

 
 

  

6.6.20  වයාපෘතිය 19  
රදාරටියාව මාර්ගරේ රයෝජිත තාක්ෂණික පර්රේෂණ හා සංවර්ධන 
මධයස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම 

 

▪ වයාපෘතිය 

ගැට්ටුවාන සංවර්ධන මධයස්ථානය ආ� ව මල්ලවපිටිය   ාක්ෂණික  පර්මේෂණ  ා   
සංවර්ධන මධයස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම.  
 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

මල්ලවපිටිය ප්රමද්ශමයන් අක්කර 13 ක ඉඩමක් අත්පත් කර ඉඩම සංවර්ධනය කර 
ආමයෝජකයින් මව  ලොදීම.  

  

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

 

 

 

 

 

 

 

   uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

  
▪ ප්රරේශය    -  මල්ලවපිටිය - කටුපිටිය පාර (මදාරටියාව පාර )  

▪ යාබද ඉඩම් භාවිත    -  මගවතු , මපාල්වතු යනාදි භාවි .  

▪ වයාපෘති වර්ගය   -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම   

▪ වයාපෘති අරමුණ     -   නමවෝත්පාදන සද ා අවස්ථාව සලසා  දීම.  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

කලාපය තුළ ඉ ල අධයාපනික සුදුසුකම් සහි  ජනග නයක් සිටින ෙැවින් 
 ාක්ෂණික  ා පර්මේෂණ තුලින් නමවෝත්පාදන තුලින් නගරමයහි  ා ජාතික 
ආර්ික වර්ධනයට දායකවීමට  ප සුකම් සැලසිය  ැකිය   

  

▪ වර්තමාන ඉඩම් හිමිකම -  පුද්ගලික 

▪ වයාපෘති කාලය  -  දීර්ඝ කාලීන  

  

මයෝජි   ාක්ෂණික 
පර්මේෂණ  ා 
සංවර්ධනමධයස්ථානය 
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▪ මූලය ක්රමය  -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අරමුදල්   
     මපෞද්ගලික අමයෝජන  

▪ වයාපෘති විස්තරය    

ඉඩම් පවරාමගන අවශය අපරවූ  ප සුකම් සපයා ඉඩම් සංවර්ධනය කර විශ්ව 
විදයාල, කාර්මික විදයාල, වෘත්තිය පුහුණු ආය න සඳ ා ආමයෝජකයින් මව  
ෙදුදීම.  

▪ වර්තමාන තත්වය  -  හිස් ඉඩම   
  

▪ වයාපෘති කටයුතු 
- ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම 
-  ාක්ෂණික පර්මේෂණ ස්ථාන, කාර්මික විදයාල, ආපන ශාලා  ා මපාදු �ඩා පිටි, 
වා න නැවතුම් ස්ථාන, මන්වාසික ප සුකම් ඇති කිරීම  ා භූමි අලංකරණ 
කටයුතු සිදු කිරීම 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  : 

- මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම් දී  නාගරික  සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 

- කුඹුරු  ම ෝ ප ත් බිම් යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමම් දී 
ජලාපව න  සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් පවරා ගැනිම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (ඉඩම් ) 

ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (වයඹ පලා ) 
 

ඉඩම් ආමයෝජකයින් 
මව  ෙදුදීම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (ඉඩම්) 
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6.6.21  වයාපෘති 20   

   
රවලරගදර ක්රිඩාංගනය  ප්රතිසංවර්ධන වයාපෘතිය 
  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

මවලමගදර ක්රිඩාංගනය ජා යන් ර ක්රිඩාංගනයක් වශමයන් සංවර්ධනය කිරීම  

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය  

ස්ථානය   පළා    වයඹ පළා  �ස්�කය  කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. 
මකාට්ඨාශය  

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය 
මල්කම්  

  

මායිම්  උතුර  නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර  

කෘිකර්ම 
අමා යාංශයට 
ප්රමේශ මාර්ගය    

නගර සභාව  ොලදක්ෂ 
මාව   

දඹුල්ල මාර්ගය 

 
ප්රමේශ  

අමේපුස්ස - �කුණාමලය මාර්ගය  ා ොල දක්ෂ 
මාවම න් ප්රමේශ විය  ැක 

 

 

▪ පිහිටීම සිතියම  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   uuQQ,,ddYY%%hh  ( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

 
▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා 

රජමේ කාර්යාල  ා වයාපාර සහි  මිශ්ර සංවර්ධන ප්රමද්ශයකි. මමම ඉඩමට 
යාෙඳව නගර සභා  ක්රිඩාපිටිය වන මාලිගාපිටිය ද පිහිටා ඇ . 
 

▪ වයාපෘති වර්ගය -  ආර්ික සැලැස්ම 

 

රයෝජිත ඉඩම 
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▪ වයාපෘති දර්ශනය            -  ආර්ීක/සමාජ /මභෞතික අපරවු  ප සුකම්  
  සංවර්ධනය 

▪ වයාපෘති අරමුණ  
දැනට පවතින මවළමගදර ක්රිඩාංගනය ජා යන් ර ක්රිඩාංගනයක් වශමයන් 
සංවර්ධනය කිරීම  

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

මමම ක්රිඩාංගනය ජා යන් ර ක්රිඩාංගනයක් වශමයන් නවීකරණය කිරීම තුළින් 
නගරමේ ආර්ීක ප්රතිලාභ වැඩි දියුණු කිරීම  ා එයට සමගා�ව �ඩකයන් සඳ ා 
අවශය ම ෝටල් ප සුකම් යනාදිය සංවර්ධනය තුලින් ආර්ික ප්රතිලාභ ලො 
ගැනීමට  ැකිවන අ ර සංචාරක ආකර්ෂණය වැඩි දියුණු කල  ැක.  
 

▪ වයාපෘති කාලය  -  දීර්ඝ කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය   -  ක්රිඩා අමා යාංශය , කුරුණෑගල ම ා   
                                                   නගර සභාව  
▪ වයාපෘති විස්තරය 

- අවශය සියලුම අංග සහි ව ජා යන් ර �කට් ක්රිඩාංගනය  
සංවර්ධනය කිරීම. 

- ක්රිඩාගාරය ඉදිකිරිම. 
- ක්රිඩාංගනය සංවර්ධනය කිරීම. 
- ක්රිඩාගාරය  ා අදාළ අමනකුත් ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීම 
 

▪ වයාපෘති ඉතිහාසය  

මමම වයාපෘතිය ක්රිඩා අමා යාංශය ම�න් �යාත්මක කිරීම සඳ ා 2014 
වර්ෂමේදී වයාපෘති සැලසුම් සකස් කර තිබුණි  
  

▪ වර්තමාන ඉඩම්  තත්වය 

�කට් ක්රිඩාංගනය , ගෘ ස්  ක්රිඩාංගන , පිහිනුම්  ටාක,  ෙැඩමින්ටන් , මටනිස් 
වැනි ක්රිඩාංගන මමහි පිහිටා ඇ . 
 

▪ සංකල්පීය සැකැස්ම  
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▪ නිර්රේශිත ආයතන 
 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

�ඩාගාරය ඉදිකිරිම �ඩා අමා යාංශය �ඩා අමා යාංශ මල්කම් 

අමනකුත් ප සුකම් සංවර්ධනය �කට් සංගමය �කට් සංගම් 

  
  

6.6.22 වයාපෘති 2211  
රතාරතුරු තාක්ෂණික ගම්මානය මල්කඩුවාව  
 

  

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

මල්කඩුවාව ප්රමද්ශමේ අක්කර 25ක් පමණ අත්පත් කරමගන ම ාරතුරු  ාක්ෂණ 
ගම්මානයක් ස්ථාපි  කිරිම සඳ ා ආමයෝජකයින් මව  ඉඩම් ලොදිම. 

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

ස්ථානය   
පළාත   වයඹ පළාත  දිස්ික්කය          කුරුණෑගල  

ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය  කුරුණෑගල         
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

  

මායිම්   උතුර  නැමගනහිර දකුණ  ෙටහිර 

ප්රරේශ   මල්කඩුවාව ගම මැද පාර  

 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබඳ ඉඩම් භාවිතා     --  මන්වාසික 

▪ වයාපෘති වර්ගය  -  ආර්ික සංවර්ධන සැලස්ම  

▪ වයාපෘති දර්ශනය   -  උසස් අධයාපන ප සුකම් සංවර්ධනය  

▪ වයාපෘති අරමුණ   

- කලාපමේ ඉ ල පරිගණක සාක්ෂර ා මට්ටම, ඉ ල අධයාපන මට්ටම  ා 
රැකියා  වියුක්තිය සලකා රැකියා අවස්ථාවන් ස   ෘතියික අධයාපනය සඳ ා 
අවස්ථාවන් ලොදීම. 

- ඉ ල ප්රමේශකත්වය පදනම් කරමගන ලංකාමේ උතුරු කලාපමේ ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණ මධයස්ථානය ෙවට පත් කිරීම තුලින්  මකාළඹ  නගරය මව  සිදුවන 
බුද්ධි ගලනය වලක්වාමගන නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරිම. 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

�යාත්මක අධිමේගී මාර්ගයත් සමඟ මකාළඹ සිට කුරුණැගල නගරයට පැයක් 
වැනි කාලයක් තුල ලඟාවීමම්  ැකියාව පවති. කුරුණෑගල නගරය මව  පවතින 
 ෘතීයික අධයාපන සඳ ා පවතින ඉල්ලුම, මපෝෂක ප්රමද්ශ ජන ාවමේ ඉ ල 
අධයාපන මට්ටම යනාදිය ම  ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට අදාල අධයාපනය, රැකියා 
සද ා ඉ ල ඉල්ලුමක් පවතී. මකාළඹට සාමපක්ෂව අඩු ඉඩම් මිල, අපරවූ  
ප සුකම් ලො ගැනීමම්  ැකියාව, ශ්රම ෙහුලකම යනාදිය ම  වෘත්තිකයන් ස  
ආමයෝජකයින් මමම ක්මෂ්ත්රය මව  ආකර්ශණය  කර ගැනීමම්  ැකියාව පවතී. 
 
මමම ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරීමමන් පසු ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට අදාල අමනකුත් 
වාණිජ, මස්වා, නවා ැන්, ම ෝටල්, වා න නැතුම් ස්ථාන, විමේක  ා විමනෝද 
ප සුකම් මස්වා ස්ථාන ග මකාට එම ප්රමද්ශය ආර්ික වර්ධන මධයස්ථානයක් 
මලස සංවර්ධනය කිරීම මමම වයාපෘතිය තුළින් ෙලාමපාමරාත්තු මේ. 

 

▪ වයාපෘති කාලය     -  දීර්ඝ කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය             -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය /මපෞද්ගලික    

         ආමයෝජන 

▪ �යාත්මක කරන ආකාරය   

ඉඩම් අත්පත් කර සංවර්ධනය කිරීමමන් පසු ආමයෝජකයින් මව  විශ්ව විදයාල, 
ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට අදාල කාර්යාල  ා එයට ආනුශාංගික කටයුතු වන වාණිජ 
මස්වා, නවා ැන්පලවල්, වා න නැවතුම් ස්ථාන, විමේක  ා විමනෝද ප සුකම් 
සද ා ඉඩම් ලොදීම.  
ආමයෝජකයින් මව  ෙදු ස න, ණය මගවීම් සඳ ා ස න කාල සීමාවක් ලොදීම 
ස  දිරි ගැන්වීම. 
ඉඩම් ලොදීම  ා ඉදිකිරිම් අනුමැතීන් වෘත්තිකයින්මගන් සමන්වි  කමිටුවක් 
මඟින් කඩිනමින් ලොදීමට පියවර ගැනිම. 

 

▪ වර්තමාන ඉඩම් භාවිතය 

කුඹුරු යායකට සම්ෙන්ධ මනාවූ හුදකලා කුඹුරු මලස පවතී. 
 
 
 

     

 
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් පවරා ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මගාවිජන මසව්ා 
මදපාර් මම්න්තුව 
ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා 
සංවර්ධනය කිරිමම් සංස්ථාව 

අධයක්ෂ (පලාත්) 
මගාවිජන මකාමසාරිස්, 
අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම් ෙදුදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

 
▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ 

   
මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීමම්දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. කුඹුරු ප ත් බිම් යනාදිය මගාඩකර සංවර්ධනය 
කිරිමම්දී ජලාපව න සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය. 
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▪ යාබඳ ඉඩම් භාවිතා     --  මන්වාසික 

▪ වයාපෘති වර්ගය  -  ආර්ික සංවර්ධන සැලස්ම  

▪ වයාපෘති දර්ශනය   -  උසස් අධයාපන ප සුකම් සංවර්ධනය  

▪ වයාපෘති අරමුණ   

- කලාපමේ ඉ ල පරිගණක සාක්ෂර ා මට්ටම, ඉ ල අධයාපන මට්ටම  ා 
රැකියා  වියුක්තිය සලකා රැකියා අවස්ථාවන් ස   ෘතියික අධයාපනය සඳ ා 
අවස්ථාවන් ලොදීම. 

- ඉ ල ප්රමේශකත්වය පදනම් කරමගන ලංකාමේ උතුරු කලාපමේ ම ාරතුරු 
 ාක්ෂණ මධයස්ථානය ෙවට පත් කිරීම තුලින්  මකාළඹ  නගරය මව  සිදුවන 
බුද්ධි ගලනය වලක්වාමගන නාගරික ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරිම. 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

�යාත්මක අධිමේගී මාර්ගයත් සමඟ මකාළඹ සිට කුරුණැගල නගරයට පැයක් 
වැනි කාලයක් තුල ලඟාවීමම්  ැකියාව පවති. කුරුණෑගල නගරය මව  පවතින 
 ෘතීයික අධයාපන සඳ ා පවතින ඉල්ලුම, මපෝෂක ප්රමද්ශ ජන ාවමේ ඉ ල 
අධයාපන මට්ටම යනාදිය ම  ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට අදාල අධයාපනය, රැකියා 
සද ා ඉ ල ඉල්ලුමක් පවතී. මකාළඹට සාමපක්ෂව අඩු ඉඩම් මිල, අපරවූ  
ප සුකම් ලො ගැනීමම්  ැකියාව, ශ්රම ෙහුලකම යනාදිය ම  වෘත්තිකයන් ස  
ආමයෝජකයින් මමම ක්මෂ්ත්රය මව  ආකර්ශණය  කර ගැනීමම්  ැකියාව පවතී. 
 
මමම ප්රමද්ශය සංවර්ධනය කිරීමමන් පසු ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට අදාල අමනකුත් 
වාණිජ, මස්වා, නවා ැන්, ම ෝටල්, වා න නැතුම් ස්ථාන, විමේක  ා විමනෝද 
ප සුකම් මස්වා ස්ථාන ග මකාට එම ප්රමද්ශය ආර්ික වර්ධන මධයස්ථානයක් 
මලස සංවර්ධනය කිරීම මමම වයාපෘතිය තුළින් ෙලාමපාමරාත්තු මේ. 

 

▪ වයාපෘති කාලය     -  දීර්ඝ කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය             -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය /මපෞද්ගලික    

         ආමයෝජන 

▪ �යාත්මක කරන ආකාරය   

ඉඩම් අත්පත් කර සංවර්ධනය කිරීමමන් පසු ආමයෝජකයින් මව  විශ්ව විදයාල, 
ම ාරතුරු  ාක්ෂණයට අදාල කාර්යාල  ා එයට ආනුශාංගික කටයුතු වන වාණිජ 
මස්වා, නවා ැන්පලවල්, වා න නැවතුම් ස්ථාන, විමේක  ා විමනෝද ප සුකම් 
සද ා ඉඩම් ලොදීම.  
ආමයෝජකයින් මව  ෙදු ස න, ණය මගවීම් සඳ ා ස න කාල සීමාවක් ලොදීම 
ස  දිරි ගැන්වීම. 
ඉඩම් ලොදීම  ා ඉදිකිරිම් අනුමැතීන් වෘත්තිකයින්මගන් සමන්වි  කමිටුවක් 
මඟින් කඩිනමින් ලොදීමට පියවර ගැනිම. 

 

▪ වර්තමාන ඉඩම් භාවිතය 

කුඹුරු යායකට සම්ෙන්ධ මනාවූ හුදකලා කුඹුරු මලස පවතී. 
 
 
 

     

 
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් පවරා ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මගාවිජන මසව්ා 
මදපාර් මම්න්තුව 
ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා 
සංවර්ධනය කිරිමම් සංස්ථාව 

අධයක්ෂ (පලාත්) 
මගාවිජන මකාමසාරිස්, 
අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම් ෙදුදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

 
▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ 

   
මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීමම්දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. කුඹුරු ප ත් බිම් යනාදිය මගාඩකර සංවර්ධනය 
කිරිමම්දී ජලාපව න සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය. 
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6.6.23  වයාපෘති  22   
රපාළ භූමිරයහි රයෝජිත මිශ්ර සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

විල්මගාඩ නගර සභා ඉඩමමහි සතිමපාල ප්රතිස්ථාපනය කර වර් මාන මපාල භූමිය 
මිශ්ර සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මයාදා ගැනීම. 

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

ස්ථානය   පළාත    වයඹ පළාත  දිස්ික්කය කුරුණෑගල  

ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය  
(DS Division) 
කුරුණෑගල 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් 

කුරුණෑගල කුරුණෑගල 

 

▪ ප්රරේශ   -    කඳුරුගස්  න්දිය ගැට්ටුවාන දක්වා දකුණු  රවුම් පාර 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත    

මිශ්ර සංවර්ධන (වාණිජ , මපෞද්ගලික මරෝ ල්, මන්වාසික කටයුතු 
යනාදිය) 
 

▪ වයාපෘති අරමුණ 

ඉ ල වාණිජ වටිනාකමක් සහි  වර් මාන මපාල භූමිය සිනමා 
ශාලා, ආපන ශාලා සහි  මවළඳ සංකීර්ණයක් මලස සංවර්ධනය 
කිරිම තුලින් එම ඉඩම ප්රශස්ථ භාවි යට මයාදා ගැනීම.  

 
 
 
 

     

 
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

වර් මාන මපාල සතියකට දින 02 ක් පමණ පැවැත්මවන ෙැවින්, ඉ ල වාණිජ 
වටිනාකමක් සහි  අක්කර 04 ක පමණ වූ අව භාවි   ත්ත්වමේ ඉඩම උපරිම 
ප්රමයෝජනයට ගැනීමම්  ැකියාව ඇ . මමම ඉඩම ගැට්ටුවාන අන් ර් හුවමාරුවට 
ආසන්නමේ පිහිටා ඇ . ෙැවින් මමම මයෝ�  සංවර්ධනය සද ා ඉ ල �යාකාරී 
ස්වභාවයක් දැකිය  ැක.  

 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර -   කුරුණෑගල ම  නගර සභාව  

▪ වර්තමාන තත්ත්වය --        මපාල මගාඩනැගිල්ල පිහිටා ඇ  

▪ ඉඩම් ප්රමාණය -   අක්කර 04 

▪ වයාපෘති කාලය -   මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -   ම  නගර සභාව / මපෞද්ගලික ආමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය 

ම  නගර සභාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ එක්ව ඒකාෙද්ධ වයාපෘතියක් 
මලස සිනමා ශාලා ආපන ශාලා වා න නැවතුම් ස්ථාන,  උදයාන සහි  සුපිරි මවළඳ 
සංකීර්ණයක් සංවර්ධනය කිරීම.  
 

▪ සංකල්පීය සැලැස්මක්   
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▪ නිර්රේශිත ආයතන 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම් දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසිවලට 
අනුකූල විය යුතුය. කුඹුරු යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමම් දී ජලාපව න 
සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය. 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය ම  නගර සභාව 

අධයක්ෂ (පලාත්) 
නගරාධිපති /නාගරික 
මකාමසාරිස් 
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

වර් මාන මපාල සතියකට දින 02 ක් පමණ පැවැත්මවන ෙැවින්, ඉ ල වාණිජ 
වටිනාකමක් සහි  අක්කර 04 ක පමණ වූ අව භාවි   ත්ත්වමේ ඉඩම උපරිම 
ප්රමයෝජනයට ගැනීමම්  ැකියාව ඇ . මමම ඉඩම ගැට්ටුවාන අන් ර් හුවමාරුවට 
ආසන්නමේ පිහිටා ඇ . ෙැවින් මමම මයෝ�  සංවර්ධනය සද ා ඉ ල �යාකාරී 
ස්වභාවයක් දැකිය  ැක.  

 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර -   කුරුණෑගල ම  නගර සභාව  

▪ වර්තමාන තත්ත්වය --        මපාල මගාඩනැගිල්ල පිහිටා ඇ  

▪ ඉඩම් ප්රමාණය -   අක්කර 04 

▪ වයාපෘති කාලය -   මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -   ම  නගර සභාව / මපෞද්ගලික ආමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය 

ම  නගර සභාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ එක්ව ඒකාෙද්ධ වයාපෘතියක් 
මලස සිනමා ශාලා ආපන ශාලා වා න නැවතුම් ස්ථාන,  උදයාන සහි  සුපිරි මවළඳ 
සංකීර්ණයක් සංවර්ධනය කිරීම.  
 

▪ සංකල්පීය සැලැස්මක්   
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▪ නිර්රේශිත ආයතන 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම් දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසිවලට 
අනුකූල විය යුතුය. කුඹුරු යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමම් දී ජලාපව න 
සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය. 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය ම  නගර සභාව 

අධයක්ෂ (පලාත්) 
නගරාධිපති /නාගරික 
මකාමසාරිස් 
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අඩු ආදයම්ලාභී නිවාස සංවර්ධන  වයාපෘතිය - විල්රගාඩ 
 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

මමම වයාපෘතිය තුළින් කුරුණෑගල නගරමේ ඉ ල ඉඩම් වටිනාකමක් සහි  
ඉඩම්වල පදිංචි අඩුආදයම් ලාභීන් සද ා නිවාස ප සුකම් සැපයීම  ා එම ඉඩම් 
ප්රශස්  අන්දමින් සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදවාගැනීම. 

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය  

ස්ථානය  
පළා  වයඹ පළා  දිස්�කය කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය  කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

  

මායිම්  
උතුර  නැමගනහිර  දකුණ  ෙටහිර 

නගර සභා පාර නගර සභා පාර වාන් ඇළ මාර්ගය මා.සං.අ මාර්ගය 

ප්රමේශ  විල්මගාඩ රවුම් පාර (බි 0084) 
 

 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ වයාපෘති අංශය -  ආර්ීක / සමාජ මභෞතික ප සුකම් සංවර්ධනය 

▪ වයාපෘති අරමුණ  
නගරාසන්න පදිංචි අඩු ආදයම්ලාභී  ා අඩුප සුකම් සහි  නිවාස හිමියන් මව  
නිවාස ප සුකම් සැපයීම  ා ඔවුන්මේ ජීවන  ත්වය නැංවීම. 

 
 
 

 

 

නගර මධය   
විල්මගාඩ 
ඉඩම  

     

 
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  
නගරමේ ඉ ල වටිනාකමක් සහි  ඉඩම් සංවර්ධනය කටයුතුසද ා මයාදාග  
 ැකිවීම  ා නාගරික අලංකරණය.අඩු ආදායම් නිවාස වල පදිංචිකරුවන්මේ ජිවින 
 ත්ත්වය ඉ ළ නැංවිම.  

 

▪ වයාපෘති කාලය : මධය කාලීනව 

▪ මූලය ක්රමය  : කුරුණෑගල ම  නගර සභාව, මපෞද්ගලික  අමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය 

- ඒකක 500 කින් සමන්වි  නිවාස සංකිර්ණ 02 ක් ඉදිකර නගරමේ අඩු ආදායම් 
ලාභීන්  ට  නිවාස ලොදීම. 

- දකුණු රවුම් පාමර් පිහිටි වර් මාන මපාල මමම ඉඩමමහි ප්රතිස්ථාපනය  
- ඉතිරි ඉඩම් ප්රමාණය වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා මපෞද්ගලික  ආමයෝජකයින් 

මව  ලොදීම.  
- කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව 

ඒකාෙද්O වයාපෘතියක් මලස �යාත්මක කරනු ලැමබ්.   
 

▪ වයාපෘති  ඉතිහාසය  
මමම වයාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ, නාගරික පුනර්ජීවන වයාපෘතිය 
(මකාළඹ) යටමත් 2015 වර්ෂයට මපර �යාත්මක කිරීමට මයෝජි ව තිබුණි. ම ල් 
15 කින් යුතු  මගාඩනැගිලි සංකිර්ණ 02 ක් මලස  සැලසුම් කර තිබුණි. වර් මානය 
වන විට වයාපෘතිය ඇන හිට ඇ .  

 
▪ වර්තමාන තත්වය   

නගර සභා සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් පදිංචිව සිටී.  මුලිකව නිවාස ඉදිකර ඇති 
අ ර,  අද වන විට නිවාස 270 දක්වා වැඩි වි ඇ .  
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අඩු ආදයම්ලාභී නිවාස සංවර්ධන  වයාපෘතිය - විල්රගාඩ 
 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

මමම වයාපෘතිය තුළින් කුරුණෑගල නගරමේ ඉ ල ඉඩම් වටිනාකමක් සහි  
ඉඩම්වල පදිංචි අඩුආදයම් ලාභීන් සද ා නිවාස ප සුකම් සැපයීම  ා එම ඉඩම් 
ප්රශස්  අන්දමින් සංවර්ධන කටයුතු සද ා මයාදවාගැනීම. 

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය  

ස්ථානය  
පළා  වයඹ පළා  දිස්�කය කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය  කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

  

මායිම්  
උතුර  නැමගනහිර  දකුණ  ෙටහිර 

නගර සභා පාර නගර සභා පාර වාන් ඇළ මාර්ගය මා.සං.අ මාර්ගය 

ප්රමේශ  විල්මගාඩ රවුම් පාර (බි 0084) 
 

 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ වයාපෘති අංශය -  ආර්ීක / සමාජ මභෞතික ප සුකම් සංවර්ධනය 

▪ වයාපෘති අරමුණ  
නගරාසන්න පදිංචි අඩු ආදයම්ලාභී  ා අඩුප සුකම් සහි  නිවාස හිමියන් මව  
නිවාස ප සුකම් සැපයීම  ා ඔවුන්මේ ජීවන  ත්වය නැංවීම. 

 
 
 

 

 

නගර මධය   
විල්මගාඩ 
ඉඩම  

     

 
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  
නගරමේ ඉ ල වටිනාකමක් සහි  ඉඩම් සංවර්ධනය කටයුතුසද ා මයාදාග  
 ැකිවීම  ා නාගරික අලංකරණය.අඩු ආදායම් නිවාස වල පදිංචිකරුවන්මේ ජිවින 
 ත්ත්වය ඉ ළ නැංවිම.  

 

▪ වයාපෘති කාලය : මධය කාලීනව 

▪ මූලය ක්රමය  : කුරුණෑගල ම  නගර සභාව, මපෞද්ගලික  අමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය 

- ඒකක 500 කින් සමන්වි  නිවාස සංකිර්ණ 02 ක් ඉදිකර නගරමේ අඩු ආදායම් 
ලාභීන්  ට  නිවාස ලොදීම. 

- දකුණු රවුම් පාමර් පිහිටි වර් මාන මපාල මමම ඉඩමමහි ප්රතිස්ථාපනය  
- ඉතිරි ඉඩම් ප්රමාණය වාණිජ සංවර්ධනය සඳ ා මපෞද්ගලික  ආමයෝජකයින් 

මව  ලොදීම.  
- කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව 

ඒකාෙද්O වයාපෘතියක් මලස �යාත්මක කරනු ලැමබ්.   
 

▪ වයාපෘති  ඉතිහාසය  
මමම වයාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ, නාගරික පුනර්ජීවන වයාපෘතිය 
(මකාළඹ) යටමත් 2015 වර්ෂයට මපර �යාත්මක කිරීමට මයෝජි ව තිබුණි. ම ල් 
15 කින් යුතු  මගාඩනැගිලි සංකිර්ණ 02 ක් මලස  සැලසුම් කර තිබුණි. වර් මානය 
වන විට වයාපෘතිය ඇන හිට ඇ .  

 
▪ වර්තමාන තත්වය   

නගර සභා සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් පදිංචිව සිටී.  මුලිකව නිවාස ඉදිකර ඇති 
අ ර,  අද වන විට නිවාස 270 දක්වා වැඩි වි ඇ .  
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▪ සංකල්පීය සැලැස්ම   
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 
▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම් දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  වලට 
අනුකූල විය යුතුය. කුඹුරු ප ත් බිම් යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමම් දී 
ජලාපව න සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  ෙලයලත් පුද්ගලයා 
වයාපෘතිය සැලසුම් කිරීම  
 
නිවාස සංකිර්ණය ඉදිකිරිම  

ම  නගර සභාව  
 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

නගරාධිපති / නාගරික මකාමසාරිස්  
අධයක්ෂ (වයඹ ) 

     

 
 

6.6.25 වයාපෘති 24  

ඇවිදිය හැකි මංතීරු සකස් කිරිම. 

 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

 ඳුනාගත් ප   සඳ න් මාර්ගවල ගස් සිටුවා , අත් වැටවල් ඉදිකර ප සුමවන් පා 
ගමනින් යා ැකි මලස මාර්ග මදපස සකස් කිරීම. 

    
- අභයන් ර වටරවුම් මාර්ගය - බී0084 මාර්ගය 

- යන් ම්පලාව සිට මල්ලවපිටිය දක්වා ඒ010 මාර්ගය 

- වැ ැර සිට මුත්ම ට්ටුගල දක්වා - ඒ006 මාර්ගය 

- මිහිඳු මාව   

- රජපිහිල්ල පාර 

- සුරතිස්ස මාව  

- වත්හිමි මාව  

- කච්මච්රි පාර 

- ඩයස් වංගුමේ සිට පුත් ලම්  න්දිය - බී247 මාර්ගය 

 

▪ අරමුණු  

01. සංසරණ ජනග නයට  ා මන්වාසික ජනග නයට නගරය සුවදායි ස්ථානයක් ෙවට 

පත්කිරීම. (පයින් ඇවිද යා  ැකි මං තීරු සහි  )  

        02.  නගර මධයමේ උෂණ්ත්වය  ා වායු දුෂණය අවම කිරිම. 

▪ අයිතිය -   මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ම  නගර සභාව 
 

▪ �යාත්මක කරන ආයතන   

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ම  නගර සභාව, නාගරික සංවර්ධන  අධිකාරිය  

▪ වයාපෘති  කාලය   --    මකටි කාලීන  
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▪ සංකල්පීය සැලැස්ම   
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 
▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම් දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  වලට 
අනුකූල විය යුතුය. කුඹුරු ප ත් බිම් යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමම් දී 
ජලාපව න සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  ෙලයලත් පුද්ගලයා 
වයාපෘතිය සැලසුම් කිරීම  
 
නිවාස සංකිර්ණය ඉදිකිරිම  

ම  නගර සභාව  
 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

නගරාධිපති / නාගරික මකාමසාරිස්  
අධයක්ෂ (වයඹ ) 

     

 
 

6.6.25 වයාපෘති 24  

ඇවිදිය හැකි මංතීරු සකස් කිරිම. 

 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

 ඳුනාගත් ප   සඳ න් මාර්ගවල ගස් සිටුවා , අත් වැටවල් ඉදිකර ප සුමවන් පා 
ගමනින් යා ැකි මලස මාර්ග මදපස සකස් කිරීම. 

    
- අභයන් ර වටරවුම් මාර්ගය - බී0084 මාර්ගය 

- යන් ම්පලාව සිට මල්ලවපිටිය දක්වා ඒ010 මාර්ගය 

- වැ ැර සිට මුත්ම ට්ටුගල දක්වා - ඒ006 මාර්ගය 

- මිහිඳු මාව   

- රජපිහිල්ල පාර 

- සුරතිස්ස මාව  

- වත්හිමි මාව  

- කච්මච්රි පාර 

- ඩයස් වංගුමේ සිට පුත් ලම්  න්දිය - බී247 මාර්ගය 

 

▪ අරමුණු  

01. සංසරණ ජනග නයට  ා මන්වාසික ජනග නයට නගරය සුවදායි ස්ථානයක් ෙවට 

පත්කිරීම. (පයින් ඇවිද යා  ැකි මං තීරු සහි  )  

        02.  නගර මධයමේ උෂණ්ත්වය  ා වායු දුෂණය අවම කිරිම. 

▪ අයිතිය -   මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ම  නගර සභාව 
 

▪ �යාත්මක කරන ආයතන   

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ම  නගර සභාව, නාගරික සංවර්ධන  අධිකාරිය  

▪ වයාපෘති  කාලය   --    මකටි කාලීන  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau

Wmdh ud¾.sl jHdmD;s

jHdmD;sh 24



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

208 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

 
 

 
 

6.6.26  වයාපෘති 25   

අප ජලය බැහැර කිරීරම් වයාපෘතිය - අධි නාගරික  කලාපය, අර්ධ නාගරික 
කලාපය ආවරණය වන පරිදි පුළුල් කිරීම.  
  
  
විසල් කුරුණෑගල සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය පුලුල් කිරීම තුලින් ජල සම්පාදන  ා 
ජලාපව න මණඩලය මඟින් �යාත්මක කල යුතු වයාපෘතියකි.  

  
6.6.27  වයාපෘති 26   
   
වර්තමාන රපාල විල්රගාඩ නගර සභා ඉඩරමහි  ප්රතිස්ථාපනය කිරිම.  
 
  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව  

මපාල විල්මගාඩ පිහිටි නගර සභා ඉඩමමහි ප්රතිස්ථාපනය කර මපාල භූමිය මිශ්ර සංවර්ධන 
කටයුතු සඳ ා ලොදීම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 
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▪ ප්රරේශය --   විල්මගාඩ මාර්ගය (පුවක් ගස්  න්දිය සිට යන් ම්පලාව මාර්ගය) 
 

▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා   

මිශ්ර සංවර්ධනය නගර සභා කම්කරු අඩු ප සුකම් නිවාස පිහිටා ඇ . එමමන්ම  ඇළට මායිම්ව 
පිහිටා ඇ . 

 

▪ වයාපෘති වර්ගය        -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අංශය      -  ප්රතිස්ථාපනය 

  

 

විල්රගාඩ 
ඉඩම  

     

 
 

▪ වයාපෘති අරමුණ  

අව භාවි  මට්ටමම් පවතින විල්මගාඩ නගර සභා ඉඩමමහි උපරිම ප්රමයෝජනය 
ගැනීම. 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

ඉ ල වාණිජමය වටිනාකමක් සහි  වර් මාන මපාල සහි  ඉඩම සිනමා ශාලා, 
ආපන ශාලා ඇතුළු මවළඳ සංකීර්ණයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම මඟින් ප්රශස්ථ 
භාවි යට මයාද ගැනිමට  ැකිවන අ ර. මපාල ප්රතිස්ථාපනය වන ස්ථානය ද 
නගරය ආසන්නමේ ෙැවින් �යා කාරී මේ.  
(මපාල සතියකට දින 02 ක් පමණ පැවැත්මවන නිසා ඉ ල වාණිජ වටිනාකමක් 
සහි  ඉඩම  සතියකට දින 05 ක් පමණ භාවි මේ මනාමැ .) 

 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර     --    කුරුණෑගල ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති කාලය   -  මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය   -  ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව ඒකාෙද්ධ 
වයාපෘතියක් මලස �යාත්මක කරනු ලැමබ්. මමම ඉඩමමහි නගර සභා කම්කරු 
නිවාස පිහිටා ඇති අ ර, එහි ම ල් මන්වාසික මගාඩනැගිලි ඉදිකර අඩු ආදායම් 
ලාභි නිවාස 500 ක් ලොදීමට නියමි ය. ඉතිරිවන අක්කර 02 ක් පමණ වූ  භුමිමයහි 
මපාල සඳ ා අවශය මගාඩනැගිලි, වා න නැවතුම් ස්ථාන ඇතුලත්ව මපාල 
ඉදිකිරීමට මයෝජි  මේ.  

 

▪ ඉඩරම් වර්තමාන තත්වය  

අඩු ආදායම් නිවාස (නගර සභා මසෞඛය කම්කරුවන්මේ) පිහිටා ඇ .  

 

▪ සංකල්පිත සිතියම්  
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6.6.26  වයාපෘති 25   

අප ජලය බැහැර කිරීරම් වයාපෘතිය - අධි නාගරික  කලාපය, අර්ධ නාගරික 
කලාපය ආවරණය වන පරිදි පුළුල් කිරීම.  
  
  
විසල් කුරුණෑගල සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය පුලුල් කිරීම තුලින් ජල සම්පාදන  ා 
ජලාපව න මණඩලය මඟින් �යාත්මක කල යුතු වයාපෘතියකි.  

  
6.6.27  වයාපෘති 26   
   
වර්තමාන රපාල විල්රගාඩ නගර සභා ඉඩරමහි  ප්රතිස්ථාපනය කිරිම.  
 
  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව  

මපාල විල්මගාඩ පිහිටි නගර සභා ඉඩමමහි ප්රතිස්ථාපනය කර මපාල භූමිය මිශ්ර සංවර්ධන 
කටයුතු සඳ ා ලොදීම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 
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▪ ප්රරේශය --   විල්මගාඩ මාර්ගය (පුවක් ගස්  න්දිය සිට යන් ම්පලාව මාර්ගය) 
 

▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා   

මිශ්ර සංවර්ධනය නගර සභා කම්කරු අඩු ප සුකම් නිවාස පිහිටා ඇ . එමමන්ම  ඇළට මායිම්ව 
පිහිටා ඇ . 

 

▪ වයාපෘති වර්ගය        -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අංශය      -  ප්රතිස්ථාපනය 

  

 

විල්රගාඩ 
ඉඩම  

     

 
 

▪ වයාපෘති අරමුණ  

අව භාවි  මට්ටමම් පවතින විල්මගාඩ නගර සභා ඉඩමමහි උපරිම ප්රමයෝජනය 
ගැනීම. 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

ඉ ල වාණිජමය වටිනාකමක් සහි  වර් මාන මපාල සහි  ඉඩම සිනමා ශාලා, 
ආපන ශාලා ඇතුළු මවළඳ සංකීර්ණයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම මඟින් ප්රශස්ථ 
භාවි යට මයාද ගැනිමට  ැකිවන අ ර. මපාල ප්රතිස්ථාපනය වන ස්ථානය ද 
නගරය ආසන්නමේ ෙැවින් �යා කාරී මේ.  
(මපාල සතියකට දින 02 ක් පමණ පැවැත්මවන නිසා ඉ ල වාණිජ වටිනාකමක් 
සහි  ඉඩම  සතියකට දින 05 ක් පමණ භාවි මේ මනාමැ .) 

 

▪ හිමිකම පිළිබඳ විස්තර     --    කුරුණෑගල ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති කාලය   -  මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය   -  ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

කුරුණෑගල ම ා නගර සභාව  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය එක්ව ඒකාෙද්ධ 
වයාපෘතියක් මලස �යාත්මක කරනු ලැමබ්. මමම ඉඩමමහි නගර සභා කම්කරු 
නිවාස පිහිටා ඇති අ ර, එහි ම ල් මන්වාසික මගාඩනැගිලි ඉදිකර අඩු ආදායම් 
ලාභි නිවාස 500 ක් ලොදීමට නියමි ය. ඉතිරිවන අක්කර 02 ක් පමණ වූ  භුමිමයහි 
මපාල සඳ ා අවශය මගාඩනැගිලි, වා න නැවතුම් ස්ථාන ඇතුලත්ව මපාල 
ඉදිකිරීමට මයෝජි  මේ.  

 

▪ ඉඩරම් වර්තමාන තත්වය  

අඩු ආදායම් නිවාස (නගර සභා මසෞඛය කම්කරුවන්මේ) පිහිටා ඇ .  

 

▪ සංකල්පිත සිතියම්  
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  
 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

මපාල ප්රතිස්ථාපනය   ම  නගර සභාව  
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

නගරාධිපති / නාගරික මකාමසාරිස්  
අධයක්ෂ (වයඹ) 

 
▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ 

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 

 

  
  
6.6.28   වයාපෘති 27    

විල්රගාඩ රසාරරාේව ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම.   

පළාත් වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුව විසින් �යාත්මක කල යුතු වයාපෘතියකි.  

  

6.6.29  වයාපෘති  28    

රපාලිසිය හා රපාලිස් නිල නිවාස ප්රතිස්ථාපනය   
 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

නගර මධයමේ මපාලිස් මුරමපාලක් පමණක් ස්ථාපනය කර මපාලිසිය  ා මපාලිස් 
නිල නිවාස මජයෂ්ඨ මපාලිස් අධිකාරි කාර්යාලය පිහිටි ඉඩමම් ප්රතිස්ථාපනය කිරිම. 

 

▪ වයාපෘති ස්ථානය   

ස්ථානය  

පළාත    වයඹ පළාත  දිස්ිකය        කුරුණෑගල   

ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය  
(DS Division) කුරුණෑගල 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය මල්කම් 

කුරුණෑගල කුරුණෑගල 

මායිම්   

උතුර  නැරගනහිර  දකුණ  බටහිර  

මකාළඔ පාර මකාළඔ පාර මු න්දිරම් 
වීරතුංග මාව  

නිවාස 

ප්රරේශ   
මකාළඔ පාර  

  

  

  

  

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau

Wmdh ud¾.sl jHdmD;s

jHdmD;sh 27

jHdmD;sh 28



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

211kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

▪ පිහිටීරම්  සිතියම  
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▪ වයාපෘති වර්ගය   -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම්  

▪ වයාපෘති අරමුණ  

- දැනට පවතින මපාලිසිය  ා පැරණි මපාලිස් නිල නිවාස ප්රතිස්ථාපනය තුළින් 
නගර මධයය වාණිජ  වටිනාකමකින් යුක්  ඉඩම ප්රශස්ථ මට්ටමම්  සංවර්ධන 
කටයුතු සද ා මයාදා ගැනිම. 

- අවම සංවර්ධන  ත්ත්වමේ පවතින මජයෂ්ඨ මපාලිස් අධිකාරි කාර්යාලය පිහිටි 
අක්කර 09 ක් පමණ වූ ඉඩම ප්රශස්ථ මලස සංවර්ධනය සඳ ා මයාදා ගැනීම. 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

වර් මාන මපාලිස් ස්ථානය පිහිටා ඇති ඉඩමමහි කුඩා මපාලිස් ඒකකයක් පමණක් 
ස්ථාපි  කරමින් මපාලිසිය  මජයෂ්ඨ  මපාලිස්  අධිකාරි කාර්යාලය  ා නිල සුනඛ 
අංශය, මකාට්ඨාශ අපරාධ විමර්ශණ අංශය, විමශ්ෂ අපරාධ විමර්ශන අංශයටම 
සම්ෙන්ධ කරමින් මපාලිසිය  ා අනුෙද්ධි  කටයුතු ඒකාෙද්ධ කිරිම තුලින් 
ජන ාවට කාර්යක්ෂම මස්වාවක් ලොදීම. 

 

▪ වර්තමාන ඉඩම් හිමිකම  - රජමේ 

▪ වයාපෘති කාලය   - මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  

මධයම රජය, මපාලිස් මදපාර් මම්න්තුව, ආරක්ෂක අමා යාංශය 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

මපාලිස් අධිකාරි කාර්යාලය පිහිටි ඉඩමමහි මපාලිසිය  ා මපාලිස් නිල නිවාස 
සංකීර්ණය ප්රති ස්ථාපනය කර අදාල ඉඩමමහි සංවර්ධනය විධිමත් කිරීම.   
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▪ වර්තමාන ඉඩම් භාවිතය  

මමම ඉඩමමහි මදම ල් මපාලිස් අධිකාරි කාර්යාල මගාඩනැගිල්ලට අම රව 
 ැනින්  ැන විසිරුණු  නිම ල් කුඩා කාර්යාල මගාඩනැගිලි පිහිටා  ඇ .  

▪ පවත්නා   තත්ත්වය  

- මපාලිස් අධිකාරි කාර්යාලය (ම ල් 02 ව.අ 5000ක් පමණ ) 
- නිල සුනඛ අංශය 

- මකාට්ඨාශ අපරාධ විමර්ශන අංශය 

- විමශ්ෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය 

- මකාට්ඨාශ බුද්ධි අංශය 

- සන්නිමේදන මධයස්ථානය 

- මක්ෂ්ත්ර පරිසර ඒකකය 
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා 
මපාලිසිය  ා නිල නිවාස 
ප්රතිස්ථාපනය 

මපාලිස් මදපාර් මම්න්තුව , 
ආරක්ෂක  අමා යාංශය 

මල්කම් , ආරක්ෂක 
අමා යාංශය 

  
  
▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 
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▪ වර්තමාන ඉඩම් භාවිතය  

මමම ඉඩමමහි මදම ල් මපාලිස් අධිකාරි කාර්යාල මගාඩනැගිල්ලට අම රව 
 ැනින්  ැන විසිරුණු  නිම ල් කුඩා කාර්යාල මගාඩනැගිලි පිහිටා  ඇ .  

▪ පවත්නා   තත්ත්වය  

- මපාලිස් අධිකාරි කාර්යාලය (ම ල් 02 ව.අ 5000ක් පමණ ) 
- නිල සුනඛ අංශය 

- මකාට්ඨාශ අපරාධ විමර්ශන අංශය 

- විමශ්ෂ අපරාධ විමර්ශන අංශය 

- මකාට්ඨාශ බුද්ධි අංශය 

- සන්නිමේදන මධයස්ථානය 

- මක්ෂ්ත්ර පරිසර ඒකකය 
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා 
මපාලිසිය  ා නිල නිවාස 
ප්රතිස්ථාපනය 

මපාලිස් මදපාර් මම්න්තුව , 
ආරක්ෂක  අමා යාංශය 

මල්කම් , ආරක්ෂක 
අමා යාංශය 

  
  
▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 
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භූමි අලංකරණ වයාපෘතිය    

 
 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  
මරෝ ලට යාෙඳ සිරිසර කුඹුරු  යාමයහි  ඇවිදින මං තීරු සංවර්ධනය  ා භූ ඇල 
මදපස භූ දර්ශන  ලයන්.  
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය  (Project Location)  
  

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත  -  වාණිජ සංවර්ධනය , කුරුණෑගල ශික්ෂණ මරෝ ලට  
යාෙදව පිහිටා ඇ .  

 
▪ වයාපෘති වර්ගය   -   භූදර්ශන කලමණාකරන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අංශ   -   භූ දර්ශන/ සමාජ /  මභෞතික අපරවු    ප සුකම්  
සංවර්ධනය                   

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- නාගරික ජන ාවට වයායාම කටයුතු සඳ ා අවශය ප සුකම් සැපයීම 

- මපාදු වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම.  
- දර්ශණය විමම් සැලැස්ම �යාත්මක කිරිම. 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

මරෝ ල අවට ප්රමද්ශමේ වා න නැවතුම්  ා වයායාම කටයුතු සඳ ා ප සුකම් 
මනාමැති ෙැවින්, ප සුකම් ලොදිමම්  ැකියාව ඇ , වගා කල  ැකි කුඹුරු ඉඩමක් 
ෙැවින් වගාවන් සහි ව නාගරික කටයුතු සද ා මයාදා ගැනීමට  ැක. ඇතුගල 
දර්ශණය විමම් සැලැස්ම �යාත්මක කිරිමම්  ැකියාව පවති. 

 

 

පුවක්ගස් හන්දිය  

රයෝජිත ඉඩම  

06 jk mßÉfþoh
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▪ වයාපෘති කාලය  -  මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -  ම  නගර සභාව/ නාගරික සංවර්ධන  

           අධිකාරිය/ ම ා භාණඩාගාරය  

 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

කුඹුරු වටා ඇවිදින මංතිරු සකස් කිරිම, ප්රධාන මාර්ගයට යාෙදව මගාඩනැගිලි සීමාමවන් පිට  අඩි 
90ක පළලින් යුතු භූමිය මගාඩකර වා න නැවතුම් සඳ ා මයාදා ගැනිම, කුඹූරු  කාෙණික වගාවන් 
සහි  ප්රමද්ශ මලස සංවර්ධනය කිරිම. 
 

▪ වයාපෘති  ඉතිහාසය 

මමම වයාපෘතිය 2014 වර්ෂමේ දී පමණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  දුනාගත් වයාපෘතියක් වන 
අ ර, සැලසුම් සකස් කර ඇ . ඇවිදීමම් මං තීරු සකස් කිරිම, ආරම්භ කර තිබුණද දැනට වයාපෘතිය 
නැවති ඇ . 
 

▪ වර්තමාන තත්වය 
කුඹුරු ඉඩමමහි මකාටසක් දැනටමත් මගාඩකර ඇ .  
 
 

▪ පිරිසැලසුම් සිතියම  
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▪ වයාපෘති කාලය  -  මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -  ම  නගර සභාව/ නාගරික සංවර්ධන  

           අධිකාරිය/ ම ා භාණඩාගාරය  

 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

කුඹුරු වටා ඇවිදින මංතිරු සකස් කිරිම, ප්රධාන මාර්ගයට යාෙදව මගාඩනැගිලි සීමාමවන් පිට  අඩි 
90ක පළලින් යුතු භූමිය මගාඩකර වා න නැවතුම් සඳ ා මයාදා ගැනිම, කුඹූරු  කාෙණික වගාවන් 
සහි  ප්රමද්ශ මලස සංවර්ධනය කිරිම. 
 

▪ වයාපෘති  ඉතිහාසය 

මමම වයාපෘතිය 2014 වර්ෂමේ දී පමණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  දුනාගත් වයාපෘතියක් වන 
අ ර, සැලසුම් සකස් කර ඇ . ඇවිදීමම් මං තීරු සකස් කිරිම, ආරම්භ කර තිබුණද දැනට වයාපෘතිය 
නැවති ඇ . 
 

▪ වර්තමාන තත්වය 
කුඹුරු ඉඩමමහි මකාටසක් දැනටමත් මගාඩකර ඇ .  
 
 

▪ පිරිසැලසුම් සිතියම  
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  
 

  

  

  

  

  

  

  

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

කුඹුරු  යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමම්දී ජලාපව න 
සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය. 

 

  

6.6.31  වයාපෘති 30     

ඉඩම් රරජිස්රාර් කාර්යාලය පිහිටි ඉඩම සංවර්ධනය කිරීම  

  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

  ඉඩම් මරජිස්ට්රාර් කාර්යාලය පිහිටි ඉඩම වාණිජ සංවර්ධනයක් සහි ව කුඩා 
උදයානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම.   

  

▪ ප්රරේශ   -  කුරුණෑගල - දඹුල්ල මාර්ගය 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම මගාඩකර 
සංවර්ධනය කිරිම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (පලාත්) 

ඇවිදින මං තීරු සකස් 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

 

මයෝජි  ඉඩම  
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා -   වාණිජ 

▪ වයාපෘති වර්ගය -   ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අංශය                 -   භූ දර්ශන / ආර්ික  

▪ වයාපෘති අරමුණ  

- දඹුල්ල මාර්ගමේ සිට නගරමේ පිවිසුම වශමයන් මමම ස්ථානය නගරයට 
අලංකාරයක් ලැමෙන පරිදි උදයානයක් මලස සකස් කිරීම.  

- පුරා විදයාත්මක මගාඩනැගිලි සංරක්ෂණය කරමින් වාණිජ සංවර්ධනය සද ා 
මයාදා ගැනීම.  

- දඹුල්ල මාර්ගමේ ෙස් රථ නැවතුම් ස්ථානයක් මනාමැති අ ර, එම සපුරාලීම.  
 
▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

වර් මානමේ මලාරි රථ යනාදිය නව ා මමම ස්ථානය අවිධිමත්  ත්ත්වමේ 
පවතින අ ර, මමම �මකෝණාකාර ඉඩමමහි විශාල සංවර්ධනයක් සඳ ා ද 
ඉඩකඩ මනාමැ . ඒ අනුව දඹුල්ල මාර්ගමේ ෙස් නැවතුම්පලත් සමඟ කුඩා 
උදයානයක් මලස නගර පිවිසුම සකස් කිරීම මයෝගය මේ. සංරක්ි  මගාඩනැගිලි 
ආරක්ෂා කරගනිමින් වාණිජ සංවර්ධනය සද ා මයාදාග   ැක.  

▪ වයාපෘති කාලය   -   මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -   කුරුණෑගල ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති විස්තරය  --        

- දඹුල්ල මාර්ගමේ ෙස්රථ සඳ ා කුඩා ෙස්නැවතුම්පලක් ඉදිකිරීම  
- අසුන් ගැනීම සඳ ා ෙංකු යනාදිය ඉදිකිරීම.  
- ගස් වවා උදයානයක් මලස සකස් කිරීම. 
 

▪ වර්තමාන තත්වය  -   වා න නැවතුමක් මලස පවතී.  
                                           නි ම ල් කාර්යාල මගාඩනැගිල්ලක් පවතී.  
▪ සංකල්පිත සැකසුම්   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

මුලාශ්රය : "http://plannersweb.com/2014/01/tactical-urbanism-public-vandalism/" “Tactical 
Urbanism" or Public Vandalism? – PlannersWeb 

 

     

 
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

පැරණි මගාඩනැගිලි 
සංරක්ෂණය කර සුදුසු 
භාවි යට මයාදා ගැනීම 

කුරුණෑගල ම  නගර 
සභාව 

නගරාධිපති/නාගරික 
මකාමසාරිස් 

අසුන් ගැනීමට සුදුසු ස්ථාන 
සකස් කිරීම  ා භුමිය සකස් 
කිරිම. 

කුරුණෑගල ම  නගර 
සභාව 

නගරාධිපති/ නාගරික 
මකාමසාරිස් 

ගස් වවා උදයානය සකස් 
කිරීම. 

කුරුණෑගල ම  නගර 
සභාව 

නගරාධිපති/ නාගරික 
මකාමසාරිස් 

  

6.6.32  වයාපෘතිය 31   

රහරලියාවල කර්මාන්තපුරය  පුළුල්කිරිම.. 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

 ම රලියාවල කර්මාන් පුරයට යාෙද ඉඩම අත්පත් කරමගන කර්මාන් පුරය 

 පුළුල්කිරිම. 
 

▪ ප්රරේශ      -  මල්කඩුවාව - අලමකාලමදණිය මාර්ගය 

 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා -   වාණිජ 

▪ වයාපෘති වර්ගය -   ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අංශය                 -   භූ දර්ශන / ආර්ික  

▪ වයාපෘති අරමුණ  

- දඹුල්ල මාර්ගමේ සිට නගරමේ පිවිසුම වශමයන් මමම ස්ථානය නගරයට 
අලංකාරයක් ලැමෙන පරිදි උදයානයක් මලස සකස් කිරීම.  

- පුරා විදයාත්මක මගාඩනැගිලි සංරක්ෂණය කරමින් වාණිජ සංවර්ධනය සද ා 
මයාදා ගැනීම.  

- දඹුල්ල මාර්ගමේ ෙස් රථ නැවතුම් ස්ථානයක් මනාමැති අ ර, එම සපුරාලීම.  
 
▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

වර් මානමේ මලාරි රථ යනාදිය නව ා මමම ස්ථානය අවිධිමත්  ත්ත්වමේ 
පවතින අ ර, මමම �මකෝණාකාර ඉඩමමහි විශාල සංවර්ධනයක් සඳ ා ද 
ඉඩකඩ මනාමැ . ඒ අනුව දඹුල්ල මාර්ගමේ ෙස් නැවතුම්පලත් සමඟ කුඩා 
උදයානයක් මලස නගර පිවිසුම සකස් කිරීම මයෝගය මේ. සංරක්ි  මගාඩනැගිලි 
ආරක්ෂා කරගනිමින් වාණිජ සංවර්ධනය සද ා මයාදාග   ැක.  

▪ වයාපෘති කාලය   -   මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -   කුරුණෑගල ම  නගර සභාව 

▪ වයාපෘති විස්තරය  --        

- දඹුල්ල මාර්ගමේ ෙස්රථ සඳ ා කුඩා ෙස්නැවතුම්පලක් ඉදිකිරීම  
- අසුන් ගැනීම සඳ ා ෙංකු යනාදිය ඉදිකිරීම.  
- ගස් වවා උදයානයක් මලස සකස් කිරීම. 
 

▪ වර්තමාන තත්වය  -   වා න නැවතුමක් මලස පවතී.  
                                           නි ම ල් කාර්යාල මගාඩනැගිල්ලක් පවතී.  
▪ සංකල්පිත සැකසුම්   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

මුලාශ්රය : "http://plannersweb.com/2014/01/tactical-urbanism-public-vandalism/" “Tactical 
Urbanism" or Public Vandalism? – PlannersWeb 

 

     

 
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

පැරණි මගාඩනැගිලි 
සංරක්ෂණය කර සුදුසු 
භාවි යට මයාදා ගැනීම 

කුරුණෑගල ම  නගර 
සභාව 

නගරාධිපති/නාගරික 
මකාමසාරිස් 

අසුන් ගැනීමට සුදුසු ස්ථාන 
සකස් කිරීම  ා භුමිය සකස් 
කිරිම. 

කුරුණෑගල ම  නගර 
සභාව 

නගරාධිපති/ නාගරික 
මකාමසාරිස් 

ගස් වවා උදයානය සකස් 
කිරීම. 

කුරුණෑගල ම  නගර 
සභාව 

නගරාධිපති/ නාගරික 
මකාමසාරිස් 

  

6.6.32  වයාපෘතිය 31   

රහරලියාවල කර්මාන්තපුරය  පුළුල්කිරිම.. 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

 ම රලියාවල කර්මාන් පුරයට යාෙද ඉඩම අත්පත් කරමගන කර්මාන් පුරය 

 පුළුල්කිරිම. 
 

▪ ප්රරේශ      -  මල්කඩුවාව - අලමකාලමදණිය මාර්ගය 

 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද  ඉඩම්  භාවිතා -  මමම ඉඩමට යාෙදව කර්මාන් පුරය  පිහිටා  ඇ . 

▪ වයාපෘති  වර්ගය  -  ආර්ික  සංවර්ධන සැලැසම් 

▪ වයාපෘති අංශය  -  ආර්ීක/ මභෞතික අපරවු  ප සුකම්  

                                                      සංවර්ධනය  

▪ වයාපෘති අරමුණ  
- ම රලියාවල කර්මාන් පුරය සඳ ා පවතින ඉඩම් ඉල්ලුම සපුරාලීම. 
- රැකියා වියුක්තිකයන් සද ා රැකියා අවස්ථා බිහිකිරිම. 
- කාර්මික රැකියා නියුක්තිය ඉ ල නංවාලමින්  ආර්ිකය විවිධාංගිකරණයට ලක් 
කිරිම. 
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

ම රලියාවල කර්මාන් පුරය මයෝජි  මංතීරු 02 කින් යුතු ොහිර විකල්ප මාර්ගයට 
ආසන්නමේ පිහිටා ඇති අ ර මයෝජි  අධිමේගි මාර්ගමේ අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථාන 
වන ගැට්ටුවාන  ා දංමොක්ක ආසන්නමේ  පිහිටා ඇති ෙැවින්, අමුද්රවය ආනයනය කිරීම. 
නිෂප්ාදන අපනයන කිරිම යනාදීය කාර්යක්ෂමව සිදුකර ගැනිමම්  ැකියාව ඇ .  එමමන්ම 
මකාළඹට  ා  දාසන්න ප්රමද්ශයන්ට සාමපක්ෂව අඩු මුදලට කුරුණැගල ප්රමද්ශමයන් 
ඉඩම් ලො ග   ැකි නිසා අමයෝජකයින්මේ ආකර්ෂණය කුරුණෑගල නගරයට ලො 
ගැනිමම්  ැකියාව පවති. 
 

▪ වර්තමාන  ඉඩම්  හිමිකම      -  පුද්ගලික 

▪ වයාපෘති කාලය       -  මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය       -  වයඹ පළාත් සභාව 

▪ වයාපෘති විස්තරය      -  කර්මාන්  ශාලා සඳ ා අවශය අපරවූ   
ප සුකම් සහි ව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම.   

                                                      -  ඉඩම් ස න ක්රමයට ආමයෝජකයින්ට  
ලොදිම. 

-  ෙදු ස න, ණය මගවීම සඳ ා ස න කාල   
සිමාවක්  ා දිරි ගැන්විම. 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් පවරා ගැනිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම් සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ) 

ඉඩම් ෙදුදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

 

• රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ 

- කුඹුරු යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමම් දී ජලාපව න 
සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය.  

- මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීමම් දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 
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▪ යාබද  ඉඩම්  භාවිතා -  මමම ඉඩමට යාෙදව කර්මාන් පුරය  පිහිටා  ඇ . 

▪ වයාපෘති  වර්ගය  -  ආර්ික  සංවර්ධන සැලැසම් 

▪ වයාපෘති අංශය  -  ආර්ීක/ මභෞතික අපරවු  ප සුකම්  

                                                      සංවර්ධනය  

▪ වයාපෘති අරමුණ  
- ම රලියාවල කර්මාන් පුරය සඳ ා පවතින ඉඩම් ඉල්ලුම සපුරාලීම. 
- රැකියා වියුක්තිකයන් සද ා රැකියා අවස්ථා බිහිකිරිම. 
- කාර්මික රැකියා නියුක්තිය ඉ ල නංවාලමින්  ආර්ිකය විවිධාංගිකරණයට ලක් 
කිරිම. 
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

ම රලියාවල කර්මාන් පුරය මයෝජි  මංතීරු 02 කින් යුතු ොහිර විකල්ප මාර්ගයට 
ආසන්නමේ පිහිටා ඇති අ ර මයෝජි  අධිමේගි මාර්ගමේ අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථාන 
වන ගැට්ටුවාන  ා දංමොක්ක ආසන්නමේ  පිහිටා ඇති ෙැවින්, අමුද්රවය ආනයනය කිරීම. 
නිෂප්ාදන අපනයන කිරිම යනාදීය කාර්යක්ෂමව සිදුකර ගැනිමම්  ැකියාව ඇ .  එමමන්ම 
මකාළඹට  ා  දාසන්න ප්රමද්ශයන්ට සාමපක්ෂව අඩු මුදලට කුරුණැගල ප්රමද්ශමයන් 
ඉඩම් ලො ග   ැකි නිසා අමයෝජකයින්මේ ආකර්ෂණය කුරුණෑගල නගරයට ලො 
ගැනිමම්  ැකියාව පවති. 
 

▪ වර්තමාන  ඉඩම්  හිමිකම      -  පුද්ගලික 

▪ වයාපෘති කාලය       -  මධය කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය       -  වයඹ පළාත් සභාව 

▪ වයාපෘති විස්තරය      -  කර්මාන්  ශාලා සඳ ා අවශය අපරවූ   
ප සුකම් සහි ව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම.   

                                                      -  ඉඩම් ස න ක්රමයට ආමයෝජකයින්ට  
ලොදිම. 

-  ෙදු ස න, ණය මගවීම සඳ ා ස න කාල   
සිමාවක්  ා දිරි ගැන්විම. 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් පවරා ගැනිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම් සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ) 

ඉඩම් ෙදුදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

 

• රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ 

- කුඹුරු යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමම් දී ජලාපව න 
සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය.  

- මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීමම් දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 
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උඩව�රපාල �ඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරිම  

  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව   -  උඩවල්මපාල පුරන්වූ කුඹුර �ඩාපිටියක් මලස  

සංවර්ධනය කිරිම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය        --  

▪ ප්රරේශ         -  දකුණු රවුම් පාර 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත 

රජමේ කාර්යාල, මන්වාසික , කුඹුරු යනාදිය සහි  මිශ්ර සංවර්ධන කටයුතු (මමම 
ඉඩමට ඉදිරිපසින් මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය වැටී ඇ .) 

වයාපෘති සාධාරණීකරණය  

▪ වයාපෘති  වර්ගය -  විවෘ  භූමි සැලැස්ම 

▪ වයාපෘති දර්ශනය -  සමාජ අපරවු  ප සුකම් සංවර්ධනය  

▪ වයාපෘති අරමුණ  

 කුරුණෑගල නගරය සඳ ා අ යාවශය මපාදු �ඩා පිටියක අවශය ාවය සපුරාලීම.  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 
නගර සභාව සතු මා�ගාපිටිය �ඩාංගනය ජාතික මට්ටමම් මළල �ඩා සඳ ා  
�ඩාපිටියක් මලස සංවර්ධනය කිරිමට මයෝජි  බැවින් මපාදු ම ජන ාවට �ඩා කිරිම , 
උත්සව පැවැත්වීම සඳ ා මපාදු ස්ථානයක් අවශයය. ඒ සඳ ා මමම �ඩා පිටිය මයෝජනා 
කර ඇ .  
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වයාපෘති විස්තරය 

▪ වයාපෘතිකාලය -  මයධ කාලීන  

▪ මූලය ක්රමය   

ම  නගර සභාව කුරුණෑගල , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,  ම ා භාණඩාගාරය 
 

▪ වයාපෘති විස්තරය      

අත් රින ලද කුඹුරු ඉඩම් මගාඩකිරීමම් ස  සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාමේ 
ජලාපව න සැලැස්මට අනුව මගාඩකර අවශය  �ඩාගාරයක්  සහි ව ක්රිඩා පිටියක් 
මලස  සංවර්ධනය කිරිම. 
  

▪ වර්තමාන තත්වය         -  අත්  රින ලද මුඩු කුඹුරු ඉඩම් 

▪ නිර්රේශිත ආයතන 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය    බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ පළාත්) 

ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිම ම  නගර සභාව නාගරික මකාමසාරිස් 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ   

- කුඹුරු  ප ත් බිම් යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමම් දී ජලාපව න 
සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය.  

- මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 
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පවතින පාසල්වල රභෞතික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිරම් වයාපෘති 

 

අධයාපන ප සුකම් සංවර්ධන සැලැස්ම තුලින්  දුනාගත් පාසල් සඳ ා මගාඩනැගිලි 
යනාදි මභෞතික ප සුකම් සංවර්ධනය කිරිම . අධයාපන අමා යාංශය මඟින් �යාත්මක 
කල යුතු වයාපෘතියකි. 
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රයෝජිත රජපිහිල්ල උපකාරක පංති මධයස්ථානය  

වයාපෘති මයෝජනාව දැනට ම ා නගර සභාව සතු ම නුවර කුරුණෑගල මාර්ගමයන් 
ප්රමේශය ලොග   ැකි මපෞද්ගිලක ෙස් රථ නැවතුමක් මලස පවතින ඉඩමමහි උපකාරක 
පංති ම ල් මගාඩනැගිල්ලක් සංවර්ධනය කිරීම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

▪ ප්රරේශ     -    කුරුණෑගල ම නුවර මාර්ගය  ා රජපිහිල්ල  

        මාර්ගය 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත -  මිශ්ර සංවර්ධන 

▪ වයාපෘති වර්ගය  -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- නගරමේ මපෝෂක ප්රමද්ශමේ සිසුන්ට ඉ ල ගුණාත්මක  ත්ත්වමේ 
උපකාරක පංති ප සුකම් සැපයීම. 

- නගරමේ ස   මපෝෂක ප්රමද්ශමේ සිටින සිසුන්මේ අධයාපන මට්ටම ඉ ල 
නැංවීම.  

- උපකාරක පංති  ශාලා ෙදුදීම මඟින්  ආදායම උපයා ගැනීම. 
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වයාපෘති විස්තරය 

▪ වයාපෘතිකාලය -  මයධ කාලීන  

▪ මූලය ක්රමය   

ම  නගර සභාව කුරුණෑගල , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,  ම ා භාණඩාගාරය 
 

▪ වයාපෘති විස්තරය      

අත් රින ලද කුඹුරු ඉඩම් මගාඩකිරීමම් ස  සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාමේ 
ජලාපව න සැලැස්මට අනුව මගාඩකර අවශය  �ඩාගාරයක්  සහි ව ක්රිඩා පිටියක් 
මලස  සංවර්ධනය කිරිම. 
  

▪ වර්තමාන තත්වය         -  අත්  රින ලද මුඩු කුඹුරු ඉඩම් 

▪ නිර්රේශිත ආයතන 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය    බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ පළාත්) 

ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිම ම  නගර සභාව නාගරික මකාමසාරිස් 

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ   

- කුඹුරු  ප ත් බිම් යනාදිය මගාඩකර මාර්ග සංවර්ධනය කිරිමම් දී ජලාපව න 
සැලැස්මට අනුකුලව සිදුකල යුතුය.  

- මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය. 

 
 
 
 
 

6.6.34  වයාපෘති 33   

 

පවතින පාසල්වල රභෞතික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිරම් වයාපෘති 

 

අධයාපන ප සුකම් සංවර්ධන සැලැස්ම තුලින්  දුනාගත් පාසල් සඳ ා මගාඩනැගිලි 
යනාදි මභෞතික ප සුකම් සංවර්ධනය කිරිම . අධයාපන අමා යාංශය මඟින් �යාත්මක 
කල යුතු වයාපෘතියකි. 

 

 

 

 

     

 
 

6.6.35  වයාපෘති 34  

රයෝජිත රජපිහිල්ල උපකාරක පංති මධයස්ථානය  

වයාපෘති මයෝජනාව දැනට ම ා නගර සභාව සතු ම නුවර කුරුණෑගල මාර්ගමයන් 
ප්රමේශය ලොග   ැකි මපෞද්ගිලක ෙස් රථ නැවතුමක් මලස පවතින ඉඩමමහි උපකාරක 
පංති ම ල් මගාඩනැගිල්ලක් සංවර්ධනය කිරීම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

▪ ප්රරේශ     -    කුරුණෑගල ම නුවර මාර්ගය  ා රජපිහිල්ල  

        මාර්ගය 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත -  මිශ්ර සංවර්ධන 

▪ වයාපෘති වර්ගය  -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- නගරමේ මපෝෂක ප්රමද්ශමේ සිසුන්ට ඉ ල ගුණාත්මක  ත්ත්වමේ 
උපකාරක පංති ප සුකම් සැපයීම. 

- නගරමේ ස   මපෝෂක ප්රමද්ශමේ සිටින සිසුන්මේ අධයාපන මට්ටම ඉ ල 
නැංවීම.  

- උපකාරක පංති  ශාලා ෙදුදීම මඟින්  ආදායම උපයා ගැනීම. 
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

කුරුණෑගල ම නුවර මාර්ගය ආ� ව උපකාරක පංති  වැඩි වශමයන් වයාප ව 
පවතින අ ර,  සිසුන් සඳ ා අ යාවශය  අපරවූ  ප සුකම් මනාමැතිව එම 
ස්ථාන සංවර්ධනය වී ඇති ෙව නිරික්ෂණය මේ. කැකිරාව, දඹුල්ල, අනුරාධපුරය 
වැනි දුර පළාත් වලින් උපකාරක පංති සඳ ා පැමිමණන සිසුන්ට ෙස් 
නැවතුම්පමල් සිට පයින් යා  ැකි දුරකින් අපරවූ  ප සුකම් සහි ව මමම 
ස්ථානමයහි උපකාරක පංති මධයස්ථානයක් ඉදිකිරිම මඟින් භූමිය ප්රශස්ථ 
භාවි යට මයාදා ග   ැක. දැනට මමම ස්ථානමේ නව ා  ෙන මපෞද්ගලික ෙස් 
සඳ ා ෙස් නැවතුම් ස්ථානයක් මයෝජනා කර ඇ .  

▪ වයාපෘති විස්තරය 

▪ වයාපෘතිකාලය        -  මකටි කාලීන  

▪ මූලය ක්රමය      -  කුරුණෑගල ම  නගර සභාව, මපෞද්ගලික ආමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

ප්රමාණවත් වා න නැවතුම් සනීපාරක්ෂක ප සුකම් සහි ව උපකාරක පංති සඳ ා 
ම ල් මගාඩනැගිලි ඉදිකර ෙදුදීම. 
  

▪ වර්තමාන ඉඩම් තත්වය    -  මපෞද්ගලික ෙස් රථ නැවතුම්  
        ස්ථානය 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

වයාපෘතිය සැලසුම් කිරීම , 
මගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම  

ම  නගර සභාව  නගරාධිපති / නාගරික 
මකාමසාරිස්  
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▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

කුරුණෑගල ම නුවර මාර්ගය ආ� ව උපකාරක පංති  වැඩි වශමයන් වයාප ව 
පවතින අ ර,  සිසුන් සඳ ා අ යාවශය  අපරවූ  ප සුකම් මනාමැතිව එම 
ස්ථාන සංවර්ධනය වී ඇති ෙව නිරික්ෂණය මේ. කැකිරාව, දඹුල්ල, අනුරාධපුරය 
වැනි දුර පළාත් වලින් උපකාරක පංති සඳ ා පැමිමණන සිසුන්ට ෙස් 
නැවතුම්පමල් සිට පයින් යා  ැකි දුරකින් අපරවූ  ප සුකම් සහි ව මමම 
ස්ථානමයහි උපකාරක පංති මධයස්ථානයක් ඉදිකිරිම මඟින් භූමිය ප්රශස්ථ 
භාවි යට මයාදා ග   ැක. දැනට මමම ස්ථානමේ නව ා  ෙන මපෞද්ගලික ෙස් 
සඳ ා ෙස් නැවතුම් ස්ථානයක් මයෝජනා කර ඇ .  

▪ වයාපෘති විස්තරය 

▪ වයාපෘතිකාලය        -  මකටි කාලීන  

▪ මූලය ක්රමය      -  කුරුණෑගල ම  නගර සභාව, මපෞද්ගලික ආමයෝජන 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

ප්රමාණවත් වා න නැවතුම් සනීපාරක්ෂක ප සුකම් සහි ව උපකාරක පංති සඳ ා 
ම ල් මගාඩනැගිලි ඉදිකර ෙදුදීම. 
  

▪ වර්තමාන ඉඩම් තත්වය    -  මපෞද්ගලික ෙස් රථ නැවතුම්  
        ස්ථානය 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

වයාපෘතිය සැලසුම් කිරීම , 
මගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම  

ම  නගර සභාව  නගරාධිපති / නාගරික 
මකාමසාරිස්  
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වැේ ගල සහ ආඳා ගල සම්බන්ධ කර ඉදිකරන රක්බල් කාර් වයාපෘතිය  

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  
කුරුණෑගල නගරමේ ඉ ා දර්ශනීය ස්ථානයක් වන වැව පරිශ්රය ආ� ව ඇති 
ස්වභාවිකව ගල් සම්ෙන්ද කරමින් මක්ෙල් කාර් වයාපෘතියක් ඉදි කිරීම   
 

  

▪ වයාපෘති ස්ථානය  

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ වයාපෘති වර්ගය  -   මභෞතික සංවර්ධනයන්    

▪ වයාපෘති අංශ  -   ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම්   

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- කුරුණෑගල නගරය සද ා සංචාරක ආකර්ෂණය ඉ ල නැංවීම.  
- නගරමයහි ආර්ිකය ඉ ල නැංවීමට උපකාරී වීම.  

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

කුරුණෑගල නගරය ම ා නගරයක් මලස සංවර්ධනය වීමට සැලසුම් සකස් කර 
ඇති ෙැවින් ඉදිරිමේදී නගරය තුලට විශාල ජනග නයක් (ලක්ෂ ප ක් පමණ) 
සංසරණ ජනග නය මලස පැමිමණ ැයි ගණන් ෙලා ඇ . ඔවුනට අවශය මස්වා 
වලින් සමන්වි  අංග සම්ූර්ණ නගරයක් මලස කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය 
වනවිට මමවැනි විසල් වයාපෘතියක්  දුන්වාදීම තුලින් මුළු රමටහිම ආකර්ෂණය 
ලැමෙ ැයි අමපක්ෂා කල  ැක. 
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▪ මූලය ක්රමය  -  පුද්ගලික   

 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

මපෞද්ගලික ආමයෝජකමයක්  ර ා මක්ෙල් කාර් වයාපෘතිය සැලසුම්කර 
සංවර්ධනය කිරීමට අවස්ථාව මදනු ලැමබ්.  
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු    අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

වයාපෘතිය සැලසුම් කිරීම  
 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (පලාත්) 

  

  
  

6.6.37  වයාපෘති 36 

වැේ ගල ආ�තව පරිසර හිතකාමී රහෝටල් වයාපෘතිය 

 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  
වැේ ගල ස  කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ� ව පරිසර හි කාමී ම ෝටලයක් 
සංවර්ධනය කිරීම.   

 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත             -  වාණිජ සංවර්ධනය , මන්වාසික සංවර්ධනයන්   

▪ වයාපෘති වර්ගය  -   මභෞතික සංවර්ධනයන්    
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▪ මූලය ක්රමය  -  පුද්ගලික   

 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

මපෞද්ගලික ආමයෝජකමයක්  ර ා මක්ෙල් කාර් වයාපෘතිය සැලසුම්කර 
සංවර්ධනය කිරීමට අවස්ථාව මදනු ලැමබ්.  
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු    අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

වයාපෘතිය සැලසුම් කිරීම  
 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (පලාත්) 
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වැේ ගල ආ�තව පරිසර හිතකාමී රහෝටල් වයාපෘතිය 

 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  
වැේ ගල ස  කුරුණෑගල වැව පරිශ්රය ආ� ව පරිසර හි කාමී ම ෝටලයක් 
සංවර්ධනය කිරීම.   

 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිත             -  වාණිජ සංවර්ධනය , මන්වාසික සංවර්ධනයන්   

▪ වයාපෘති වර්ගය  -   මභෞතික සංවර්ධනයන්    

     

 
 

▪ වයාපෘති අංශ  -   ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම   

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- නගරයට අ යාවශය සුමඛෝපමභෝගි ම ෝටල්  ා නවා ැන් ප සුකම් 
ලොදීම 

- කුරුණෑගල නගරය ආ� ව දර්ශනීය ස්ථානයක් නිර්මාණය කිරීම  
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

කුරුණෑගල නගරමයහි වැව පරිශ්රය ආ� ව සංවර්ධනය වන ම ෝටල් 
වයාපෘතියක් වන අ ර, එනම් නගරමයහි වැඩිම සංචාරක ආකර්ශනයක් ඇති 
ස්ථානයක් මේ. වැව වටා ඉදිමකාට ඇති ඇවිදින මංතීරු  ා වයායාම මධයස්ථාන 
 ා සමගාමීව  ඊට වඩාත් ගැලමපන වයාපෘතියකි.  
 

▪ මූලය ක්රමය  -  පුද්ගලික ආමයෝජකයින්   

▪ වයාපෘති විස්තරය  

වැේ ගල ආ� ව ඉදිවන වයාපෘතියක් වන ෙැවින් පරිසරයට  ානි මනාවන 
ආකාරයට පරිසර හි කාමී මලස ම ෝටල් වයාපෘතිය සැලසුම් කර මපෞද්ගලික 
ආමයෝජකයකු  ර ා �යාත්මක කිරීමට ඇති වයාපෘතියකි.  

▪ සංකල්පීය සැලැස්ම  
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▪ නිර්රේශිත ආයතන 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය    බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

මගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම මපෞද්ගලික ආමයෝජන  

 

පරධාන පරමේශ

ශාලාව  

පරධාන උත්සව ශාලාව 

කාමර 

පිහිනුම්  තටාකය 

කබානා  
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තරු පංතිරේ රහෝටලය සංවර්ධනය කිරිම. (බඩගමුව)  

 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

ෙඩගමුව රක්ෂි ය ආසන්නමේ කුරුණෑගල වැවිලි සමාගමකට අයත් මපාල් 
ඉඩමමන් අක්කර 10 පමණ ම ෝටල් සංවර්ධන සඳ ා මයාදා ගැනීම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

▪ ප්රරේශ  

▪ පිහිටීම සිතියම  
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▪ බද ඉඩම් භාවිතා  
      ෙඩගමුව රක්ෂි යට මායිම්ව විශාල මපාල් ඉඩම් ආ� ව මමම ඉඩම පිහිටා ඇ . 
 

▪ වයාපෘති වර්ගය   - ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම්  

▪ වයාපෘති දර්ශනය   - මභෞතික අපරවු  ප සුකම් සංවර්ධනය  
 

▪ වයාපෘති අරමුණ  
නගරයට අ යාවශය සුමඛෝපමභෝගි ම ෝටල්  ා නවා ැන් ප සුකම් ලොදීම 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

මවළමගදර ක්රිඩාංගනය ජා යන් ර මට්ටමම් �ඩාංගනයක් මලස සංවර්ධනය 
කිරිමට මයෝජි  අ ර, ක්රිඩකයින් සඳ ා එයට ආසන්නමේ ම ෝටල්  ා නවා ැන් 
ප සුකම් ලොදිය යුතුය. ඒ සඳ ා ෙඩගමුව රක්ි ය ආසන්නමේ නිස්කලංක 
ප්රමද්ශයක මමම වයාපෘතියට සුදුසු ඉඩම  ඳුනාමගන ඇ . කුරුණෑගල නගරමයහි 
 රු පන්තිමේ ම ෝටල් ප සුකම් මනාමැති ෙැවින්, එම ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම 
ලොදීම සද ා මමම වයාපෘතිය වැදගත් මේ. 

 

රයෝජිත ඉඩම  

බඩගමුව 
රක්ෂිතය   
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තරු පංතිරේ රහෝටලය සංවර්ධනය කිරිම. (බඩගමුව)  

 

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

ෙඩගමුව රක්ෂි ය ආසන්නමේ කුරුණෑගල වැවිලි සමාගමකට අයත් මපාල් 
ඉඩමමන් අක්කර 10 පමණ ම ෝටල් සංවර්ධන සඳ ා මයාදා ගැනීම. 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

▪ ප්රරේශ  

▪ පිහිටීම සිතියම  
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▪ බද ඉඩම් භාවිතා  
      ෙඩගමුව රක්ෂි යට මායිම්ව විශාල මපාල් ඉඩම් ආ� ව මමම ඉඩම පිහිටා ඇ . 
 

▪ වයාපෘති වර්ගය   - ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම්  

▪ වයාපෘති දර්ශනය   - මභෞතික අපරවු  ප සුකම් සංවර්ධනය  
 

▪ වයාපෘති අරමුණ  
නගරයට අ යාවශය සුමඛෝපමභෝගි ම ෝටල්  ා නවා ැන් ප සුකම් ලොදීම 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

මවළමගදර ක්රිඩාංගනය ජා යන් ර මට්ටමම් �ඩාංගනයක් මලස සංවර්ධනය 
කිරිමට මයෝජි  අ ර, ක්රිඩකයින් සඳ ා එයට ආසන්නමේ ම ෝටල්  ා නවා ැන් 
ප සුකම් ලොදිය යුතුය. ඒ සඳ ා ෙඩගමුව රක්ි ය ආසන්නමේ නිස්කලංක 
ප්රමද්ශයක මමම වයාපෘතියට සුදුසු ඉඩම  ඳුනාමගන ඇ . කුරුණෑගල නගරමයහි 
 රු පන්තිමේ ම ෝටල් ප සුකම් මනාමැති ෙැවින්, එම ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම 
ලොදීම සද ා මමම වයාපෘතිය වැදගත් මේ. 

 

රයෝජිත ඉඩම  

බඩගමුව 
රක්ෂිතය   

     

 
 

▪ වයාපෘති කාලය දීර්ඝ කාලීන  

▪ මූලය ක්රමය    

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අරමුදල්,  විමද්ශ ආමයෝජන කුරුණෑගල වැවිලි 
සමාගමට අයත් ඉඩමමන් අක්කර 10 ක් පමණ අත්පත් කරමගන මපාල් ගස් 
යනාදිය අවම වශමයන් ඉවත් කර ෙඩගමුව රක්ෂි ය  ා ගැලමපන පරිදි කාමර 
50කින් යුත් සුමඛෝපමභෝගි ම ෝටල් සංකිර්ණයක් ඉදිකිරිම සඳ ා ආමයෝජකයින් 
මව  ලොදීම. 

  

▪ වර්තමාන තත්වය  -   මපාල් ඉඩම  

▪ සංකල්පිත සැලැස්ම.  
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▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  ෙලයලත් පුද්ගලයා 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   පළාත් අධයක්ෂ  

මගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම මපෞද්ගලික ආමයෝජන  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ  

මගාඩනැගිලි ඉදි කිරීමම් දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසිවලට අනුකූල 
විය යුතුය 
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සාරගම වැව ආ�තව භුමි අලංකරණ වයාපෘතිය 

  
▪   

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  -  සාරගම වැව ආ� ව භූ දර්ශනය  කර ජන ාවට  
   විමේක  ා විමනෝද ප සුකම් ලොදීම.  
▪ වයාපෘති ස්ථානය 

▪ පිහිටීම සිතියම 

  

 

 

 

 

 

  

  uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා 

       තිත් වැල්ල ප්රමද්ශමේ පුත් ලම, කුරුණෑගල ප්රධාන මාර්ගය   

        ආ� ව පිහිට ඇ . 

▪ වයාපෘති අංශය  -  භූ දර්ශන/ සමාජ /  මභෞතික  

▪ වයාපෘති අරමුණ  - 

නාගරික ජන ාවට වයායාම කටයුතු  ා විමේකය සඳ ා අවශය ප සුකම් සැපයීම 

මපාදු වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම.  
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

නගර මධයයට  රමක් පරිභාහිරව ම ා මාර්ගයක් අසල පිහිටා ඇති ජලාශයක් 
ෙැවින්. නගරයට ඇදී එන ස  නගරමේ සිටින ජන ාවට විමේක ස  විමනෝද 
ප සුකම් සැපයිය  ැකි සුදුසුම ස්ථානයක් වීම. 

 

▪ වයාපෘති කාලය   -  මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -  පළාත් පාලන ආය නය 

▪ වර්තමාන තත්වය -  

මාර්ගය  ා වැව ආ� ව ඇති පදික මං තීරු සකසා ඇති නමුත් අවභාවි මේ 

පවතී.  

සාරගමවැව  
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සාරගම වැව ආ�තව භුමි අලංකරණ වයාපෘතිය 

  
▪   

▪ වයාපෘති රයෝජනාව  -  සාරගම වැව ආ� ව භූ දර්ශනය  කර ජන ාවට  
   විමේක  ා විමනෝද ප සුකම් ලොදීම.  
▪ වයාපෘති ස්ථානය 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා 

       තිත් වැල්ල ප්රමද්ශමේ පුත් ලම, කුරුණෑගල ප්රධාන මාර්ගය   

        ආ� ව පිහිට ඇ . 

▪ වයාපෘති අංශය  -  භූ දර්ශන/ සමාජ /  මභෞතික  

▪ වයාපෘති අරමුණ  - 

නාගරික ජන ාවට වයායාම කටයුතු  ා විමේකය සඳ ා අවශය ප සුකම් සැපයීම 

මපාදු වා න නැවතුම් ස්ථාන ලොදීම.  
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

නගර මධයයට  රමක් පරිභාහිරව ම ා මාර්ගයක් අසල පිහිටා ඇති ජලාශයක් 
ෙැවින්. නගරයට ඇදී එන ස  නගරමේ සිටින ජන ාවට විමේක ස  විමනෝද 
ප සුකම් සැපයිය  ැකි සුදුසුම ස්ථානයක් වීම. 

 

▪ වයාපෘති කාලය   -  මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -  පළාත් පාලන ආය නය 

▪ වර්තමාන තත්වය -  

මාර්ගය  ා වැව ආ� ව ඇති පදික මං තීරු සකසා ඇති නමුත් අවභාවි මේ 

පවතී.  

සාරගමවැව  

     

 
 

 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

- වැව වටා ඇවිදින මංතිරු සකස් කිරිම,  

- විමේක ගැනීම සද ා ෙංකු සවිකිරීම 

- ළමා උදයානය සකස ්කිරීම 

- වයායාම ප්රමද්ශ සකස ්කිරීම.  

 
▪ පවත්නා තත්ත්ව  පිරිසැලසුම් සිතියම  

 
 uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

 
▪ අනුමත කරන ආයතන  

 

කටයුතු  අදාල අධිකාරිය  බලයලත් පුේගලයා  

සැලසුම් සකස ්කිරීම  ා  
භූ දර්ශනය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය   
ප්රාමද්ශීය සභාව  

සභාපති ( ප්රා. ස) 
පළාත් අධයක්ෂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තිත්තවැල්ල වැව භූ දර්ශන වයාපෘතිය  



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

230 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh
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නයිලිය ප්රරේශරේ භාණ්ඩ ප්රවර්ධන මධයස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම.  
 
 
▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

අධිමේගී මාර්ග අන් ර් හුවමාරුව ආසන්නමේ  ඉඩම් අත්පත් කරමගන භාණඩ 
ප්රවර්ධන මධයස්ථානයක් මලස  සංවර්ධනය කිරිම. 
 

▪ ප්රරේශ    -   මයෝජි  විකල්ප මාර්ගය/ ම ්නමුල්ල මාර්ගය 

▪ පිහිටීම සිතියම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා  

මගවතු , මපාල්වතු යනාදි ප්රමද්ශයකි. මමම ඉඩම අධිමේගි මාර්ගමේ සිට මිටර් 200 
ක පමණ දුරින් පිහිටා ඇ .   

▪ වයාපෘති වර්ගය  -  ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම්  

▪ වයාපෘති දර්ශනය -  ආර්ික, සමාජ  ප සුකම් සංවර්ධනය  
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▪ වයාපෘති අරමුණ    

- ගමඩාල්, උළු, සිමමන්ති වැනි මගාඩනැඟිලි අමුද්රවය ෙහුල මපෝෂක  ප්රමද්ශයක 
කුරුණෑගල නගරය පිහිටීමත් වර් මානමේ පවතින වා න  ා අම ර මකාටස් 
අමලවිමේදී ශ්රි ලංකාව තුළ හිමි කරමගන ඇති ස්ථානයත් සමඟ අධිමේගී 
මාර්ගය ස  දුම්රිය මාර්ගය දිර්ඝ කිරිමම් වයාපෘතිය ප්රමයෝජනයට ගනිමින් 
ලංකාව පුරා භාණඩ මෙදා  ැරීමම් මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කිරීම. 

- අධිමේගී මාර්ගය, දුම්රිය මාර්ගය, ම ා මාර්ග තුලින් කුරුණෑගල නගරය 
හිමිකරමගන තිමෙන කාර්යක්ෂම  ප්රමේශ ප සුකම් නාගරික ආර්ිකයට මයාදා 
ගැනීම. 

- රැකියා අවස්ථාවන් බිහි කිරීම. 
 

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය  

- අධිමේගි මාර්ගය, දුම්රිය මාර්ගය  ා ම ා මාර්ග  ර ා ලංකාව පුරා භාණඩ 
මෙදා  ැරිමම්  ැකියාව පවතින ම යින් අධිමේගී මාර්ගමේ ගැට්ටුවාන  ා 
දම්මොක්ක අන් ර් හුවමාරු මධයස්ථානවලට ස  නයිලිය දුම්රිය ස්ථානය 
ආසන්නමේ නයිලිය ප්රමද්ශමේ භාණඩ මෙදා ැරීමම් මධයස්ථානයක් 
සංවර්ධනය කිරීම මමම වයාපෘතිය තුළින් ෙලාමපාමරාත්තු මේ. 

- කුරුණෑගල නගරය තුල ගෙඩා ප සුකම් සඳ ා පවතින වර් මාන ඉල්ලුමත් 
සමඟ අවිධිමත් ආකාරයට අමනකුත් භාවි යන්ට ගැටලුවක් මලස විසිරි 
පවතින ගෙඩා විධිමත් පරිදි සංවර්ධනය කිරිම. 

- වර් මානමේ දී උහුමීය  ප්රමද්ශමේ මර්ගු මදපාර් මම්න්තුමේ ද දායකත්වය 
සහි ව ගෙඩා සංකීර්ණයක් පවත්වාමගන යන අ ර එම මස්වාව පුළුල් කිරීමම් 
 ැකියාව 

 

▪ වයාපෘතිකාලය -  දීර්ඝ කාලීන 

 
▪ මූලය ක්රමය -  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියඅරමුදල් 

   -  මපෞද්ගලික අමයෝජන 

 
භාණඩ ගෙඩා කිරීම,  භාණඩ ඇසිරිමම්  ා, කන්මට්නර් අංගන  වැනි කටයුතු සඳ ා 
අක්කර 50 ක පමණ ඉඩම අත්පත් කරමගන සංවර්ධනය කර ආමයෝජකයින් මව  
ලොදීම. 
මම් සද ා  අක්කර 50 ක පමණ විශාලත්වයකින් යුතු භූමියක්  ඳුන්වා දි ඇති අ ර 
මමම වයාපෘතිය තුළින්  රැකියා අවස්ථාවන් විශාල ප්රමාණයක්ද උත්පාදනය කිරිමට 
අවස්ථාව උදාමේ. 
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▪ සංකල්පීය සැකසුම්   
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▪ රයෝජිත  සැලැසම්  හා  රගාඩනැිලි  සැලසුම්  අවශයතා  

 මිනින්මදෝරු සැලැස්ම  ා පිරිසැලසුම් සිතියම 
 
▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය    බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ පළා ) 

ඉඩම් ෙදුදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ    
 

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය 

 
 
 
 
 
 

 

 

     

 
 

6.6.41  වයපෘති 40      

බඩගමුව කැලය ආ�තව සංචාරක ප්රවර්ධන වයාපෘතිය   

  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව  
කුරුණෑගල නගරමේ ඉ ා දර්ශනීය ස්ථානයක් වන ෙඩගමුව කැලය ආ� ව සංචාරක 
ආකර්ෂණය කරගැනීමට  ැකිවන සංචාරක මාර්ග  ා ත්රාසජනක �යාකාරකම් ඇතුලත් 
වූ වයාපෘතිය. (රක්ි යට  ානි මනාවන පරිසර හි කාමී වයාපෘතියකි)  

 
  

▪ වයාපෘති ස්ථානය    
▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ වයාපෘති වර්ගය  -   මභෞතික සංවර්ධනයන්    

▪ වයාපෘති අංශ  -   ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම්   

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- කුරුණෑගල නගරය සද ා සංචාරක ආකර්ෂණය ඉ ල නැංවීම.  
- නගරමයහි ආර්ිකය ඉ ල නැංවීමට උපකාරී වීම.  

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

කුරුණෑගල නගරය ම ා නගරයක් මලස සංවර්ධනය වීමට සැලසුම් සකස් කර ඇති ෙැවින් 
ඉදිරිමේදී නගරය තුලට විශාල ජනග නයක් (ලක්ෂ ප ක් පමණ) සංසරණ ජනග නය 
මලස පැමිමණ ැයි ගණන් ෙලා ඇ . ඔවුනට අවශය මස්වා වලින් සමන්වි  අංග 
සම්ූර්ණ නගරයක් මලස කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය වනවිට මමවැනි විසල් 
වයාපෘතියක්  දුන්වාදීම තුලින් මුළු රමටහිම ආකර්ෂණය ලැමෙ ැයි අමපක්ෂා කල  ැක.  
 

කුරුණෑගල නගර මධය   
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▪ සංකල්පීය සැකසුම්   
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▪ රයෝජිත  සැලැසම්  හා  රගාඩනැිලි  සැලසුම්  අවශයතා  

 මිනින්මදෝරු සැලැස්ම  ා පිරිසැලසුම් සිතියම 
 
▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය    බලයලත් පුේගලයා  

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (ඉඩම්) 

ඉඩම් සංවර්ධනය කිරිම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයක්ෂ (වයඹ පළා ) 

ඉඩම් ෙදුදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

 

▪ රරගුලාසි සහ මාර්රගෝපරේශ    
 

මගාඩනැගිලි  ඉදි කිරීමම්දී  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නීති  ා මරගුලාසි  
වලට අනුකූල විය යුතුය 

 
 
 
 
 
 

 

 

     

 
 

6.6.41  වයපෘති 40      

බඩගමුව කැලය ආ�තව සංචාරක ප්රවර්ධන වයාපෘතිය   

  
▪ වයාපෘති රයෝජනාව  
කුරුණෑගල නගරමේ ඉ ා දර්ශනීය ස්ථානයක් වන ෙඩගමුව කැලය ආ� ව සංචාරක 
ආකර්ෂණය කරගැනීමට  ැකිවන සංචාරක මාර්ග  ා ත්රාසජනක �යාකාරකම් ඇතුලත් 
වූ වයාපෘතිය. (රක්ි යට  ානි මනාවන පරිසර හි කාමී වයාපෘතියකි)  

 
  

▪ වයාපෘති ස්ථානය    
▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ වයාපෘති වර්ගය  -   මභෞතික සංවර්ධනයන්    

▪ වයාපෘති අංශ  -   ආර්ික සංවර්ධන සැලැසම්   

▪ වයාපෘති අරමුණ 

- කුරුණෑගල නගරය සද ා සංචාරක ආකර්ෂණය ඉ ල නැංවීම.  
- නගරමයහි ආර්ිකය ඉ ල නැංවීමට උපකාරී වීම.  

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

කුරුණෑගල නගරය ම ා නගරයක් මලස සංවර්ධනය වීමට සැලසුම් සකස් කර ඇති ෙැවින් 
ඉදිරිමේදී නගරය තුලට විශාල ජනග නයක් (ලක්ෂ ප ක් පමණ) සංසරණ ජනග නය 
මලස පැමිමණ ැයි ගණන් ෙලා ඇ . ඔවුනට අවශය මස්වා වලින් සමන්වි  අංග 
සම්ූර්ණ නගරයක් මලස කුරුණෑගල නගරය සංවර්ධනය වනවිට මමවැනි විසල් 
වයාපෘතියක්  දුන්වාදීම තුලින් මුළු රමටහිම ආකර්ෂණය ලැමෙ ැයි අමපක්ෂා කල  ැක.  
 

කුරුණෑගල නගර මධය   
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▪ මූලය ක්රමය  -  පුද්ගලික   

▪ වයාපෘති විස්තරය  

මපෞද්ගලික ආමයෝජකමයක්  ර ා මමම  වයාපෘතිය සැලසුම්කර සංවර්ධනය 
කිරීමට අවස්ථාව මදනු ලැමබ්.  
 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  ෙලයලත් පුද්ගලයා 

වයාපෘතිය සැලසුම් කිරීම  
 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

අධයක්ෂ (පලාත්) 

 

 

6.6.42  වයාපෘතිය 41  

මුත්රතට්ටුගල ගුවන් පාලම ඉදිකිරිම.    

  

▪ වයාපෘතිරේ පිහිටීම  

▪ රයෝජිත ගුවන් පාලම   -  මුත්ම ට්ටුගල දුම්රිය  න්දිය 
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▪ වයාපෘතිරේ  අරමුණ  

දඹුල්ල මාර්ගය තුල ඇතිවිය  ැකි  වා න  දෙදය අවම කර ගැනීම.  

 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

දුම්රිය මාර්ගය , අම��ස්ස �කුණාමලය මාර්ගය(A006) ර ා මුත්ම ට්ටුගල 
ප්රමද්ශමේදී ගමන් කිරීම නිසා දිනකට මමම දුම්රිය  රස් මාර්ගය  ැටවරක් පමණ 
වැසිමට සිදුවීම ම  මමම මාර්ගමේ සුමට ප්රවා නය සඳ ා ොධාවක් වී ඇ . 
එමමන්ම අධිමේගී මාර්ගමේ අන් ර් හුවමාරුව සංවර්ධනයත් සමඟ ගැට්ටුවාන 
මුත්ම ට්ටුගල ප්රමද්ශමේ සංවර්ධන නැමියාව ඉ ළ යනු ලෙයි.  වද මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධයයනයන් මඟින් 2021 වර්ෂය වන  විට මමම මාර්ගමේ 
වා න ධාරි ාවය ඉ ළ මගාස් උග්ර වා න  දෙදයක් ඇති වන ෙව පැ ැදිලිවී ඇ .  
ඒ අනුව එම ගැටළුව විසඳීම සඳ ා මුත්මත්ට්ටුගල දුම්රිය  රස් මාර්ගය  ර ා  
ගුවන් පාලම ඉදිකිරිමට මයෝජි ය. 
  

▪ ප්රතිලාභීන්  
        නාගරික ජන ාව  ා සංසරණ ජන ාව 
 

▪ ප්රතිලාභ   

දඹුල්ල මාර්ගය මව  දුම්රිය මාර්ගමයන් සිදුවන අවහිර ාවය මඟ  ැරවිම, 

ප්රවා න  කාලය  ා ප්රවා න වියදම අවම කිරිම. 

 

▪ �යාත්මක  කරන  ආයතනය  

        මර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, අධිමේගී මාර්ග වයාපෘතිය 

 

▪ මූලය ක්රමය   -  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

▪ �යාත්මක කරන කාලය -  මධය කාලීන 

▪ නිර්රේශිත ආයතන  

 

කටයුතු    අදාල අධිකාරිය    බලයලත් පුේගලයා  

වයාපෘතිය සැලැසුම් කිරිම, 
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිම 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

පළාත් අධයක්ෂ (වයඹ) 

ගුවන් පාලම සංවර්ධනය 
කිරීම . 

මධයම අධිමේගී 
වියාපෘතිය, 
මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
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6.6.43 වයාපෘති 42       

මාලිගාව ��� ඇ�ගල ආ�ත ප්රරේශය උදයානයක් රලස සංවර්ධනය 
කිරිම. 
  
  
වයාපෘති මයෝජනාව මමම වයාපෘතිය තුළින් කුරුණෑගල නගරමේ රාජධානි සමයට අයත් 
මපෞරාණික වටිනාකමකින් යුක්  නටඹුන්  ා මගාඩනැගිලි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය 

කරගන්නා පරිදි ප්රතිසංස්කරණය කර උදයානයක් මලස ම ජන ාවට විවෘ  කිරිම 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

ස්ථානය   පළාත  වයඹ පළාත දිස්ික්කය කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය 
කුරුණෑගල 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් 

  

මායිම්   උතුර  නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර  

මවළමගදර ක්රිඩාංගනය 
/ කෘිකර්ම අමා යාංශ 
මගාඩනැගිල්ල 

ඇතුගල පළාත් සභා 
සංකීර්ණය 

නගර සභාව 
 ා පළාත් සභා 
සංකීර්ණය 

ප්රරේශ   දඹුලු පාර  ා කච්මච්රි පාමර්න්  ප්රමේශ විය  ැක.  

 

▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා     -   කාර්යාල  ා රජමේ භාවි   

▪ වයාපෘති සාධාරණීකරණය  

• වයාපෘතිවර්ගය   -    භූ දර්ශන කලමණාකරන සැලැස්ම 

• වයාපෘති දර්ශනය         -    සමාජ/ පරිසර අපරවු  ප සුකම්    
                                                සංවර්ධනය  
▪ වයාපෘති අරමුණ 

කුරුණෑගල නගරයට අයත් මපෞරාණික වටිනාකමකින් යුක්  මගාඩනැගිලි  ා පුරා 
වස්ූන්මේ මපෞරාණිකත්වය ආරක්ෂාවන අයුරින්  ා ආර්ික ප්රතිලාභ ලැමෙන 
අයුරින් සංවර්ධනය කිරීම 

  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

වර් මානය වන විට කුරුණෑගල රාජධානියට අයත් නටඹුන් සුළු ප්රමාණයක් පැවතියද එම පරිශ්රමේ 
මපෞරාණික මගාඩනැගිල්ලක් වන ආණඩුකාර කාර්යාලයද පිහිටා ඇ . එමමන්ම මමම භූමිය  
ඇතුගලට මායිම්ව පිහිටි ලදු කැලැ සහි  ප්රමද්ශයකි. එෙැවින් ඇතුගලට  ා කුරුණෑගල වැවට 
ප්රමේශකත්වය ලොග   ැකි පරිදි මමම ප්රමද්ශය ම ජන ාවට විවෘ  කර උදයානයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරිමම්  ැකියාව පවතී. 

▪ වයාපෘති  කාලය  -  මධයා කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -  පළාත් සභාව, පුරාවිදයා  

    මදපාර් මම්න්තුව,    

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය.  
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මාලිගාව ��� ඇ�ගල ආ�ත ප්රරේශය උදයානයක් රලස සංවර්ධනය 
කිරිම. 
  
  
වයාපෘති මයෝජනාව මමම වයාපෘතිය තුළින් කුරුණෑගල නගරමේ රාජධානි සමයට අයත් 
මපෞරාණික වටිනාකමකින් යුක්  නටඹුන්  ා මගාඩනැගිලි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය 

කරගන්නා පරිදි ප්රතිසංස්කරණය කර උදයානයක් මලස ම ජන ාවට විවෘ  කිරිම 
 

▪ වයාපෘති ස්ථානය 

ස්ථානය   පළාත  වයඹ පළාත දිස්ික්කය කුරුණෑගල 

ප්රා.මල්. මකාට්ඨාශය 
කුරුණෑගල 

කුරුණෑගල 
ප්රාමද්ශීය 
මල්කම් 

  

මායිම්   උතුර  නැමගනහිර  දකුණ ෙටහිර  

මවළමගදර ක්රිඩාංගනය 
/ කෘිකර්ම අමා යාංශ 
මගාඩනැගිල්ල 

ඇතුගල පළාත් සභා 
සංකීර්ණය 

නගර සභාව 
 ා පළාත් සභා 
සංකීර්ණය 

ප්රරේශ   දඹුලු පාර  ා කච්මච්රි පාමර්න්  ප්රමේශ විය  ැක.  

 

▪ යාබද ඉඩම් භාවිතා     -   කාර්යාල  ා රජමේ භාවි   

▪ වයාපෘති සාධාරණීකරණය  

• වයාපෘතිවර්ගය   -    භූ දර්ශන කලමණාකරන සැලැස්ම 

• වයාපෘති දර්ශනය         -    සමාජ/ පරිසර අපරවු  ප සුකම්    
                                                සංවර්ධනය  
▪ වයාපෘති අරමුණ 

කුරුණෑගල නගරයට අයත් මපෞරාණික වටිනාකමකින් යුක්  මගාඩනැගිලි  ා පුරා 
වස්ූන්මේ මපෞරාණිකත්වය ආරක්ෂාවන අයුරින්  ා ආර්ික ප්රතිලාභ ලැමෙන 
අයුරින් සංවර්ධනය කිරීම 

  

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

වර් මානය වන විට කුරුණෑගල රාජධානියට අයත් නටඹුන් සුළු ප්රමාණයක් පැවතියද එම පරිශ්රමේ 
මපෞරාණික මගාඩනැගිල්ලක් වන ආණඩුකාර කාර්යාලයද පිහිටා ඇ . එමමන්ම මමම භූමිය  
ඇතුගලට මායිම්ව පිහිටි ලදු කැලැ සහි  ප්රමද්ශයකි. එෙැවින් ඇතුගලට  ා කුරුණෑගල වැවට 
ප්රමේශකත්වය ලොග   ැකි පරිදි මමම ප්රමද්ශය ම ජන ාවට විවෘ  කර උදයානයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරිමම්  ැකියාව පවතී. 

▪ වයාපෘති  කාලය  -  මධයා කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය  -  පළාත් සභාව, පුරාවිදයා  

    මදපාර් මම්න්තුව,    

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය.  

     

 
 

▪ වයාපෘති විස්තරය   

මමම වයාපෘතිය තුළින් මපෞරාණික වටිනාකමකින් යුක්  නටඹුන්  ා මගාඩනැගිලි 
එහි පවතින පුරාවිදයාත්මක  වටිනාකම  ආරක්ෂා වන අයුරින්  ප්රතිසංස්කරණය 
මකාට ජන ාවට ප්රදර්ශනය කිරීමට ෙලාමපාමරාත්තු මේ. එයට සමගාමීව අවට 
භූදර්ශනය කිරීම විමේක ගැනීම සද ා ප සුකම් සැලසීමට අමපක්ෂා මකමර්.  දැනට 
මමම වයාපෘතිය සද ා අවශයය සැලසුම් සකස්කර ඇති අ ර මම් සද ා පුරා විදයා 
මදපාර් මම්න්තුමවන් අවසර ලොමගන ඇ . මමම උදයානමයන් ඇතුගලට  ා 
කුරුණෑගල වැවට ප්රමේශකත්වය ලොග   ැකි පරිදි සැලැස්ම සකස් කර ඇ . 

 
▪ වයාපෘති ඉතිහාසය 

2014 වර්ශමේ දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්  ඳුනාගන්නා ලද 
වයාපෘතියක් වන අ ර, පැරණි පවුමර් සංරක්ෂණ කටයුතු 50% අවසන් කර ඇ . 
සවිස් රාත්මක සැලසුම්  ා ඇස් මම්න්තු පලාත් සභාව මව  ලො දී ඇ . 

 

▪ වර්තමාන ඉඩම් තත්වය 

කුරුණෑගල රාජධානියට අයත් නටඹුන් සුළු ප්රමාණයක් ඇ . ආණඩු කාර්යාලය 
ඇතුලු කාර්යාල මගාඩනැගිලි පිහිටා ඇ .  
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▪ සංකල්පීය සැලැස්ම   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
uuQQ,,ddYY%%hh  (( kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^jhU m<d;a ld¾hd,h& - 2020 

 

▪ නිර්රේශිත ආයතන 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය   බලයලත් පුේගලයා  

පැරණි නාගරික ආරක්ෂි  පවුර, 
නටඹුන් ප්රති නිර්මාණය කිරිම. 

පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව අධයක්ෂ ජනරාල් , පුරාවිදයා 
මදපාර් මම්න්තුව 

උදයානය නිර්මාණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයාක්ෂ (පලා ) 

 පළාත් සභාව ප්රධාන මල්කම් 
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▪ සංකල්පීය සැලැස්ම   
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▪ නිර්රේශිත ආයතන 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය   බලයලත් පුේගලයා  

පැරණි නාගරික ආරක්ෂි  පවුර, 
නටඹුන් ප්රති නිර්මාණය කිරිම. 

පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව අධයක්ෂ ජනරාල් , පුරාවිදයා 
මදපාර් මම්න්තුව 

උදයානය නිර්මාණය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධයාක්ෂ (පලා ) 

 පළාත් සභාව ප්රධාන මල්කම් 
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වැල්ලව හා මුත්රතට්ටුගල දුම්රිය ස්ථානරයහි භූමි අලංකරණ වයාපෘතිය 
  

▪ වයාපෘති රයෝජනාව 

වැල්ලව  ා මුත්ම ට්ටුගල දුම්රිය ස්ථාන භූමි අලංකරණ සැලැස්මට අනුව ගස් 
වවා සංවර්ධනය කිරිම. 
 

▪ පිහිටීම සිතියම 
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▪ වයාපෘති දර්ශනය  - අපරවු  ප සුකම් සංවර්ධනය  

▪ වයාපෘති අරමුණ  

- වැල්ලව , මුත්ම ට්ටුගල දුම්රිය ස්ථාන අලංකරණය කිරිම තුළීන් නගරය 
අලංකාර කිරිම.  

- දුම්රිය ස්ථාන භාවි ා කරන්නන් සඳ ා සුවදායි ස්ථානයක් ෙවට පත් කිරිම.  
 

▪ වයාපෘති තාර්කිකත්වය 

දුම්රිය ස්ථානය වටා  ගස් වවා අලංකාර කිරිම තුලින් සුවදායි පරිසරයක් ඇති 
කිරිමම්  ැකියාව ඇ . මමම දුම්රිය ස්ථානය ධදනිකව විශාල ජනග නයක් 
භාවි ා කරන අ ර, දුම්රිය පැමිමණන තුරු සැලකිය යුතු මේලාවක් මමම ස්ථාන 
වල රැදීසිටිමට සිදුමේ. එමමන්ම මමම ස්ථාන ප්රධාන මාර්ගයට යාෙදව  පවතින 
නිසා මාර්ගය තුල ගමන්කරන්නන්ට අලංකාර දර්ශණයක් වනු ඇ . 
 

▪ වයාපෘති විස්තරය  

▪ වයාපෘති  කාලය   - මකටි කාලීන 

▪ මූලය ක්රමය    - දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව 

 

  

වැල්ලව  

මුත්ම ට්ටුගල  

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau
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▪ වයාපෘති  විස්තරය  

දුම්රියක් පැමිමණන තුරු දුම්රිය ස්ථානමේ රැදි සිටින්නන් සඳ ා වාඩි වි සිටිමට 
අවශය  ස්ථාන, කුඩා මවළඳ කුටි යනාදිය ඉදිකර අවට ගස් වවා දුම්රිය ස්ථානය 
අලංකාර කිරිම. 

 

▪ වයාපෘති ඉතිහාසය  

වැල්ලව දුම්රිය ස්ථානය අලංකරණ වයාපෘතිය සම්ෙන්ධමයන් ප්රවා න  ා සිවිල් 
ගුවන් මස්වා නිමයෝජය අමා යතුමා මව  දැනටමත් වයාපෘති වාර් ාව ඉදිරිපත් 
කර ඇ .  
  

▪ වර්තමාන  තත්වය  

ප්රමාණවත් ප සුකම් මනාමැතිව දුම්රිය ස්ථාන පිහිටා ඇ . 

 

▪ වැල්ලව  දුම්රිය  ස්ථානරේ  භූදර්ශන  සැලැස්ම  
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▪ නිර්රේශිත ආයතන 

 

කටයුතු අදාල අධිකාරිය  ෙලයලත් පුද්ගලයා 

මවළඳ කුටි , වාඩිවිමට 
ෙංකු යනාදිය ඉදිකිරිම 

ප්රවා න අමා යංශය දුම්රිය ස්ථානාධිපති 

ගස් වවා අලංකාර කිරිම ප්රවා න අමා යංශය දුම්රිය ස්ථානාධිපති 
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 සැලසුම් 
උප සැලසුම් හා �යාත්මක කිරීරම් 

වයාපෘතිය  
අදාල ආයතනය  

�යාත්මක කිරීරම් 
එක් එක් ආයතනය 

සතු වගකීම්  
1 ජනාවාස 

සංවර්ධන 
සැලැස්ම  
(නිවාස 
සංවර්ධන 
සැලැස්ම) 

නිවාස සංවර්ධන වයාපෘති 
• ම ල් නිවාස සංකීර්ණ 

(ගැට්ටුවාන,  වැව රවුම, ස යවාදී 
ඉඩම) 

 
 
  

 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, දිස්�ක් 
මල්කම්, ප්රාමද්ශීය 
මල්කම්, මපෞද්ගලික 
ආමයෝජකමයෝ  

1. ඉඩම් පවරා 
ගැනීම  ා ඉඩම් 
නිද ස් කිරීම 

2. ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම 

3. වයාපෘති 
�යාත්මක 
කිරීම 

  
  • විල්මගාඩ අඩු ආදායම්ලාභී නිවාස 

වයාපෘතිය 
 

ම ා නගර සභාව, 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
 

ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 
 

 
  •  ාල් ප ාර නිවාස වයාපෘතිය - 

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

 

නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
 

ඉඩම සංවර්ධනය 
කිරීම  ා නිවාස 
සඳ ා ඉඩම් 
ලොදීම 

 
  නිවාස වයාපෘති (මගෝනගම, 

කවුඩාවත් , 
වඳුරාගල,මදාරටියාව,ම රලියාවල, 
දඹුල්ල පාර) 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, 
මපෞද්ගලික 
ආමයෝජකයන්  

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම  ා 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 

2 අධයාපන 
ප සුකම් 
සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

රත්ගල්ල ජාතික පාසල ඉදිකිරීම 
 

අධයාපන 
මදපාර් මම්න්තුව  
 
 

මගාඩනැගිලි ඇතුලු 
අමනකුත් ප සුකම් 
ලොදීම 

  මගාඩනැගිලි ඉදිකර පවතින ප සුකම් 
වැඩි දියුණු කිරීම - (ම ව තිරගම  මධය  
ම ා විදයාලය, මහින්ද විදයාලය 
ගැට්ටුවාන, උඩෙදලව සුදර්ශන 
විදයාලය,, විශ්ව මලෝක විදයාලය, 
ඇතුගල්පුර කුමර විදයාලය, වැල්ලව 
ම ා විදයාලය, මෙෝයගමන් ම ා 
විදයාලය,) 

අධයාපන 
මදපාර් මම්න්තුව  
ක්රිඩා අමා යාංශය 

මගාඩනැගිලි ඇතුලු 
අමනකුත් ප සුකම් 
ලොදීම ක්රිඩාංගන 
ඇතුලු අමනකුත් 
ප සුකම් ලොදීම 

06 jk mßÉfþoh
ie,eiau
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 සැලසු උප සැලසුම් හා �යාත්මක ක තනය �යාත්කීම් 

 සැලසුම් උප සැලසුම් හා �යාත්මක 
කිරීරම් වයාපෘතිය 

අදාල ආයතනය �යාත්මක කිරීරම් 
එක් එක් ආයතනය 

සතු වගකීම් 
3 මසෞඛය 

ප සුකම් 
සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

• කුරුණෑගල ශීක්ෂණ 
මරෝ ල ප්රතිසංවර්ධනය 
කිරීම 
 

 

මසෞඛය 
අමා යාංශය, 
කුරුණෑගල ශීක්ෂණ 
මරෝ ල 

 

මරෝ ල සඳ ා 
ප්රධාන භූමි සැලැස්ම 
සකස් කර වයාපෘති 
�යාත්මක කිරීම. 

 
  • ම ව  ා වැල්ලව මරෝ ල් 

වල මභෞතික ප සුකම් 
සංවර්ධනය කිරීම 

 

පළාත් මසෞඛය 
අමා යාංශය 

 

මගාඩනැගිලි ඇතුලු 
ප සුකම් ලොදීම 
සඳ ා වයාපෘති 
�යාත්මක කිරීම 

 
  • මාස්මපා   ා කිරිවවුල 

ප්රමද්ශමේ ග්රාමීය මරෝ ල් 
ස්ථාපනය කිරීම 

 

මසෞඛය අමා යාංශය  
 

අමා ය මණඩල 
අනුමැතිය 
ලොගැනීම, 
ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘති  �යාත්මක 
කිරීම. 

  • මාස්මපා  ා මල්ලවපිටිය 
පවතින සායනික මධයස්ථාන 
වැඩි දියුණු කිරීම 

මසෞඛය අමා යාංශය  
 

ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘති �යාත්මක 
කිරීම. 
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  සැලසුම්  
උප සැලසුම් හා �යාත්මක 

කිරීරම් වයාපෘතිය 
අදාල ආයතනය 

�යාත්මක කිරීරම් එක් 
එක් ආයතනය සතු 

වගකීම් 

4 ප්රවා න 
සැලැස්ම 
 
 

• ොහිර වටරවුම මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම 

 
 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය, පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය, 
ප්රාමද්ශීය සභාව 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය  

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම, ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම. 

  • මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිමේ මාර්ග පුළුල් 
කිරීම 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම,  ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම. 

  • ප්රාමද්ශීය අභයන් ර මාර්ග 
පුළුල් කිරීම 

 
 

කුරුණෑගල ම ා  නගර 
සභාව, ප්රාමද්ශිය 
සභාව,පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය,  
 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම,  ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම. 

  • ෙහු මාධය ප්රවා න 
මධයස්ථානය 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය, දුම්රිය 
මදපාර් මම්න්තුව, 
නාගරික සංවර්ධන  
අධිකාරිය, ප්රවා න 
අමා යංශය  

ඉඩම් නිද ස් කිරීම, 
ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම,සැලසුම් සකස් 
කිරීම, ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම 

  • ප්රවා න ද්වාරය - ෙහු 
මාධය ප්රවා න 
මධයස්ථානමේ සිට නගර 
මධය දක්වා A 10 මාර්ගය 
මන්තීරු 6ක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය, 
 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම, ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම  
 

  • මයෝජි  ගුවන් 
පාලම(මුත්ම ට්ටුගල) 

 

මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය, 
 

ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම  
 

  • මපාදු වා න නැවතුම් 
ස්ථාන සංවර්ධනය 
මපෞද්ගලික ෙස් රථ 
නැවතුම් ස්ථාන (දකුණු 
ඩිමපෝ ඉඩම, යන් ම්පලාව 
ඉඩම) 

 

ලංකා ගමනා ගමන 
මණඩලය, මාර්ගස්ථ මගී 
ප්රවා න අධිකාරිය,  
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ම  නගර 
සභාව, ම ා 
භාණඩාගාරය  

වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම,                 ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීම   ා  
මපෞද්ගලික ආමයෝජන 
තුලින් වයාපෘති 
�යාත්මක කිරීම. 
 

  • නගර මධයමේ මපාදු 
වා න නැවතුම් ස්ථාන 9ක් 
ස්ථාපි  කිරීම. 

කුරුණෑගල ම  නගර 
සභාව,  නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම   ා  වයාපෘති 
�යාත්මක කිරීම. 
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  සැලසුම් 
උප සැලසුම් හා �යාත්මක 

කිරීරම් වයාපෘතිය  
අදාල ආයතනය  

�යාත්මක කිරීරම් එක් 
එක් ආයතනය සතු 

වගකීම්  
5 ජල සැපයුම් 

සැලැස්ම 
• වඳුරුපීනු ඇල්ල 

ජලාශය ඉදිකිරීම  ා 
ජල සැපයුම ලොදීම 

ජල සම්පාදන  ා 
ජලාපවා න 
මණඩලය  
 

ප්රතිපාදන ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම  
 

  • ෙරන්දන රැස්කුරු 
ජලාශය ඉදිකර විසල් 
කුරුණෑගල  ජල 
සැපයුම් පද්ධතිමේ 
ධාරි ාවය ඉ ල 
නැංවීම. 

ජල සම්පාදන  ා 
ජලාපවා න 
මණඩලය 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම 
 ා වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම 

6 ජලාපවා න 
සැලැස්ම 

• ප්රධාන ජලාපවා න 
සැලැස්ම සකස් කිරීම 

ඉඩම් මගාඩකිරීමම් 
සංවර්ධනය කිරීමම් 
සංස්ථාව  
ම  නගර සභාව, 
ප්රාමද්ශීය සභාව, 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය 

සැලැස්ම සකස් කිරීම 
 
සැලැස්ම �යාත්මක 
කිරීම 
 

  • විල්මගාඩ මසාමරාේව 
සකස් කිරීම 

 

වාරිමාර්ග 
මදපාර් මම්න්තුව 
 

ප්රතිපාදන ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම  
 

  • වාන් ඇල  ා භූ ඇල 
එකිමනකට 
සම්ෙන්ධවන 
විල්මගාඩ ප්රමද්ශමේදී 
විධිමත්ව ඇල 
සංවර්ධනය කිරීම 

ම  නගර සභාව ප්රතිපාදන ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය �යාත්මක 
කිරීම  
 

7 අප ජලය 
ෙැ ැර කිරීමම් 
සැලැස්ම 

• අප ජලය ෙැ ැර 
කිරීමම් වයාපෘතිය 

ජල සම්පාදන  ා 
ජලාපවා න 
මණඩලය 

කලාප 1  ා 2 ආවරණය 
වන පරිදි  අපජලය ෙැ ැර 
කිරීමම් වයාපෘතිය පුළුල් 
කිරීම සඳ ා  ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම. 
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සැලසුම් 
උප සැලසුම් හා 

�යාත්මක කිරීරම් 
වයාපෘතිය  

අදාල ආයතනය  
�යාත්මක කිරීරම් 
එක් එක් ආයතනය 

සතු වගකීම්  
8  
  
  
  
  

ආර්ික 
සංවර්ධන 
සැලැස්ම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. නගර මධය 
ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 
• මිහිදු මාව  නගර 

මධය සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, මපෞද්ගලික 
අමයෝජන, නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය, මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය,  ැපැල් 
මදපාර් මම්න්තුව 

ඉඩම් නිද ස් කිරීම, 
ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 
 

• උසාවිය. 
ෙන්ධනාගාරය, 
ගැටුට්වාන 
භූමිමයහි 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 

ම ා භාණඩාගාරය, 
අධිකරණ 
අමා යාංශය,ආරක්ෂක 
අමා යාංශ, දිස්�ක් මල්කම් 
කාර්යාලය, නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඉඩම් පවරා ගැනීම, 
ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම. 

• පැරණි උසාවි භූමිය  
සාපපු සංකීර්ණයක් 
මලස සංවර්ධනය 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, අධිකරණ 
අමා යාංශය, 

ඉඩම පවරාගැනීම 
ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම. 

• පැරණි මපාදු 
මවළඳමපාල භූමිය 
වාණිජ කුලුණු 
සහි ව සංවර්ධනය 
කිරීම 

ම ා නගර සභාව, 
මපෞද්ගලික අමයෝජන  
 

ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම.  
 

• සතිමපාල භූමිය 
මිශ්ර සංවර්ධන 
වයාපෘතියට 
මයාදාගැනීම 

ම ා නගර සභාව, 
මපෞද්ගලික අමයෝජන 
 

ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 

• සතිමපාල 
විල්මගාඩ අඩු 
ආදායම් නිවාස 
පිහිටි ඉඩමමහි 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීම 

ම ා නගර සභාව, 
මපෞද්ගලික අමයෝජන 
 

ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 

• මවලමගදර 
ජා යන් ර 
�ඩාංගන 
ප්රතිසංවර්ධනය 
කිරීම 

�ඩා අමා යාංශය, �කට් 
මණඩලය, ම ා නගර 
සභාව 
 

ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 

• පැරණි රජපිහිල්ල 
 ානායම කාමර 
50කින් යුත් 
ම ෝටලයක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීම 

ම ා නගර සභාව, 
මපෞද්ගලික අමයෝජන 
 

ප්රතිපාදන ලොගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 

• ෙඩගමුව රක්ි ය 
ආසන්නමේ කාමර 
50කින් යුත් 
සුමඛෝපමෙෝගී 
ම ෝටල් 
සංකීර්ණයක් 
ඉදිකිරිම  

සංචාරක මණඩලය, 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, මපෞද්ගලික 
අමයෝජනය 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම  ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම  
 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

246 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

 
 

 
 

   2. භාණඩ ප්රවර්ධන 
මධයස්ථානය 
සංවර්ධනය කිරීම - 
නයිලිය 
 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය මපෞද්ගලික 
ආමයෝජන  
 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම, අපරවු  
ප සුකම් සපයා 
ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම  ා ඉඩම් 
මපෞද්ගලික 
ආමයෝජකයින් මව  
ෙදු දීම 

   3. ම රලියාවල 
කර්මානත් පුරය 
පුළුල් කිරීම 

 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, වයඹ පළාත් 
සභාව  
 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම අපරවු  
ප සුකම් සපයා 
ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම  ා ඉඩම් 
මපෞද්ගලික 
ආමයෝජකයින් මව  
ලොදීම  

   4 ම ාරතුරු  ාක්ෂණ 
මධයස්ථානය 
සංවර්ධනය කිරීම - 
මල්කඩුවාව 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, උසස් අධයාපන 
අමා යාංශය, මපෞද්ගලික  
අමයෝජන  ා අදාල 
අමනකුත් අමා යංශ  

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම, අපරවු  
ප සුකම් සපයා 
ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම  ා ඉඩම් 
මපෞද්ගලික 
ආමයෝජකයින් මව  
ලොදීම  

   5. මයෝජි   ාක්ෂණික 
පර්මේෂණ  ා 
සංවර්ධන 
මධයස්ථානය 
ස්ථාපි  කිරීම - 
මදාරටියාව 

 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය , මපෞද්ගලික 
අමයෝජන 
 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම අපරවු  
ප සුකම් සපයා 
ඉඩම් සංවර්ධනය 
කිරීම  ා ඉඩම් 
මපෞද්ගලික 
ආමයෝජකයින් මව  
ෙදුදීම 

   6. රජපිහිල්ල 
උපකාරක පන්ති 
මධයස්ථානය 
ස්ථාපි  කිරීම 

නගර සභාව ,මපෞද්ගලික 
අමයෝජන 

වයාපෘතිය 
�ියාත්මක කිරීම 

   7. වැේ ගල ආ� ව 
පරිසර හි කාමී 
ම ෝටල් සංවර්ධනය  

සංචාරක මණඩලය, 
නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, මපෞද්ගලික 
අමයෝජනය 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම  ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම  
 

   8. මක්ෙල් කාර් 
වයාපෘතිය  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ම ා නගර 
සභාව, මපෞද්ගලික 
අමයෝජන 

අපරවු  ප සුකම් 
සපයා දීම ඉඩම් 
අත්පත් කර ගැනීම 
 ා වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 
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  සැලසුම් 
උප සැලසුම් හා 

�යාත්මක කිරීරම් 
වයාපෘතිය 

අදාල ආයතනය 
�යාත්මක කිරීරම් 
එක් එක් ආයතනය 

සතු වගකීම් 

9  භු දර්ශන 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම 

• රජපිහිල්ල 
උදයානය ප්රති 
සංවර්ධනය කිරීම 

 

ම  නගර සභාව, නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

සැලසුම් සකස් 
කිරීම, ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 

   • මාලිගාව භූමිය 
ආ� ව උදයානය 
සංවර්ධනය කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, පුරා විදයා 
මදපාර් මම්න්තුව,  

සැලසුම් සකස් 
කිරීම, ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය  
�යාත්මක කිරීම 

   • සාරගම වැව 
ආ� ව භූමි 
අලංකරණ 
වයාපෘතිය 

පළාත් සභාව, ප්රාමද්ශීය 
සභාව 

වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම  

   • කුරුණෑගල 
මරෝ ලට යාෙදව 
සිරිසර කුඹුරු 
යාමයහි ඇවිදින 
මංතීරු සංවර්ධනය 
කිරීම 

ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා 
සංවර්ධනය කිරීමම් 
සංස්ථාව , නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය, ම ා 
නගර සභාව 

වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම  

   • වැල්ලව  ා 
මුත්ම ට්ටුගල 
දුම්රිය ස්ථානමේ 
භූමි අලංකරණ 
වයාපෘතිය 

දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව  
 

වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම  

   • ඇවිදිය  ැකි පදිංක 
මංතීරු සකස්කිරීමම් 
වයාපෘතිය 
 

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ප්රාමද්ශීය සභාව, 
ම  නගර සභාව 

 

   • කුරුණෑගල වැව භූ 
දර්ශන, අධියර iii  

ම  නගර සභාව, නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

සැලසුම් සකස් 
කිරීම, ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 

   • ෙඩගමුව රක්ි ය 
ආ�  සංචාරක 
ප්රවර්ධන වයාපෘතිය  

නාගරික සංවර්ධන 
අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුව, 
මපෞද්ගලික අමයෝජන 

සැලසුම් සකස් 
කිරීම, ප්රතිපාදන 
ලොගැනීම  ා 
වයාපෘතිය 
�යාත්මක කිරීම 

10  මපාදු 
එලිම න් 
විමනෝද 
කටයුතු 
සැලැස්ම 

• උඩවල්මපාල 
�ඩාංගනය ඉදිකිරීම 

ම  නගර සභාව නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය,  
 
ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා 
සංවර්ධනය කිරීමම් 
සංස්ථාව,  
 
මගාවිජන මසව්ා 
මදපාර් මම්න්තුව 

ඉඩම් අත්පත් කර 
ගැනීම, මගාඩකිරීම 
 ා සංවර්ධනය කිරීම 
 
ජලාපවා න 
සැලැස්ම සකස් 
කිරීම 
 
නිර්මද්ශය 
ලොගැනීම 
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07  වන පරිච්ඡේදය  

සංවර්ධන කලාප හා කලාපිකරණ නියමතා  

 

7.1  හැදින්වීම 
 
 
 

� ලංකාවේ ප්රධාන නගර යාකරන මංසන්ධි නගරයක් වශවයන්ධ කුරුණෑගල නගරය උපාය 
මාර්ගික ස්ථානයක පිහිටා ඇති අතර, වසෞභාගයවේ දැක්ම ප්රතිපත්තති ප්රකාශනයට අනුව 
කුරුණෑගල යනු ජාතික නගරයක් වලස සංවර්ගධන කළ යුතු නගරයක් වලස හඳුනාවගන  
ඇත. 
 
වමහිදි පවත්තනා මාර්ගග පද්ධතිවේ විභවතාව වමන්ධම වයෝජිත මධයම අිවේගී මාර්ගගය හා 
දුම්රිය මාර්ගගයන්ධ හි කුරුණෑගල ප්රධාන නැවතුම්ර ස්ථානයක් වලස සංවර්ගධනය කිිමට 
වයෝජනා වී ඇති අතර, වම්ර තුළින්ධ ප්රවාහන වක්ෂ්ත්්රවේ සංවර්ගධනය වමන්ධම ආර්ගික, 
සමාජීය වක්ෂ්ත්්රයන්ධහි දැවැන්ධත සංවර්ගධනයක්ද කුරුණෑගල නගරයට ලැවෙනු ඇත.  
 
''ඇතුගල වටවකාට නැවගන වයඹ මහා සුවිසල් නගරය" යන කුරුණෑගල සංවර්ගධන 
සැලැස්වමහි දැක්ම යථාර්ගතයක් කරගනු පිණිස  වමන්ධම වසෞභාගයවේ දැක්ම ප්රතිපත්තති 
ප්රකාශයට  අනුව  ජාතික නගරයක් වලස සංවර්ගධනය කිරීම සදහාද උර වදන පිදි වයෝජිත 
කලාපියකරණය  මග වපන්ධවීවම්ර සැලැස්මක් වලස විදයාත්තමක පදනමකින්ධ හා 
ප්රාවයෝිකව සංවර්ගධන කටයුතු සිදුකල හැකි පිදි මනාව  පිළියල කල යුතුය. ආර්ගිකමය, 
වභෞතික, සමාජයීය, හා පාිසික ආදී සියලු සාධකයන්ධහි සුසංවයෝගවයන්ධ වගාඩනැගුනු  
සංවර්ගධන සැලැස්වමහි දැක්ම සාක්ෂ්ත්ාත්ත  කරගැනීමට සෘජුවම  වයෝජිත කලපියකරණ 
සැලැස්ම හා නියමතා ඉවහල් වනු ඇත. 
 
� ලංකාවේ දළ ජාතික නිෂ්ත්ප්ාදනය සඳහා පළාත්ත දායකත්තවය අනුවද වයඹ පළාත 03 වන 
ස්ථානය වගන ඇති අතර, ඉන්ධ වස්වා සඳහා ඉහළ අගයක් ලො වදනුවේද ප්රධාන වාණිජ 
හා  පිපාලන නගරය වන කුරුණෑගල නගරවයනි. එවමන්ධම වමම වස්වා ලො ගැනිමට 
පැමිවණන ලක්ෂ්ත් 03 ක් පමණ සංසරණ ජනගහනයට හා ව.කි.මි 25ක පමණ දුින්ධ පිහිටි 
ප්රවද්ශවලින්ධ රැකියා/අධයාපනය වාණීජ ආදි වස්වා සඳහා පැමිවණන ජනගහනයට වස්වා 
සපයන නගරයක් වලස ඉතා වැදගත්ත කමක් උසුලන කුරුණෑගල නගරවේ වයෝජිත 
කලාපීකරණය විිමත්ත වලස සැලසුම්ර කළ යුතුව ඇත.  
 
වම්ර අනුව නගරවේ පවතින ඉහළ වස්වා විභවතාවය හා ගමනාගමන ප්රභවයන්ධ වමන්ධම එක් 
එක් ප්රවද්ශයන්ධ වල පවත්තනා විවශ්ෂ්ත් ලක්ෂ්ත්ණ  ( Special Characteristics ) සංවර්ගධන 
ප්රවණතාවයන්ධ ( Development Trends ) පදනම්ර කර ගනිමින්ධ වයෝජිත කලාපිකරණය සිදු 
කර ඇත. මීට අමතරව කුරුණෑගල නාගික සංවර්ගධන ෙල ප්රවද්ශවේ පිසර සංවේදී 
විශ්වල්ෂ්ත්ණය  (Environmental Sensitivity ) වන්ධවාසික කලාප සඳහා වයෝගයතා භූමි 
විශ්වල්ෂ්ත්ණය (Suitability Analysis )  හා අනාගත සංවර්ගධන විභවතාවන්ධ සහිත ප්රවද්ශ 
හඳුනා ගැනිවම්ර  
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විග්රහය (Development Potential Analysis) යන විශ්වල්ෂ්ත්ණයන්ධ එකිවනක උපිපතනය 
(Overlay ) කරමින්ධ ලොගත්ත ප්රතිඵලයට ට අනුව 2030 කුරුණෑගල නගර සංවර්ගධන 
සැලැස්වම්ර කලාපීකරණය  සිදු කිිවම්ර විදයාත්තමක පදනම හඳුනා ගන්ධනා ලදී.  
 
වමහිදී සංවර්ගධන සැලැස්වම්ර අරමුණු සාක්ෂ්ත්ාත්ත කර ගැනීම සඳහා කලාපීකරණ සැලැස්ම 
හා  ඊට අදාළ නියමතා හඳුනාවගන ඇත. වමවලස සංවර්ගධන කටයුතු සිදුකිරීවම්රදී  
සංවර්ගධනය සිමා කළ යුතු පාිසික සංවේදී කලාප හඳුනාවගන ඒවා සංරක්ෂ්ත්ණය 
කිිමටද අවශය කලාපිකරණ නියමතා හදුනාගැනීම මින්ධ එම කලාප ආරක්ෂ්ත්ා කර 
ගැනීමට නියිමිතය.  
 
 
7.2   සංවර්ධන කලාප  
 
ඉහත කී  සියලු නිර්ගණායක පදනම්ර කර ගනිමින්ධ කුරුණෑගල නාගික සංවර්ගධන ෙල 
ප්රවද්ශය සඳහා වු වයෝජිත කලාපිකරණ සැලස්මට අදාළ ප්රධාන කලාපයන්ධ 11 ක් හඳුනා 
ගන්ධනා ලදී. (සිතියම්ර අංක 7.1)  
 

(1) විවශ්ෂ්ත් වාණිජ කලාපය 

(2) වැව ආශ්රිත සංචාරක හා විවශ්ෂ්ත් වන්ධවාසික කලාපය 

(3) වසෞඛ්ය ආරක්ෂ්ත්ණ කලාපය 

(4) විවශ්ෂ්ත් සංවර්ගධන කලාපය 

(5) මිශ්ර සංවර්ගධන කලාපය 

(6) මිශ්ර සංවර්ගධන කලාපය 2 

(7) මිශ්ර සංවර්ගධන  පර්ගයන්ධත කලාපය 

(8) මිශ්ර  වන්ධවාසික කලාපය 

(9) කර්ගමාන්ධත කලාපය 

(10) අඩු ඝනත්තව වන්ධවාසික කලාපය 

         (11)   කුඹුරු වගා සහ වතත්ත බිම්ර කෘෂිකාර්ගමික කලාපය 

 
ඉහත එක් එක් කලාපයන්ධට අයත්ත කලාපීකරණ නියමතා හා අනුමත භාවිතයන්ධ අටවන 
පිච්වේදවයහි දක්වා ඇත.  
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7.2.1 ඡයෝජිත කලාපීකරණය සැලැසම් 
 

සිතියම්ර අංක 7.1. වයෝජිත කලාපියකරණ සැලැස්ම 

මුලාශ්රය: වයඹ පළාත්ත කාර්ගයාලය, නාගික සංවර්ගධන අිකාිය - 2020  
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7.3   කලාප සංගුණකය  
 
 
කලාප සංගුණකය යනු " සංවර්ගධනය නියාමනය කරන නව සංවර්ගධන සැලසුම්ර වල 
සැලසුම්ර ක්රියාවලිවේදී වයාදාගන්ධනා    නව සංකල්පයකි. වමයින්ධ  එක්   එක් කලාපයන්ධහි 
සංවර්ගධනය කළ හැකි බිම්ර ප්රමාණය හා අවකාශය  නිර්ගණය කරනු ලෙන අතර වම්ර සදහා 
පවත්තනා ඉඩම්ර භාවිතය, යටිතල පහසුකම්ර වල ප්රමාණය, අනාගත සංවර්ගධන වයාපෘති, 
සංවර්ගධන විභවතා යනාදී සාධක සැලකිල්ලට ගැවන්ධ. 
 
වමහිදී පවතින යටිතල පහසුකම්ර ප්රමාණය හා පාිසික සම්රපත්ත තුලින්ධ අවේක්ෂිත අනාගත 
සංවර්ගධනවේ ප්රමාණය වකවස් විය යුතුද යන්ධන ගණනය කරනු ලැවේ. වමම සංකල්පය 
මින්ධ සංවර්ගධන සැලැස්මට අනුකූලව සකස් කරන ලද අරමුණු හා උපායමාර්ගග මින්ධ 
අනාගතවේදී ප්රවද්ශ තුල දැකිය හැකි නාගික ආකෘතියත්ත (Urban Form), අනාගත 
සංවර්ගධනයන්ධ සීමා කරන සාධක වන පාිසික සංවේදීතාව, ප්රවද්ශවේ පවතින සංවර්ගධන 
විභවතාවයන්ධ, සංවර්ගධන නැඹුරුතා, ප්රවද්ශවේ  ජීවත්තවීමට සුදුසුතාවය යන සාධකයන්ධ 
සලකා ගණනය කරන ලදී.  
 
වම්ර අනුව සංවර්ගධන සැලැස්වම්ර වයෝජිත කලාපීයකරණය සැලැස්ම තුල වූ  එක්  එක් 
කලාපයන්ධහි පවත්තනා ලක්ෂ්ත්ණයන්ධ (Character) මත පදනම්රව නිර්ගණය කළා වූ  
කලාපයන්ධහි  අනාගතවේදී  විය හැකි සංවර්ගධනය හා වයෝජිත ඝනත්තවයන්ධට අනුකුලව 
ෙලාවපාවරාත්තතු වන සංවර්ගධනයට අවකාශ ලොදීමට උචිත අයුින්ධ කලාප සංගුණකය 
ගණනය කරනු ලෙයි. 
 
ඝනත්තව කලාප විශ්වල්ෂ්ත්ණයට අනුව හදුනාගත්ත කලාප සදහා කලාප සංගුණකය පහත 
වපන්ධනුම්ර කරන සමීකරණයට අනුව  ගණනය කරන ලදී.  
 
 
 
 කලාප සංගුණකය    =   අනාගත සංවර්ධනය සදහා අවශ්ය කරන ඉඩම් ප්රමාණය  

            සංවර්ධනය කළහැකි ඉඩම් ප්රමාණය  
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7.3.1 කලාප සංගුණකය නිර්ණය කිරීම  
 
කුරුණෑගල නාගික ෙල ප්රවද්ශය සදහා කලාපිකරණ සාධකයන්ධ ගණනය කිරීමට  පදනම්ර 
කරගත්ත සාධක කිහිපයකි. සංවර්ගධන සැලසුවම්ර දැක්ම සහ ඉලක්ක ළගාකර ගැනීම , 2030 
වර්ගෂ්ත්ය වන විට අවේක්ෂිත නාගික වුහය (Urban Form ) ළගාකර ගැනීම, පාිසික 
සංවේදී ප්රවද්ශ ආරක්ෂ්ත්ා කර ගැනීම හා  සංවර්ගධන ධාිතාවය ( carring capacity) ඉහල 
ප්රවද්ශයන්ධ වල ඉහල සංවර්ගධන ඝනත්තවයක් ලො දීම වමහිදී ප්රධාන සාධකයක් විය.  

ඒ අනුව එක් එක් කලාපයන්ධවල වන්ධවාසික , වාණිජ , හා වවනත්ත සියලු භාවිතයන්ධ සදහා 
2030 වර්ගෂ්ත්ය වන විට එම අවේක්ෂිත මුළු වගබිම්ර ප්රමාණය සංවර්ගධන කාර්ගයන්ධ සදහා වයාදා 
ගත හැකි මුළු ඉඩම්ර ප්රමාණවයන්ධ වෙදීවමන්ධ ගණනය කර ඇත. ඒ ඒ  කලාපයන්ධ සදහා 
ගණනය කරන ලද කලාපිකරණ  සංගුණකයන්ධ වගු අංක 7.1. හා සිතියම්ර අංක 7.2. මින්ධ 
දැක්වේ.  

නාගික ෙල ප්රවද්ශවේ කලාපයන්ධ සදහා කලාපිකරන සාධකයන්ධ 1 - 2.75 අතර පරාසය 
තුල පිහිටා ඇත. කුරුණෑගල මහා නගර සභා ෙල ප්රවද්ශය තුල නගර මධයට ඉතා අසන්ධන 
කලාපයන්ධ වන මිශ්ර සංවර්ගධන කලාපය වසෞඛ්ය ආරක්ෂ්ත්ණ කලාපය  සහ විවශ්ෂ්ත් සංවර්ගධන 
කලාපයන්ධ වල කලාප සංගුණකය 2.75 ක් වන අතර සංචාරක හා විවශ්ෂ්ත් වන්ධවාසික 
කලාපය වමන්ධම මිශ්ර සංවර්ගධන කලාප තුල වමම සාධකය 2.5 වේ. ඉහල ඝනත්තවයකින්ධ 
යුතුව සංවර්ගධන කාර්ගයයන්ධ ඒකරාශී කිරීම වමහි අරමුණ වේ.  

මිශ්ර සංවර්ගධන කලාප 2 සහ මිශ්ර සංවර්ගධන පර්ගයන්ධත කලාපහි කලාපිකරණ සාධකය 2 ක් 
වන අතර නගර සීමාවවන්ධ පිටත මධයම ඝනත්තවයකින්ධ යුතුව වන්ධවාසික කටයුතු සදහා   
ප්රමුඛ්ත්තවය ලො  වදන කාර්ගයයන්ධ සදහා ලො දීම වමහි අරමුණ වේ.  

මිශ්ර වන්ධවාසික කලාපවයහි කලාප සංගුණකය 1.25 ක් හා අඩු ඝනත්තව මිශ්ර වන්ධවාසික 
කලාපවයහි එම භාවිතයන්ධ පිසරය ආරක්ෂ්ත්ා කරමින්ධ අඩු සංවර්ගධනයකින්ධ යුක්තව වස්වා 
සැපයීවම්ර කාර්ගයන්ධ සදහා අවස්ථාව ලො දීම අරමුණ වන අතර මධයම සංවර්ගධනයකින්ධ 
යුක්තව වගාඩනැිලි සංවර්ගධනය සදහා අවසර ලො දීම සදහා කර්ගමාන්ධත කලාපය තුල 
කලාපිකරණ සාධකය 2ක් වී ඇත. 

 
 
 
 

සැ.යු : සංවර්ගධනයන්ධ සදහා අවසරලත්ත වගබිම්ර ප්රමාණය නිර්ගණය කිරීම 2021 ජූලි මස 08 
බ්රහස්පතින්ධදා දින අංක 2235/54 දරණ අතිවිවශෂ්්ත් ගැසට් නිවේදනවේ IV වන වකාටවස් 6 
වන උප වල්ඛ්නවේ ‘අ’ ‘ආ’ යන ආකෘති  පරයන්ධට අනුකූලව, කුරුණෑගල සංවර්ගධන 
සැලැස්මට අදාළ වන සංගුණකයන්ධ වගු අංක 7.1, 7.2 මින්ධ දක්වා ඇත. 

එකී අවසරලත්ත  වගබිම්ර ප්රමාණයට අදාළ වගාඩනැිල්වල් විවෘත අවකාශය තීරණය කිරීම 
ඉහත ගැසට් පරවේ ‘ඉ’  ආකෘතිය මින්ධ දැක්වවන අතර එය කුරුණෑගල සංවර්ගධන 
සැලැස්වම්ර ආකෘති පර 7.3 මින්ධ දක්වා ඇත.   
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ඩ

ව
ම්ර

 ආ
න

ති
ය

 අ
ංශ

ක
 1

1ට
 ව

ඩ
ා ව

ැඩි
ව

න
වි

ට
 ජ

ාති
ක

 ව
ග

ාඩ
න

ැි
ලි

 ප
ර්ගව

ේ
ෂ්ත්

ණ
 ආ

ය
ත

න
ව

ේ
 අ

නු
ම

ැති
ය

 ල
ෙ

ාග
ත

 යු
තු

ය
  

* 
ව

ග
බි

ම්ර
 අ

නු
ප

ාත
ය

 1
0.

0 
 ව

හ
ෝ 

ඊට
 ව

ැඩි
 ප්ර

ම
ාණ

ය
ක්

 ස
දහ

ා අ
ව

ස
ර 

ල
ැව

ෙ
නු

ව
ේ

 අ
ව

ම
 ව

ශ
ව

ය
න්ධ

 මී
ට

ර්ග 
12

ක
( 

ම
ාර්ග

ග
ව

ේ
 ම

ැද
 සි

ට
) 

ව
ග

ාඩ
න

ැි
ලි

 සී
ම

ාව
ක්

 ප
න

ව
ා ඇ

ති
 ප්ර

ව
ේ

ශ
 ම

ාර්ග
ග

ය
 ස

දහ
ා ප

ම
ණි

.  
එ

ව
ස

් ව
න

ාව
න

 අ
ව

ස්
ථ

ාව
ක

 උ
ප

ිම
 ව

ග
බි

ම්ර
 අ

නු
ප

ාත
ය

 9
.0

 ට
 සි

ම
ා වි

ය
 යු

තු
ය

. 
**

ස
ංව

ර්ගධ
න

 ස
ැල

ැස්
ව

ම්ර
 මී

ට
ර්ග 

7 
ක්

 ප
ළ

ල
 ම

ාර්ග
ග

ය
ක්

 ව
ල

ස
 හ

ඳුන
ාව

ග
න

 ඇ
ති

 ම
ාර්ග

ග
 ස

ඳහ
ා අ

ව
ම

 ම
ාර්ග

ග
 ප

ළ
ල

 මී
ට

ර්ග 
7 

ක්
 ව

ල
ස

 ස
ල

ක
නු

 ල
ැව

ේ
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වගු අංක 7.2 ආකෘති පර (ආ) - මීටර්ග 3 සහ 4.5 මාර්ගග සදහා මහල් ප්රමාණයන්ධ 
 

"ආ" වපෝරමය - මීටර්ග 3 සහ 4.5 මාර්ගග සදහා මහල් ප්රමාණයන්ධ  

මාර්ගගවේ අවම 
පළල  

ඉඩවම්ර 
මුහුණවතහි 
අවම පළල  

* වගබිම්ර 
ආවරණ 
ප්රතිශතය  

උපිම 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) 

වාහන නැවතුම්ර ඉඩකඩද ඇතුලත්තව ඉහත මහල් ප්රමාණයන්ධ දක්වා ඇත   
එක් එක් මාර්ගග සදහා නියමිත නිවාස ඒකක ප්රමාණයන්ධ වවනස් වනාවේ 
* කලාපීය වරගුලාසි  යටවත්ත වගබිම්ර ආවරණ ප්රතිශතයන්ධ දක්වා වනාමැති විටකදී 

 

වගු අංක 7.3  ආකෘති පර (ඉ) - විවෘත අවකාශ්යන්ව 
"ඉ" ඡපෝරමය - විවුර්ත අවකාශ්යන්ව 

ඡගාඩනැගි
ලි 

කාණ්ඩය  

ඡගාඩනැගි
ේඡේ උස 

(මීටර්) 

ඉඩඡම් 
මුහුණ
ඡතහි 
අවම 
පළල 

(මීටර්)  

ඡගබිම් ආවරණ 
ප්රතිශ්තය* පසුපස අවකාශ්ය (මීටර්) පැති අවකාශ්ය (මීටර්) 

ස්භාවික ආඡලෝකය 
හා වාතාශ්රය 

ලබාගන්වනා වාලිං 
සදහා 

ඡන්වවාසි
ක 

ඡනාවන  

ඡන්වවාසි
ක  

ඡමම 
අන්වතඡය

න්ව 
ස්භාවික 
ආඡලෝක

ය හා 
වාතාශ්රය 

ලබා 
ඡනාග

න්වනාවිට 

ඡමම 
අන්වතඡයන්ව 

ස්භාවික 
ආඡලෝකය 

හා 
වාතාශ්රය 

ලබා 
ගන්වනාවිට 

ඡමම 
අන්වතඡයන්ව 

ස්භාවික 
ආඡලෝකය 

හා 
වාතාශ්රය 

ලබා 
ඡනාග

න්වනාවිට 

ඡමම 
අන්වතඡයන්ව 

ස්භාවික 
ආඡලෝකය 

හා 
වාතාශ්රය 

ලබා 
ගන්වනාවිට 

අවම 
පළල  

අවම 
ඡගබි

ම් 
ප්රමා
ණය   

අඩු උස  
 7ට අඩු  6      

80%** 65% 2.3 මීටර්ග  2.3 මීටර්ග - 2.3 මීටර්ග 2.3 මීටර්ග 5 ව. 
මීටර්ග 

7 - 15ට 
අඩු  6 65% 65% 3.0 මීටර්ග 3.0 මීටර්ග - 3.0 මීටර්ග 3.0 මීටර්ග 

9 ව. 
මීටර්ග 

අතරමැදී 
උස  

15 - 30ට 
අඩු  12 

65% 65% 4.0 මීටර්ග 4.0 මීටර්ග  

1.0 මීටර්ග 
සහ 3.0 

මීටර්ග  4.0 මීටර්ග 4.0 මීටර්ග 
16 ව. 
මීටර්ග 

මධයම උස  30 - 50ට 
අඩු  20 65% 65% 4.0 මීටර්ග  5.0 මීටර්ග 

3.0 මීටර්ග 
වදපසින්ධ  5.0 මීටර්ග  5.0 මීටර්ග  

25 ව. 
මීටර්ග 

අධි උස  

50 - 75ට 
අඩු  30      

50%*** 
     
50%*** 5.0 මීටර්ග 6.0 මීටර්ග 4.0 මීටර්ග 

වදපසින්ධ  6.0 මීටර්ග 6.0 මීටර්ග 
36 ව. 
මීටර්ග 

75 සහ ඊට 
වැඩි  

 40ට 
වැඩි  

     
50%*** 

     
50%*** 5.0 මීටර්ග  6.0 මීටර්ග  

5.0 මීටර්ග 
වදපසින්ධ  6.0 මීටර්ග 6.0 මීටර්ග **** 

  වගාඩනැිල්වල් උස - ප්රවේශ මාර්ගගය මට්ටවම්ර සිට ඉහල සදලු තලය වහෝ වහලය මට්ටම දක්වා උස (වාහන නැවතුම්ර මහල්ද ඇතුලත්තව)  

  * කලාපීය වරගුලාසි යටවත්ත වගබිම්ර ආවරණ ප්රතිශතයන්ධ දක්වා වනාමැති විටකදී  

  ** සම්රුර්ගණවයන්ධම වන්ධවාසික වනාවන සංවර්ගධන කටයුතු සදහා  
  *** වගාඩනැිලි උවස්න්ධ 20% වහෝ මහල් 12 යන වදවකන්ධ අවම උසක් සහිත වපාඩියම්ර (Podium) මහල් සදහා 65%  වගබිම්ර ආවරණ ප්රතිශතයක් 
ලො දියහැක  

  **** අමතර සෑම උස මී 3ක් සදහාම අවම වගමිේ ප්රමාණය  ව. මිටර්ග  1 කින්ධ වැඩිවිය යුතුය          
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7.3.2  කලාප සදහා කලාප සංගුණක (2020 – 2030) 
 
ඉහත 7.3.1  මින්ධ සදහන්ධ කරන ලද නිර්ගණායකයන්ධට අනුව ගණනය කරන ලද 
(ඇමුණුම 19) කලාප සංගුණකයන්ධ  වගු අංක 7.4  පිදි වේ.  

 
වගු අංක  7.4  : කලාප සංගුණකය 

 

අනු අංකය කලාපය  
කලාප 

සංගුණකය 

01 විවශ්ෂ්ත් වාණිජ කලාපය 9 පරිච්ඡේදය  
අදාල ඡේ  

02 වැව ආශ්රිත සංචාරක හා විවශ්ෂ්ත් වන්ධවාසික කලාපය 2.50 
03 වසෞඛ්ය ආරක්ෂ්ත්ණ කලාපය 2.75 
04 විවශ්ෂ්ත් සංවර්ගධන කලාපය 2.75 
05 මිශ්ර සංවර්ගධන කලාපය 2.75 
06 මිශ්ර සංවර්ගධන කලාපය 2 2.50 
07 මිශ්ර සංවර්ගධන  පර්ගයන්ධත කලාපය 2.00 
08 මිශ්ර වන්ධවාසික කලාපය 1.25 
09 කර්ගමාන්ධත කලාපය 2.00 
10 අඩු ඝනත්තව වන්ධවාසික කලාපය 1.00 
11 කුඹුරු වගා සහ වතත්ත බිම්ර කෘෂිකාර්ගමික කලාපය 0  

 
 

සටහන  
සංවර්ගධන කාර්ගයයක් සදහා අවසර ලත්ත වගබිම්ර ප්රමාණය ගණනය කිරීවම්රදී ප්රවේශ 
මාර්ගගවේ පළල වලස සැලකිය යුත්තවත්ත, ප්රවේශ අයිතිය සහිතව ප්රවේශය ලොගන්ධනා 
මාර්ගගයට අදාළ වයෝජිත මාර්ගග පළල (10 වන පිච්වච්දය) වන අතර, වයෝජිත මාර්ගග 
පළලක්  සඳහන්ධ කර වනාමැති අවස්ථාවක නීතයානුකූල ප්රවේශ අයිතියක් සහිත 
මාර්ගගවයහි පවතින වභෞතික පළල වේ.  
 
කුරුණෑගල සංවර්ගධන සැලැස්ම (2021 -2030) අනුව කලාපීය සාධකය සහ අවසර ලත්ත 
බිම්ර අනුපාතය අතර සම්රෙන්ධධතාවය 1 වන උපවල්ඛ්නවේ දක්වා ඇති අතර එය “අ, ආ සහ 
ඉ ආකෘති පරය” වලස සදහන්ධ වේ. කුරුණෑගල නාගික ෙල ප්රවද්ශයට අදාළ සියලුම 
සංවර්ගධන කටයුතු උපවල්ඛ්න 01 ට  අනුකූල විය යුතුය 
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සිතියම් අංක 7.2 කලාප සංගුණක සිතියම  
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7.4 සැලසුම් ප්රඡේශ්ය සදහා වූ ඡපාදු කලාපිකරණ නියමතා  

 

වමම පිච්වේදය කුරුණගල සැලසුම්ර ප්රවද්ශය සඳහා වන වපාදු නියමතා විස්තර 
කරයි, වමම නියමතා 7.1 මින්ධ හදුන්ධවාදී ඇති සිතියම්ර අංක 7.1 යටවත්ත දැක්වවන 
සියලුම කලාප සදහා වපාදු වේ. ඊට අමතරව, 8 වන පිච්වේදය තුල  වයෝජිත 
කලාපීකරණ සැලැස්වම්ර සෑම කලාපයකම හඳුන්ධවා දී ඇති අවසර ලත්ත භාවිතයන්ධ 
සහ කලාපිකරණ නියමතා අන්ධතර්ගගත වේ.  
 

7.4.1 වින්ධ වර කරන ලද සංවශෝදනයන්ධට යටත්තව 1978 අංක 41 දරණ නාගික 
සංවර්ගධන අිකාරී පනවත්ත 3 වන වගන්ධතිය යටවත්ත අංක 38/16 හා 1976.06.01 
දිනැති , අංක 1926/20 හා 2015.08.04 දිනැති සහ අංක 2068/47 හා 2018.04.28 
දිනැති ගැසට් පර මින්ධ නාගික ෙල ප්රවද්ශ වලස ප්රකාශ කල ඇති කුරුණෑගල 
නාගික ෙල ප්රවද්ශය සදහා වමම නියමතා ෙල පැවැත්තවේ.  
 

7.4.2 කිසියම්ර සංවර්ගධන කටයුත්තතක් සිදු කිරීවමදී ඊට අදාලවන සැලසුම්ර හා සංවර්ගධන 
නියමතා සදහා වමම කලාපිකරන සැලැස්වම්ර නියමතාවන්ධ ප්රමුඛ් වන අතර ඊට 
අමතරව 2021 ජූලි මස 08 දිනැති හා අංක 2235 / 54 දරන ගැසට් නිවේදනය 
මින්ධ නීතී ගත කර ඇත. එම නීතී ගත කරන ලද සංවර්ගධන වරගුලාසි කුරුණෑගල 
සැලසුම්ර ෙල ප්රවද්ශය සදහා ෙලාත්තමක වේ 

 

7.4.3 කුරුණෑගල, තිත්තතවැල්ල (සාරගම) හා වවන්ධඩරු වැව  යන වැේ  අවට  ඇති 
පාිසික වටපිටාව ආරක්ෂා කිරීම හා පවත්තවා ගැනීම සඳහා වාන්ධ මට්ටවම්ර 
පවතින ජල මායිම වටා  මීටර්ග 30  ක පළලින්ධ යුතු ොධක කලාපයක්, වපාදු විවේක 
හා විවනෝද කටයුතු සඳහා සිදුකරන ඉදිකිරීම්ර හැර වවනත්ත කිසිදු ඉදිකිරීමක් 
වතාරව රක්ෂිතයක් වලස පවත්තවා ගත යුතු වේ.  

 

7.4.4 ඇතුගල, ඉේොගල, කුරුමිණියාගල, ආඳාගල, යක්වදස්සාගල යන ගල්තලා 
සඳහා ගල්තලා අවට පාිසික  වටපිටාව ආරක්ෂ්ත්ා කිිම සඳහා ගල හා වපාළව 
සම්රෙන්ධධ වන ස්ථානවේ සිට මිටර්ග 10ක් පළල ොධක කලාපයක් කිසියම්ර 
වගාඩකිරීමක්, ඉදිකිරීමක්, හානිකිරීමක් වැලැක්විම සඳහා පවත්තවාවගන යා යුතු 
වේ. (වගා කිරීම්ර හා ුතික වළවල් ඉදිකිරීම්ර සඳහා පමණක්  ඉඩවදනු ලැවේ.) 
වමම ගල්තලා මත දැනට පවත්තනා ආගමික සිද්ධස්ථාන තවදුරටත්ත සංවර්ගධනය 
සදහා අවසර වදනු ලැවේ.  

 

7.4.5 විසල් කුරුණෑගල මළාපවහන පද්ධතිය මඟින්ධ  ආවරණය වන ප්රවද්ශවේ සියලු 
ඉදිකිරීම්ර මළාපවහන පද්ධතියට සම්රෙන්ධධ කළ යුතු අතර සංවර්ගධන ෙලපර ලො 
ගැනීවම්රදී අදාළ ආයතනවයන්ධ ලොගත්ත නිර්ගවද්ශය ඉදිිපත්ත කලයුතුය.   

 

7.4.6 භූ ඇල හා වාන්ධ ඇළ වදපස වස්වා මාර්ගගයන්ධහි ඉඩම පැත්තවතහි වගාඩනැිලි 
වර්ගඛ්ාව, මාර්ගගයන්ධ මධයවේ සිට මීටර්ග 4.5 ක් විය යුතුය. එවමන්ධම භූ ඇළ හා වාන්ධ 
ඇළ වස්වා මාර්ගගයට විරුද්ධ පැත්තවතන්ධ මීටර්ග 3ක වගාඩනැිලි සීමාවන්ධ ඇල 
ඉවුවර්ග සිට තැබිය යුතුය. මහා නගර සභා සීමාව තුල අවනකුත්ත ඇළ මාර්ගගවල 
ඉවුර වදපසින්ධම මීටර්ග 3ක වගාඩනැිලි සීමාවන්ධ පවත්තවාගත යුතුය. එවස්ම භූ 
ඇල සහ වාන්ධ ඇල එකතුවන ස්ථානවේ සිට ඇල ඉවුවර්ග සිට මීටර්ග. 6ක 
වගාඩනැිලි සීමාවන්ධ වදපසටම තැබිය යුතු  ය.  

 

7.4.7 වැේ, ගංගා, ඔය, ඇළ යනාදී සියලුම ජලාශ නඩත්තතු වන අදාල ආයතන වලින්ධ 
ප්රකාශයට පත්තකර ඇති රක්ෂිත �යාත්තමක කළ යුතු අතර, එවස් වනාමැති 
අවස්ථා වලදී පහත සඳහන්ධ වගාඩනැිලි සීමා �යාත්තමක වේ.  
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• දැදුරු ඔය සහ මගුරු ඔය සඳහා මායිවම්ර/උපිම ජල මට්ටවම්ර සිට මීටර්ග  10  යි. 
• කුඩා වැේ සඳහා උපිම ජල මට්ටවම්ර සිට මීටර්ග  10 යි . 
• අවනකුත්ත ඇළ මාර්ගග සදහා ඇළ මායිවම්ර සිට ඇවළහි පළලින්ධ අඩක් තැබිය 

යුතුය.   
 

7.4.8 ුරා විදයා   වදපාර්ගතවම්රන්ධතුව විසින්ධ කුරුණෑගල නාගික  ෙල ප්රවද්ශය තුල 
ආරක්ෂිත ස්මාරක වලස ලියාපදිංචි කර ඇති ස්ථාන, සංරක්ෂණය කර ඇති ස්ථාන, 
කැණිම්ර කර ඇති ස්ථාන හා සංරක්ෂණය කිිමට වයෝජනා කර ඇති ස්ථාන තුල 
කිසියම්ර වවනස් කිිමක් වහෝ අලුත්ත වැඩියාවක් එම වදපාර්ගතවම්රන්ධතුවේ 
නිර්ගවද්ශය සහිතව සිදුකළ යුතුය.  
 

7.4.9 සියලුම කලාප තුල නව ආගමික ස්ථාන ඉදිකිරීවම්රදී ආගමික කටයුතු 
අමාතයාංශවේ නිර්ගවද්ශය  ලො ගත යුතුය. 
 

7.4.10 ජල තීරයන්ධට ජල මාර්ගගවලට සම්රෙන්ධධවන වගාඩබිම්ර ඉවමහි ඉනිවැට,  
කම්රබිවැට වහෝ මායිම්ර තාේප ඉදිකරන්ධවන්ධ නම්ර ජලය ෙැස යා හැකි පිදි කවුළු 
තො ඉදිකිරීමට අවසර වදනු ලැවේ.  
 

7.4.11 ළදරු පාසල්, ප්රාථමික පාසල් හා දිවා සුරැකුම්ර මධයස්ථාන සඳහා බිම්ර කට්ටි 
ආවරණය 50%ක් විය යුතුය.  
 

7.4.12 කර්ගමාන්ධත ශාලා සඳහා අනුමැතිය ලො දීවම්රදී අදාළ අවනකුත්ත ආයතනයන්ධවේ 
නිර්ගවද්ශයන්ධ ලොගත යුතුය. අතර (උදා. පිසර අිකාිය) අංක 1533 / 16 දරන 
2008 -01- 25 දිනැති ගැසට් නිවේදනයට අනුකූල විය යුතුය.  
 

7.4.13 සිතියම්ර අංක 7.3 හි හඳුනාවගන ඇති විවශ්ෂිත කලාප වල සංවර්ගධන කටයුතු 
සිදුකිරීවම්රදී හදුනාවගන ඇති උස සිමා කිරීම්ර වලට අනුකූල විය යුතුය.  
 

7.4.14 සිතියම්ර අංක 7.3 (උස සිමා කිරීවම්ර කලාප සැලැස්ම) හි මීටර්ග 7.6 ක උස කලාපය 
තුල ප්රධාන මාර්ගගයට මායිම්ර වන ඉඩම්රහි වගාඩනැිලි සංවර්ගධනය මාර්ගගවේ 
වගාඩනැිලි සිමාවේ සිට මීටර්ග 15ක්  දක්වා ඇතුගල දර්ගශනය වන පිදි තනි 
තට්ුවකට සීමා විය යුතුය.   
 

7.4.15 වමම සැලැස්වම්ර කලාපීකරණ සැලැස්ම මින්ධ දක්වා ඇති, විවශ්ෂ්ත් වාණිජ 
කලාපය, විවශ්ෂ්ත් සංවර්ගධන කලාපය තුල සියලු සංවර්ගධන කාර්ගයයන්ධ සදහා සහ 
සිතියම්ර අංක 7.3  මින්ධ දක්වා ඇති උස සීමා කිරීම්ර අදාල වන ප්රවද්ශවල සියලු 
සංවර්ගධන කාර්ගයයන්ධ සදහා මුලික සැලසුම්ර නිරාකරණයක් ලොගත යුතුය.  
 

7.4.16 සංවර්ගධන භූමිය තුල මාර්ගගය හා ඉඩම මායිම්ර වන පිදි මායිම්ර තාේපයක් 
ඉදිකරන්ධවන්ධනම්ර වයෝජිත මාර්ගග පළල වහෝ වගාඩනැිලි සීමාව අත්තහැර ඉදිකළ 
යුතුය. වයෝජිත මාර්ගග පළල තුල ඉදිකරන්ධවන්ධ නම්ර මාර්ගගවේ අයිතිය පවත්තනා 
ආයතනයත්ත සමග නිර්ගවන්ධදි ිවිසුමක් අත්තසන්ධ කිරීමකට යටත්තව මාර්ගග මායිවම්ර 
සිට අවම මීටර්ග 1ක් දුින්ධ ඉදිකිරීම්ර සම්රෙන්ධදව අිකාියට සලකා ෙැලිය හැක. 
 

7.4.17 වමහි දැක්වවන වරගුලාසි වලින්ධ ආවරණය වනාවන්ධනාවූ යම්ර කරුණක්වේ නම්ර, 
ඒ සම්රෙන්ධධව නිර්ගණය කිරීවම්ර ෙලය අිකාිය සතුවේ.  
 

7.4.18 වමම නිවයෝගයන්ධට අමතරව මධයම ආණ්ඩඩුව විසින්ධ කාලීන අවශයතාවය මත 
නිකුත්ත කරන නීති හා වරගුලාසිවලට යටත්ත වේ. 
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7.5   දෘශ්යතා විශ්්ඡේෂණයට අනුව අවසරලත් උස  
 

සිතියම්ර අංක 7. 
දැක්වවන හඳුනාගත්ත ස්ථාන වවත ඇතුගල දර්ගශනය වීම සඳහා උස සීමා කිරීවම්ර සැලැසම් 
හඳුනාවගන ඇත. ඒ අනුව එම ප්රවද්ශවල වගාඩනැිලි ඉදිකිරීම්රවලදී සිතියම්ර අංක 7.3හි   
දක්වා ඇති සැලැස්මට අනුව මහල් සීමා කිරීම්රවලට යටත්තව  ෙලාත්තමක වේ.  

 
 

රූපය  7. 1 . ඇතුගල දර්ගශණය විම සඳහා හඳුනාගත්ත ස්ථාන  
 

 
 

මුලාශ්රය: වයඹ පළාත්ත කාර්ගයාලය, නාගික සංවර්ගධන අිකාිය - 2020  

 
7.5.1 දෘශ්යතා ආරක්ෂණඡේ  පරමාර්ථය 

 
කුරුණෑගල නගරය අතීතවේ සිට ඇතුගල ආශ්රිතව බිහිවුන නගරයක්  ෙැවින්ධ එහි 
අනනයතාවය වන්ධවන්ධ ඇතුගලයි. ඒ අනුව වර්ගතමානවේ ඇතිවන සීග්ර සංවර්ගධනයට 
සමගාමිව කුරුණෑගල නගරවයහි අනනයතාවය ආරක්ෂ්ත්ා කරගැනීම මුලික 
කරගනිමින්ධ නගරයට ඇදී එන ජනතාවට ස්ථාන කිහිපයකින්ධ වහෝ ඇතුගල 
දර්ගශනය වීවම්ර අවස්ථාව සැලැස්වීම වමහි පරමාර්ගථය වේ.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ආපිවකෝ ආයතනය අසල 

මලියවද්ව පිිමි විදුහල අසල 

ඔරවලෝසු කණුව අසල  

වවලවගදර හා 
 මාලිගාපිටිය ඉදිිපිට  

ඉම්රපිියල් 
ඉදිිපිට 
  

ඇත්තකද විහාරය ඉදිිපිට 
  

වයෝජිත විකල්ප මාර්ගගය විල්ොව 
සිට උඩවල්වපාල දක්වා 
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සිතියම් අංක 7.3   ඇතුගල දර්ශ්නය විම සඳහා මහේ සිමා කිරිඡම් සැලැස්ම  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මූලාශ්රය: වයඹ පළාත්ත කාර්ගයාලය, නාගික සංවර්ගධන අිකාිය - 2020  

(2021-2030)
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8 වන පරිච්ඡේදය - කලාපීකරණ නියමතා  

 
කුරුණගල සංවර්ධන සැලැසම්ේ කලාපකරණ සැලැස්ම මඟින් සංවර්ධන කලාප 11 ක් 
හඳුනාමගන ඇති අතර එක් එක් කලාපයට අදාළ සංවර්ධන නියමතා පහත පරිදි මේ. 
 
 

8.1  විඡ ේෂ වාණිජ කලාපය 
 
8.1.1 විම ්ෂ වාණිජ කලාපය සඳහා නියමතා සහ අනුමත භාවිතයන්  

 
 

අ සංවර්ධන කලාපය විම ්ෂ වාණිජ කලාපය 

ආ 

කලාප අර්ථකථනය 

ඓතිහාසික කුරුණෑගල නගරය මමම කලායට අයත්වන 
අතර, දදනික සංක්රමණික ජනගහනය සඳහා අව ය භාණ්ඩ 
හා මස්වා සපයමින් පදික හිතකාමි ප්රමශ යක් ලස 
පවත්වාමගන යාම සඳහා මවන්ූ කලාපය මේ. 

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 05 පරිදි මේ. 

ඉ 
කලාප සංගුණකය 9.0 පරිච්මච්දය යටමත් දැක්මවන සංවර්ධන නියාමන 

සැලසුමට අනුකුල විය යුතුය.  

ඊ 
අනුමත උස  සීමාව  9.0 පරිච්මච්දය යටමත් දැක්මවන සංවර්ධන නියාමන 

සැලසුමට අනුකුල විය යුතුය. 

උ 
අනුමත බිේ කට්ටි ආවරණය මන්වාසික - 66% ,  මන්වාසික  මනාවන   -80% 

ඌ 
කලාපයට අයත් මපාදු 
නියමතා  

9.0 පරිච්මච්දය යටමත් දැක්මවන සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමට අනුකුල විය යුතුය.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

වගු අංක 8.1.1  : විම ්ෂ වාණිජ කලාපය සදහා නියමතා  
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අනුමත භාවිතයන් 
ඡවනත්  කරුණු/ 
අවම බිම් ප්රමාණ 

(ව.මී) 

අත් කරගත හැකි 
උපරිම බිම් 
ප්රමාණය 

ඡන්වාසික  

තනි නිවාස ඒකක 
සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 

අදාලමේ 

සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 
අදාලමේ 

ඡසෞඛ්ය  

ඔසුසේ /  රසායනාගාර මස්වා 
සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 

අදාලමේ 

” 

ආයතන  

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 
සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 

අදාලමේ 
” 

බැංකු රක්ෂණ හා මුලය ආයතන ” ” 
ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන ” ” 

වාණිජ  

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ 
සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 

අදාලමේ 

” 

සුපිරි මවළඳසැේ ” ” 

සාප්පු සංකීර්ණ ” ” 

මභෝජනාගාර ” ” 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන ” ” 

විවෘත මවළඳසැේ 150 ” 
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩාකැපීේ/අරූපලාවනයාගාර/අයායාරූපාගාර)   ” ” 

සැකසු  මස් හා මාළු අමලවිසැේ ” ” 

රටබීම  අමලවිසැේ ” ” 

මගාඩනැගිික මත විදුික සංමශ  කුළුණු 
සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 

අදාලමේ 

” 

බහු මහේ රථගාේ 250 ” 

විවෘත රථගාේ 150 ” 

සංචාරක කටයුතු  

ආගන්තුක නිවාස 
සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 

අදාලමේ 

” 

නාගරික මහෝටේ ” ” 

සංචාරක මහෝටේ  
250 

” 

i.              කාමර 20 ට අඩු  ” 

සංචාරක මතාරතුරු මධයස්ථාන     ” ” 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    ” ” 

වගු අංක 8.1.2  : විම ්ෂ වාණිජ කලාපය - අනුමත භාවිතයන්  හා අවම බිේ ප්රමාණ  
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නිෂේපාදන කර්මාන්ත  

ගෘහස්ත කර්මාන්ත 250 ” 

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

අඹරුේහේ 
සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 

අදාලමේ 

” 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන ” ” 

මලාන්ි/අඇදුේ පිරිසිදු කරන මධයස්ථාන ” ” 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු  

සිනමා ාලා 
සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුමේ නියමතා 

අදාලමේ 

” 

ගෘහස්ත �ඩා මධයස්ථාන  ” ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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8.2  සංචාරක හා විඡ ේෂ ඡන්වාසික කලාපය 
 
8.2.1 සංචාරක හා විම ්ෂ මන්වාසික කලාපය සඳහා නියමතා හා අනුමත 
භාවිතයන්  

 
 

 

අ සංවර්ධන කලාපය සංචාරක හා විම ්ෂ මන්වාසික කලාපය 
 

ආ  කලාප අර්ථකථනය 

කුරුණෑගල වැව සහ ඇතුගල දර් නය පදනේ කර ගනිමින් 
සංචාරකයින් සඳහා අව ය මන්වාසික පහසුකේ සහ ප්රමශ ම  
මධයම සහ ඉහළ පාන්තික මන්වාසික කාර්යයන් සංවර්ධනය සඳහා 
මවන්ූ කලාපය මේ. 

ඇ  මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 06 පරිදි මේ. 
ඈ  කලාප සංගුණකය 2.5  

ඉ 
අනුමත බිේ කට්ටි 
ආවරණය මන්වාසික -50% ,  මන්වාසික  මනාවන  -50% 

ඊ 

කලාපයට අදාළ මපාදු 
නියමතා 
 
 
 

1. කලාපය තුල ඉදිකරනු ලබන මගාඩනැගිේලක භුමිය ආවරණය 
50%ක් විය යුතු අතර, ඉදිකිරිමකින් මතාරව පවත්නා භූමිමයන් 
අවම ව මයන් 50%ක ප්රමාණයක් වෘක්ෂ ලතාවන්මගන් 
සමන්විත විය යුතු අතර, ඉතිරි ප්රමාණයද ස්වභාවික  ාඛයන් 
මයාදා ගනිමින් භූමි අලංකරණය කල යුතුය. 

2. කලාපය තුළ පවත්නා ස්වභාවික ඇල මාර්ගයන් මහෝ නිර්මිත 
ඇල මාර්ගයන් ස්වභාවික ද්රවයයන් (ගේ,ලී වර්ණ ගනුවනු 
ලබන මකාන්ක්රිට්ට) වැනි භූමි අලංකරණයන් මයාදා ගනිමින් 
සංවර්ධනය කල යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

         රූපය 8.1. : ඇල මාර්ග සංවර්ධනය විය යුතු ආකාරය 

3. ඉදිකරනු ලබන මගාඩනැගිිකවල දැන්ීේ ුවරු මහෝ ප්රදර් න 
දැන්ීේ ුවරු සඳහා ඩිජිටේ අමලෝකකරණය මයාදාගත 
මනාහැක.  

වගු අංක 8.2.1   : සංචාරක හා විම ්ෂ මන්වාසික කලාපය නියමතා  
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4. ඉදිකරනු ලබන මගාඩනැගිික වහලයකින් නිම කරනු මනාලබන 
අවස්ථාවක වහලය මත (Roof Slab) 80%ක ප්රමාණයක් 
ස්වභාවික  ාඛයන්මගන් ආවරණය කල යුතය.  

 

 

 

 

 

 

          රූපය 8.2. : මගාඩනැගිික වහලය සකසන අයුරු 

5. මගාඩනැගිික සඳහා මයාදා ගනු ලබන වර්ණය ස්වභාවික 
පරිසරය හා ගැළමපන වර්ණයන් විය යුතු අතර, ලුමිනස් 
වර්ණයන් මයාදා ගැනිම සදහා අවසර මදනු මනාලැමේ. 

6. මායිේ තාප්පප මලස ස්වභාවික  ාක මයාදාගත යුතු අතර 
මකාන්ක්රිට්ට මහෝ මවනත් ඉදිකිරිේ ද්රවයයන් මයාදාගන මායිේ 
භූමි ඉදිකරනු ලබන විට ස්වභාවික  ාක මහෝ වැේවිකන් එය 
ආවරණය කල යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

          රූපය 8.3. - මායිේ තාප්පප ඉදි කල යුතු ආකාරය 
 
7. මගාඩනැගිිකිි වල ජමන්ල මහෝ පිටත මකාරිමඩෝව ස්වභාවික 

 ාකයන් මයාාදා ගනිමින් අලංකරණය කල යුතුය.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

රූපය 8.4. - මගාඩනැගිිකිි වල ජමන්ල ඉදි කල යුතු 
ආකාරය 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 

අත් කරගත හැකි 
උපරිම බිම් ප්රමාණය 

ඡන්වාසික  

තනි නිවාස ඒකක 250 

I වන උපමේඛනය              
(ආකෘති පත්ර 
අ,ආ,ඇ) අනුව 
තීරණය මේ 

නිවාස සංකීර්ණ 500 

මහේ නිවාස 500 

මන්වාසිකාගාර 500 

නිල නිවාස/මස්වක නිවාස 250 

වැඩිහිි/ආබාධිත නිවාස 500 

ළමා නිවාස 500 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 500 

ඡසෞඛ්ය  

දවදය ප්රතිකාර හා උපමශ න මස්වා මධයස්ථාන 500 I වන උපමේඛනය             
(ආකෘති පත්ර 
අ,ආ,ඇ) අනුව 
තීරණය මේ 

ළමා හා මාතෘ සායන මධයස්ථාන 500 

ඔසුසේ /අ  රසායනාගාර මස්වා 500 

අධයාපන  

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 
I වන උපමේඛනය              

(ආකෘති පත්ර 
අ,ආ,ඇ) අනුව 
තීරණය මේ 

ආයතන 

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 250 

ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන 250 

සමාජ ඡසේවා  

සමාජ හා සංස්කෘතික මධයස්ථාන 500 I වන උපමේඛනය              
(ආකෘති පත්ර 
අ,ආ,ඇ) අනුව 
තීරණය මේ 

ුස්තකාල 500 

ුනරුත්තාපන මධයස්ථාන 500 

වාණිජ  

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ 250 

I වන උපමේඛනය              
(ආකෘති පත්ර 
අ,ආ,ඇ) අනුව 
තීරණය මේ 

මභෝජනාගාර 250 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන 250 

විවෘත මවළඳසැේ 250 
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩාකැපීේ/අරූපලාවනයාගාර/අයායාරූපාගාර 250 

සැකසු  මස් හා මාළු අමලවිසැේ 250 

රටබීම  අමලවිසැේ 250 

විවෘත රථගාේ 500 

සංචාරක කටයුතු  

නිවාඩු නිමක්තන 250  

වගු අංක 8.2.2    : සංචාරක හා විඡ ේෂ ඡන්වාසික කලාපය සඳහා අනුමත භාවිතයන්  හා අවම බිම් ප්රමාණ  
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ආගන්තුක නිවාස 250 

ලැගුේහේ 250 

සංචාරක මහෝටේ  
500 

I වන උපමේඛනය                      
(ආකෘති පත්ර 
අ,ආ,ඇ) අනුව 
තීරණය මේ 

i.           කාමර 20 ට අඩු  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

ii.          කාමර 20 – 99 අතර  

සංචාරක මහෝටේ   
1000 iii.           කාමර 100 සහ 100 ට වැඩි  

සංචාරක මතාරතුරු මධයස්ථාන     250 

කබානා මහෝටේ  500 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    250 

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 250 I වන උපමේඛනය                     
(ආකෘති පත්ර 
අ,ආ,ඇ) අනුව 
තීරණය මේ 

මලාන්ි/අඇදුේ පිරිසිදු කරන මධයස්ථාන 250 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු  

ළමා උදයාන 500  

උදයාන 500  

භූ දර් න ප්රමශ    

නැරඹුේ මධයස්ථාන   

සිනමා ාලා 500 

I වන උපමේඛනය                       
(ආකෘති පත්ර 
අ,ආ,ඇ) අනුව 
තීරණය මේ 

සමාජ ාලා 500 

කලාගාර/මක තුකාගාර 500 

එළිමහන් රංග ාලා 500 

ගෘහස්ත ක්රිඩා මධයස්ථාන  500 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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8.3 ඡසෞඛ්ය ආරක්ෂණ කලාපය  

8.3.1 ඡසෞඛ්ය ආරක්ෂණ කලාපය සඳහා නියමතා හා අනුමත භාවිතයන්   

 
 
අ 

      සංවර්ධන කලාපය 
                  

මස ඛය ආරක්ෂණ කලාපය 

ආ 

කලාප අර්ථකථනය 

රජම  සහ මප ශගිකක මස ඛය ආයතන සහ ඊට 
අනු ාංගික කාර්යයන් ස්වාධිනත්වයකින් යුක්තව පවත්වා 
මගන යාම සඳහා මවන්ූ කලාපය. 

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 07 පරිදි මේ. 
ඉ කලාප සංගුණකය 2.75  
ඊ අනුමත උස  සීමාව 7.5 මගින් දැක්මවන ඇතුගල දර් නය ීම සඳහා මහේ 

සීමා කිරිමේ සැලැස්ම අනුකුල විය යුතුය.  
උ අනුමත බිේ කට්ටි ආවරණය මන්වාසික -66% ,  මන්වාසික  මනාවන   -80% 
ඌ 

කලාපයට අදාළ මපාදු නියමතා 
 
 

මස ඛයමය කාර්යයන් වලට මනාගැලමපන භාවිතයන් 
මමම කලාපය තුල අවසර මදනු මනාලැමේ. 

 

 
 

 
 
 වගු අංක 8.3.2   ඡසෞඛ්ය ආරක්ෂණ කලාපය සඳහා අනුමත භාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

   

අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 

අත් කරගත හැකි 
උපරිම බිම් 
ප්රමාණය 

ඡන්වාසික   

තනි නිවාස ඒකක 150 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

නිවාස සංකීර්ණ 500 

මහේ නිවාස  500 

මන්වාසිකාගාර 500 

නිල නිවාස/මස්වක නිවාස 250 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 250 

ඡසෞඛ්ය  

දවදය ප්රතිකාර හා උපමශ න මස්වා මධයස්ථාන 500 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

ළමා හා මාතෘ සායන මධයස්ථාන 500 

මරෝහේ  1000 

මප ශගිකක මරෝහේ  1000 

ප්රාථමික දවදය ප්රතිකාර ඒකක  500 

සත්ව සායන හා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 500 

ආයුර්මේද දවදය මධයස්ථාන 500 

සකසේ කඡේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

වගු අංක 8.3.1   : මස ඛ ය ආරක්ෂණ කලාපය සදහා නියමතා  
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ඔසුසේ /අ  රසායනාගාර මස්වා 150 

අධයාපන  

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 250 ” 

ආයතන  

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 150 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

බැංකු රක්ෂණ හා මුලය ආයතන 250 

ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන 150 

සමාජ ඡසේවා  

ුනරුත්තාපන මධයස්ථාන 250 ” 

වාණිජ  

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ 150   

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

සුපිරි මවළඳසැේ 250 

සාප්පු සංකීර්ණ 250 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන 150 

මභෝජනාගාර 150 

විවෘත මවළඳසැේ 250 
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩාකැපීේ/අරූපලාවනයාගාර/අයායාරූපාගාර     150 

සැකසු  මස් හා මාළු අමලවිසැේ 150 

ඉන්ධන පිරවුේහේ 500 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා මවළඳ සංකීර්ණ 500 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා වාහන මස්වා මධයස්ථාන 500 

ගෑස ්පිරවුේහේ හා විදුික ආමරෝපන මධයස්ථාන     250 

මගාඩනැගිික මත විදුික සංමශ  කුළුණු 150 

බහු මහේ රථගාේ  250 

විවෘත රථගාේ 250 

රථවාහන ප්රදර් නාගාර 500 

අවමංගලය ාලා 500  

අවමංගලය ාලා උත්සව ාලා සමග  500 

සංචාරක කටයුතු  

ආගන්තුක නිවාස 250 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

ලැගුේහේ 250 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    250 

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 250 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
මලාන්ි/අඇදුේ පිරිසිදු කරන මධයස්ථාන 150 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

278 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

   

 
 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු  

ළමා උදයාන 750 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

උදයාන - 

භූ දර් න ප්රමශ  - 

නැරඹුේ මධයස්ථාන - 

ගෘහස්ත ක්රිඩා මධයස්ථාන  250 

 
 
 
 
 
 
 
8.4    විඡ ේෂ සංවර්ධන කලාපය 
 
8.4.1   විඡ ේෂ සංවර්ධන කලාපය සඳහා නියමතා හා අනුමත භාවිතයන්  

 
 

 
අ සංවර්ධන කලාපය විම ්ෂ සංවර්ධන කලාපය 
ආ 

කලාප අර්ථකථනය 

නීන නාගරික අංග සහිතව කුරුණෑගල නගරය 
ආ�තව අනාගතම  ඇ ඇතිවිය හැකි නාගරික 
පරිවර්තනයට පහසුකේ සැපයීම සඳහා මවන්ූ කලාපය 

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 08 පරිදි මේ. 
ඉ කලාප සංගුණකය 2.75  
ඊ 

අනුමත උස  සීමාව 7.5 මගින් දැක්මවන ඇතුගල දර් නය ීම සඳහා මහේ 
සීමා කිරිමේ සැලැස්ම අනුකුල විය යුතුය. 

උ අනුමත බිේ කට්ටි ආවරණය මන්වාසික -66% ,  මන්වාසික  මනාවන   -66 % 
ඌ කලාපයට අදාළ මපාදු නියමතා 

 
 
 

නීන අංග සහිත නව නගර සංවර්ධනයක් සදහා අව ය 
භාවිතාවන්ට අවසර මදනු ලැමේ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

වගු අංක 8.4.1  : විම ්ෂ සංවර්ධන කලාපය සදහා නියමතා  
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වගු අංක 8.4.2 :  විඡ ේෂ සංවර්ධන කලාපය සඳහා අනුමත භාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

 

අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 
අත් කරගත හැකි 
උපරිම බිම් ප්රමාණය 

ඡන්වාසික   

තනි නිවාස ඒකක 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

නිවාස සංකීර්ණ 500 

මහේ නිවාස  500 

මන්වාසිකාගාර 500 

නිල නිවාස/මස්වක නිවාස 250 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 250  

ඡසෞඛ්ය  

මරෝහේ 1000 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

මප ශගිකක මරෝහේ 1000 

සත්ව සායන හා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 250 

ආයුර්මේද දවදය මධයස්ථාන 250 
ඔසුසේ /අ  රසායනාගාර මස්වා 250 

අධයාපන  

පර්ම ෂණ හා සංවර්ධන මධයස්ථාන 250 

” මප ශගිකක උපකාරක පංති  1000 

මවනත් අධයාපන මධයස්ථාන - (කලායතන/අරංගායතන) 500 

ආයතන  

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක)     250 
I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

කාර්යාල සංකීර්ණ (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 1000 

බැංකු රක්ෂණ හා මුලය ආයතන 500 

ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන 250 

සමාජ ඡසේවා  

ශ්රවනාගාර හා සේමන්ත්රණ  ාලා 1000 ” 

වාණිජ  

සුපිරි මවළඳසැේ 1000 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ  250 

සාප්පු සංකීර්ණ 500 

මභෝජනාගාර 250 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන 250 

විවෘත මවළඳසැේ 1000 

රටබීම  අමලවිසැේ 250 

මගාඩනැගිික ද්රවයඅමලවිසැේ  500 

ඉන්ධන පිරවුේහේ 500 
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ඉන්ධන පිරවුේහේ හා මවළඳ සංකීර්ණ 1000 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා වාහන මස්වා මධයස්ථාන 1000 

ගෑස ්පිරවුේහේ හා විදුික ආමරෝපන මධයස්ථාන     250 

මගාඩනැගිික මත විදුික සංමශ  කුළුණු 250 

බහු මහේ රථගාේ 1000 

විවෘත රථගාේ 500 

රථවාහන ප්රදර් නාගාර 500 

සංචාරක කටයුතු  

ලැගුේහේ 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

ආගන්තුක නිවාස 250 

නාගරික මහෝටේ 250 

සංචාරක මහෝටේ  
500 

i.              කාමර 20 ට අඩු  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

 

ii.            කාමර 20 – 99 අතර  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

iii.           කාමර 100 සහ 100 ට වැඩි  

සංචාරක මතාරතුරු මධයස්ථාන     250 

කබානා මහෝටේ  500 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    250 

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

 දුේරිය හා බස් අංගන /අ නැවතුේ මපාළවේ  1000 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 250 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු  

ළමා උදයාන 500  

උදයාන -  

භූ දර් න ප්රමශ  -  

නැරඹුේ මධයස්ථාන -  

සිනමා ාලා 500 
I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

සමාජ ාලා 500 

කලාගාර/මක තුකාගාර 500 

එළිමහන් රංග ාලා 1000 

ගෘහස්ත ක්රිඩා මධයස්ථාන  500 

 
 
 

 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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8.5 මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 01  

8.5.1 මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය සඳහා නියමතා හා අනුමත භාවිතයන්  

 

 

අ සංවර්ධන කලාපය මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය  
ආ 

කලාප අර්ථකථනය 

කුරුණෑගල මහා නගර සභා සීමාව තුළ සාමප්පක්ෂව ඉහල 
ඝනත්වයකින් යුක්තව මන්වාසික සහ සංක්රමණික ජනගහනයට 
පහසුකේ සැපයීම සඳහා අව ය සංවර්ධනයන් සඳහා මවන්ූ 
කලාපය 

ඇ 
මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 09 පරිදි මේ. 

ඈ කලාප සංගුණකය 2.75 

ඉ 
අනුමත උස  සීමාව 7.5 මගින් දැක්මවන ඇතුගල දර් නය ීම සඳහා මහේ සීමා 

කිරිමේ සැලැස්ම අනුකුල විය යුතුය. 

ඊ අනුමත බිේ කට්ටි 
ආවරණය මන්වාසික -66% ,  මන්වාසික  මනාවන    -80% 

උ කලාපයට අදාළ මපාදු 
නියමතා 
 
 
 

මමහි 8.5.3 යටමත් දැක්මවන අනුමත භාවිතයන් සදහා ඉේලුේ 
පත්රයක් ලද විට,  එය අවට භුමි පරිහරණය සදහා මනාගැලමප්ප නේ 
සහ සමාජමය ගැටළු මතුමේ යයි හැමේ නේ අවසරය ලබා ඇමේ 
මහෝ  ප්රතික්මෂ්ප කිරීමේ බලය අධිකාරිය සතුමේ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වගු අංක 8.5.1  : මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය නියමතා  
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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වගු අංක 8.5.2  : මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය සඳහා අනුමත භාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  
 

අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 

අත් කරගත හැකි 
උපරිම බිම් 
ප්රමාණය 

ඡන්වාසික   

තනි නිවාස ඒකක 150 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

නිවාස සංකීර්ණ 250 

මහේ නිවාස  500 

මන්වාසිකාගාර 250 

නිල නිවාස/මස්වක නිවාස 150 

වැඩිහිි/ආබාධිත නිවාස 500 

ළමා නිවාස 500 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 250 

ඡසෞඛ්ය  

දවදය ප්රතිකාර හා උපමශ න මස්වා මධයස්ථාන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

ළමා හා මාතෘ සායන මධයස්ථාන 250 

මරෝහේ 1000 

මප ශගිකක මරෝහේ 1000 

ප්රාථමික දවදය ප්රතිකාර ඒකක 250 

සත්ව සායන හා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 250 

ආයුර්මේද දවදය මධයස්ථාන 250 

ඔසුසේ /අ  රසායනාගාර මස්වා 150 

අධයාපන  

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

මප ශගිකක උපකාරක පංති 500 

මවනත් අධයාපන මධයස්ථාන    (කලායතන/රංගායතන/අ) 500 

ජාතයන්තර පාසේ 1000 

ප්රාථමික අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

ශවිතීක අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

තෘතීය අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

කාර්මික පාසේ/අවෘත්තීය ුහුණු මධයස්ථාන 1000 

පර්ම ෂණ හා සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

ආයතන  

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 150 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

කාර්යාල සංකීර්ණ (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 1000 

බැංකු රක්ෂණ හා මුලය ආයතන 250 

ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන 150 
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සමාජ ඡසේවා  

ප්රජා සංවර්ධන මධයස්ථාන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

සමාජ හා සංස්කෘතික මධයස්ථාන 250 

ශ්රවනාගාර හා සේමන්ත්රණ  ාලා 1000 

ුස්තකාල 500 

ුනරුත්තාපන මධයස්ථාන 250 

වාණිජ  

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ 150 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

සුපිරි මවළඳසැේ 500 

සාප්පු සංකීර්ණ 500 

මභෝජනාගාර 100 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන 150 

විවෘත මවළඳසැේ 250 

 

ගුදේ 1000 

මතාග ගබඩා 1000 
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩාකැපීේ/අරූපලාවනයාගාර/අයායාරූපාගාර)     150 

මස් හා මාළු අමලවිසැේ 150 

සැකසු  මස් හා මාළු අමලවිසැේ 150 

රටබීම  අමලවිසැේ 150 

මගාඩනැගිික ද්රවයඅමලවිසැේ 250 

ඉන්ධන පිරවුේහේ 500 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා මවළඳ සංකීර්ණ   1000 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා වාහන මස්වා මධයස්ථාන 1000 

ගෑස ්පිරවුේහේ හා විදුික ආමරෝපන මධයස්ථාන     150 

මගාඩනැගිික මත විදුික සංමශ  කුළුණු 150 

සන්නිමේදන කුළුණු 250 

බහු මහේ රථගාේ 500 

විවෘත රථගාේ 500 

රථවාහන ප්රදර් නාගාර 500 

අවමංගලය ාලා 250 

අවමංගලය ාලා උත්සව ාලා සමග  500 

සංචාරක කටයුතු  

නිවාඩු නිමක්තන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

ආගන්තුක නිවාස 250 

ලැගුේහේ 250 

සංචාරක මහෝටේ  
500 

i.              කාමර 20 ට අඩු  
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සංචාරක මහෝටේ  
1000 

ii.            කාමර 20 – 99 අතර  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

iii.           කාමර 100 සහ 100 ට වැඩි  

සංචාරක මතාරතුරු මධයස්ථාන     150 

කබානා මහෝටේ  250 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    150 

නිෂේපාදන කර්මාන්ත  

ගෘහස්ත කර්මාන්ත 250 ” 

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

 දුේරිය හා බස් අංගන /අ නැවතුේ මපාළවේ  1000 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

අඹරුේහේ 250 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 250 

මලාන්ි/අඇදුේ පිරිසිදු කරන මධයස්ථාන 150 

වාහන අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන  500 

�ීේ යතුරුපැදි  අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන 500 

ඉමලක්මරානික් උපකරණ  අලුත් වැඩියා මධයස්ථාන 250 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු  

ළමා උදයාන 500  

උදයාන -  

භූ දර් න ප්රමශ  -  

නැරඹුේ මධයස්ථාන -  

සිනමා ාලා 500 
I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

සමාජ ාලා 500 

කලාගාර/මක තුකාගාර 500 

එළිමහන් රංග ාලා 500 

ගෘහස්ත ක්රිඩා මධයස්ථාන  250  

 

 

 

 

 

 

 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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8.6   මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 02 

8.6.1 මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 02 සඳහා නියමතා හා අනුමත භාවිතයන්   

 
 
 
 
අ සංවර්ධන කලාපය මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 02 
ආ 

කලාප අර්ථකථනය 

කුරුණෑගල මහා නගර සභාමවන් පිටතට අනාගත නගර 
වයාප්පතිය සඳහා පවතින ඉේලුමට පහසුකේ සැපයීම සඳහා 
මවන්ූ කලාපය. 

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 10 පරිදි මේ. 
ඉ කලාප සංගුණකය 2.5  
ඊ අනුමත උස  සීමාව 7.5 මගින් දැක්මවන ඇතුගල දර් නය ීම සඳහා මහේ සීමා 

කිරිමේ සැලැස්ම අනුකුල විය යුතුය. 
උ අනුමත බිේ කට්ටි ආවරණය මන්වාසික -66% ,  මන්වාසික  මනාවන    - 80% 
ඌ කලාපයට අදාළ මපාදු නියමතා 

 
 
 

මමහි 8.6.2 යටමත් දැක්මවන අනුමත භාවිතයන් සදහා ඉේලුේ 
පත්රයක් ලද විට,  එය අවට භුමි පරිහරණය සදහා මනාගැලමප්ප 
නේ සහ සමාජමය ගැටළු මතුමේ යයි හැමේ නේ අවසරය 
ලබා ඇමේ ප්රතික්මෂප් කිරීමේ බලය අධිකාරිය සතුමේ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකසේ කඡේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

වගු අංක 8.6.1  : මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 02  සඳහා  නියමතා  
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වගු අංක 8.6.2 :  මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය 02 සඳහා අනුමත භාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණ  

 

අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 
අත් කරගත හැකි 

උපරිම බිම් ප්රමාණය 
ඡන්වාසික   

තනි නිවාස ඒකක 150 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

නිවාස සංකීර්ණ 250 

මහේ නිවාස  500 

මන්වාසිකාගාර 250 

නිල නිවාස/මස්වක නිවාස 150 

වැඩිහිි/ආබාධිත නිවාස 500 

ළමා නිවාස 500 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 250 

ඡසෞඛ්ය  

දවදය ප්රතිකාර හා උපමශ න මස්වා මධයස්ථාන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

ළමා හා මාතෘ සායන මධයස්ථාන 250 

මරෝහේ 1000 

මප ශගිකක මරෝහේ 1000 

ප්රාථමික දවදය ප්රතිකාර ඒකක 250 

සත්ව සායන හා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 250 

ආයුර්මේද දවදය මධයස්ථාන 250 

ඔසුසේ /අ  රසායනාගාර මස්වා  150 

අධයාපන   

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

මප ශගිකක උපකාරක පංති 500 

මවනත් අධයාපන මධයස්ථාන    (කලායතන/රංගායතන/අ) 500 

ජාතයන්තර පාසේ 1000 

ප්රාථමික අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

ශවිතීක අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

තෘතීය අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

කාර්මික පාසේ/අවෘත්තීය ුහුණු මධයස්ථාන 1000 

පර්ම ෂණ හා සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

ආයතන  

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 150 
I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 

කාර්යාල සංකීර්ණ (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 1000 

බැංකු රක්ෂණ හා මුලය ආයතන 250 

ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන 150 
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සමාජ ඡසේවා  

ප්රජා සංවර්ධන මධයස්ථාන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය මේ 

 

සමාජ හා සංස්කෘතික මධයස්ථාන 250 

ආගමික මධයස්ථාන 1000 

ශ්රවනාගාර හා සේමන්ත්රණ  ාලා 1000 

ුස්තකාල 500 

ුනරුත්තාපන මධයස්ථාන 750 

ආදාහනාගාර 1000 

සුසාන භුමි 1000 

වාණිජ  

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ 150  

සුපිරි මවළඳසැේ 500 

සාප්පු සංකීර්ණ 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය මේ 

 

මභෝජනාගාර 150 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන 150 

විවෘත මවළඳසැේ 250 

ගුදේ 1000 

මතාග ගබඩා 1000 
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩාකැපීේ/අරූපලාවනයාගාර/අයායාරූපාගාර)     150 

මස් හා මාළු අමලවිසැේ 150 

සැකසු  මස් හා මාළු අමලවිසැේ 150 

රටබීම  අමලවිසැේ 150 

මගාඩනැගිික ද්රවයඅමලවිසැේ 250 

ඉන්ධන පිරවුේහේ 500 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා මවළඳ සංකීර්ණ 1000 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා වාහන මස්වා මධයස්ථාන 1000 

ගෑස ්පිරවුේහේ හා විදුික ආමරෝපන මධයස්ථාන     150 

මගාඩනැගිික මත විදුික සංමශ  කුළුණු 150 

සන්නිමේදන කුළුණු 250 

බහු මහේ රථගාේ  500 

විවෘත රථගාේ 500 

රථවාහන ප්රදර් නාගාර 500 

අවමංගලය ාලා 250 

අවමංගලය ාලා උත්සව ාලා සමග  500 

සංචාරක කටයුතු  

නිවාඩු නිමක්තන 250 

ආගන්තුක නිවාස 250 
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ලැගුේහේ 250 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

සංචාරක මහෝටේ  
500 

i.              කාමර 20 ට අඩු  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

ii.            කාමර 20 – 99 අතර  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

iii.           කාමර 100 සහ 100 ට වැඩි  

සංචාරක මතාරතුරු මධයස්ථාන     150 

කබානා මහෝටේ  250 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    150 

නිෂේපාදන කර්මාන්ත  

ගෘහස්ත කර්මාන්ත 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

සිමමන්ති මකාන්ක්රිට් පිඟන් මැටි ආ�ත  නිෂ්පාදන 500 

මැටි ආ�ත  නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 1000 

ස්වභාවික මකදි ආ�ත  නිෂප්ාදන  500 

මරදිපිළි, ඇඳුේ පැළදුේ සහ සේභාණ්ඩ නිෂ්පාදන  500 

කඩදාසි නිෂප්ාදන සහ මුද්රණ කටයුතු ආ�ත  කර්මාන්ත  1000 

දැව /අ දැව භාණ්ඩ සහ ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත  1000 

ආහාර සහ මධයසාර රහිත පාන කර්මාන්ත  1000 

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

අඹරුේහේ 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 250 

මලාන්ි/අඇදුේ පිරිසිදු කරන මධයස්ථාන 150 

වාහන අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන  500 

�ීේ යතුරුපැදි  අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන 500 

ඉමලක්මරානික් උපකරණ  අලුත් වැඩියා මධයස්ථාන 250  

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු  

ළමා උදයාන 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

උදයාන - 

භූ දර් න ප්රමශ  - 

නැරඹුේ මධයස්ථාන - 

සිනමා  ාලා 500 

සමාජ ාලා 500 

කලාගාර/අමක තුකාගාර 500 

එළිමහන් රංග ාලා 500 

ගෘහස්ත ක්රිඩා මධයස්ථාන  250 
 
සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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8.7   මිශ්ර සංවර්ධන පර්යන්ත කලාපය 
 
8.7.1 මිශ්ර සංවර්ධන පර්යන්ත කලාපය සඳහා  නියමතා හා අනුමත භාවිතයන්  

 
 
 
 
අ සංවර්ධන කලාපය මිශ්ර සංවර්ධන පර්යන්ත කලාපය 

ආ 

කලාප අර්ථකථනය 

කුරුණෑගල නගරයට පරයන්ත නගර මලස අවට 
මන්වාසික ජනගහනය සදහා එදිමනදා අව ය භාණ්ඩ 
හා මස්වා සැපයීමේ නාගරික මධයස්ථාන මලස 
හඳුනාගත් කලාප 

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 11 පරිදි මේ. 

ඉ කලාප සංගුණකය 2.00  

ඊ අනුමත උස  සීමාව -  

උ 
අනුමත බිේ කට්ටි ආවරණය මන්වාසික -66% ,  මන්වාසික  මනාවන    -80% 

ඌ කලාපයට අදාළ මපාදු නියමතා 
 
 
 

මමහි 8.7.2  යටමත් දැක්මවන අනුමත භාවිතයන් 
සදහා ඉේලුේ පත්රයක් ලද විට,  එය අවට භුමි 
පරිහරණය සදහා මනාගැලමප්ප නේ සහ සමාජමය 
ගැටළු මතුමේ යයි හැමේ නේ අවසරය ලබා ඇමේ මහෝ 
ප්රතික්මෂප් කිරීමේ බලය අධිකාරිය සතුමේ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකසේ කඡේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

වගු අංක 8.7.1  : මිශ්ර සංවර්ධන කලාපය සදහා නියමතා  
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වගු අංක 8.7.2 :  මිශ්ර සංවර්ධන පර්යන්ත කලාපය සඳහා අනුමත භාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණ  

 

අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 
අත් කරගත හැකි 

උපරිම බිම් ප්රමාණය 
ඡන්වාසික   

තනි නිවාස ඒකක 150 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

නිවාස සංකීර්ණ 250 

මහේ නිවාස  500 

මන්වාසිකාගාර 250 

නිල නිවාස/මස්වක නිවාස 150 

වැඩිහිි/ආබාධිත නිවාස 500 

ළමා නිවාස 500 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 250 

ඡසෞඛ්ය  

දවදය ප්රතිකාර හා උපමශ න මස්වා මධයස්ථාන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

ළමා හා මාතෘ සායන මධයස්ථාන 250 

මරෝහේ 1000 

මප ශගිකක මරෝහේ 1000 

ප්රාථමික දවදය ප්රතිකාර ඒකක 250 

සත්ව සායන හා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 250 

ආයුර්මේද දවදය මධයස්ථාන 250 

ඔසුසේ /අ  රසායනාගාර මස්වා 150 

අධයාපන  

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

මප ශගිකක උපකාරක පංති 500 

මවනත් අධයාපන මධයස්ථාන    (කලායතන/රංගායතන/අ) 500 

ජාතයන්තර පාසේ 1000 

ප්රාථමික අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

ශවිතීක අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

තෘතීය අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

කාර්මික පාසේ/අවෘත්තීය ුහුණු මධයස්ථාන 1000 

පර්ම ෂණ හා සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

ආයතන  

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 150 
I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

කාර්යාල සංකීර්ණ (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 1000 

බැංකු රක්ෂණ හා මුලය ආයතන 250 

ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන 150 
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සමාජ ඡසේවා  

ප්රජා සංවර්ධන මධයස්ථාන 250 
 

සමාජ හා සංස්කෘතික මධයස්ථාන  250 

ශ්රවනාගාර හා සේමන්ත්රණ  ාලා 1000 
I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය මේ 

 

ුස්තකාල 500 

ුනරුත්තාපන මධයස්ථාන 250 

සුසාන භුමි 1000 

වාණිජ  

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ 150 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය මේ 

 

සුපිරි මවළඳසැේ 500 

සාප්පු සංකීර්ණ 500 

මභෝජනාගාර 150 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන 150 

විවෘත මවළඳසැේ 250 

ගුදේ 1000 

මතාග ගබඩා 1000 
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩාකැපීේ/අරූපලාවනයාගාර/අයායාරූපාගාර     150 

මස් හා මාළු අමලවිසැේ 150 

සැකසු  මස් හා මාළු අමලවිසැේ 150 

රටබීම  අමලවිසැේ 150 

මගාඩනැගිික ද්රවයඅමලවිසැේ 250 

ඉන්ධන පිරවුේහේ 500 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා මවළඳ සංකීර්ණ 1000 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා වාහන මස්වා මධයස්ථාන 1000 

ගෑස ්පිරවුේහේ හා විදුික ආමරෝපන මධයස්ථාන     150 

මගාඩනැගිික මත විදුික සංමශ  කුළුණු 150 

සන්නිමේදන කුළුණු 250 

බහු මහේ රථගාේ 500 

විවෘත රථගාේ 500 

රථවාහන ප්රදර් නාගාර 500 

අවමංගලය ාලා 250 

අවමංගලය ාලා උත්සව ාලා සමග  500 

සංචාරක කටයුතු  

නිවාඩු නිමක්තන 250 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය මේ 

 

ආගන්තුක නිවාස 250 

ලැගුේහේ 250 
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සංචාරක මහෝටේ  
500 

i.              කාමර 20 ට අඩු  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

ii.            කාමර 20 – 99 අතර  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

iii.           කාමර 100 සහ 100 ට වැඩි  

සංචාරක මතාරතුරු මධයස්ථාන     150 

කබානා මහෝටේ  250 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    150  

නිෂේපාදන කර්මාන්ත  

ගෘහස්ත කර්මාන්ත 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

සිමමන්ති මකාන්ක්රිට් පිඟන් මැටි ආ�ත  නිෂ්පාදන 1000 

මැටි ආ�ත  නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 1000 

දැව /අ දැව භාණ්ඩ සහ ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත  1000 

ආහාර සහ මධයසාර රහිත පාන කර්මාන්ත  1000 

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

අඹරුේහේ 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 250 

මලාන්ි/අඇදුේ පිරිසිදු කරන මධයස්ථාන 150 

වාහන අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන  500 

�ීේ යතුරුපැදි  අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන 500 

ඉමලක්මරානික් උපකරණ  අලුත් වැඩියා මධයස්ථාන 250 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

ළමා උදයාන 500 

උදයාන - 

භූ දර් න ප්රමශ  - 

නැරඹුේ මධයස්ථාන - 

සිනමා  ාලා 500 

කලාගාර/මක තුකාගාර 500 

එළිමහන් රංග ාලා 500 

ගෘහස්ත ක්රිඩා මධයස්ථාන  250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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8.8   මිශ්ර ඡන්වාසික කලාපය 
 
8.8.1   මිශ්ර ඡන්වාසික කලාපය සඳහා නියමතා හා අනුමත භාවිතයන්  
 
 

 
 
 
අ සංවර්ධන කලාපය මිශ්ර මන්වාසික කලාපය 

ආ 
කලාප අර්ථකථනය 

ස්වාධීනත්වමයන් යුතුව මන්වාසික කාර්යයන් පවත්වාමගන 
යාම සඳහා මවන්ූ කලාපය 

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 12 පරිදි මේ. 

ඉ කලාප සංගුණකය 1.25 
ඊ අනුමත උස  සීමාව                               - 

උ අනුමත බිේ කට්ටි ආවරණය මන්වාසික -66% ,  මන්වාසික  මනාවන     -80% 

ඌ 

කලාපයට අදාළ මපාදු නියමතා 
 
 
 

මමම කලාපය තුල වගු අංක 8.8.2  යටමත් දැක්මවන 
මන්වාසික මනාවන භාවිතයන් සදහා ඉේලුේ පත්රයක්  ලදවිට  
එය අවට භුමි පරිහරණය සදහා මනාගැලමප්ප නේ සහ 
සමාජමය ගැටළු මතුමේ යයි හැමේ නේ අවසරය ලබා ඇමේ 
මහෝ ප්රතික්මෂ්ප කිරීමේ බලය අධිකාරිය සතුමේ. 
මන්වාසික භාවිතය සදහා කරනු අනු මබදුේ වල  සංවර්ධන 
කටයුතුවල ඇ එක් ඉඩේ කට්ටියක් තුල  අවම මපාේ ගස් 
මදකක් මරෝපණය කර අනුකුලතා සහතිකය ලබාගත යුතුය.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

වගු අංක 8.8.1  : මිශ්ර ඡන්වාසික කලාපය නියමතා  
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වගු අංක 8.8.2 : මිශ්ර ඡන්වාසික කලාපය සඳහා අනුමත භාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  
 

අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 
අත් කරගත හැකි 

උපරිම බිම් ප්රමාණය 
ඡන්වාසික   

තනි නිවාස ඒකක 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

නිවාස සංකීර්ණ 500 

මහේ නිවාස  1000 

මන්වාසිකාගාර 500 

නිල නිවාස/මස්වක නිවාස 250 

වැඩිහිි/ආබාධිත නිවාස 500 

ළමා නිවාස 500 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 250 

ඡසෞඛ්ය  

දවදය ප්රතිකාර හා උපමශ න මස්වා මධයස්ථාන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

ළමා හා මාතෘ සායන මධයස්ථාන 250 

මරෝහේ 1000 

මප ශගිකක මරෝහේ 1000 

ප්රාථමික දවදය ප්රතිකාර ඒකක 500 

සත්ව සායන හා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 500 

ආයුර්මේද දවදය මධයස්ථාන 500 

ඔසුසේ /අ  රසායනාගාර මස්වා 250 

අධයාපන  

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

මප ශගිකක උපකාරක පංති 500 

මවනත් අධයාපන මධයස්ථාන    (කලායතන/රංගායතන/අ) 500 

ජාතයන්තර පාසේ 1000 

ප්රාථමික අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

ශවිතීක අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

තෘතීය අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

කාර්මික පාසේ/අවෘත්තීය ුහුණු මධයස්ථාන 1000 

පර්ම ෂණ හා සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

ආයතන  

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 250 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

බැංකු රක්ෂණ හා මුලය ආයතන 500 

ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන 250 

සමාජ ඡසේවා  

ප්රජා සංවර්ධන මධයස්ථාන 250 
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සමාජ හා සංස්කෘතික මධයස්ථාන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය මේ 

 

ආගමික මධයස්ථාන 250 

ුස්තකාල 500 

ුනරුත්තාපන මධයස්ථාන 500 

ආදාහනාගාර 500 

සුසාන භුමි 1000 

වාණිජ  

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ 250 

 
සුපිරි මවළඳසැේ 500 

මභෝජනාගාර 250 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන 250 

විවෘත මවළඳසැේ 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය මේ 

 

පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩාකැපීේ/අරූපලාවනයාගාර/අයායාරූපාගාර     250 

මස් හා මාළු අමලවිසැේ 250 

සැකසු  මස් හා මාළු අමලවිසැේ 250 

රටබීම  අමලවිසැේ 250 

මගාඩනැගිික ද්රවයඅමලවිසැේ 250 

ඉන්ධන පිරවුේහේ 500 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා මවළඳ සංකීර්ණ 1000 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා වාහන මස්වා මධයස්ථාන 1000 

ගෑස ්පිරවුේහේ හා විදුික ආමරෝපන මධයස්ථාන     250 

මගාඩනැගිික මත විදුික සංමශ  කුළුණු 250 

සන්නිමේදන කුළුණු 250 

බහු මහේ රථගාේ 500 

විවෘත රථගාේ 500 

රථවාහන ප්රදර් නාගාර 500 

අවමංගලය ාලා 500 

අවමංගලය ාලා උත්සව ාලා සමග  1000 

සංචාරක කටයුතු  

නිවාඩු නිමක්තන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය මේ 

 

ආගන්තුක නිවාස 250 

ලැගුේහේ 250 

සංචාරක මහෝටේ  
500 

i.              කාමර 20 ට අඩු  

සංචාරක මහෝටේ  
1000 

ii.            කාමර 20 – 99 අතර  

සංචාරක මහෝටේ  1000 
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iii.           කාමර 100 සහ 100 ට වැඩි  

සංචාරක මතාරතුරු මධයස්ථාන     150 

කබානා මහෝටේ  250 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    150 

නිෂේපාදන කර්මාන්ත  

ගෘහස්ත කර්මාන්ත 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

සිමමන්ති මකාන්ක්රිට් පිඟන් මැටි ආ�ත  නිෂ්පාදන 500 

මැටි ආ�ත  නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 500 

දැව /අ දැව භාණ්ඩ සහ ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත  500 

ආහාර සහ මධයසාර රහිත පාන කර්මාන්ත  500 

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

අඹරුේහේ 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 250 

මලාන්ි/අඇදුේ පිරිසිදු කරන මධයස්ථාන 250 

වාහන අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන   

i.              සැහැේලු වාහන 500 

ii.            බර වාහන 1000 

�ීේ යතුරුපැදි  අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන 500 

ඉමලක්මරානික් උපකරණ  අලුත් වැඩියා මධයස්ථාන 250 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු  

ළමා උදයාන 500  

උදයාන -  

භූ දර් න ප්රමශ  -  

නැරඹුේ මධයස්ථාන -  

එළිමහන් රංග ාලා 500 
 

ගෘහස්ත ක්රිඩා මධයස්ථාන  500 

කලාගාර/අමක තුකාගාර 500  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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8.9  කර්මාන්ත කලාපය 
 
8.9.1 කර්මාන්ත කලාපය සඳහා නියමතා හා අනුමත භාවිතයන් 

 
 
 
 
 

අ සංවර්ධන කලාපය කර්මාන්ත කලාපය 

ආ 
කලාප අර්ථකථනය 

ස්වාධීනත්වමයන් යුතුව කර්මාන්ත කාර්යයන් 
පවත්වාමගන යාම සඳහා මවන්ූ කලාපය 

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 13  පරිදි මේ. 

ඉ කලාප සංගුණකය 2.00  

ඊ අනුමත උස  සීමාව                               - 

උ 
අනුමත බිේ කට්ටි ආවරණය මන්වාසික  මනාවන      -80% 

ඌ 

කලාපයට අදාළ මපාදු නියමතා 
 
 
 

කර්මාන්ත කලාපය මලස මමම සැලසුම මගින් දක්වා ඇති 
මායිේවල සිට අභයන්තරයට මීටර් 10ක මගාඩනැගිික 
සීමාවක් මවන්කල යුතු අතර එම සීමාව තුල රුක් 
මරෝපණයක් සහිතව හරිත තීරුවක් මලස පවත්වාගත 
යුතුය.  
 
මමම කලාපය තුල පවත්නා මන්වාසික කාර්යන්හි 
සංවර්ධනයන් සදහා අවසරමදනු ලැමේ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

වගු අංක 8.9.1  : කර්මාන්ත කලාපය නියමතා  

08 jk mßÉfþoh
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වගු අංක 8.9.2 : කර්මාන්ත කලාපය සඳහා  අනුමත භාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 
අත් කරගත හැකි 

උපරිම බිම් ප්රමාණය 
ඡන්වාසික  

මන්වාසිකාගාර   500 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, ඇ) 

අනුව තීරණය මේ නිල නිවාස/අමස්වක නිවාස 250 

අධයාපන   

කාර්මික පාසේ/අවෘත්තීය ුහුණු මධයස්ථාන 1000 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ පර්ම ෂණ හා සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

වාණිජ  
ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන  

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 

ගුදේ 1000 
මතාග ගබඩා 1000 
ඉන්ධන පිරවුේහේ 500 
බහු මහේ රථගාේ 500 
විවෘත රථගාේ 500 

නිෂේපාදන කර්මාන්ත  
ගෘහස්ත කර්මාන්ත 1000 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 

ඇ) අනුව තීරණය මේ 
 

සිමමන්ති මකාන්ක්රිට් පිඟන් මැි ආ�ත  නිෂ්පාදන 1000 
මැි ආ�ත  නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 1000 
පතේ හා කැ�ේ ආ�ත  නිස්සාරණ කර්මාන්ත  1000 
මලෝහ නිෂ්පාදන හා වාත්තු ආ�ත  නිස්සාරණ 
කර්මාන්ත  

1000 

මතේ පිරි පහදු හා ඛණිජ මතේ ආ�ත  රසායනික ද්රවය 
සහ ආසවන කර්මාන්ත  

1000 

රසායන ද්රවය, මපාිකතීන්, ප්පලාස්ික්,රබර් සහ ීදුරු 
ආ�ත  කර්මාන්ත  

1000 

ස්වභාවික මකදි ආ�ත  නිෂ්පාදන  1000 
මරදිපිළි, ඇඳුේ පැළදුේ සහ සේභාණ්ඩ නිෂ්පාදන  1000 
විදුික සහ ඉමලක්මරානික  භාණ්ඩ ආ�ත  කර්මාන්ත  1000 
බර යන්මත්රෝපකරණ සහ එකලැස් කිරීමේ කර්මාන්ත  1000 
කඩදාසි නිෂ්පාදන සහ මුද්රණ කටයුතු ආ�ත  
කර්මාන්ත  

1000 

දැව /අ දැව භාණ්ඩ සහ ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන 
කර්මාන්ත  

1000 

ආහාර සහ මධයසාර රහිත පාන කර්මාන්ත  1000 
මධයසාර /අමශීයය ඹ ෂධ ස්ී තු සහ සාරයන් ආ�ත  
නිෂ්පාදන කර්මාන්ත  

1000 

ප්රතිචක්රියකරණ �යාකාරකේ ආ�ත  කර්මාන්ත  1000 
කර්මාන්ත ආ�ත  යිතල පහසුකේ සේපාදිත 
මධයස්ථාන  

1000 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු    
භූ දර් න ප්රමශ   
උදයාන  
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8.10 අඩු ඝනත්ව ඡන්වාසික කලාපය 
 
8.10.1 අඩු ඝනත්ව ඡන්වාසික කලාපය සඳහා නියමතා හා අනුමත 
භාවිතයන්  

 
 
 
 
 
අ සංවර්ධන කලාපය අඩු ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය 

ආ 

කලාප අර්ථකථනය 

පවත්නා ස්වභාවික පරිසර තත්ත්වයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් 
ස්වභාවික ජනගහන වර්ධනය පවත්වාමගන යාම සඳහා මවන්ූ 
කලාපය. 

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 14  පරිදි මේ. 

ඉ 
කලාප සංගුණකය 1.00  

ඊ 
අනුමත උස  සීමාව                               - 

උ 
අනුමත බිේ කට්ටි ආවරණය මන්වාසික -66%,  මන්වාසික  මනාවන    -66 % 

ඌ 

කලාපයට අදාළ මපාදු 
නියමතා 
 
 
 

 පවත්නා මන්වාසික භාවිතයන්ට බදකාරී මනාවන 
මලස පරිසර හිතකාමී සංවර්ධන කාර්යයන් සදහා 
මමම කලාපය තුල අවසර මදනු ලැමේ.  

 
 මන්වාසික භාවිතය සදහා කරනු අනු මබදුේ වල  

සංවර්ධන කටයුතුවල ඇ එක් ඉඩේ කට්ටියක් තුල  අවම 
මපාේ ගස් මදකක් මරෝපණය කර අනුකුලතා සහතිකය 
ලබාගත යුතුය.  
 

 අක්කර 5ට වැඩි සාරවත් මපාේ ඉඩේ අනුමබ ඇම සදහා 
අවසර මනාමදනු ලැමේ. 

 
 
  සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
 

වගු අංක 8.10.1  : අඩු ඝනත්ව ඡන්වාසික කලාපය නියමතා  
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වගු අංක 8.10.2 :  අඩු ඝනත්ව ඡන්වාසික කලාපය සඳහා භාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  
 

අනුමත භාවිතයන් 
අවම බිම් 

ප්රමාණ (ව.මී) 
අත් කරගත හැකි 

උපරිම බිම් ප්රමාණය 

ඡන්වාසික  

තනි නිවාස ඒකක 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

නිල නිවාස/මස්වක නිවාස 250 

වැඩිහිි/ආබාධිත නිවාස 500 

ළමා නිවාස 500 

දිවා සුරැකුේ මධයස්ථාන 500 

ඡසෞඛ්ය  

දවදය ප්රතිකාර හා උපමශ න මස්වා මධයස්ථාන 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

මරෝහේ 1000 

ඔසුසේ /අ  රසායනාගාර මස්වා  250 

ළමා හා මාතෘ සායන මධයස්ථාන 500 

සත්ව සායන හා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 500 

ආයුර්මේද දවදය මධයස්ථාන 500 

අධයාපන  

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

මප ශගිකක උපකාරක පංති 500 

මවනත් අධයාපන මධයස්ථාන    (කලායතන/රංගායතන/අ) 500 

ජාතයන්තර පාසේ 1000 

ප්රාථමික අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

ශවිතීක අධයාපන මධයස්ථාන     1000 

කාර්මික පාසේ/අවෘත්තීය ුහුණු මධයස්ථාන 1000 

පර්ම ෂණ හා සංවර්ධන මධයස්ථාන 1000 

ආයතන  

තනි ඒකක කාර්යාල (රාජය/අඅර්ධ රාජය/අමප ශගිකක) 250 I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
ස්වයංක්රිය මුදේ ගණුමදනු මධයස්ථාන 250 

සමාජ ඡසේවා  

ප්රජා සංවර්ධන මධයස්ථාන 500 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

සමාජ හා සංස්කෘතික මධයස්ථාන 500 

ආගමික මධයස්ථාන 1000 

ුස්තකාල 500 

ුනරුත්තාපන මධයස්ථාන 1000 

ආදාහනාගාර 1000 

සුසාන භුමි 1000 
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වාණිජ   

මවළඳසැේ/අ පාරිමභෝගික ද්රවය අමලවිසැේ 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

සුපිරි මවළඳසැේ 500 

මභෝජනාගාර 250 

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ මධයස්ථාන 250 

විවෘත මවළඳසැේ 500 
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
(මකාණ්ඩාකැපීේ/අරූපලාවනයාගාර/අයායාරූපාගාර     250 

සැකසු  මස් හා මාළු අමලවිසැේ 250 

රටබීම  අමලවිසැේ 250 

මගාඩනැගිික ද්රවයඅමලවිසැේ 250 

ඉන්ධන පිරවුේහේ 500 

ඉන්ධන පිරවුේහේ හා වාහන මස්වා මධයස්ථාන 1000 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

ගෑස ්පිරවුේහේ හා විදුික ආමරෝපන මධයස්ථාන     250 

මගාඩනැගිික මත විදුික සංමශ  කුළුණු 250 

සන්නිමේදන කුළුණු 250 

විවෘත රථගාේ 250 

අවමංගලය ාලා 500 

අවමංගලය ාලා උත්සව ාලා සමග  1000 

සංචාරක කටයුතු  

නිවාඩු නිමක්තන 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

ආගන්තුක නිවාස 250 

ලැගුේහේ 250 

සංචාරක මහෝටේ  500 

i.              කාමර 20 ට අඩු   

සංචාරක මහෝටේ  1000 

ii.            කාමර 20 – 99 අතර   

සංචාරක මහෝටේ  1000 

iii.           කාමර 100 සහ 100 ට වැඩි   

සංචාරක මතාරතුරු මධයස්ථාන     150 

කබානා මහෝටේ  250 

ආයුර්මේද පංච කර්ම මධයස්ථාන    150 

නිෂේපාදන කර්මාන්ත  

ගෘහස්ත කර්මාන්ත 500 
I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

මැටි ආ�ත  නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 500 

ස්වභාවික මකදි ආ�ත  නිෂප්ාදන  500 

මරදිපිළි, ඇඳුේ පැළදුේ සහ සේභාණ්ඩ නිෂ්පාදන 500 

දැව /අ දැව භාණ්ඩ සහ ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත 1000 
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ආහාර සහ මධයසාර රහිත පාන කර්මාන්ත 1000 

ප්රතිචක්රියකරණ �යාකාරකේ ආ�ත  කර්මාන්ත 1000 

සිමමන්ති මකාන්ක්රිට්ට පි්න් මැි ආ�ත  නිෂ්පාදන 1000  

කඩදාසි නිෂප්ාදන සහ මුද්රණ කටයුතු ආ�ත  කර්මාන්ත  1000  

උපඡයෝගිතා ඡසේවා  

අඹරුේහේ 250 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 
 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 250 

මලාන්ි/අඇදුේ පිරිසිදු කරන මධයස්ථාන 250 

වාහන අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන  
500 

i.              සැහැේලු වාහන 

�ීේ යතුරුපැදි  අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන 500 

ඉමලක්මරානික් උපකරණ  අලුත් වැඩියා මධයස්ථාන 500 

විඡේක හා විඡනෝද කටයුතු  

ළමා උදයාන 1000 

I වන උපමේඛනය          
(ආකෘති පත්ර අ, ආ, 
ඇ) අනුව තීරණය 

මේ 

උදයාන - 

භූ දර් න ප්රමශ  - 

නැරඹුේ මධයස්ථාන - 

කලාගාර/මක තුකාගාර 1000 

එළිමහන් රංග ාලා 1000 

ගෘහස්ත ක්රිඩා මධයස්ථාන  500 

කෘෂි කාර්මික 
  

සත්ත්ව/අවගා මගාවිපලවේ 1000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සකස් කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළාත් කාර්යාලය) - 2020  
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8.11  කුඹුරු වගා සහ  ඡතත්බිම් කෘෂිකාර්මික කලාපය 
 

8.11.1 ඡතත්බිම් කලාපය  සදහා නියමතා හා අනුමත භාවිතයන්   

 

 
අ සංවර්ධන කලාපය කුඹුරු වගා සහ  මතත්බිේ කෘෂිකාර්මික කලාපය 

ආ කලාප අර්ථකථනය 
මමම කලාපීකරණය කුරුණෑගල නාගරික බල ප්රමශ ම  පිහිි කුඹුරු 
බිේ සඳහා පමණක් වලංගු මේ.   

ඇ මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුේ 16- 1  
ඈ කලාප සංගුණකය  0.00  

ඉ අනුමත උස  සීමාව  - 

ඊ 

අනුමත භාවිතයන්  

1.  පවතින වගා කුඹුරු හා ුරන් කුඹුරු බිේ සහ ඊට  සේබන්ධ 
මදණිය, ඕවිට යනා ඇ අනු ාංගික ප්රමශ  තුල මගාවිජන 
සංවර්ධන පනතට  අනුකූල වන අනුමත භාවිතයන් පමණක් 
සිදු කල හැකිය. 

2.  මතත්බිේ ආ�තව  සිදු කරන කෘෂිකර්මාන්තය   
3.  අපි  ාක වගාවන් 
4.  පරිසර හිතකාමී ජලජ ජීී වගා මපාකුණු 

උ 

කලාපයට අදාළ 
මපාදු නියමතා 
 
 
 

1. කුරුණෑගල මහා නගර  සභා සීමාව තුල මගාඩකිරීම සදහා අවසර 
මදනු ලබන කුඹුරු ඉඩේ ඇමුණුේ 16-2  පරිදි වන අතර එම කුඹුරු 
ඉඩේ මගාඩ කිරීමේ ඇ, ශ්රි ලංකා ඉඩේ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව 
විසින් 2008 වර්ෂම  මාර්තු මස  සකස ්කරන ලද සැලසුේ අංක 
39/අDR -138-152  දක්වා ූ ජලාපවහන සැලැස්මට අනුකුල විය 
යුතුය  
 

2. කුරුණෑගල නාගරික බල ප්රමශ ය තුල ජාතික සංවර්ධන වියපෘති 
සදහා හදුනාගන්නා කුඹුරු ඉඩේ , සංවර්ධන සදහා මමම 
සැලැස්මමන් හදුනාගත් කුඹුරු ඉඩේ මහෝ  මවනත් කාර්යයක් 
සදහා සංවර්ධනය කිරීමට ඉේලුේකරනු ලබන කුඹුරු ඉඩේ මහෝ 
මතත් බිේ සේබන්ධමයන් පහත මාර්මගෝපමශ යන් අනුගමනය 
කල යුතුය. 

 

3. පහත් බිමක්/අුරන්ූ කුඹුරු සහ වගා කුඹුරු  සංවර්ධනය කිරීමට 
මපර ශ්රි ලංකා ඉඩේ සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව, මධයම පරිසර 
අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, කුරුණෑගල මහ නගර 
සභාව/අකුරුණෑගල ප්රාමශීයය සභාව, වනජීී සංරක්ෂණ 
මදපාර්තමේන්තුව,මගාවිජන සංවර්ධන  මදපාර්තමේන්තුව දරණ 
ආයතන විකන් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි.  එමස්ම විවිධ පනත් 
මගින් මතත් බිේ වල අයිතිය අදාළ ආයතන වල විෂය පථයට අයත් 
වන අවස්ථා වල ඇ මමම  ආයතන විකන් සහ අමනකුත් අදාළ 
ආයතන විකන් අව ය නිර්මශ ය සහ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 

 

වගු අංක 8.11.1  : ඡතත්බිම් කලාපය  සදහා නියමතා  
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4. ජල බැස යාේ හා ගංවතුර රැඳවුේ ධාරිතාවයන්ට බාධා වන කිසිම 
ඉදිකිරීමක් මතත් බිමක ජලාශ්රිතව මහෝ ජල මාර්ග වල සිදු මනාකළ 
යුතුය.නමුත් මහා සැලසුමකට (Master Plan) මහෝ 
නිර්මාණ උපමශ ක මාර්මගෝපමශ  සැලැස්මකට අනුව නාගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් අනුමත කරන ලද විම ්ෂ වයාපෘතීන්ට 
මහෝ ජල ගැලීේ වලට හා ගංවතුර ඉසිලුේ ධාරිතාවයන්ට බාධා 
මනාවන මලස අනුමත ඉදිකිරීේ අදාළ ආයතනයන් වල නිර්මශ ය 
හා අනුමැතියට යටත්ව සිදු කළ යුතුය. 

 

5. පාරිසරික සංමේ ඇ විනාකම සහිත මතත් බිේ වල ආගන්තුක 
ආක්රමණීයලී  ාක හා සතුන් හැර මවනත්  ාක හා සතුන් ඉවත් 
මනාකළ යුතුය. 

 

6. මතත් බිේ කලාප වල අවසරලත් සෑම ඉදිකිරීමක්ම නියම කරන 
ලද ශිේපීය ප්රමිතීන් සහිත හරිත මගාඩනැගිික සංකේපයට අනුව 
නිර්මාණය විය යුතුය. 

 

7. ජල රැඳවුේ ධාරිතාවය විම ්ෂමයන් වැදගත් වන සෑම මතත් 
බිමකම සිදු කරන අනුමත භාවිතයක ඇ  ජල රැඳවුේ ධාරිතාව අඩුීම 
සහ (අමනකුත් බලපෑේ සිදුවන) පාරිසරික මස්වාවන්ට සිදුවන 
බලපෑමට හිලේ වන මස් විකේප ස්ථාන සුදුසු මලස ස්ථාපනය කල 
යුතුය.  

 

8. සාේප්රදායික ධීවර කටයුතු හැර මසුන් මහෝ මවනත් ජලජ ජීීන් 
ඇේලීමේ �යාවිකම  ඇ යාන්ික මබෝට්ටු, ධීවර 
ආේපන්න,ඉන්ධන මහෝ මවනත් යාත්රා භාවිතා මනාකළ යුතුය. 

 

9. මතත්බිේ වල කසළ බැහැර කිරීම සඳහා අවසර මනාලැමේ. 
(ගෘහස්ථ, ආයතනික, කාර්මික, මවළද, විදුත්, සහ සායනික  
අපද්රවය)  

 

10. මතත්බිේ වලට අපජලය බැහැර මනාකළ යුතුය 
 

11. සැලසුේ කමිුව විසින් ලබා මදනු ලබන මාර්මගෝපමශ යන්ට හා 
පිරිවිතරයන්ට එක් මනාවන්නා වු සංවර්ධන කටයුත්තක් 
ප්රතික්ම ්ප කිරීමේ බලය අධිකාරිම  සැලසුේ කිරිමේ කමිුව සතු 
විය යුතුය. 

 
12. මමම සැලැස්මේ  8.1 සිට 8.10 දක්වා ඇති කලාප තුල පවත්නා 

කුඹුරු ඉඩේ  ඉහත මර්මගාපමශ යන්ට අනුව සංවර්ධනය 
කිරීමමන් පසු අදාල කලාපම  නියමතා අදාල මේ.  

ඌ 

මවනත් කරුණු 

නාගරික සංවර්ධන කාර්යම  දි ප්රමශ ම  සංවර්ධන කාර්යයට 
සෘජුවම බලපානු ලබන සහ මතත්බිමි නියමතාවන්ට බාධාවක් 
මනාවන පරිදි සංවර්ධන උපක්රම මයාදා ගනිමින් සංවර්ධනය කල හැකි 
(කණුමත ඉදිකිරීේ) සහ අමනකුත් අදාල සියළුම ආයතනවල නිර්මශ  
සහිත ඉේලුේ කරන යේ සංවර්ධන කාර්යයක් සදහා අනුමැතිය ලබා ඇම 
අධිකාරිම  සැලසුේ කමිුව විසින් සලකා බැිකය හැකිය. 

 
සකස ්කමේ : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, පරිසර හා භූ දර් න අං ය , 2020 
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09 වන පරිච්ඡේදය   

විඡ ේෂ වාණිජ කලාපය සදහා සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුම හා නියමතා  
මෙෙ සංවර්ධන සැලැසුමේ කළාපිකරණ සැලසුේ ෙගින් දක්වා ඇති විම ේෂ වාණිජ 
කලාපය ව මයන් ප්රකා ය  ප්  කර ඇති ප්රමශ ය සදහා මෙෙ උපමශ න සැලසුෙ අදාල 
මේ.  

 

9.1. විඡ ේෂ වාණිජ කලාපය සදහා සැලසුම් ප්රඡශ ය  
 

කුරුණෑගල නගර ෙධයමේ  හුනනාග්  විම ේෂ වාණිජ කලාපය ඓතිහාසික පැවති නගරය 
මේ. ප්රධාන ොර්ග 05 කින් මක්න්රය ූ මෙෙ කලාපය විම ේෂ වාණිජ කලාපය මලස 
හුනනාමගන ඇ් ම් ද මෙහි පවතින්නාූ සුවිම ේෂි  බව මහේතුමවනි. ප්රමශ ය ව ා හහළ 
ගණ් වයකින් යුතුව සංවර්ධන කාර්යයන් ඒකරාශීවී ඇති මකා ස මෙෙ කලාපය  අය්  
මේ.  
දදනිකව නගරය මවත පැමිමණන සංක්රෙණික ජන ගහනය  කාර්ය්ෂෙ හා සුවපහසු 
මසේවා ලබා දීෙ මවනුමවන් විම ේෂ ොර්මගෝපමශ න සැලැසේෙක් ය ම්  මෙෙ කලාපය 
සංවර්ධනය කිරීෙ  අමේක්ෂා මකමරන අතර දැන  පැන නැ ඇ ඇති ප්රධාන ගැ ු 
හුනනාමගන එෙ ගැ ු අවෙ කරමින් ඵලදායි මසේවාවන් ලබා දීෙ  ක යුතු මකමර්.  

 
එඡසේ හඳුනා ගත් ප්රධාන  ගැළු  ඡලස  
 

i. පර්. 01, 02 වැනි කුඩා බිේ කට්ටි වල කුඩා වාණිජ ඒකක පව් නා බැවින් නගරමේ  
පවතින තදබදය හා පීඩනය 

ii. මබාමහෝ මගාඩනැගිලි ඒකකයන්හි පිටුපස අවකා ය, මගාඩනැගිලි සීො, දක්න  
මනාලැබීෙ. 

iii. පදික ෙංතීරු මනාතිබීෙ. 
iv. ඇතැේ ොර්ගයන් වල ගෙන් කිරීෙ සඳහා පදික ආරක්ෂාව මනාෙැති වීෙ.  

මෙෙ නාගරික ගැ ු අවෙ කිරිෙ උමදසා විම ේෂ ොර්මගෝපමශ  ොර්මගෝපමශ න 
සැලැසේෙ  අදාළ මුලික සැලසුේ සංකල්පය වනුමේ , නගරමේ  මසේවා ලබා ගැනීෙ 
සඳහා පැමිමණන්නන් හ  වඩා්  සුවපහසු ආරක්ෂාකාරී මසෞඛ්ය සේපන්න හා 
ඇවිදීමේ පහසුකේ සහිත නගරයක් බව  ප්  කිරීෙයි. ඒ අනුව මෙහිදී හුනනාග්  
ප්රධාන නිර්ණායකයන්  උපාය ොර්ගයන් හුනනා ගනිමින් විම ේෂ නියෙතා හුනන්වා දී 
ඇත.  
  

01. ජනතාවළ සුවපහසු කලාපයක්. 
 

 වාහන තදබදය අවෙ කිරිෙ සඳහා වාහන නැවතුේ සේථාන ඇති කිරීෙ 
 නගර තුළ ඇවිදීමේ පහසුකේ  වැඩි කිරිෙ. 
 නාගරික තදබදය තුලින් මවමහසකර බව අවෙ කිරිෙ  හා සොජ සේබන්ධතා ඇති 

වැඩි කිරීෙ සඳහා විමේක හා විමනෝද ක යුතු සඳහා හඩකඩ මවන් කිරීෙ.  
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09 වන පරිච්ඡේදය   

විඡ ේෂ වාණිජ කලාපය සදහා සංවර්ධන නියාමන 
සැලසුම හා නියමතා  
මෙෙ සංවර්ධන සැලැසුමේ කළාපිකරණ සැලසුේ ෙගින් දක්වා ඇති විම ේෂ වාණිජ 
කලාපය ව මයන් ප්රකා ය  ප්  කර ඇති ප්රමශ ය සදහා මෙෙ උපමශ න සැලසුෙ අදාල 
මේ.  

 

9.1. විඡ ේෂ වාණිජ කලාපය සදහා සැලසුම් ප්රඡශ ය  
 

කුරුණෑගල නගර ෙධයමේ  හුනනාග්  විම ේෂ වාණිජ කලාපය ඓතිහාසික පැවති නගරය 
මේ. ප්රධාන ොර්ග 05 කින් මක්න්රය ූ මෙෙ කලාපය විම ේෂ වාණිජ කලාපය මලස 
හුනනාමගන ඇ් ම් ද මෙහි පවතින්නාූ සුවිම ේෂි  බව මහේතුමවනි. ප්රමශ ය ව ා හහළ 
ගණ් වයකින් යුතුව සංවර්ධන කාර්යයන් ඒකරාශීවී ඇති මකා ස මෙෙ කලාපය  අය්  
මේ.  
දදනිකව නගරය මවත පැමිමණන සංක්රෙණික ජන ගහනය  කාර්ය්ෂෙ හා සුවපහසු 
මසේවා ලබා දීෙ මවනුමවන් විම ේෂ ොර්මගෝපමශ න සැලැසේෙක් ය ම්  මෙෙ කලාපය 
සංවර්ධනය කිරීෙ  අමේක්ෂා මකමරන අතර දැන  පැන නැ ඇ ඇති ප්රධාන ගැ ු 
හුනනාමගන එෙ ගැ ු අවෙ කරමින් ඵලදායි මසේවාවන් ලබා දීෙ  ක යුතු මකමර්.  

 
එඡසේ හඳුනා ගත් ප්රධාන  ගැළු  ඡලස  
 

i. පර්. 01, 02 වැනි කුඩා බිේ කට්ටි වල කුඩා වාණිජ ඒකක පව් නා බැවින් නගරමේ  
පවතින තදබදය හා පීඩනය 

ii. මබාමහෝ මගාඩනැගිලි ඒකකයන්හි පිටුපස අවකා ය, මගාඩනැගිලි සීො, දක්න  
මනාලැබීෙ. 

iii. පදික ෙංතීරු මනාතිබීෙ. 
iv. ඇතැේ ොර්ගයන් වල ගෙන් කිරීෙ සඳහා පදික ආරක්ෂාව මනාෙැති වීෙ.  

මෙෙ නාගරික ගැ ු අවෙ කිරිෙ උමදසා විම ේෂ ොර්මගෝපමශ  ොර්මගෝපමශ න 
සැලැසේෙ  අදාළ මුලික සැලසුේ සංකල්පය වනුමේ , නගරමේ  මසේවා ලබා ගැනීෙ 
සඳහා පැමිමණන්නන් හ  වඩා්  සුවපහසු ආරක්ෂාකාරී මසෞඛ්ය සේපන්න හා 
ඇවිදීමේ පහසුකේ සහිත නගරයක් බව  ප්  කිරීෙයි. ඒ අනුව මෙහිදී හුනනාග්  
ප්රධාන නිර්ණායකයන්  උපාය ොර්ගයන් හුනනා ගනිමින් විම ේෂ නියෙතා හුනන්වා දී 
ඇත.  
  

01. ජනතාවළ සුවපහසු කලාපයක්. 
 

 වාහන තදබදය අවෙ කිරිෙ සඳහා වාහන නැවතුේ සේථාන ඇති කිරීෙ 
 නගර තුළ ඇවිදීමේ පහසුකේ  වැඩි කිරිෙ. 
 නාගරික තදබදය තුලින් මවමහසකර බව අවෙ කිරිෙ  හා සොජ සේබන්ධතා ඇති 

වැඩි කිරීෙ සඳහා විමේක හා විමනෝද ක යුතු සඳහා හඩකඩ මවන් කිරීෙ.  
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02. පාරිසරික හා මානසික ව ඡයන් ඡසෞඛ්යමත් කලාපයක්  
 ොනසික හා කායික මවමහස අවෙ කිරිෙ සඳහා මසවණ සහිත ප්රමශ , හරිත  

ප්රමශ  ඇති කිරිෙ. 
 දැන  පවතින ඇල ොර්ග මදපස හරිත තීරු ඇති කිරීෙ හා ආකර් ණිය ප්රමශ   

බව  ප්  කරමින් නගරමේ  පවතින දැඩි උෂේණ බව අවෙ කිරීෙ. 
 
03. පදිකයින් සඳහා ආරක්ිත නගරයක්  
 අතයාව ය මසේවා ලබා ගැනීෙ සඳහා නගරය ුරරා ගෙන් කළ හැකි පරිදි ඇවිදිමේ  

ෙංතීරු සුරක්ෂිත මලස හදි කිරිෙ. 
 සෑෙ ොර්ගයකෙ මදපස මගාඩනැගිලි මුහුණත ඇති කිරිමෙන් ොර්ගවල පදිකයින්  

සඳහා  ආරක්ෂිත බව ඇති කිරිෙ.  
 හදිසි ගිනි ගැනීේ ආදී ආපදාවන් ඇති වීමේදී ඒවා  මුහුණ දිය හැකි පරිදි පි වන  

ොර්ග සකසේ කිරීෙ 
 
04.    ඇවිද යා හැකි කාලපයක්   
 ඇවිද යා හැකි ොර්ග මොනවාද  හදුනා මගන එෙ ොර්ගයන්හි මසවන සහිත  ාක, 

 ආකර් නීය වන අයුරින් හදි කිරීෙ.  
 
 

රූපය  9.1  සංවර්ධන නියාෙන සැලැසේෙ සංකල්පය 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   මෙෙ විම ේෂ උපමශ න සැලසුෙ තුල පහත උපාංග අන්තර්ගත මේ. 

1. මගාඩනැගිලි සදහා නියෙතා   
2. දැන්විේ ුරවරු සදහා නියෙතා 
3. ප්රවාහන කළෙණාකරන නියෙතා   

 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

 
 
 

9.2   ඡගාඩනැගිලි සදහා නියමතා 
 

9.2.1  ඡගාඩනැගිලි සිමාව 
 
1. හදිකරනු ලබන නව මගාඩනැගිල්ලක්, අදාල ොර්ගමේ  මගාඩනැගිලි සීොව  පෙණක් 

ොයිේ විය යුතුය.  
 

2. I.     මයෝජිත සංවර්ධන ක යුතු සදහා අව ය රථවාහන පහසුකේ සදහා හඩකඩ මෙෙ        
කලාපය තුල පිහිි මවන්  හඩෙක මපන්වන්මන් නේ ඒ සදහා අවසර ලබා දිය          
හැක. 
 
II.  හහත 1 හි පරිදි රථ වාහන පහසුකේ සදහා මපන්වන ලද හඩමෙහි මවන්        
සංවර්ධන ක යු් තක් මයෝජනා කරන්මන් නේ එහිදී පව් නා රථවාහන හඩකඩ 
වල  අෙතරව මයෝජිත සංවර්ධන ක යුතු සදහා රථ වාහන පහසුකේ හඩකඩ යන 
මදකෙ එක පරිශ්රය තුළ මපන්විය යුතුය. 
 
III.   හහත  I , II  හි සදහන් අන්දෙ  අව ය රථවාහන පහසුකේ මපන්වීෙ  මනාහැකි 
අවසේතාවලදී  රථවාහන නැවතුේ සදහා අදාළ ගාසේතු මගවීේ  අංක  2235/54 ( 2021- 
07-08 ) දරණ ගැසට්ට පත්රය  අනුව නාගරික සවර්ධන අධිකාරිමේ  ඒකාබශධ ගිණුෙ  
බැර කළ යුතුය. 
 

3. විම ේෂ වාණිජ කලාපමේ  පව් නා ොර්ග වල  අදාලව  හහත 1 හා 2හි නියෙතා සදහා 
පහත මගාඩනැගිලි සීොවන් පව් වාගත යුතුය.  
(වගු අංක 9.1) 

 
 වගු අංකය 9.1   විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල මගාඩනැගිලි සීොවන්   
 

මාර්ගඡේ නම 
ඡගාඩනැගිලි සීමාව 

 මාර්ගය මධය ඡේ සිළ 
(මීළර්) 

1.  ෙහ වීදිය මී ර් 9 
2.  ෙලියමශව වීදිය  මී ර් 3 
3.  ෙලියමශව වීදිය(බසේ නැවතුේපළ හදිරිපි ) මී ර් 9 
4.  පැරකුේබා ොවත මී ර් 9 
5.  පල්ලිය පාර මී ර් 3 
6.  මදාසේතර සිල්වා ොවත මී ර් 6 
7.  චතුරශ්ර ොවත මී ර් 8 
8.  මබෝධිරාජ ොවත මී ර් 9 
9.   ාන්ත ආනා වීදිය මී ර් 8 
10.මීගමුව පාර  මී ර් 15 
11.ුර් තලේ පාර  මී ර් 15 
12.දඹුලු පාර මී ර් 15 
13.වාන් ඇළ මසේවා ොර්ගය  මී ර් 3 
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9.2   ඡගාඩනැගිලි සදහා නියමතා 
 

9.2.1  ඡගාඩනැගිලි සිමාව 
 
1. හදිකරනු ලබන නව මගාඩනැගිල්ලක්, අදාල ොර්ගමේ  මගාඩනැගිලි සීොව  පෙණක් 

ොයිේ විය යුතුය.  
 

2. I.     මයෝජිත සංවර්ධන ක යුතු සදහා අව ය රථවාහන පහසුකේ සදහා හඩකඩ මෙෙ        
කලාපය තුල පිහිි මවන්  හඩෙක මපන්වන්මන් නේ ඒ සදහා අවසර ලබා දිය          
හැක. 
 
II.  හහත 1 හි පරිදි රථ වාහන පහසුකේ සදහා මපන්වන ලද හඩමෙහි මවන්        
සංවර්ධන ක යු් තක් මයෝජනා කරන්මන් නේ එහිදී පව් නා රථවාහන හඩකඩ 
වල  අෙතරව මයෝජිත සංවර්ධන ක යුතු සදහා රථ වාහන පහසුකේ හඩකඩ යන 
මදකෙ එක පරිශ්රය තුළ මපන්විය යුතුය. 
 
III.   හහත  I , II  හි සදහන් අන්දෙ  අව ය රථවාහන පහසුකේ මපන්වීෙ  මනාහැකි 
අවසේතාවලදී  රථවාහන නැවතුේ සදහා අදාළ ගාසේතු මගවීේ  අංක  2235/54 ( 2021- 
07-08 ) දරණ ගැසට්ට පත්රය  අනුව නාගරික සවර්ධන අධිකාරිමේ  ඒකාබශධ ගිණුෙ  
බැර කළ යුතුය. 
 

3. විම ේෂ වාණිජ කලාපමේ  පව් නා ොර්ග වල  අදාලව  හහත 1 හා 2හි නියෙතා සදහා 
පහත මගාඩනැගිලි සීොවන් පව් වාගත යුතුය.  
(වගු අංක 9.1) 

 
 වගු අංකය 9.1   විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල මගාඩනැගිලි සීොවන්   
 

මාර්ගඡේ නම 
ඡගාඩනැගිලි සීමාව 

 මාර්ගය මධය ඡේ සිළ 
(මීළර්) 

1.  ෙහ වීදිය මී ර් 9 
2.  ෙලියමශව වීදිය  මී ර් 3 
3.  ෙලියමශව වීදිය(බසේ නැවතුේපළ හදිරිපි ) මී ර් 9 
4.  පැරකුේබා ොවත මී ර් 9 
5.  පල්ලිය පාර මී ර් 3 
6.  මදාසේතර සිල්වා ොවත මී ර් 6 
7.  චතුරශ්ර ොවත මී ර් 8 
8.  මබෝධිරාජ ොවත මී ර් 9 
9.   ාන්ත ආනා වීදිය මී ර් 8 
10.මීගමුව පාර  මී ර් 15 
11.ුර් තලේ පාර  මී ර් 15 
12.දඹුලු පාර මී ර් 15 
13.වාන් ඇළ මසේවා ොර්ගය  මී ර් 3 
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රූපය  9.2  නව මගාඩනැගිල්ලක් සහ ොර්ගය අතර පවතින සේබන්ධතාවය  

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

9.2.2  ඡගාඩනැගිලි වල ඉදිරි ඡපනුම හා මුහුණත ඡපනුම 

I. කලාපය තුළ හදිකරනු ලබන මගාඩනැගිලි තුළ හදිරිපස මපනුෙ පැතැලි 
මපනුෙක් මනාවිය යුතුය. (වහලයකින් නිෙවිය යුතුය ) 

II. පව් නා හඩේ කට්ටි කිපයක් එකතුකර එක් මගාඩනැගිල්ලක් හදිකිරිෙ  
අමේක්ෂා කරනවි  එෙ මගාඩනැගිල්මලහි හදිරි මපනුෙ පැතලි මපනුෙක් 
මනාවිය යුතුය.  (රූපය  9.4) (වහලයකින් නිෙවිය යුතුය ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය  9.3 ෙහ වීදිය 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

   රූපය   9.4 මයාදාගත යුතු සහ මනාගත යුතු හදිරිපස මපනුෙ 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3 ඡගාඩනැගිලි වල උස පාලනය කිරිම. 
 

I. විම ේෂ වාණිජ කලාපය  තුල වගු අංක 9.2  ෙඟින් දැක්මවන පිරිවිතරයන්වල  
අනුකුලව පව් නා හඩේ කට්ටි සඳහා අනුෙැතිය මදනු ලැමේ. 
 

II. මෙෙ කලාපය තුළ මගාඩනැගිලිවල වහලය සැලසුේ කිරිමේදී වැසි ජලය බැහැර 
කිරීෙ සඳහා වහලමේ  සි  ොර්ගමේ  කාණුව දක්වා වැසි ජල නල මගාඩනැගිලි 
සැලසුේවල මපන්විය යුතුය.  

 
III. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල (රූපය 9.5) පවතින ව.මි 150   අඩු පව් නා බිේ 

මකා සේ සඳහා  වගු අංක 9.2 හි දැක්මවන i  වන අංකවල  අදාළ වන පිළිවිතර 
අදාල මේ. අවෙ බිේ ප්රොණය පර්. 06 මහෝ  ඊ  වැඩි වන අවසේථාවලදී මිශ්ර 
සංවර්ධන කලාපය  අය්  කලාපීකරන සංගුණකය  අනුව අවසර මදනු ලබන 
මගබිේ ප්රොණය ගණනය කරනු ලැමේ.  
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රූපය  9.2  නව මගාඩනැගිල්ලක් සහ ොර්ගය අතර පවතින සේබන්ධතාවය  

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

9.2.2  ඡගාඩනැගිලි වල ඉදිරි ඡපනුම හා මුහුණත ඡපනුම 

I. කලාපය තුළ හදිකරනු ලබන මගාඩනැගිලි තුළ හදිරිපස මපනුෙ පැතැලි 
මපනුෙක් මනාවිය යුතුය. (වහලයකින් නිෙවිය යුතුය ) 

II. පව් නා හඩේ කට්ටි කිපයක් එකතුකර එක් මගාඩනැගිල්ලක් හදිකිරිෙ  
අමේක්ෂා කරනවි  එෙ මගාඩනැගිල්මලහි හදිරි මපනුෙ පැතලි මපනුෙක් 
මනාවිය යුතුය.  (රූපය  9.4) (වහලයකින් නිෙවිය යුතුය ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය  9.3 ෙහ වීදිය 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

   රූපය   9.4 මයාදාගත යුතු සහ මනාගත යුතු හදිරිපස මපනුෙ 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3 ඡගාඩනැගිලි වල උස පාලනය කිරිම. 
 

I. විම ේෂ වාණිජ කලාපය  තුල වගු අංක 9.2  ෙඟින් දැක්මවන පිරිවිතරයන්වල  
අනුකුලව පව් නා හඩේ කට්ටි සඳහා අනුෙැතිය මදනු ලැමේ. 
 

II. මෙෙ කලාපය තුළ මගාඩනැගිලිවල වහලය සැලසුේ කිරිමේදී වැසි ජලය බැහැර 
කිරීෙ සඳහා වහලමේ  සි  ොර්ගමේ  කාණුව දක්වා වැසි ජල නල මගාඩනැගිලි 
සැලසුේවල මපන්විය යුතුය.  

 
III. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල (රූපය 9.5) පවතින ව.මි 150   අඩු පව් නා බිේ 

මකා සේ සඳහා  වගු අංක 9.2 හි දැක්මවන i  වන අංකවල  අදාළ වන පිළිවිතර 
අදාල මේ. අවෙ බිේ ප්රොණය පර්. 06 මහෝ  ඊ  වැඩි වන අවසේථාවලදී මිශ්ර 
සංවර්ධන කලාපය  අය්  කලාපීකරන සංගුණකය  අනුව අවසර මදනු ලබන 
මගබිේ ප්රොණය ගණනය කරනු ලැමේ.  
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 වගු අංක 9.2  - බිම් කට්ටි සදහා පිරිවිතර  
 

 

 

රූපය 9.5 මගාඩනැගිලි වල උස පාලනය සදහා අදාල කලාප  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4  ඡගාඩනැගිලි සදහා වර්ණ ඡයදිම 

මගාඩනැගිල්ලක බාහිර බි් ති සහ වහලය සදහා මයාදා ගන්නා වර්ණ ෙගින් 
සේුරර්ණ මගාඩනැගිල්මලහිෙ මපනුෙ තිරණය වන බැවින් වාණිජ කළාපය තුල  
ත් වයන් සැලකිල්ල  මගන සුදු , තද හා ලා වර්ණ අතර වර්ණ පරාසයක් 
මයාදාගැනිෙ නිර්මශ  මකමර්.  

 
වර්ණ ගැන්විම පිළිබද නියමයන්  

I. අුතින් හදිකරනු ලබන මගාඩනැගිලි වල පි ත බි් ති මදාරවල්, ජමන්ල  සහ 
වහල සදහා මෙෙ වර්ණ මයාදා ගැනිෙ කල යුතුය.    

II. නව මගාඩනැගිලි සදහා වහලයන්හි පවතින උු  සදහා රතු මහෝ තැඹිලි වර්ණයන් 
වර්ණ මයාදා ගැනිෙ කල යුතුය.    

 

ඡගාඩනැගිලි 
පන්ිය 

අවම බිම් 
ප්රමාණය 

ව.මි 

උපරිම 
මහල් 
ගණන 

උපරිම 
උස 

(මීළර්)  

බිම් 
කැබලි 

ආවරණය  

අවම 
මුහුණත 
පළල 
(මීළර්)  

ඡවනත් 

I 0 - 149 G + 3 15 - - 
පව් නා බිේ කට්ටි 
සඳහා පෙණක් 
අනුෙැතිය ලබාමශ. 

II 150-වැඩි 05 17 80% 06 
සඳහා විදුලි මසෝපාන 
සැපයිය යුතුය. 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

 
රූපය  9.6. භාහිර බිත්ි සහ වහලය සදහා භාවිතා කල හැකි වර්ණ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.2.5 ඡගාඩනැගිලි අවළ විවෘත ප්රඡශ    පිුපපස  ඉඩකඩ  
 
විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල පව් නා මගාඩනැගිලි වල පැති හඩකඩ සහ පිටුපස  හඩකඩ 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නියෙතාවන් ක්රොනුකුලව �යා් ෙක කිරීෙ  මනාහැකි 
කලාපයක් මලස හුනනාගත හැක. 

 
   රූපය 9.7 මගාඩනැගිලිවල පිටුපස හඩකඩ සේබන්ධමයන් හදුනා ගන්නා  ලද ප්රධාන ප්රමශ යන් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඡබෝධිරාජ 
මාවත 

1 

2 

මහා විදිය පුත්තලම පාර ඡදාසේතර සිල්වා 
විදිය මාවත පල්ලිය 
පාර 

පැරකුම්බා 
විදිය 

මලියඡශව 
විදිය 

ඇන්තනි 
විදිය 

මිහිදු 
මාවත 

නාරම්මල මාදම්ඡේ පාර 

පුත්තලම පාර 

චතුරශ්ර 
මාවත 
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 වගු අංක 9.2  - බිම් කට්ටි සදහා පිරිවිතර  
 

 

 

රූපය 9.5 මගාඩනැගිලි වල උස පාලනය සදහා අදාල කලාප  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4  ඡගාඩනැගිලි සදහා වර්ණ ඡයදිම 

මගාඩනැගිල්ලක බාහිර බි් ති සහ වහලය සදහා මයාදා ගන්නා වර්ණ ෙගින් 
සේුරර්ණ මගාඩනැගිල්මලහිෙ මපනුෙ තිරණය වන බැවින් වාණිජ කළාපය තුල  
ත් වයන් සැලකිල්ල  මගන සුදු , තද හා ලා වර්ණ අතර වර්ණ පරාසයක් 
මයාදාගැනිෙ නිර්මශ  මකමර්.  

 
වර්ණ ගැන්විම පිළිබද නියමයන්  

I. අුතින් හදිකරනු ලබන මගාඩනැගිලි වල පි ත බි් ති මදාරවල්, ජමන්ල  සහ 
වහල සදහා මෙෙ වර්ණ මයාදා ගැනිෙ කල යුතුය.    

II. නව මගාඩනැගිලි සදහා වහලයන්හි පවතින උු  සදහා රතු මහෝ තැඹිලි වර්ණයන් 
වර්ණ මයාදා ගැනිෙ කල යුතුය.    

 

ඡගාඩනැගිලි 
පන්ිය 

අවම බිම් 
ප්රමාණය 

ව.මි 

උපරිම 
මහල් 
ගණන 

උපරිම 
උස 

(මීළර්)  

බිම් 
කැබලි 

ආවරණය  

අවම 
මුහුණත 
පළල 
(මීළර්)  

ඡවනත් 

I 0 - 149 G + 3 15 - - 
පව් නා බිේ කට්ටි 
සඳහා පෙණක් 
අනුෙැතිය ලබාමශ. 

II 150-වැඩි 05 17 80% 06 
සඳහා විදුලි මසෝපාන 
සැපයිය යුතුය. 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

 
රූපය  9.6. භාහිර බිත්ි සහ වහලය සදහා භාවිතා කල හැකි වර්ණ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.2.5 ඡගාඩනැගිලි අවළ විවෘත ප්රඡශ    පිුපපස  ඉඩකඩ  
 
විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල පව් නා මගාඩනැගිලි වල පැති හඩකඩ සහ පිටුපස  හඩකඩ 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  නියෙතාවන් ක්රොනුකුලව �යා් ෙක කිරීෙ  මනාහැකි 
කලාපයක් මලස හුනනාගත හැක. 

 
   රූපය 9.7 මගාඩනැගිලිවල පිටුපස හඩකඩ සේබන්ධමයන් හදුනා ගන්නා  ලද ප්රධාන ප්රමශ යන් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ඡබෝධිරාජ 
මාවත 

1 

2 

මහා විදිය පුත්තලම පාර ඡදාසේතර සිල්වා 
විදිය මාවත පල්ලිය 
පාර 

පැරකුම්බා 
විදිය 

මලියඡශව 
විදිය 

ඇන්තනි 
විදිය 

මිහිදු 
මාවත 

නාරම්මල මාදම්ඡේ පාර 

පුත්තලම පාර 

චතුරශ්ර 
මාවත 
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හහත රූපය 9.7. ෙඟින් දක්වා ඇති පරිදි ෙහ වීදිය, ෙලියමශව වීදිය, පැරකුේබා විදීය, 
චතුරශ්ර ොවත,  ාන්ත ආනා ොවත, මිහිුන ොවත, පල්ලිය පාර, කදිමර්ෂන් මකෝවිල පාර, 
මකාළඹ පාර, ුර් තලේ පාර. මීගමුව පාර ඇතුල්  ප්රමශ ය මෙෙ කලාපය  ඇතුල්  මේ. 
මෙෙ කලාපමේ  මගාඩනැගිලි වල පිටුපස විවෘත හඩකඩ සේබන්ධමයන්  කරන ලද  
අධයනමේ දී පහත සඳහන් ගැ ු හුනනා ගන්නා ලදී.  
 

i. සේෙත මුහුණත පළල  අඩුමවන් තීරුෙය ව මයන් සංවර්ධනය වී තිබීෙ.  
ii. මගාඩනැගිල්මල් හදිරිපස හා පිටුපස ොර්ග මදකක  විවෘත වීෙ.  

iii. ඇතැේ සේථාන වල පිටුපස හඩකඩ මවන් මනාකර තිබීෙ.  
 
 
හහතින් හුනනාගන්නා ලද ගැ ු නිරාකරණය කිරිෙ සඳහා පහතින් දක්වා ඇති ක්රමෙෝපාය 
අනුගෙනය කල යුතුය.    
  
 

01. රූපය 9.7 ෙඟින් දක්වා ඇති පරිදි උප කලාප අංක 01හි, අන්තර්ගත ෙහා විදීය 
(මකා සක්) පැරකුේබා විදීය, පල්ලිය පාර, ෙලියමශව විදීය,මදාසේතර සිල්වා විදීය 
(මකා සක්) මබෝධිරාජ ොවත, ුර් තලේ පාර (මකා සක්) හා මීගමුව පාර 
(මකා සක්) යන ොර්ගවල නව මගාඩනැගිලි හදිකිරිමේදී  රුපය 9.8 හා 9.9  
ෙඟින් දක්වා  ඇති පරිදි ොර්මගෝපමශ  සැලසුේ වල  අනුකූලව සංවර්ධන 
ක යුතු වල  අවසර ලබාදීෙ සලකා බලනු ලැමේ. 

 
1. මෙහිදි එෙ සැලසුෙක  අනුව මගාඩනැගිලි සැලසුේ කිරිමේදී එක් ොර්ගයක 

සි  තව්  ොර්ගයක  ෙහජනතාව  පහසුමවන් ගෙන් කළ හැකි අවෙ අඩි 
හතරක (4') පළලකින් යු්  මකාරිමඩෝවක් සකසේ කර ගැනීේ  එක් 
මගාඩනැගිල්ලක් සඳහා අව ය පිටුපස හඩකඩ ප්රොණය හා පැති හඩකඩ 
අව යතාවයන් මෙෙ මකාරිමඩෝමවන් ආවරණය කර ගැනිෙ ්  මයෝජනා 
මකමර්.  
එෙ මකාරිමඩෝව ලබාදීෙ පහත පරිදි සලකා බලනු ලැමේ.  

i. එක් හඩේ කැබැල්ලක පෙණක් කරන සංවර්ධන ක යුක්තකදී, එහි 
එක පසකින් අඩි 4ක මකාරිමඩෝවක් පැවතිය යුතුය.  

ii. යාබද හඩේ කැබලි මදකක මදමදමනක් එකවර කරන සංවර්ධන 
ක යුක් කදී, එක හඩේ කැබැල්ලකින් අඩි 2ක බැගින් අඩි 4ක 
මකාරිමඩෝව සැකසිය හැක. 

 
2. අනුෙැතිය සඳහා හදිරිප්  කරන සැලසුේවල මෙෙ හඩකඩ මවන් කළ යුතු 

දි ාව අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලබන අතර, එෙ මකාරිමඩෝව ලබාදීෙ 
පහත පරිදි සලකා බලනු ලැමේ 
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රූපය 9.8. මගාඩනැගිලි වල  පිටුපස විවෘත හඩකඩ මනාෙැති අවසේථාවලදී සංවර්ධනය 
කිරීමේ ක්රමෙෝපාය  
 

 
 
 
 

02. රූපය 9.7 හි උප කලාප අංක 01 හි රූපය 9.9 ෙගින් දක්වා ඇති පරිදි  
මගාඩනැගිල්ලක හදිරිපස එක් ොර්ගයක සි  පිටුපස තව්  ොර්ගයක් දක්වා තනි 
මගාඩනැගිල්ලක් මලස විහිදී ඇති අවසේථාවක වුවද හහත 01 හි සදහන් පිරිවිතර 
වල  අනුකුලව සංවර්ධන ක යුතු සිදුවිය යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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i. මෙෙ විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල පර්චසේ 6  වැඩි හඩේ සදහා මෙෙ 
සංවර්ධන සැලැසේමේ මපාදු නියෙතා ය ම්  දක්වා ඇති පිටුපස හඩකඩ 
ප්රොන හා පැති හඩකඩ ප්රොන මවන් කල යුතුය.   
 

ii. මෙෙ කලාපය තුල රූපය 9.7 ෙගින් දැක්මවන උප කලාප 02 හි පර්. 6  අඩු හඩේ 
කැබලි තුල මයෝජිත සංවර්ධන ක යුතු වලදී අවෙ පිටුපස හඩ ප්රොණය අඩි 7.5 
ප්රොණය සලකා බලනු ලැමේ.  

 
iii. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල පර්චසේ 06  වඩා අඩු හඩේ කැබලි තුල මගාඩනැගිලි 

සංවර්ධන ක යුතු වලදී මගාඩනැගිල්මල් ගැඹුර (depth) අඩි  66  වඩා වැඩිවන 
අවසේථා වලදී 10' * 10' ප්රොණමේ  ෙැද මිදුලක් සැලසුේ වල අන්තර්ගත කර 
යුතුය. 

 
 
 

 
 
 

රූපය 9.9 මගාඩනැගිල්මල් හදිරිපස මෙන්ෙ පිටුපසින්ද ප්රමේ ක් වය  සැලසීමේ ක්රමෙෝපාය 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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i. මෙෙ විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල පර්චසේ 6  වැඩි හඩේ සදහා මෙෙ 
සංවර්ධන සැලැසේමේ මපාදු නියෙතා ය ම්  දක්වා ඇති පිටුපස හඩකඩ 
ප්රොන හා පැති හඩකඩ ප්රොන මවන් කල යුතුය.   
 

ii. මෙෙ කලාපය තුල රූපය 9.7 ෙගින් දැක්මවන උප කලාප 02 හි පර්. 6  අඩු හඩේ 
කැබලි තුල මයෝජිත සංවර්ධන ක යුතු වලදී අවෙ පිටුපස හඩ ප්රොණය අඩි 7.5 
ප්රොණය සලකා බලනු ලැමේ.  

 
iii. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල පර්චසේ 06  වඩා අඩු හඩේ කැබලි තුල මගාඩනැගිලි 

සංවර්ධන ක යුතු වලදී මගාඩනැගිල්මල් ගැඹුර (depth) අඩි  66  වඩා වැඩිවන 
අවසේථා වලදී 10' * 10' ප්රොණමේ  ෙැද මිදුලක් සැලසුේ වල අන්තර්ගත කර 
යුතුය. 

 
 
 

 
 
 

රූපය 9.9 මගාඩනැගිල්මල් හදිරිපස මෙන්ෙ පිටුපසින්ද ප්රමේ ක් වය  සැලසීමේ ක්රමෙෝපාය 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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9.3 දැන්ීම් පුවරු සඳහා නියමතා   
 
විම ේෂ වාණිජ කලාප ප්රමශ ය තුල පිහිි  මගාඩනැගිලි වල නාෙ ුරවරු සඳහා වන  
නියෙතා මේ ෙගින් හදිරිප්  මකමර්. 

 

9.3.1   නාම පුවරු සදහා නියමතා වල අරමුණ  
 

I. නාෙ ුරවරු පව් වාමගන යාෙ නියෙතා අනුව සිදු කිරිෙ සහ වයාපාරිකයින්  එහි 
වැදග් කෙ පිළිබදව දැනුව්  කිරිෙ සහ ඔවුන්මේ සහභාගි් වය තුලින් නියෙතා 
වල  අනුගත කිරිෙ හා ඔවුන්මේ ප්රතිලාභ වැඩි කිරිෙ ප්රධාන අරමුණකි. 
 

II. නාෙුරවරු ෙගින් දර් න පත අවහිර විෙ සිදුවන අතර ෙහජනතාව  මතාරතුරු 
ලබාගැනිෙ  නාෙ ුරවරු මදස බැලිෙ  පව් නා අකෙැ් ත හදුනා ග්  කරුණකි. 
එබැවින් නාෙුරවරු සදහා වු ොර්මගෝපමශ යන් ෙගින් ෙහජනතාව  මතාරතුරු 
හක්ෙනින් ලබා ගැනිෙ  හැකියාවක් ඇති කිරිෙ හා විථි දර් නය දර් ණය වැඩි දියුණු 
කිරිෙ 
 

III. මෙෙගින් වයාපාරිකයන්  හා පාරිමභෝගිකයන් මවත අව ය මතාරතුරු පහසුමවන් 
ලබාදිය හැකි මේ. ඒ තුලින් වයාපාරිකයන්  වාසියක් වන අතරෙ නගර 
අලංකරණය ද හවහල්මේ.   
 

IV. සවිසේතරා් ෙක ොර්මගෝපමශ  සැලැසුේ බල ප්රමශ ය තුල නාෙ ුරවරු සදහා 
නියෙතා හදුන්වාදිෙ පහත අරමුණු මපරදැරි කරමගන �යා් ෙකමේ. 

 
(අ)  කඩ සාේුර පිළිබදව මතාරතුරු එකවර පදිකයින්  හදුනා ගත හැකිවිෙ 
(ආ)  ෙහජන ආකර් නය  
(ඇ)  වඩා්  සුදුසු විථි දර් කයන් ඇති කිරිෙ  දායකවිෙ 
 

V  නාෙ ුරවරු විථි දර් නමේ  මකා සක් වන අතර එෙගින් සවිසේතරා් ෙක් 
ොර්මගෝපමශ න සැලැසේමේ ලක්ෂණ ද නිරුපණය විය යුතුය. එෙගින් වඩා සුදුසු විථි 
දර් නයක් නිර්ොණය කරනු ලබයි. නාෙ ුරවරු හා මගාඩනැගිල්ල එකිමනක  
අනුකුල විය යුතුය.  

 
VII  ආකර් නීය විථි දර් නයක් තුලින් ෙහජනතාව ඇවිදිමේ ප්රවණතාවය වැඩිවන අතර 

ඒ තුලින් ොර්ග මදපස කඩ සාේුර තුල විකුණුේ ෙට්ට ේ හහළයාෙ සිදුමේ.  මෙය 
වයාපාරික ප්රවර්ධන උපක්රෙයක් මලසද භාවිතා කළ හැක.  
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9.3.2  අර්ථ දැක්විම  

 

I. සේවයං ප්රචාරණය (Self advertising)  
ඔහු/ ඇයමේ මපෞශගලික වයාපාරය සදහා ප්රචාර ණය 
 

II. සාොනය නාෙ ුරවරු (Generic sign board)  
මවළදසැල් හිමියා විසින් භාවිතා කලද අනුගාහකයකු විසින් සේථාපිත කර 
ඇති නාෙ ුරවරු  

 
III. නාොවලි නාෙ ුරවරු (Directory sign) 

බදුකරුවන් කිහිපමදමනක් සදහා නාෙ ුරවරු පශධති  
 

IV. බි් ති නාෙ ුරවරු (Wall sign)  
බි් තිය  සේබන්ධ කර අදින නාෙ ුරවරු   
 

V. මනරා සිින නාෙ ුරවරු (projecting sign) 
මගාඩනැගිල්මල් හදිරි බි් තිමයන් හදිරිපස  මනරා සිින මසේ සවිකරන 
නාෙ ුරවරු   
 

VI. ජමන්ල නාෙුරවරු (Windows sign) 
ප්රදර් ණ විදුරුව  ඇතුලින් එල්ලා ඇති නාෙ ුරවරු  
 

VII. උඩු වියන මලස පවතින නාෙ ුරවරු (Awning sign) 
වියනක් මලස ලියා ඇති නාෙ ුරවරු 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 

9.3.3 නාම පුවරු සදහා නියමතා (Sign board guideline) 
 

නාෙ ුරවරු සදහා නියෙතා පහත ආකාරය  එකිමනක  මවනසේ වර්ග 02කින් දැක්විය 
හැක.  

 
(1) කුඩා ප්රොණමේ   මගාඩනැගිලි සදහා නාෙ ුරවරු  මගාඩනැගිල්ලක විථිය  මුහුණලා 

ඇති මකා මසහි පළල මි ර් 6   අඩු නේ මෙෙ මගාඩනැගිලි කුඩා ප්රොණමේ  
මගාඩනැගිලි මලස සැලමක්. 

 
බි් ති නාෙ ුරවරු 
(Wall sign) 
 

I. එක් බි් ති නාෙ ුරවරුවක් පෙණක් මගාඩනැගිලි හදිරිපස මයදිෙ 
සදහා අවසර මදනු ලැමේ. 

II. මෙෙ නාෙ ුරවරුව නිර්ොණ සැලසුේ පිළිමයල කිරිමේදි 
මගාඩනැගිලි නිර්ොණ සැලසුේ හා විථි දර් නය සැලකිල්ල  ගත 
යුතුය.  

III. මයෝජිත නාෙ ුරවරුව මගාඩනැගිල්මල් හදිරිපස ෙධයමේ  පිහිිය යුතු 
අතර පළමු  ෙහල ජමන්ල වල  පහළීන් මයදිෙ කල යුතුය. නාෙ 
ුරවරු ෙගින් මගාඩනැගිලි වල ඓතිහාසික ලක්ෂණයන් 
ආවරණය  මනාවිය යුතුය. 

IV. එක් බි් ති නාෙ ුරවරුවක් වර්ග මි ර් 5ක් මනාහක්ෙවිය යුතුය.  
V. මි ර් 1  වඩා උස  මනාවිය යුතුය.  
VI. බි් ති නාෙුරවරු වල සේුරර්ණ ප්රොණය මගාඩනැගිල්මල් මුහුණත 

ප්රොණමයන් 25% වඩා අඩු විය යුතුය.  
VII. නි ේපාදන නාෙ ප්රදර් ණය කරන නාෙ ුරවරු සදහා අවසර මදනු 

මනාලැමේ. 
VIII. අව ය අවසේථාවකදී බි් ති නාෙ ුරවරු සදහා බාහිර 

ආමලෝකකරණය මයාදා ගත හැකි අතර, තනි තනිව භාවිත කරන 
ආමලෝක කරණ අකුරු ෙගින් දැන්විේ සදහා අවසර මදනු ලැමේ.  

වහලය ෙත  නාෙුරවරු  
 

මගාඩනැගිල්මල් වහල ෙත නාෙ ුරවරු මහෝ බි් ති නාෙ ුරවරු මදවන ෙහල 
මහෝ ඊ  හහළ ෙහල් වල දැන්විේ සදහා අවසර මදනු මනාලැමේ. 

මනරා සිින නාෙුරවරු  
 

I. එක් වයාපාරික සේථානයක් සදහා පි ත  මනරාගිය එක් 
නාෙුරවරුවක් මයදිෙ  අවසර මදනු ලැමේ.    

II. පි ත  මනරා ගිය නාෙ ුරවරු මසන්ිමි ර් 90වඩා පළල මනාවිය 
යුතු අතර උස මසන්ිමි ර් 60 සහ ඝණකෙ මසන්ිමි ර් 10ක් විය 
යුතුය.  

III. පි ත  මනරාගිය නාෙ ුරවරු පදික මේදිකාමේ සි  මි ර් 2.5 හහළින් 
 ක්තිේ ව සවිකල යුතුය.  

IV. නිර්ොණා් ෙක නාෙ ුරවරු  සහ හහළ නිර්ොණ ශිල්පි ක්රෙ මයාදා 
ගැනිෙ වැදග් මේ. 

 
උඩුවියනක් මලස පවතින 
නාෙුරවරු  

I. එක් සේථානයක් සදහා වියනක් ආකාරමේ  නාෙ ුරවරු එකක් සදහා 
අවසර මදනු ලැමේ. 

II. බි් ති නාෙ ුරවරු වල  අදාල මකාන්මශසි  හා නීති මේ සදහාද 
අදාලමේ. 
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9.3.3 නාම පුවරු සදහා නියමතා (Sign board guideline) 
 

නාෙ ුරවරු සදහා නියෙතා පහත ආකාරය  එකිමනක  මවනසේ වර්ග 02කින් දැක්විය 
හැක.  

 
(1) කුඩා ප්රොණමේ   මගාඩනැගිලි සදහා නාෙ ුරවරු  මගාඩනැගිල්ලක විථිය  මුහුණලා 

ඇති මකා මසහි පළල මි ර් 6   අඩු නේ මෙෙ මගාඩනැගිලි කුඩා ප්රොණමේ  
මගාඩනැගිලි මලස සැලමක්. 

 
බි් ති නාෙ ුරවරු 
(Wall sign) 
 

I. එක් බි් ති නාෙ ුරවරුවක් පෙණක් මගාඩනැගිලි හදිරිපස මයදිෙ 
සදහා අවසර මදනු ලැමේ. 

II. මෙෙ නාෙ ුරවරුව නිර්ොණ සැලසුේ පිළිමයල කිරිමේදි 
මගාඩනැගිලි නිර්ොණ සැලසුේ හා විථි දර් නය සැලකිල්ල  ගත 
යුතුය.  

III. මයෝජිත නාෙ ුරවරුව මගාඩනැගිල්මල් හදිරිපස ෙධයමේ  පිහිිය යුතු 
අතර පළමු  ෙහල ජමන්ල වල  පහළීන් මයදිෙ කල යුතුය. නාෙ 
ුරවරු ෙගින් මගාඩනැගිලි වල ඓතිහාසික ලක්ෂණයන් 
ආවරණය  මනාවිය යුතුය. 

IV. එක් බි් ති නාෙ ුරවරුවක් වර්ග මි ර් 5ක් මනාහක්ෙවිය යුතුය.  
V. මි ර් 1  වඩා උස  මනාවිය යුතුය.  
VI. බි් ති නාෙුරවරු වල සේුරර්ණ ප්රොණය මගාඩනැගිල්මල් මුහුණත 

ප්රොණමයන් 25% වඩා අඩු විය යුතුය.  
VII. නි ේපාදන නාෙ ප්රදර් ණය කරන නාෙ ුරවරු සදහා අවසර මදනු 

මනාලැමේ. 
VIII. අව ය අවසේථාවකදී බි් ති නාෙ ුරවරු සදහා බාහිර 

ආමලෝකකරණය මයාදා ගත හැකි අතර, තනි තනිව භාවිත කරන 
ආමලෝක කරණ අකුරු ෙගින් දැන්විේ සදහා අවසර මදනු ලැමේ.  

වහලය ෙත  නාෙුරවරු  
 

මගාඩනැගිල්මල් වහල ෙත නාෙ ුරවරු මහෝ බි් ති නාෙ ුරවරු මදවන ෙහල 
මහෝ ඊ  හහළ ෙහල් වල දැන්විේ සදහා අවසර මදනු මනාලැමේ. 

මනරා සිින නාෙුරවරු  
 

I. එක් වයාපාරික සේථානයක් සදහා පි ත  මනරාගිය එක් 
නාෙුරවරුවක් මයදිෙ  අවසර මදනු ලැමේ.    

II. පි ත  මනරා ගිය නාෙ ුරවරු මසන්ිමි ර් 90වඩා පළල මනාවිය 
යුතු අතර උස මසන්ිමි ර් 60 සහ ඝණකෙ මසන්ිමි ර් 10ක් විය 
යුතුය.  

III. පි ත  මනරාගිය නාෙ ුරවරු පදික මේදිකාමේ සි  මි ර් 2.5 හහළින් 
 ක්තිේ ව සවිකල යුතුය.  

IV. නිර්ොණා් ෙක නාෙ ුරවරු  සහ හහළ නිර්ොණ ශිල්පි ක්රෙ මයාදා 
ගැනිෙ වැදග් මේ. 

 
උඩුවියනක් මලස පවතින 
නාෙුරවරු  

I. එක් සේථානයක් සදහා වියනක් ආකාරමේ  නාෙ ුරවරු එකක් සදහා 
අවසර මදනු ලැමේ. 

II. බි් ති නාෙ ුරවරු වල  අදාල මකාන්මශසි  හා නීති මේ සදහාද 
අදාලමේ. 
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රූපය   9.10  කුඩා ප්රොණමේ   මගාඩනැගිලි සදහා විසේතරා් ෙක ොර්මගෝපමශ යන් 

 

 

2.  වි ාල ප්රොණමේ   මගාඩනැගිලි වල නාෙ ුරවරු සදහා නියෙතා  

 

බි් ති නාෙ ුරවරු I. බිේ ෙහමල් සහ පළමු ෙහමල් බි් ති නාෙ ුරවරු මයදිය හැක.  
II. එක් බි් ති නාෙ ුරවරුවක් පෙණක් මගාඩනැගිලි මහෝ සාේුරව හදිරිපස 

මයදිෙ සදහා අවසර මදනු ලැමේ. 
III. මෙෙ නාෙ ුරවරුව නිර්ොණ සැලසුේ පිළිමයල කිරිමේදි 

මගාඩනැගිලිනිර්ොණ සැලසුේ හා විථි දර් නය සැලකිල්ල  ගත 
යුතුය.  

IV. මයෝජිත නාෙ ුරවරුව සාේුරව ෙධයමේ  හහළ සහ පළමු ෙහල ජමන්ල 
වල  පහලින් මයදිෙ කල යුතුය. නාෙ ුරවරු ෙගින් මගාඩනැගිල්මල් 
ලක්ෂණයන් ආවරණය  මනාවිය යුතුය. (මගාඩනැගිලි වල)  

V. එක් බි් ති නාෙ ුරවරුවක් වර්ග මි ර් 5ක් මනාහක්ෙවිය යුතුය. මි ර් 
1  වඩා උස  මනාවිය යුතුය 

VI. සේුරර්ණ දැන්විේ වල ප්රොණය මගාඩනැගිල්මල් මුහුණත 
ප්රොණමයන් 10% වඩා අඩු විය යුතුය.  

VII. නි ේපාදන නාෙ ප්රදර් ණය කරන නාෙ ුරවරු සදහා අවසර මදනු 
මනාලැමේ. 

VIII. අව ය අවසේථාවකදී බි් ති නාෙ ුරවරු සදහා බාහිර ආමලෝක කරණය 
මයාදා ගත හැකි අතර, තනි තනිව භාවිත කරන ආමලෝක කරණ 
අකුරු ෙගින් දැන්විේ සදහා අවසර මදනු ලැමේ.  
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රූපය   9.10  කුඩා ප්රොණමේ   මගාඩනැගිලි සදහා විසේතරා් ෙක ොර්මගෝපමශ යන් 

 

 

2.  වි ාල ප්රොණමේ   මගාඩනැගිලි වල නාෙ ුරවරු සදහා නියෙතා  

 

බි් ති නාෙ ුරවරු I. බිේ ෙහමල් සහ පළමු ෙහමල් බි් ති නාෙ ුරවරු මයදිය හැක.  
II. එක් බි් ති නාෙ ුරවරුවක් පෙණක් මගාඩනැගිලි මහෝ සාේුරව හදිරිපස 

මයදිෙ සදහා අවසර මදනු ලැමේ. 
III. මෙෙ නාෙ ුරවරුව නිර්ොණ සැලසුේ පිළිමයල කිරිමේදි 

මගාඩනැගිලිනිර්ොණ සැලසුේ හා විථි දර් නය සැලකිල්ල  ගත 
යුතුය.  

IV. මයෝජිත නාෙ ුරවරුව සාේුරව ෙධයමේ  හහළ සහ පළමු ෙහල ජමන්ල 
වල  පහලින් මයදිෙ කල යුතුය. නාෙ ුරවරු ෙගින් මගාඩනැගිල්මල් 
ලක්ෂණයන් ආවරණය  මනාවිය යුතුය. (මගාඩනැගිලි වල)  

V. එක් බි් ති නාෙ ුරවරුවක් වර්ග මි ර් 5ක් මනාහක්ෙවිය යුතුය. මි ර් 
1  වඩා උස  මනාවිය යුතුය 

VI. සේුරර්ණ දැන්විේ වල ප්රොණය මගාඩනැගිල්මල් මුහුණත 
ප්රොණමයන් 10% වඩා අඩු විය යුතුය.  

VII. නි ේපාදන නාෙ ප්රදර් ණය කරන නාෙ ුරවරු සදහා අවසර මදනු 
මනාලැමේ. 

VIII. අව ය අවසේථාවකදී බි් ති නාෙ ුරවරු සදහා බාහිර ආමලෝක කරණය 
මයාදා ගත හැකි අතර, තනි තනිව භාවිත කරන ආමලෝක කරණ 
අකුරු ෙගින් දැන්විේ සදහා අවසර මදනු ලැමේ.  

 

   

 
 

වහලය ෙත නාෙ ුරවරු  
 

මදවන මහෝ හහළ ෙහල් වල මහෝ වහලය ෙත දැන්විේ සදහා අවසර මදනු 
මනාලැමේ. 

 
මනරාගිය නාෙ ුරවරු  
 

I. එක් වයාපාරික සේථානයක් සදහා පි ත  මනරාගිය නාෙුරවරුවක් 
මයදිෙ  අවසර මදනු ලැමේ.    

II. පි ත  මනරා ගිය නාෙ ුරවරු මසන්ිමි ර් 90වඩා පළල මනාවිය යුතු 
අතර උස මසන්ිමි ර් 60 සහ ඝණකෙ මසන්ිමි ර් 10ක් විය යුතුය.  

III. පි ත  මනරාගිය නාෙ ුරවරු පදික මේදිකාමේ සි  මි ර් 2.5 හහළින් 
 ක්තිේ ව සවිකල යුතුය.  

IV. නිර්ොණා් ෙක නාෙ ුරවරු වල  හහළ නිර්ොණ ශිල්පි ක්රෙ මයාදා 
ගැනිෙ තුලින් මවළද වයාපාර ක යුතු හහළයාෙ සිදුමේ. 

 
ප්රදර් ණ කවුුව  
ඇතුලතින් මපන්වා 
ඇති නාෙ ුරවරු 

එක් එක් ප්රදර් ණ කවුුවක් සදහා එක් නාෙුරවරුවක් මයදිෙ ප්රදර් ණ 
කවුුමේ ප්රොණමයන් 25% අඩු ප්රොණයක් නාෙුරවරු සදහා ආවරණය කල 
යුතුය.  

 
උඩු වියන් මලස 
පවතින නාෙ ුරවරු 
 

I. එක් නාෙ ුරවරුවක් සදහා අවසර මදනු ලැමේ.  
II. මගාඩනැගිල්මල් මුහුණ හා පව් නා විථි දර් ණය සැලකිල්ල  මගන 

මෙෙ නාෙ ුරවරුව නිර්ොණය කල යුතුය.  
III. මවළද නාෙ ඇතුල්  සාොනය නාෙ ුරවරු සදහා අවසර මදනු 

මනාලැමේ.  

 

 

රූපය 9.11  වි ාල ප්රොණමේ   මගාඩනැගිලි වල නාෙ ුරවරු සදහා නියෙතා 

                             

 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

322 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

   

 
 

 

9.3.4  නාම පුවරු අකුරු සහ වර්ණයන්  

I. නාෙ ුරවරු සැලසුේ කලා් ෙක විය යුතුය. පින්තුර හා ප්රසේථාර මයාදාගැනිමෙන් 
මවළදාේ හා මසේවාවන් හහළ නැංවිෙ සිදු කල හැක.  

 
II. නාෙුරවරු වල අකුරු මුරණය මකි හා සරල විය යුතු අතර එෙගින් ෙහජනයා  

පහසුමවන් කියවිෙ  හැකිමේ.  
 
III. වචන ප්රොණය අවෙ විය යුතු අතර සංමතත භාවිතා කිරිෙ තුලින් ෙහජනයා 

පැහැදිලි අදහසක් ලබාදිය හැක.   
 
IV. වර්ණ වි ාල ප්රොණයක් භාවිතා කිරිෙ දර් ණය  සුදුසු මනාමේ. නාෙුරවරු සදහා 

මයාදාගන්නා වර්ණයන් යාබද මගාඩනැගිල්ල සහ මයෝජිත / පව් නා 
මගාඩනැගිල්මල් වර්ණ සෙග ඝණ් ව ගැලමපන පරිදි මතෝරාගත යුතු අතර නාෙ 
ුරවරුමේ වර්ණයන් සරල විය යුතුය. 

 
V. නාෙ ුරවරු තුල පවතින අකුරු සහ විවෘත හඩකමඩහි අසොනතාව නාෙ ුරවරු 

පහසුමවන් කියවිෙ  හැකිමේ.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

 
 
9.4   ප්රවාහන කළමණාකරනය 
 
කුරුණෑගල විම ේෂ වාණිජ කලාපය  පදික හිතකාමි, එදිමනදා වැඩ ක යුතු කරගැනීෙ  
පැමිමණන ජනතාව  වඩා්  කාර්යක්ෂෙ හා සුවපහසු මලස තෙ මසේවා අව යතා ක යුතු 
කරගැනීෙ  හැකිවන මලස කලාපය සකසේ කිරීෙ මෙෙ ොර්මගෝපමශ  සැලැසේමේ 
ප්රවාහන කළෙණාකරන සැලැසේෙ තුලින් අරමුණු මේ.  ඒ සඳහා පහත ක්රමෙෝපායන් 
අනුගෙනය කල යුතුය.  
  
1. විදිේ  වාහන නැවතුේපල වල් ලබාදීෙ තුලින් විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල ඇති ොර්ග 

වල අවිදිේ  රථ වාහන නවතා තැබීේ නැති කිරීෙ.  
 

රූපය  9.12  වාහන නැවතුම්ඡපාළවල් සේථාපනය කල යුතු සේථාන 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
.  
 
 
 
 

 
 
 

I. චතුරශ්ර ොවමතහි ඇති වාහන නැවතුේ පල බහු ෙහල් වාහන නැවතුේපලක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීෙ.මෙෙ වාහන නැවතුේපල දක්වා  ප්රමේ  වන ොර්ගය අඩි 30 ක 
ොර්ගයක් මලස ුරුල් මකා  සංවර්ධනය කිරීෙ  මයෝජිතය.  

II. මිහිදු ොවත අක්කර 7ක රාජය ආයතන සේථාපිත ුමමිමයහි මයෝජිත මිශ්ර සංවර්ධන 
වියාපෘතිය තුල මපාදු බහු ෙහල් වාහන නැවතුේපලක් සංවර්ධනය කිරීෙ 

 

කලාප 01  

කලාප 02   

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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9.3.4  නාම පුවරු අකුරු සහ වර්ණයන්  

I. නාෙ ුරවරු සැලසුේ කලා් ෙක විය යුතුය. පින්තුර හා ප්රසේථාර මයාදාගැනිමෙන් 
මවළදාේ හා මසේවාවන් හහළ නැංවිෙ සිදු කල හැක.  

 
II. නාෙුරවරු වල අකුරු මුරණය මකි හා සරල විය යුතු අතර එෙගින් ෙහජනයා  

පහසුමවන් කියවිෙ  හැකිමේ.  
 
III. වචන ප්රොණය අවෙ විය යුතු අතර සංමතත භාවිතා කිරිෙ තුලින් ෙහජනයා 

පැහැදිලි අදහසක් ලබාදිය හැක.   
 
IV. වර්ණ වි ාල ප්රොණයක් භාවිතා කිරිෙ දර් ණය  සුදුසු මනාමේ. නාෙුරවරු සදහා 

මයාදාගන්නා වර්ණයන් යාබද මගාඩනැගිල්ල සහ මයෝජිත / පව් නා 
මගාඩනැගිල්මල් වර්ණ සෙග ඝණ් ව ගැලමපන පරිදි මතෝරාගත යුතු අතර නාෙ 
ුරවරුමේ වර්ණයන් සරල විය යුතුය. 

 
V. නාෙ ුරවරු තුල පවතින අකුරු සහ විවෘත හඩකමඩහි අසොනතාව නාෙ ුරවරු 

පහසුමවන් කියවිෙ  හැකිමේ.  
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9.4   ප්රවාහන කළමණාකරනය 
 
කුරුණෑගල විම ේෂ වාණිජ කලාපය  පදික හිතකාමි, එදිමනදා වැඩ ක යුතු කරගැනීෙ  
පැමිමණන ජනතාව  වඩා්  කාර්යක්ෂෙ හා සුවපහසු මලස තෙ මසේවා අව යතා ක යුතු 
කරගැනීෙ  හැකිවන මලස කලාපය සකසේ කිරීෙ මෙෙ ොර්මගෝපමශ  සැලැසේමේ 
ප්රවාහන කළෙණාකරන සැලැසේෙ තුලින් අරමුණු මේ.  ඒ සඳහා පහත ක්රමෙෝපායන් 
අනුගෙනය කල යුතුය.  
  
1. විදිේ  වාහන නැවතුේපල වල් ලබාදීෙ තුලින් විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල ඇති ොර්ග 

වල අවිදිේ  රථ වාහන නවතා තැබීේ නැති කිරීෙ.  
 

රූපය  9.12  වාහන නැවතුම්ඡපාළවල් සේථාපනය කල යුතු සේථාන 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
.  
 
 
 
 

 
 
 

I. චතුරශ්ර ොවමතහි ඇති වාහන නැවතුේ පල බහු ෙහල් වාහන නැවතුේපලක් මලස 
සංවර්ධනය කිරීෙ.මෙෙ වාහන නැවතුේපල දක්වා  ප්රමේ  වන ොර්ගය අඩි 30 ක 
ොර්ගයක් මලස ුරුල් මකා  සංවර්ධනය කිරීෙ  මයෝජිතය.  

II. මිහිදු ොවත අක්කර 7ක රාජය ආයතන සේථාපිත ුමමිමයහි මයෝජිත මිශ්ර සංවර්ධන 
වියාපෘතිය තුල මපාදු බහු ෙහල් වාහන නැවතුේපලක් සංවර්ධනය කිරීෙ 

 

කලාප 01  

කලාප 02   

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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III. ඒ අනුව මෙෙ කලාප 02  තුළ පවතින ොර්ගයන් හි මදපස වාහන නතර කර 
තැබීෙ අවෙ කර කලාප මදක තුල හදුනාමගන ඇති වාහන නැවතුේ පළවල් 
මදක  මයාමුකිරීෙ. 

 
2. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල ඇති ොර්ග, වාහන ගෙනාගෙනය කරන හා පදිකයන් 

ගෙන් කරන ොර්ග මලස වර් ඇකරණයක් කර කලාපය තුල ක්රියාකාරකේ කාර්යක්ෂෙ 
කිරීෙ.  

 
රූපය 9.13  විඡ ේෂ වාණිජ කලාපය තුළ මාර්ග වර්ීකරණය 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල  ොර්ග හහත දක්වා ඇති පරිදි රූපය 9.13 පරිදි සංවර්ධනය 
කල යුතුය.  
 

පදිකයන් සදහා ඡවන්කර ඇි මාර්ග  
 
අඡනකුත් මාර්ග (වාහන සහ පදිකයන් සදහා) 
 
ඡයෝජිත වළ රවුම  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

3. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල ඇති සියලුෙ ොර්ග සදහා නියමිත හරසේකඩක් ලබාදීෙ 
තුලින් එෙ ොර්ග සංවර්ධනය විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව ොර්ේපමශ ය ලබා දීෙ. 
(රූපය 9.14) 

 
      රූපය 9.14 හරසේකඩ ඡපන්විය යුතු මාර්ග 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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III. ඒ අනුව මෙෙ කලාප 02  තුළ පවතින ොර්ගයන් හි මදපස වාහන නතර කර 
තැබීෙ අවෙ කර කලාප මදක තුල හදුනාමගන ඇති වාහන නැවතුේ පළවල් 
මදක  මයාමුකිරීෙ. 

 
2. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල ඇති ොර්ග, වාහන ගෙනාගෙනය කරන හා පදිකයන් 

ගෙන් කරන ොර්ග මලස වර් ඇකරණයක් කර කලාපය තුල ක්රියාකාරකේ කාර්යක්ෂෙ 
කිරීෙ.  

 
රූපය 9.13  විඡ ේෂ වාණිජ කලාපය තුළ මාර්ග වර්ීකරණය 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල  ොර්ග හහත දක්වා ඇති පරිදි රූපය 9.13 පරිදි සංවර්ධනය 
කල යුතුය.  
 

පදිකයන් සදහා ඡවන්කර ඇි මාර්ග  
 
අඡනකුත් මාර්ග (වාහන සහ පදිකයන් සදහා) 
 
ඡයෝජිත වළ රවුම  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

3. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුල ඇති සියලුෙ ොර්ග සදහා නියමිත හරසේකඩක් ලබාදීෙ 
තුලින් එෙ ොර්ග සංවර්ධනය විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව ොර්ේපමශ ය ලබා දීෙ. 
(රූපය 9.14) 

 
      රූපය 9.14 හරසේකඩ ඡපන්විය යුතු මාර්ග 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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රූපය 9.15  ොර්ග හරසේකඩ A - ෙහ වීදිය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
රූපය 9.16  ොර්ග හරසේකඩ B - පැරකුේබා වීදිය  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    රූපය 9.17  ොර්ග හරසේකඩ C  - ෙලියමශව වීදිය (බසේ නැවතුේපල හදිරිපි )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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   රූපය 9.18   ොර්ග හරසේකඩ D  - ෙලියමශව වීදිය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

රූපය 9.19  ොර්ග හරසේකඩ E  - චතුරශ්ර ොවත  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

රූපය 9.20   ොර්ග හරසේකඩ F  - පල්ලිය පාර   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
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රූපය 9.21  ොර්ග හරසේකඩ G  - වාන් ඇල පාර   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

රූපය 9.22  ොර්ග හරසේකඩ H  - මදාසේතර සිල්වා පාර    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
විම ේෂ වාණිජ කලාපය නගරමේ  වැඩිෙ ජනගහන ආකර් නයක් සහිත කලාපය වන 
අතර, ක්රියාකාරකේ බහුලව සිදුවන සේථානයකි. ඒ බැවින් වායු දුෂණය හහල අගයක් 
ගන්නා අතර, එෙ කලාපය තුල ජනතාව  වඩා්  පහසු මලස තෙ කාර්යයන් කර ගැනීෙ  
සුවදායි පරිසරයක් මගාඩනැ ඇෙ සදහා හහතින් දක්වා ඇති පරිදි මතෝරාග්  ොර්ගයන්හි 
අවහිරයක් මනාවන ආකාරය   ාක මරෝපණය කිරීෙ සිදුකල යුතුය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

 

9.5  විඡ ේෂ වාණිජ කලාපයළ අයත් ඡපාදු නියමතා 
 

1. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුළ  පව් නා හඩේ වල අවෙ බිේ ප්රොණය පර්.06  
වඩා අඩු වන මලස අනුමබදුේ කිරීෙ සදහා අවසර මදනු මනාලැමේ.  
 

2.  
i. පර් 06  වඩා අඩු පව් නා බිේ මකා සේ සංවර්ධන ක යුතු සදහා 
මිනින්මදෝරු සැලසුේ අනුෙැතියකින් මතාරව ලිඛිත අවසරයකින් ලබා දීෙ 
සලකා බලනු ලැමේ. 

ii. හහත 02. I හි සදහන් ලිඛිත අවසරයක් ලබා මදනු ලබන හඩේ මකා සේ 
සදහා උපරිෙ ෙහල් 4ක් (G+3) දක්වා පෙණක් මගාඩනැගිලි සංවර්ධන 
ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි නියෙතා වල  අනුකුලව සලකා 
බලනු ලැමේ. 

 
3. මෙෙ කලාපය තුල හදිකරනු ලබන මගාඩනැගිලිවල පාෙහල් සදහා අවසර 

මදනු මනාලැමේ. 
 

4. මෙෙ කලාපය තුළ සියලුෙ සංවර්ධන ක යුතු වල අපජලය ; ජාතික ජල 
සේපාදන හා ජලාපහන ෙණ්ඩලය විසින් �යා් ෙක වන කුරුණෑගල  අපජල 
පශධතිය  සේබන්ධ කල යුතුය . 

 
5.  සංවර්ධන ක යුක්තක් සදහා අව ය රථ වාහන පහසුකේ පරිශ්රය තුල 

ලබාදීෙ  මනාහැකි අවසේථා වලදී,  රථවාහන නැවතුේ සදහා අදාළ ගාසේතු 
මගවීේ  අංක  2235/54 ( 2021- 07-08 ) දරණ ගැසට්ට පත්රමේ  2 වන 
උපමල්ඛ්නමේ  ආවරණ අනුෙැතිය ලබාදීෙ සදහා වන මසේවා ගාසේතු වල අනු 
අංක 04 ය ම්  නාගරික සවර්ධන අධිකාරිමේ  ඒකාබශධ ගිණුෙ  බැර කළ 
යුතුය.  
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රූපය 9.21  ොර්ග හරසේකඩ G  - වාන් ඇල පාර   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

රූපය 9.22  ොර්ග හරසේකඩ H  - මදාසේතර සිල්වා පාර    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
විම ේෂ වාණිජ කලාපය නගරමේ  වැඩිෙ ජනගහන ආකර් නයක් සහිත කලාපය වන 
අතර, ක්රියාකාරකේ බහුලව සිදුවන සේථානයකි. ඒ බැවින් වායු දුෂණය හහල අගයක් 
ගන්නා අතර, එෙ කලාපය තුල ජනතාව  වඩා්  පහසු මලස තෙ කාර්යයන් කර ගැනීෙ  
සුවදායි පරිසරයක් මගාඩනැ ඇෙ සදහා හහතින් දක්වා ඇති පරිදි මතෝරාග්  ොර්ගයන්හි 
අවහිරයක් මනාවන ආකාරය   ාක මරෝපණය කිරීෙ සිදුකල යුතුය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය(වයඹ පළා්  කාර්යාලය) - 2020  
 

   

 
 

 

9.5  විඡ ේෂ වාණිජ කලාපයළ අයත් ඡපාදු නියමතා 
 

1. විම ේෂ වාණිජ කලාපය තුළ  පව් නා හඩේ වල අවෙ බිේ ප්රොණය පර්.06  
වඩා අඩු වන මලස අනුමබදුේ කිරීෙ සදහා අවසර මදනු මනාලැමේ.  
 

2.  
i. පර් 06  වඩා අඩු පව් නා බිේ මකා සේ සංවර්ධන ක යුතු සදහා 
මිනින්මදෝරු සැලසුේ අනුෙැතියකින් මතාරව ලිඛිත අවසරයකින් ලබා දීෙ 
සලකා බලනු ලැමේ. 

ii. හහත 02. I හි සදහන් ලිඛිත අවසරයක් ලබා මදනු ලබන හඩේ මකා සේ 
සදහා උපරිෙ ෙහල් 4ක් (G+3) දක්වා පෙණක් මගාඩනැගිලි සංවර්ධන 
ක යුතු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි නියෙතා වල  අනුකුලව සලකා 
බලනු ලැමේ. 

 
3. මෙෙ කලාපය තුල හදිකරනු ලබන මගාඩනැගිලිවල පාෙහල් සදහා අවසර 

මදනු මනාලැමේ. 
 

4. මෙෙ කලාපය තුළ සියලුෙ සංවර්ධන ක යුතු වල අපජලය ; ජාතික ජල 
සේපාදන හා ජලාපහන ෙණ්ඩලය විසින් �යා් ෙක වන කුරුණෑගල  අපජල 
පශධතිය  සේබන්ධ කල යුතුය . 

 
5.  සංවර්ධන ක යුක්තක් සදහා අව ය රථ වාහන පහසුකේ පරිශ්රය තුල 

ලබාදීෙ  මනාහැකි අවසේථා වලදී,  රථවාහන නැවතුේ සදහා අදාළ ගාසේතු 
මගවීේ  අංක  2235/54 ( 2021- 07-08 ) දරණ ගැසට්ට පත්රමේ  2 වන 
උපමල්ඛ්නමේ  ආවරණ අනුෙැතිය ලබාදීෙ සදහා වන මසේවා ගාසේතු වල අනු 
අංක 04 ය ම්  නාගරික සවර්ධන අධිකාරිමේ  ඒකාබශධ ගිණුෙ  බැර කළ 
යුතුය.  
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10 වන පරිච්ඡේදය  

මාර්ග  ලැයිස්තුව  හා  ඡයෝජිත  ඡගාඩනැගිලි  සීමාවන්..  
 

 
වගු අංක 10.1 - මාර්ග ලැයිස්තුව හා ය ෝජිත යගාඩනැගිලි සීමාවන් 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

අනු 
අංක

ය 

මා.ස්ං.අ
ධි  

මාර්ග 
අංකය 

මාර්ගඡේ නම 

ඡයෝජිත 
මාර්ග           
පළල -
(මීටර්) 

ඡගාඩනැගිලි 
සීමාව - ( මාර්ග 
මධ්යඡේ ිටට ) - 

මීටර් 

ිටතියම් 
මාර්ග 
අංකය 

1 AA 006 අයේපුස්තස් -කුරුණෑගල-�කුණාමල  27  15 RDA - 01 

2 B247 මීගමුව-කුරුණෑගල 27 15 RDA - 02 

3 AA010 මහනුවර - පුත්තලම 27 15 RDA - 03 

4 B087 දමයබාක්ක-  කටුපිටි  27 15 RDA -04 

5 B611 තිත්තවැල්ල - යගෝනගම 27 15 RDA -05 

6 
B300 මුත්යතට්ටටුගල - හිරිපිටි  (වැල්ලව 

පාර) 
27 

15 RDA -06 

7 B264 මල්ලවපිටි - කැප්යපටිගල 27 15 RDA - 07 

8 B082   යබෞද්ධායලෝක  මාවත 27 15 RDA - 08 

9 B082   යූ.බී. වන්ිනා ක මාවත 27 15 RDA - 09 

10 B082 රවුම පාර බටහිර- විල්යගාඩ පාර 27 15 RDA -10 

11 B082 ගැට්ටටුවාන පාර 27 15 RDA -11 

12  උුරු වැව පාර  27 15 RDA -12 

13 B051 මහ වීදි  27 - RDA -13 

14  පරණ දඹුල්ල පාර 27 15 RDA -14 

15 B051 සූරතිස්තස් මාවත  27 15 RDA -15 

16 B478 වාරි යපාල - ගයන්වත්ත 27 15 RDA -16 

17 - ය ෝජිත පිටත වටරවුම මාර්ග   27 15  -  
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අනු 
අංකය 

මාර්ගඡේ නම 

ඡයෝජිත 
මාර්ග           
පළල -
(මීටර්) 

ඡගාඩනැගිලි 
සීමාව ( මාර්ග 
මධ්යඡේ ිටට ) 

ිටතියම් මාර්ග 
අංකය 

18 මාස්තයපාත - තිස්තනමයපාල 17  10 PRDA -01 

19 පැල්ලන්යදි  - දික්වැහැර 17 10 PRDA -02 

20 
මල්කඩුවාව - අලයකාළයදණි  හරහා 
කවුඩාවත්ත 

17 
10 PRDA -03 

21 රංගම සිට බමුනායපාත  17 10 PRDA -04 

22 වැව රවුම - කුඩා ගල්ගමුව 17 10 PRDA -05 

23 බඩගමුව -වැල්ලව  17 10 PRDA -22,6 

24  ග්ගපිටි - උ න්දන  -  විකල්ප මාර්ග  17 10 PRDA -07 

25 පිලීකඩ- හදුරුක් කන්ද  17 10 PRDA -08 

26 මල්ලවිපිටි  - කටුපිටි  17 10 PRDA -09 

27 යබෝ ගයන්  - මතව 17 10 PRDA -10 

28 යහතනමුල්ල -තල්යකාට 17 10 PRDA -11 

29 මල්පිටි  - පිදුරුවැල්ල හාල් පාර 17 10 PRDA -12 

30  න්තමපලාව - වැව යගදර ( 
සුන්දරායපාල පාර ) 

17 10 PRDA -13 

31 යතෝර ා - කුඩා යකෝවාන 17 10 PRDA -15 

32 මැද්යද්ගම -යමායහාත්තව 17 10 PRDA -16 

33 යකාහිලයගදර- කුදුමුව 17 10 PRDA -17 

34 වදුරාගල සිට විල්බාව  17 10 PRDA - 18 

35 රණවන සිට ුදනපිටි   17 10 PRDA – 19 

36 දි බාව - යදාරටි ාව 17 10 PRDA -20 

27 රංගම - යගෝනගම 17 10 PRDA -21 

38 බඩගමුව - වැල්ලව 17 10 PRDA -06 

39 තලමපිටි  සිට යකාහියල්යගදර   17 10 PRDA 23 

40 යපෝරයපාල - තල්විට 17 10 PRDA -24 

41 වැල්ලව සිට දැදුරුඔ   17 10 PRDA25 

42 
ශීක්ෂණ යරෝහල පිහිටි ස්තථානයේ සිට 
ගැට්ටටුවාන ය ෝජිත විකල්ප මාර්ග  
දක්වා ජ න්තිපුර - විල්බාව පාර 

17 

10 PRDA27 
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අනු 
අංකය 

මාර්ගඡේ නම 
ඡයෝජිත මාර්ග           
පළල -(මීටර්) 

ඡගාඩනැගිලි 
සීමාව( මාර්ග 
මධ්යඡේ ිටට ) 

ිටතියම් මාර්ග 
අංකය 

43 පැරකුමබා වීදි  - - MC -001  

44 යබෝධිරාජ මාවත - - MC -002 

45 මලි යද්ව වීදි  - - MC -003 

46 යදාස්තතර සිල්වා මාවත  - - MC -004 

47 මුස්තලිම පල්ලි  පාර  - - MC -005  

48 ශාන්ත ආනා වීදි   - - MC -006 

49 කනයාරාම මාවත 21  12 MC -007 

50 රජපිහිල්ල පාර 21 12 MC -008 

51 මිහිඳු මාවත 21 12 MC -009 

52 කච්යච්රි  පාර 15  9 MC -010 

53 බාලදක්ෂ මාවත  15 9 MC- 011  

54 වත්හිමි පාර 15 9 MC -012 

55 කුමාරුංග මාවත 15 9 MC - 013 

56 පුුදු මාවත 15 9 MC - 014 

57 සුමංගල මාවත 15 9 MC -015 

58 ඉලුප්පුයගදර පාර 15 9 MC -016 

59 ිශතශංක මාවත 15 9 MC-017 

60 මල්කඩුවාව රවුම පාර  15 9  MC -018 

61 H.P.T. පාර 15  9 MC-019 

62 යවලන්යගාල්ල පාර  15 9  MC-020  

63 රජපීල්ල තානා ම පාර  15 9 MC-021 

64 යවන්නරු වැව පාර 13  8 MC -022 

65 ජ ාපතිරණ මාවත 13 8 MC-023 

66 කතරගම යද්වාල පාර 13 8 MC-024 

67 මියල්ි ම සිටි පාර 13 8 MC-025 

68 විල්යතර උ න 13 8 MC- 026 

69 යල්ක්ස්යිඩ් පාර 13 8 MC- 027 

70 චුරස්ර මාවත 13 8 MC-028 

71 බාල දක්ෂ මාවත 13 8 MC-029 

72 ධිවර ස්ංස්තථා පාර  13 8  MC-030  

73 කන්ද උඩ වත්ත පාර 11  7 MC -031 

74 බණ්ඩාරනා ක මාවත 11  7 MC -032 

75 යහරලි ාවල  පාර, 3 වන පටුමග  11  7 MC-033 

76 උඩවල්යපාල - ස්ර්යවෝද  මාවත  11  7 MC  
77 සුමනදාස් මාවත, හීනුග්ගල පාර   11  7 MC-035 

78 අමුණවත්ත පාර  11  7  MC-037,038 

79 ගලගාව යවල පාර  11  7  MC -039  

80 ස්මාජ ශාලා පාර  11  7 MC -040  
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අනු 
අංකය 

මාර්ගඡේ නම 

ඡයෝජිත 
මාර්ග 
පළල -
(මීටර්) 

ඡගාඩනැගිලි 
සීමාව 

(මාර්ග මධ්යඡේ 
ිටට ) 

ිටතියම් මාර්ග 
අංකය 

81 රිකිල්ලගමුව පාර 13 8 PS -0002 

82 ුරුලි ගම- හදිරවලාන 13 8 PS -0003 

83 මහ කන්යද්ගම - ුරුලි ගම 13 8 PS -0004 

84 යතෝර ා  - නාරමයපාල 13 8 PS -0005 

85 මායනල් ඔලුව - යහතවායපාල 13 8 PS -0007 

86 වැලගයන් - මාස්තයපාත 13 8 PS -0008 

87 යේයගාල්ල - මාරගම 13 8 PS -0009 

88 යදමලුස්තස් පාර 13 8 PS -010 

89 යරග්ලන්ඩ් වත්ත -සිංහපුර 13 8 PS -011 

90 යහතන් ා  ,ගල්කන්ද  - සි ඹලන්ගමුව 13 8 PS -012 

91 උප මාර්ග  13 8 PS -013 

92 ඉහල වැව පාර 13 8 PS -014 

93 උප මාර්ග  13 8 PS -0015 

94 තලාටුව- යගපල්ලව 13 8 PS -0016 

95 උප මාර්ග  13 8 PS -0017 

96 මීයගාල්ල - කිරිවවුල 13 8 PS -0019 

97 කදුරුකුඹුර -මගුර ඔ  13 8 PS -0020 

98 දංගස්ත පිටි - කර්මාන්තපුර  13 8 PS -0021 

99 උප මාර්ග  13 8 PS-0022 

100 උප මාර්ග  13 8 PS -0023 

101 වැහැර - යපාල්මණ්ඩල පාර 13 8 PS -0024 

102 වඳුරාගල ධර්මපාල මාවත 13 8 PS -0026 

103 වඳුරාගල - යවරළුයගාල්ල කනත්ත පාර 13 8 PS -0027 

104 තල්යකාට - විල්බාව 13 8 PS -0028 

105 මල්පිටි  ජ  මාවත -රත්ගල්ල පාර 13 8 PS -0029 

106 උප මාර්ග  13 8 PS -0030 

107 උප මාර්ග  13 8 PS -0031 

108 උප මාර්ග  13 8 PS- 0032 

109 වැව පාර 13 8 PS -0033 

110 උප මාර්ග  13 8 PS -0034 

111 උප මාර්ග  13 8 PS -0035 

112 ස්ර්යවෝද  පාර 13 8 PS -0036 

113 උප මාර්ග  13 8 PS -0037 

114 උප මාර්ග  13 8 PS -0038 

115 උප මාර්ග  13 8 PS -0039 

116 උප මාර්ග  13 8 PS -0040 

117 යගෝනගම - විල්ගම යදමටව 13 8 PS -0041 

118 මල්පිටි  - මඩිති වල 13 8 PS -0042 

119 මල්පිටි  - දනේව අස්ල පාර 13 8 PS -0043 
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120 පැපයල්වල - මායප්ගමුව 13 8 PS -0044 

121 වළාකුල්යපාල පාර 13 8 PS -0045 

122 මාස්තයපාත - වැලගයන් ග්රීන් වියල් ම මාවත 13 8 PS -0046 

123 උප මාර්ග  13 8 PS -0047 

124 ආදරණි  මාවත 13 8 PS- 0048 

125 හි මරා මාවත 13 8 PS- 0049 

126 උප මාර්ග  13 8 PS- 0050 

127 උප මාර්ග  13 8 PS-0051 

128 නයිලි  ගම මැද පාර 13 8 PS -0052 

129 හුලුගම ,උඩුපිටි  , මහගම, අත්නපිටි  
පාර 

13 8 PS-0053 

130 උප මාර්ග  13 8 PS- 0054 

131 උප මාර්ග  13 8 PS-0055 

132 උප මාර්ග  13 8 PS-0056 

133 ඇල්වත්ත යදවන පටුමග 13 8 PS -0057 

134 වඳුරාගල - ඉසුරු යපයදස් 13 8 PS - 0058 

135 වඳුරාගල - ප්රසිද්ධ ලි  අස්ල පාර 13 8 PS -0059 

136 වැේපිටි  පාර 13 8 PS -0060 

137 දමයබාක්ක - දිද්යදණි  1 වන පි වර 13 8 PS -0061 

138 පැරකුම මාවත 13 8 PS -0062 

139 සුදර්ශන මාවත 13 8 PS -0063 

140 ස්මගි මාවත 13 8 PS -0064 

141 උප මාර්ග  13 8 PS -0065 

142 උප මාර්ග  13 8 PS -0066 

143 ගලයගදර - බැද්යද්ගම මගුරු ඔ  පාර 13 8 PS - 0067 

144 උප මාර්ග  13 8 PS -0068 

145 පිඹුරුවැල්යල්ගම හැලව පාර 13 8 PS -0069 

131 උප මාර්ග  13 8 PS-0055 

132 උප මාර්ග  13 8 PS-0056 

133 ඇල්වත්ත යදවන පටුමග 13 8 PS -0057 

134 වඳුරාගල - ඉසුරු යපයදස් 13 8 PS - 0058 

135 වඳුරාගල - ප්රසිද්ධ ලි  අස්ල පාර 13 8 PS -0059 

136 වැේපිටි  පාර 13 8 PS -0060 

137 දමයබාක්ක - දිද්යදණි  1 වන පි වර 13 8 PS -0061 

138 පැරකුම මාවත 13 8 PS -0062 

139 සුදර්ශන මාවත 13 8 PS -0063 

140 ස්මගි මාවත 13 8 PS -0064 

141 උප මාර්ග  13 8 PS -0065 

142 උප මාර්ග  13 8 PS -0066 

143 ගලයගදර - බැද්යද්ගම මගුරු ඔ  පාර 13 8 PS - 0067 

144 උප මාර්ග  13 8 PS -0068 

145 පිඹුරුවැල්යල්ගම හැලව පාර 13 8 PS -0069 

146 දිවුල්ගහපිටි  පාර 13 8 PS -0070 
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147 ගිණිකරාව පන්නස්ල පාර 13 8 PS -0071 

148 උප මාර්ග  13 8 PS -0072 

149 තලමපිටි  යරෝහල පාර 13 8 PS -0073 

150 ශාන්ති විහාර  පාර 13 8 PS -0640 

151 යමාරතැන්න පාර 13 8 PS -0074 

152 උප මාර්ග  13 8 PS -0075 

153 දමයබාක්ක - දිද්යදණි  2 වන පි වර 13 8 PS -0076 

154 ඇල්වත්ත 1 වන පි වර 13 8 PS -0077 

155 ගිණිකරාව පාර 13 8 PS -0078 

156 ජ  මාවත 13 8 PS -0079 

157 උප මාර්ග  13 8 PS -0080 

158 උප මාර්ග  13 8 PS -0081 

159 උප මාර්ග  13 8 PS -0081 

160 සිංහ මාවත 13 8 PS -0082 

161 මහ යකෝවාන පාර 13 8 PS -0083 

162 ජාතික පාස්ල් මාවත 13 8 PS- 0079 

163 බමුණාවල - මුදුන්පිටි  රත්ගල්ල පාර 13 8 PS -0143 

164 විල්යගාඩ වත්ත  පාර - ය ෝජිත 11 7 PS -0001 

165 
අලයකාලයදි  පාර ( නුවර හා දඹුල්ල 
පාරට ) 11 7 PS -0179 

 
 
 
ස්ැ.යු. 
 

i. අයනකුත් සි ලුම යපාදු මාර්ග ස්දහා මීටර් 06 ක යගාඩනැගිලි සීමාවක් ස්හ මීටර් 
09ක ය ෝජිත මාර්ග පළලක් බලාත්මක යේ.  

 
ii. යන්වාසික යනාවන භාවිත  අරමුණු කරගත් යගාඩනැගිලි ස් හා වන බිම කට්ටටි 

එකක් යහෝ වැඩි ගණනක් ස් හා වන ප්රයේශ මාර්ග ක අවම පළල මීටර් 9.0 ක් වි  
යුු . එයස්ත වුවද,  

 
iii. පළලින් මීටර් 9.0 කට අඩු මාර්ග කට  ාව ඇති ස්ංවර්ධන ස්තථාන ක් යහෝ බිම 

යකාටස්ක් ස් හා ය ෝජිත මාර්ග පළල, එම ය ෝජිත මාර්ග පළලට හසුවන බිම 
යකාටස් අදාල අධිකාරි  යවත පවරාදීමට  ටත්ව (පවතින හා මාර්ගයේ යභෞතික 
පළල අවම වශය න් මීටර් 6.0 ක් පවතින්යන් නම) ය ෝජිත භාවිත  මහා පරිමාන 
(කර්මාන්ත හා ගබඩා) යනාවන අවස්තථාවලදී යමම  ස්ංවර්ධන ස්ැලැස්තයම අදාළ 
කලාපයේ දැක්යවන යන්වාසික යනාවන කටයුු ස් හා අවස්රදීම ස්ලකා බලනු 
ලැයේ.  

 

මුලාශ්ර  : නාගරික ස්ංවර්ධන අධිකාරි (ව ඹ පළාත් කාර් ාල ) - 2020  
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ඇමුණුම 01  - සිතියම් ලැයිස්තු ව 
 
 
සිතියම්  අංක 1.2  ජාතික භ ෞතික සැලසුම් ප්රතිත්තිය - 2050   

සිතියම්  අංක 1.3    කලාපිකරණ සැලැස්ම - මහ නගර ස ාව කුරුණෑගල 2015  

සිතියම්  අංක 2.1     කුරුණෑගල  ප්රාභීයය  ස ා  බල  ප්රභීයය   

සිතියම්  අංක 2.2   සැලසුම් බල ප්රභීයභ  ජන ඝන්වය - 2017  

සිතියම්  අංක 2.3      ඉඩම් තරිහරණ රටාව - 2017  (කුරුණෑගල මහ නගර ස ා බල ප්රභීයය    

සිතියම්  අංක 2.4   ඉඩම් තරිහරණ රටාව -  කුරුණෑගල නාගරික  සැලසුම් බල ප්රභීයය  

සිතියම්  අංක 2.5      සංවර්ධන සම්පිණ්ඩන විග්රහය කුරුණෑගල බල ප්රභීයය  

සිතියම්  අංක 2.6   ව්මන් මලාතවහන තීධතිය මගින් ආවරණය වන ප්රභීයය   

සිතියම්  අංක 2.7    ඝණ අත ද්රවය  බැහැර ිරීමභම් ්රම භදයය කුරුණෑගල 2017  

සිතියම්  අංක 6.1     සංකල්පීය සැලැස්ම  සැලැස්ම   - 2030 

සිතියම්  අංක 6.2    භයෝජිත ඉඩම් තරිහරණ  සැලැස්ම   - 2030 

සිතියම්  අංක 6.3   භයෝජිත ජනාවාස සැලැස්ම - 2030 

සිතියම්  අංක 6.4   භයෝජිත නිවාස සංවර්ධන වයාතතති  

සිතියම්  අංක 6.5    භයෝජිත භස්වා සැලැස්ම--  අධයාතන   

සිතියම්  අංක 6.6    භයෝජිත භසෞඛ්ය භස්වා සැලැස්ම 

සිතියම්  අංක 6.7    ප්රවාහන සැලැස්ම   

සිතියම්  අංක 6.8    රථ නැවතුම් සඳහා භයෝජිත ස්ථාන 

සිතියම්  අංක 6.9    තවතින  මාර්ග තීධතිය සඳහා කරන ලය �යාකාරකම් ාකාබීය මේභම් විග්රහය            

සිතියම්  අංක 6.10    භයෝජිත මාර්ග තීධතිය සඳහා කරන ලය �යාකාරකම් ාකාබීය මේභම් විග්රහය            

සිතියම්  අංක 6.11     2030 වර්ෂය සඳහා භයෝජිත ජල සැතයුම් වයාතතති  

සිතියම්  අංක 6.12     විසල්ප කුරුණෑගල ජල සම්තායන වයාතතතිය මන්න් ආවරණය වන ප්රභීයය  

සිතියම්  අංක 6.13     ස්ව ාවික ජලාතවහන රටාව කුරුණෑගල  

සිතියම්  අංක 6.14     විසල්ප කුරුණෑගල සනීතාරක්ෂක වයාතතතිය මන්න් ආවරණය  

සිතියම්  අංක 6.15     ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  

සිතියම්  අංක 6.16    භයාජිත භතාදු එළිමහන් විභනෝය කටයුතු පිළිබඳ අවකාශිය සැලැස්ම  

සිතියම්  අංක 7.1    භයෝජිත කලපියකරණ සැලැස්ම   

සිතියම්  අංක 7.2    කලාත සංගුණක සිතියම   

 සිතියම්  අංක 7.3    ඇතුගල යර්යනය මේම සයහා මහල්ප සිමා ිරීමභම් සැලැස්ම  

සිතියම්  අංක 10.1    කුරුණෑගල නාගරික කලාතය තුල ඇති මාර්ග හා භගාඩනැගිලි සීමාවන්  
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ඇමුණුම 02   - වගු ලැයිස්තුව 
 
 
වගු අංකය 1.1   කුරුණෑගල නගරය හරහා  වැටි ඇති මාර්ග තීධතිය 

වගු අංකය 2.1   නාගරික බල ප්රභීයයට අය් ප්රාභීයය භල්පකම් භකාඨ ාය  

වගු අංකය 2.2        ආංශික භස්වා නියුක්තතිය  2011 – 2016 

වගු අංකය 2.3  භස්වා සඳහා සංසරණ ජනගහනය තැමිණිම   

වගු අංකය 2.4  ඉඩම් තරිහරණ රටාභද භවනස් මේම් - 1985/2017 

වගු අංකය 2.5  විසල්ප කුරුණෑගල ජල සම්තායන වයාතතතිභ  ධාරිතාවය 

  වගු අංකය 2.6  විසල්ප කුරුණෑගල මලාතවහන හා සනීතාරක්ෂක වයාතතතිභ  ධාරිතාවය  

  වගු අංකය 5.1   යදුඅත විග්රහය අරමුණ 1 

  වගු අංකය 5.2  දයනික සංසරණ ජනගහනය - 2017 

වගු අංකය 5.3  යළ ජාතික නිය්තායනයට තළා් යායක්වය 

වගු අංකය 5.4  තළා් අනුව තරිගණක සාක්ෂරතා අනුතාතය  

  වගු අංකය 5.5  කුරුණෑගල නගර සීමාව තුළ වාණීජ ඉඩම්  ාවිතය 

වගු අංකය 5.6  කුරුණෑගල නගරය තුල මාර්ගවල වාහන ධාරිතාවය - 2017 

වගු අංකය 5.7  මාර්ග භයතස වාහන නවතා තැබීම. (භත:ව 10.00-10.30  

වගු අංකය 5.8  මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ග පුළුල්ප ිරීමභම් භල්පඛ්ණය 

වගු අංකය 5.9    යදුඅත විග්රහය අරමුණ 2  

වගු අංකය 5.10  2030 භන්වාසික ඉඩම් අවයයතාවය 

 වගු අංකය 5.11  ජනගහන වර්ධන ප්රවණතා 2001-2017 

 වගු අංකය 5.12   කුරුණෑගල මහ නගර ස ා බල ප්රභීයය තුල අු  ආයායම් නිවාස සංඛ්යාව 

 වගු අංකය 5.13  භයෝජිත ජල සම්තායන වයාතතති - 2030  

වගු අංකය 5.14     යදුඅත විග්රහය - අරමුණ 3  

වගු අංකය 6.1        කලාත අනුව භයෝජිත නිවාස  ඝන්වය - 2030 

වගු අංකය 6.2 -     2030 වර්ෂය සඳහා ජනගහනය හා නිවාස පුභරෝකථන 

වගු අංකය 6.3  2030 වර්ෂභ දී ලබාදිය යුතු නිවාස සංඛ්යාව 

වගු අංකය  6.4  2030 වර්ෂභ දී ලබාදියයුතු නිවාස සංඛ්යාව ආයායම් මඨටම අනුව වර්ීකරණය ිරීමම.  

වගු අංකය 6.5  හඳුනාග් නිවාස සංවර්ධන වයාතතති - 2030 

වගු අංකය 6.6  2030 වර්ෂයට  තාසැල්ප වල සිසුන් සඳහා තවතින ඉල්පුම 

වගු අංකය 6.7  සංවර්ධනය ිරීමමට භයෝජිත තාසල්ප - 2030 

වගු අංකය 6.8   ාහිර වටරවුම් මාර්ගභ  විකල්පත මාර්ග  

වගු අංකය 6.9  පුළුල්ප කලයුතු අ යන්තර මාර්ග  

වගු අංකය 6.10  පුළුල්ප කලයුතු මාර්ගය හා අයාල භකාටස  

වගු අංකය 6.11  2030 වර්ෂය  සඳහා දයනික ජල අවයයතාවය  

වගු අංකය 6.12 - 2030 වර්ෂභ  ක්රියා්මක ිරරිමට භයෝජිත ජල සම්තායන වයාතතති 

වගු අංකය 6.13  අත ජලය බැහැර ිරරිභම් අවයයතාවය - 2030 
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වගු අංකය 6.14  කුරුණෑගල නාගරික බල ප්රභීයභ  2018 – 2030 වසර සඳහා ඍජු සහ 

                             ව්ර විභනෝය තහසුකම් සැලැස්ම. 

වගු අංකය 6.15  කුරුණෑගල නාගරික බල ප්රභීයභ  ඍජු විභනෝය තහසුකම්සපුරාගත හැිර ස්ථාන 

වගු අංකය 6.16  කුරුණෑගල නාගරික බල ප්රභීයය සඳහා 2018 – 2030 වසර සඳහා භයෝජිත භතාදු එළිමහන් 

විභනෝය කටයුතු පිළිබය අවකාශිය සැලැස්ම 

වගු අංකය 6.17  වයාතතති ප්රමුඛ්තා භල්පඛ්ණය  

වගු අංකය 6.18   වගිරව යුතු ආයතන රාමුව   

වගු අංකය 7.1  ආකතති තත්ර (අ  - කලාත සයහා අවසරල් බිම් ප්රමාණය  

වගු අංකය 7.2       ආකතති තත්ර (ආ  - මීටර් 3 හා මීටර් 4.5 තළල මාර්ග සයහා මහල්ප ප්රමාණයන් 

වගු අංකය 7.3  ආකතති තත්ර (ඇ  - විවතත අවකාසයන්  

වගු අංකය 7.4   කලාත සංගුණකය   

වගු අංකය 8.1.1   විභය්ෂ වාණිජ කලාතය සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.1.2  විභය්ෂ වාණිජ කලාතය - අනුමත  ාවිතයන්  හා අවම බිම් ප්රමාණ  

වගු අංකය 8.2.1  සංචාරක හා විභය්ෂ භන්වාසික කලාතය සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.2.2  සංචාරක හා විභය්ෂ භන්වාසික කලාතය- අනුමත  ාවිතයන්  හා අවම බිම් ප්රමාණ  

වගු අංකය 8.3.1  භසෞඛ්ය ආරක්තෂණ කලාතය සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.3.2  භසෞඛ්ය ආරක්තෂණ කලාතය - අනුමත  ාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

වගු අංකය 8.4.1  විභය්ෂ සංවර්ධන කලාතය සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.4.2  විභය්ෂ සංවර්ධන කලාතය - අනුමත  ාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

වගු අංකය 8.5.1  මිශ්ර සංවර්ධන කලාතය සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.5.2  මිශ්ර සංවර්ධන කලාතය සයහා අනුමත  ාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

වගු අංකය 8.6.1  මිශ්ර සංවර්ධන කලාතය 02  සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.6.2  මිශ්ර සංවර්ධන කලාතය 02 - අනුමත  ාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණ 

වගු අංකය 8.7.1  මිශ්ර සංවර්ධන කලාතය සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.7.2  මිශ්ර සංවර්ධන තර්යන්ත කලාතය - අනුමත  ාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණ  

වගු අංකය 8.8.1  මිශ්ර භන්වාසික කලාතය සයහා නියමතා   

වගු අංකය 8.8.2  මිශ්ර භන්වාසික කලාතය - අනුමත  ාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

වගු අංකය 8.9.1  කර්මාන්ත කලාතය සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.9.2  කර්මාන්ත කලාතය - අනුමත  ාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

වගු අංකය 8.10.1 අු  ඝන්ව භන්වාසික කලාතය සයහා නියමතා  

වගු අංකය 8.10.2 අු  ඝන්ව භන්වාසික කලාතය -  ාවිතයන් හා අවම බිම් ප්රමාණයන්  

වගු අංකය 8.11.1 භත්බිම් කලාතය  සයහා නියමතා  

වගු අංකය 9.1  විභය්ෂ වාණිජ කලාතය තුල භගාඩනැගිලි සීමාවන්   

වගු අංකය 9.2    බිම් කඨටි සයහා පිරිවිතර 

වගු අංකය 10.1  මාර්ග ලැයිස්තුව හා භයෝජිත භගාඩනැගිලි සීමාවන් 
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ඇමුණුම 03  - රූප ස්ටහන් ලැයිස්තුව    
 
රූතය 1.1 භසෞ ාගය යැක්තම නගර ආකතතිය 

රූතය 2.1 කුරුණෑගල නගරභ  තැරණි ස්ථාන 

රූතය 2.2  කුරුණෑගල නගරය වටා ඇති භතෝෂක ප්රභීයය 

රූතය 3.1 තදිකයන් සඳහා තහසු ප්රභදයක්වයක්ත භනාමැති විම. 

රූතය 3.2 භගබිම් අනුතාතය කුරුණෑගල මහ නගර ස ා බල ප්රභීයය  2015-2018 

රූතය 3.3  ගැඨුවාන හා යම්භබාක්තක අන්තර් හුවමාරු මධයස්ථාන 

රූතය 5.1 දයනික සංසරණ ජනගහනය තැමිභණන ප්රභීය  

රූතය 5.2  නාගරික සම්බන්ධතා විග්රහය 

රූතය 5.3   මාර්ග සයහා නිර්මාණය කල වාහන ධාරිතාවය 

රූතය 5.4  මාර්ගවල තවතින වාහන ධාරිතාවය - 2017  

රූතය 5.5  පු්තලම ප්රධාන මාර්ගභ  සිට සම්බන්ධ වන තු  මාර්ගයක්ත 

රූතය 5.6   කුරුණෑගල ප්රභීයභ  නන්නතාංයය  

රූතය 5.7  විල්පභගාඩ කම්කරු නිවාස 

රූතය 5.8     පු්තලම ප්රධාන මාර්ගභ  සිට තටන් ගන්න මාර්ගයක තටන්ගැන්ම හා අවසානය 

රූතය 5.9  ඇතුගභලහි යර්යනය ආවරණය කරමින් භගාඩනැගිලි හා යැන්මේම් පුවරු ඉදිකර තිබීම 

රූතය 5.10  රජීල්පල නයයානය හා ලරභලෝසු කනුව හුයකලා මේම 

රූතය 5.11  රජ මාලිගාව පිහිටි ස්ථාන හුයකලා මේම 

රූතය 6.1 ඇතුගල සිට පු්තලම භයසට නාගීමකරණය විහිදී යන ආකාරය 

රූතය 6.2 නගර මධයභ  සිට භකාළඹ භයසට සහ යඹුල්පල භයසට නාගීමකරණය 

රූතය 6.3 අධිභදී මාර්ගය හා විකල්පත මාර්ගය ක්රියා්මක මේම් සමඟ 2020 වර්ෂභ  මාර්ගවල වාහන    

  ධාරිතාවය  

රූතය 6.4  අධිභදී මාර්ගය හා විකල්පත මාර්ගය ක්රියා්මක මේම් සමඟ 2030 වර්ෂභ  මාර්ගවල වාහන  

  ධාරිතාවය  

රූතය 6.5  භයෝජිත ජලාතවහන වයාතතති 

රූතය 6.6   බහුවිය ප්රවාහන මධයස්ථානය සයහා භයෝජිත සංකල්පපිත සැලැස්ම 

රූතය 6.7  නව නගර සංවර්ධන සංකල්පපිත සැලැස්ම  

රූතය 6.8   ාණ්ඩ භබයා හැරිභම් මධයස්ථානය 

රූතය 6.9   භතාරතුරු මධයස්ථානය ස්ථාපිත ිරීමම 

රූතය 6.10  ඇතුගල ආශ්රිත භයෝජිත නයයානය 

රූතය 6.11  රජපිහිල්පල නයයානය 

රූතය 6.12  රජපිහිල්පල නයයානය අශ්රිත ඇවිදීභම් මංරුරු සංවර්ධනය 

රූතය 6.13  කුරුණෑගල වැව තරිශ්රය ආශ්රිත  අ අලංකරණය අදියර 2 

රූතය 6.14  සාරගම වැව අවට  අමි අලංකරණය  

රූතය 6.15  කුරුණෑගල භරෝහලට යාබය සිරිසර කුඹුරු යාභයහි ඇවිදින මංරුරු සංවර්ධනය 

රූතය 6.16  වැල්පලව සහ මු්භතඨුගල දුම්රිය ස්ථානයන්හි  අමි අලංකරණ වයාතතතිය 
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ඇමුණුම 03  - රූප ස්ටහන් ලැයිස්තුව    
 
රූතය 1.1 භසෞ ාගය යැක්තම නගර ආකතතිය 

රූතය 2.1 කුරුණෑගල නගරභ  තැරණි ස්ථාන 

රූතය 2.2  කුරුණෑගල නගරය වටා ඇති භතෝෂක ප්රභීයය 

රූතය 3.1 තදිකයන් සඳහා තහසු ප්රභදයක්වයක්ත භනාමැති විම. 

රූතය 3.2 භගබිම් අනුතාතය කුරුණෑගල මහ නගර ස ා බල ප්රභීයය  2015-2018 

රූතය 3.3  ගැඨුවාන හා යම්භබාක්තක අන්තර් හුවමාරු මධයස්ථාන 

රූතය 5.1 දයනික සංසරණ ජනගහනය තැමිභණන ප්රභීය  

රූතය 5.2  නාගරික සම්බන්ධතා විග්රහය 

රූතය 5.3   මාර්ග සයහා නිර්මාණය කල වාහන ධාරිතාවය 

රූතය 5.4  මාර්ගවල තවතින වාහන ධාරිතාවය - 2017  

රූතය 5.5  පු්තලම ප්රධාන මාර්ගභ  සිට සම්බන්ධ වන තු  මාර්ගයක්ත 

රූතය 5.6   කුරුණෑගල ප්රභීයභ  නන්නතාංයය  

රූතය 5.7  විල්පභගාඩ කම්කරු නිවාස 

රූතය 5.8     පු්තලම ප්රධාන මාර්ගභ  සිට තටන් ගන්න මාර්ගයක තටන්ගැන්ම හා අවසානය 

රූතය 5.9  ඇතුගභලහි යර්යනය ආවරණය කරමින් භගාඩනැගිලි හා යැන්මේම් පුවරු ඉදිකර තිබීම 

රූතය 5.10  රජීල්පල නයයානය හා ලරභලෝසු කනුව හුයකලා මේම 

රූතය 5.11  රජ මාලිගාව පිහිටි ස්ථාන හුයකලා මේම 

රූතය 6.1 ඇතුගල සිට පු්තලම භයසට නාගීමකරණය විහිදී යන ආකාරය 

රූතය 6.2 නගර මධයභ  සිට භකාළඹ භයසට සහ යඹුල්පල භයසට නාගීමකරණය 

රූතය 6.3 අධිභදී මාර්ගය හා විකල්පත මාර්ගය ක්රියා්මක මේම් සමඟ 2020 වර්ෂභ  මාර්ගවල වාහන    

  ධාරිතාවය  

රූතය 6.4  අධිභදී මාර්ගය හා විකල්පත මාර්ගය ක්රියා්මක මේම් සමඟ 2030 වර්ෂභ  මාර්ගවල වාහන  

  ධාරිතාවය  

රූතය 6.5  භයෝජිත ජලාතවහන වයාතතති 

රූතය 6.6   බහුවිය ප්රවාහන මධයස්ථානය සයහා භයෝජිත සංකල්පපිත සැලැස්ම 

රූතය 6.7  නව නගර සංවර්ධන සංකල්පපිත සැලැස්ම  

රූතය 6.8   ාණ්ඩ භබයා හැරිභම් මධයස්ථානය 

රූතය 6.9   භතාරතුරු මධයස්ථානය ස්ථාපිත ිරීමම 

රූතය 6.10  ඇතුගල ආශ්රිත භයෝජිත නයයානය 

රූතය 6.11  රජපිහිල්පල නයයානය 

රූතය 6.12  රජපිහිල්පල නයයානය අශ්රිත ඇවිදීභම් මංරුරු සංවර්ධනය 

රූතය 6.13  කුරුණෑගල වැව තරිශ්රය ආශ්රිත  අ අලංකරණය අදියර 2 

රූතය 6.14  සාරගම වැව අවට  අමි අලංකරණය  

රූතය 6.15  කුරුණෑගල භරෝහලට යාබය සිරිසර කුඹුරු යාභයහි ඇවිදින මංරුරු සංවර්ධනය 

රූතය 6.16  වැල්පලව සහ මු්භතඨුගල දුම්රිය ස්ථානයන්හි  අමි අලංකරණ වයාතතතිය 

රූතය 7.1 ඇතුගල යර්යනය මේම සයහා හදුනාග් ස්ථාන 

රූතය 8.1 ඇල මාර්ග සංවර්ධනය විය යුතු ආකාරය 

රූතය 8.2 භගාඩනැගිලි වහලය සකසන අයුරු 

රූතය 8.3 මායිම් තාප්ත ඉදි කල යුතු ආකාරය 

රූතය 8.4 භගාඩනැගිලිිි වල ජභන්ල ඉදි කල යුතු ආකාරය 

රූතය 9.1 සංවර්ධන නියාමන සැලැස්භම් සංකල්පීය සැලැස්ම   

රූතය 9.2  නව භගාඩනැගිල්පලක්ත හා මාර්ගය අතර තවතින සම්බන්යතාවය.    

රූතය 9.3  මහ මේදිය 

රූතය 9.4  භයායාගත යුතු සහ භනාගත යුතු ඉදිරිතස භතනුම 

රූතය 9.5  භගාඩනැගිලි වල නස තාලනය සයහා අයාල කලාත 

රූතය 9.6   ාහිර බි්ති සහ වහලය සයහා  ාවිතා කල හැිර වර්ණ  

රූතය 9.7 භගාඩනැගිලි වල  පිුතස ඉඩකඩ සම්බන්ධභයන් හදුනා ගන්නා ලය ප්රධාන ප්රභීයයන් 

රූතය 9.8  භගාඩනැගිලි වල  පිුතස විවතත ඉඩකඩ භනාමැති අවස්ථාවලදී ාකාබීධ සැලැස්මක්ත තුලින් 

 සංවර්ධනය ිරීමභම්  ්රභමෝතාය  

රූතය 9.9 භගාඩනැගිල්පභල්ප ඉදිරිතස භමන්ම පිුතසින්ය ප්රභදයක්වය  සැලසීභම් ්රභමෝතාය 

රූතය 9.10 කුඩා ප්රමාණභ   භගාඩනැගිලි සයහා විස්තරා්මක මාර්භගෝතභීයයන් 

රූතය 9.11 වියාල ප්රමාණභ   භගාඩනැගිලි වල නාම පුවරු සයහා භරගුලාසි 

රූතය 9.12 වාහන නැවතුම්තළවල්ප ස්ථාතනය කලයුතු ස්ථාන 

රූතය 9.13 විභය්ෂ වාණිජ කලාතය තුල මාර්ග වර්ීකරණය 

රූතය 9.14 හරස්කඩ භතන්විය යුතු මාර්ග 

රූතය 9.15 මාර්ග හරස්කඩ A - මහ මේදිය  

රූතය 9.16 මාර්ග හරස්කඩ B - තැරකුම්බා මේදිය  

රූතය 9.17 මාර්ග හරස්කඩ C  - මලියභීව මේදිය (බස් නැවතුම්තල ඉදිරිපිට   

රූතය 9.18 මාර්ග හරස්කඩ D  - මලියභීව මේදිය 

රූතය 9.19 මාර්ග හරස්කඩ E  - චතුරශ්ර මාවත  

රූතය 9.20 මාර්ග හරස්කඩ F  - තල්පලිය තාර   

රූතය 9.21 මාර්ග හරස්කඩ G  - වාන් ඇල තාර  

රූතය 9.22 මාර්ග හරස්කඩ H  - භයාස්තර සිල්පවා තාර    
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ඇමුණුම 04  -     ප්රස්තථාර ලැයිස්තු ව 
 

ප්රස්තාර අංක 2.1  මහා නගර ස ා බල ප්රභීයය තුල දයනිකව ජනනය වන ඝන අතද්රවය සංයුතිය.  

ප්රස්තාර අංක 2.2   ප්රාභීයය ස ා බල ප්රභීයය තුල දයනිකව ජනනය වන ඝන අතද්රවය සංයුතිය.  

ප්රස්තාර අංක 5.1 මහා නගර ස ාව තුල වාණිජ භගාඩනැගිලි අයදුම්ත් සංඛ්යාව.  

ප්රස්තාර අංක 5.2  ඉඩම් අනුභබදුම් මේභම් ප්රවණතාවය 1990- 2017  
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ඇමුණුම 04  -     ප්රස්තථාර ලැයිස්තු ව 
 

ප්රස්තාර අංක 2.1  මහා නගර ස ා බල ප්රභීයය තුල දයනිකව ජනනය වන ඝන අතද්රවය සංයුතිය.  

ප්රස්තාර අංක 2.2   ප්රාභීයය ස ා බල ප්රභීයය තුල දයනිකව ජනනය වන ඝන අතද්රවය සංයුතිය.  

ප්රස්තාර අංක 5.1 මහා නගර ස ාව තුල වාණිජ භගාඩනැගිලි අයදුම්ත් සංඛ්යාව.  

ප්රස්තාර අංක 5.2  ඉඩම් අනුභබදුම් මේභම් ප්රවණතාවය 1990- 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ඇමුණුම් 05 – විශ ේෂ වාණිජ කලාපය සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා ඛණ්ාාංක 
 
සටහන : මෙෙ ඛණ්ඩාංක මගෝලීය ස්ථඩනගත කිරීමේ තඩක්ෂණය (GPS) මයඩදඩගනිමින් සිදු මනඩකල  අතර 
Google Earth -2020 චන්ිකඩ ජඩයඩරූප ෙත කලඩප ෙඩයිේ සලකුණු  කර ARC GIS ෙෘදුකඩාංගය හරහඩ 
ඛණ්ඩාංක ( WGS 1984 ප්රක්මෂ්පණය) ගත කරන ලදී. 
 
කලාප ඛණ්ාාංක  
 
 

ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 
0 80.3645 7.49091 
1 80.3648 7.49065 
2 80.3649 7.4907 
3 80.3652 7.49051 
4 80.3652 7.49051 
5 80.3652 7.49051 
6 80.3652 7.48901 
7 80.3655 7.48843 
8 80.3655 7.48816 
9 80.365 7.48707 
10 80.3638 7.48774 
11 80.3633 7.48698 
12 80.3626 7.48801 
13 80.362 7.4877 
14 80.3616 7.48785 
15 80.3613 7.48846 
16 80.3609 7.4883 
17 80.3608 7.48876 
18 80.3612 7.48952 
19 80.362 7.48941 
20 80.3623 7.49061 
21 80.3619 7.4909 
22 80.362 7.49113 
23 80.3621 7.49115 

 
        මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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විම ්ෂ වඩණිජ කලඩපය - සිතියෙ  

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 

 

(2021-2030)
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ඇමුණුම් 06  - සාංචාරක හා විශ ේෂ ශේවාසික කලාපය සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා ඛණ්ාාංක 
 

කලාප ඛණ්ාාංක 
ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 

1 80.3648 7.49065 
2 80.3645 7.49091 
3 80.3621 7.49115 
4 80.362 7.49113 
5 80.3619 7.4909 
6 80.3619 7.49091 
7 80.3614 7.4907 
8 80.3614 7.49063 
9 80.3603 7.49116 
10 80.3594 7.49135 
11 80.3573 7.4928 
12 80.3569 7.49267 
13 80.3537 7.49527 
14 80.3541 7.4968 
15 80.3493 7.50027 
16 80.3501 7.50066 
17 80.3507 7.50101 
18 80.352 7.50061 
19 80.3527 7.50094 
20 80.3532 7.50076 
21 80.3543 7.50076 
22 80.3544 7.50053 
23 80.3555 7.50062 
24 80.3558 7.50098 
25 80.3577 7.50126 
26 80.3581 7.50148 
27 80.3587 7.50092 
28 80.3596 7.50077 
29 80.3606 7.50115 
30 80.362 7.50192 
31 80.3624 7.50145 
32 80.363 7.50222 
33 80.3658 7.50076 
34 80.3671 7.50325 
35 80.3728 7.50239 
36 80.3719 7.49775 
37 80.3713 7.49771 
38 80.3713 7.49714 
39 80.3701 7.49625 
40 80.3678 7.49716 
41 80.3668 7.49404 
42 80.3649 7.4907 

  මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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සාංචාරක හා විශ ේෂ ශේවාසික කලාපය- සිතියම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 
 

(2021-2030)
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ඇමුණුම් 07 -  ශසෞඛය හා ආරක්ෂණ කලාපය සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා ඛණ්ාාංක  
කලාප ඛණ්ාාංක  

 
ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 

0 80.3609 7.48178 
1 80.3634 7.47983 
2 80.3631 7.47928 
3 80.3638 7.47887 
4 80.3639 7.47827 
5 80.3627 7.47711 
6 80.3604 7.47544 
7 80.3591 7.47502 
8 80.3584 7.47448 
9 80.3582 7.47425 
10 80.3579 7.47317 
11 80.3578 7.47311 
12 80.3575 7.47325 
13 80.3574 7.47363 
14 80.3572 7.4736 
15 80.357 7.4734 
16 80.3563 7.47353 
17 80.3555 7.47342 
18 80.3552 7.47395 
19 80.3553 7.47432 
20 80.3547 7.47485 
21 80.3552 7.47561 
22 80.3545 7.47622 
23 80.3549 7.47686 
24 80.3556 7.47697 
25 80.356 7.47721 
26 80.3541 7.47909 
27 80.3547 7.47998 
28 80.3546 7.48117 
29 80.355 7.48189 
30 80.3561 7.48197 
31 80.3575 7.48154 
32 80.3576 7.48205 
33 80.3597 7.48218 

 
      මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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ශසෞඛය ආරක්ෂණ කලාපය - සිතියම 
 

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  

(2021-2030)
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 ඇමුණුම් 08 -  විම ්ෂ සාංවර්ධන කලඩපය සිතියෙ, කලඩපීකරණ ෙඩයිේ හඩ ඛණ්ඩාංක   
-   කලාප ඛණ්ාාංක  

ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 
0 80.3627 7.47711 
1 80.3639 7.47827 
2 80.3644 7.47846 
3 80.3648 7.47904 
4 80.3676 7.47748 
5 80.3681 7.47759 
6 80.369 7.47835 
7 80.3686 7.47891 
8 80.3697 7.4809 
9 80.3733 7.47879 

10 80.3736 7.4792 
11 80.3742 7.47957 
12 80.3749 7.47889 
13 80.3758 7.47872 
14 80.3767 7.47815 
15 80.3766 7.4778 
16 80.378 7.47718 
17 80.3801 7.4766 
18 80.3804 7.47563 
19 80.3806 7.47568 
20 80.3808 7.47491 
21 80.3803 7.47432 
22 80.3796 7.47404 
23 80.3786 7.47402 
24 80.3785 7.47335 
25 80.3781 7.47326 
26 80.3777 7.47286 
27 80.3764 7.473 
28 80.3754 7.47277 
29 80.3753 7.47258 
30 80.3741 7.47267 
31 80.3736 7.47203 
32 80.3732 7.47218 
33 80.3728 7.47207 
34 80.3724 7.47251 
35 80.3718 7.47249 
36 80.3709 7.47237 
37 80.3698 7.47325 
38 80.3683 7.4739 
39 80.368 7.47434 
40 80.3664 7.47451 
41 80.3657 7.47497 
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42 80.3656 7.47529 
43 80.3649 7.47538 
44 80.365 7.47567 
45 80.3642 7.47599 
46 80.3642 7.47627 
47 80.3627 7.47711 

මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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විශ ේෂ සාංවර්ධන කලාපය  - සිතියම 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 
 

(2021-2030)
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ඇමුණුම් 09 -  මිශ්ර සාංවර්ධන කලාපය සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා ඛණ්ාාංක  
කලාප ඛණ්ාාංක 

 
ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 

0 80.3792 7.50249 
1 80.3798 7.49465 
2 80.3837 7.49297 
3 80.3826 7.49049 
4 80.385 7.48861 
5 80.3869 7.48676 
6 80.3891 7.48681 
7 80.3891 7.48542 
8 80.3888 7.48465 
9 80.389 7.48388 

10 80.3896 7.48372 
11 80.3895 7.48268 
12 80.39 7.48154 
13 80.3911 7.48149 
14 80.3933 7.4804 
15 80.393 7.47902 
16 80.3939 7.47863 
17 80.3935 7.47782 
18 80.3938 7.47719 
19 80.394 7.47605 
20 80.3946 7.47603 
21 80.3947 7.47523 
22 80.3957 7.4743 
23 80.3959 7.47379 
24 80.3951 7.47347 
25 80.395 7.47343 
26 80.3942 7.4726 
27 80.3941 7.47244 
28 80.3926 7.47201 
29 80.3915 7.47206 
30 80.3893 7.47247 
31 80.389 7.47196 
32 80.3886 7.47205 
33 80.3881 7.47105 
34 80.3877 7.47144 
35 80.3864 7.4713 
36 80.3859 7.47251 
37 80.3838 7.47325 
38 80.3837 7.47219 
39 80.3827 7.4702 
40 80.3809 7.46846 
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41 80.3791 7.46792 
42 80.377 7.4685 
43 80.3766 7.46843 
44 80.3745 7.4691 
45 80.3741 7.46928 
46 80.3736 7.46906 
47 80.3731 7.46884 
48 80.3726 7.46902 
49 80.3721 7.46895 
50 80.3708 7.46873 
51 80.3709 7.46761 
52 80.3706 7.46744 
53 80.3694 7.46829 
54 80.3687 7.4683 
55 80.3688 7.46915 
56 80.3682 7.46929 
57 80.368 7.46981 
58 80.367 7.47089 
59 80.3671 7.47186 
60 80.366 7.4722 
61 80.3654 7.47222 
62 80.3652 7.47244 
63 80.3639 7.47222 
64 80.364 7.472 
65 80.3641 7.47188 
66 80.3635 7.47166 
67 80.3616 7.47267 
68 80.3618 7.47306 
69 80.3613 7.47338 
70 80.3612 7.47328 
71 80.3602 7.47342 
72 80.359 7.47292 
73 80.3587 7.47293 
74 80.3579 7.47317 
75 80.3582 7.47425 
76 80.3584 7.47448 
77 80.3591 7.47502 
78 80.3627 7.47711 
79 80.3642 7.47627 
80 80.3642 7.47599 
81 80.365 7.47567 
82 80.3649 7.47538 
83 80.3656 7.47529 
84 80.3657 7.47497 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

360 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

85 80.3664 7.47451 
86 80.368 7.47434 
87 80.3683 7.4739 
88 80.3698 7.47325 
89 80.3709 7.47237 
90 80.3718 7.47249 
91 80.3724 7.47251 
92 80.3728 7.47207 
93 80.3732 7.47218 
94 80.3736 7.47203 
95 80.3741 7.47267 
96 80.3753 7.47258 
97 80.3754 7.47277 
98 80.3764 7.473 
99 80.3777 7.47286 
100 80.3781 7.47326 
101 80.3785 7.47335 
102 80.3786 7.47402 
103 80.3796 7.47404 
104 80.3803 7.47432 
105 80.3808 7.47491 
106 80.3806 7.47568 
107 80.3804 7.47563 
108 80.3801 7.4766 
109 80.378 7.47718 
110 80.3766 7.4778 
111 80.3767 7.47815 
112 80.3758 7.47872 
113 80.3749 7.47889 
114 80.3742 7.47957 
115 80.3736 7.4792 
116 80.3733 7.47879 
117 80.3697 7.4809 
118 80.3686 7.47891 
119 80.369 7.47835 
120 80.3681 7.47759 
121 80.3676 7.47748 
122 80.3648 7.47904 
123 80.3644 7.47846 
124 80.3638 7.47887 
125 80.3631 7.47928 
126 80.3634 7.47983 
127 80.3609 7.48178 
128 80.3597 7.48218 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

361kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

129 80.3576 7.48205 
130 80.3575 7.48154 
131 80.3561 7.48197 
132 80.355 7.48189 
133 80.3546 7.48117 
134 80.3547 7.47998 
135 80.3541 7.47909 
136 80.356 7.47721 
137 80.3556 7.47697 
138 80.3549 7.47686 
139 80.3545 7.47622 
140 80.3552 7.47561 
141 80.3547 7.47485 
142 80.3553 7.47432 
143 80.3552 7.47395 
144 80.3555 7.47342 
145 80.3549 7.47307 
146 80.3535 7.47309 
147 80.3529 7.47283 
148 80.3527 7.47264 
149 80.3521 7.47247 
150 80.3517 7.4731 
151 80.3518 7.47313 
152 80.352 7.4732 
153 80.3456 7.47674 
154 80.3457 7.47781 
155 80.3447 7.47857 
156 80.345 7.47899 
157 80.3455 7.479 
158 80.347 7.48019 
159 80.3473 7.48047 
160 80.3477 7.48063 
161 80.347 7.4811 
162 80.3474 7.48277 
163 80.3481 7.48328 
164 80.3484 7.48417 
165 80.3483 7.48431 
166 80.3486 7.4848 
167 80.3489 7.48445 
168 80.3493 7.48504 
169 80.3493 7.48517 
170 80.3504 7.48544 
171 80.3501 7.4866 
172 80.3496 7.48679 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

362 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

173 80.3498 7.48716 
174 80.3494 7.48799 
175 80.3499 7.48852 
176 80.3498 7.48892 
177 80.35 7.48906 
178 80.3492 7.49044 
179 80.347 7.49763 
180 80.3489 7.50033 
181 80.3493 7.50027 
182 80.3541 7.4968 
183 80.3537 7.49527 
184 80.3569 7.49267 
185 80.3573 7.4928 
186 80.3594 7.49135 
187 80.3603 7.49116 
188 80.3614 7.49063 
189 80.3614 7.4907 
190 80.3619 7.49091 
191 80.3623 7.49061 
192 80.362 7.48941 
193 80.3612 7.48952 
194 80.3608 7.48876 
195 80.3609 7.4883 
196 80.3613 7.48846 
197 80.3616 7.48785 
198 80.362 7.4877 
199 80.3626 7.48801 
200 80.3633 7.48698 
201 80.3638 7.48774 
202 80.365 7.48707 
203 80.3655 7.48816 
204 80.3655 7.48843 
205 80.3652 7.48901 
206 80.3652 7.49051 
207 80.3652 7.49051 
208 80.3652 7.49051 
209 80.3668 7.49404 
210 80.3678 7.49716 
211 80.3701 7.49625 
212 80.3713 7.49714 
213 80.3713 7.49771 
214 80.3719 7.49775 
215 80.3728 7.50239 

       මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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මිශ්ර සාංවර්ධන කලාපය - සිතියම 
 

 
 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 
 

(2021-2030)
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364 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

ඇමුණුම් 10  -  මිශ්ර සාංවර්ධන කලාපය 02 සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා ඛණ්ාාංක 
කලඩප ඛණ්ඩාංක  

 
 

ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 
0 80.3378 7.52641 
1 80.3387 7.52551 
2 80.3389 7.52433 
3 80.3402 7.523 
4 80.3402 7.52224 
5 80.3413 7.52102 
6 80.3428 7.51982 
7 80.3442 7.52017 
8 80.3495 7.52049 
9 80.3495 7.51843 
10 80.3527 7.51838 
11 80.3544 7.51939 
12 80.3545 7.52045 
13 80.3537 7.52101 
14 80.3536 7.52209 
15 80.3644 7.53028 
16 80.3664 7.52347 
17 80.3704 7.51657 
18 80.3791 7.51881 
19 80.3794 7.51842 
20 80.3792 7.51813 
21 80.3792 7.51713 
22 80.3796 7.51687 
23 80.3802 7.51735 
24 80.3803 7.51734 
25 80.3808 7.51697 
26 80.381 7.51721 
27 80.3815 7.51709 
28 80.3821 7.51786 
29 80.3836 7.51741 
30 80.3865 7.51791 
31 80.3875 7.51556 
32 80.3923 7.51313 
33 80.3937 7.51554 
34 80.3963 7.51614 
35 80.3993 7.51605 
36 80.4004 7.51409 
37 80.4012 7.51251 
38 80.4031 7.512 
39 80.4041 7.51166 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

365kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

40 80.4044 7.51243 
41 80.4029 7.50922 
42 80.4067 7.50373 
43 80.4085 7.50423 
44 80.4125 7.50333 
45 80.4128 7.50294 
46 80.4136 7.49539 
47 80.4132 7.49183 
48 80.4126 7.49055 
49 80.4126 7.48934 
50 80.4115 7.4871 
51 80.4118 7.48679 
52 80.4118 7.4867 
53 80.4118 7.48636 
54 80.4118 7.48599 
55 80.412 7.48552 
56 80.4124 7.48497 
57 80.4125 7.48467 
58 80.4126 7.48471 
59 80.4127 7.48463 
60 80.4107 7.4835 
61 80.4107 7.48345 
62 80.4079 7.48201 
63 80.408 7.4819 
64 80.408 7.48165 
65 80.4075 7.48116 
66 80.4071 7.4809 
67 80.4071 7.48033 
68 80.4077 7.47973 
69 80.4077 7.47797 
70 80.4074 7.47811 
71 80.407 7.47815 
72 80.4065 7.4775 
73 80.4061 7.47716 
74 80.406 7.47623 
75 80.4063 7.4759 
76 80.4056 7.47509 
77 80.4057 7.47462 
78 80.4064 7.47402 
79 80.407 7.47314 
80 80.407 7.47205 
81 80.4075 7.47218 
82 80.4083 7.47112 
83 80.4086 7.47117 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

366 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

84 80.4096 7.47005 
85 80.4096 7.46793 
86 80.4086 7.46785 
87 80.4087 7.46731 
88 80.4079 7.467 
89 80.4066 7.46635 
90 80.4054 7.46596 
91 80.4038 7.46534 
92 80.4028 7.4656 
93 80.402 7.46549 
94 80.4018 7.46525 
95 80.4023 7.46503 
96 80.4022 7.46478 
97 80.4027 7.46451 
98 80.4035 7.46467 
99 80.4045 7.46497 

100 80.4057 7.46456 
101 80.4069 7.46472 
102 80.4078 7.46466 
103 80.4086 7.46458 
104 80.4092 7.46395 
105 80.4089 7.46342 
106 80.4092 7.46307 
107 80.4088 7.46277 
108 80.4097 7.4631 
109 80.4104 7.46367 
110 80.4104 7.46367 
111 80.4104 7.46294 
112 80.4099 7.46162 
113 80.4091 7.46063 
114 80.4074 7.4601 
115 80.4066 7.46054 
116 80.4052 7.46075 
117 80.404 7.46076 
118 80.4031 7.46091 
119 80.4023 7.46134 
120 80.4013 7.46097 
121 80.4002 7.46035 
122 80.3997 7.45969 
123 80.3998 7.45906 
124 80.3995 7.45901 
125 80.3991 7.45746 
126 80.3992 7.45707 
127 80.3985 7.45709 

     

 
 

128 80.3983 7.45682 
129 80.3978 7.45694 
130 80.3977 7.45672 
131 80.3972 7.4567 
132 80.3971 7.45681 
133 80.3965 7.45634 
134 80.3947 7.45652 
135 80.393 7.4565 
136 80.3928 7.4564 
137 80.3928 7.45646 
138 80.3916 7.45649 
139 80.3908 7.4562 
140 80.3903 7.45595 
141 80.3894 7.45623 
142 80.388 7.45647 
143 80.3863 7.45575 
144 80.3857 7.45553 
145 80.3844 7.45606 
146 80.3818 7.45616 
147 80.3796 7.45613 
148 80.3774 7.45519 
149 80.3758 7.45509 
150 80.3756 7.45437 
151 80.3751 7.45458 
152 80.3748 7.4543 
153 80.3741 7.45445 
154 80.3737 7.45467 
155 80.3732 7.45443 
156 80.3724 7.45447 
157 80.3722 7.4538 
158 80.3716 7.45305 
159 80.3709 7.45269 
160 80.3711 7.45227 
161 80.371 7.45168 
162 80.3698 7.45126 
163 80.3655 7.4504 
164 80.3636 7.44995 
165 80.3623 7.44984 
166 80.3616 7.44935 
167 80.3609 7.44896 
168 80.3609 7.44768 
169 80.3603 7.446 
170 80.3603 7.445 
171 80.3598 7.44381 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

367kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

128 80.3983 7.45682 
129 80.3978 7.45694 
130 80.3977 7.45672 
131 80.3972 7.4567 
132 80.3971 7.45681 
133 80.3965 7.45634 
134 80.3947 7.45652 
135 80.393 7.4565 
136 80.3928 7.4564 
137 80.3928 7.45646 
138 80.3916 7.45649 
139 80.3908 7.4562 
140 80.3903 7.45595 
141 80.3894 7.45623 
142 80.388 7.45647 
143 80.3863 7.45575 
144 80.3857 7.45553 
145 80.3844 7.45606 
146 80.3818 7.45616 
147 80.3796 7.45613 
148 80.3774 7.45519 
149 80.3758 7.45509 
150 80.3756 7.45437 
151 80.3751 7.45458 
152 80.3748 7.4543 
153 80.3741 7.45445 
154 80.3737 7.45467 
155 80.3732 7.45443 
156 80.3724 7.45447 
157 80.3722 7.4538 
158 80.3716 7.45305 
159 80.3709 7.45269 
160 80.3711 7.45227 
161 80.371 7.45168 
162 80.3698 7.45126 
163 80.3655 7.4504 
164 80.3636 7.44995 
165 80.3623 7.44984 
166 80.3616 7.44935 
167 80.3609 7.44896 
168 80.3609 7.44768 
169 80.3603 7.446 
170 80.3603 7.445 
171 80.3598 7.44381 
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172 80.3601 7.4431 
173 80.3597 7.4427 
174 80.3584 7.44321 
175 80.3569 7.44364 
176 80.3562 7.44258 
177 80.3552 7.44234 
178 80.3544 7.44311 
179 80.3527 7.44408 
180 80.3513 7.44365 
181 80.3508 7.44272 
182 80.3499 7.44287 
183 80.3495 7.44262 
184 80.3495 7.44215 
185 80.3498 7.4413 
186 80.3487 7.44103 
187 80.3479 7.44097 
188 80.3481 7.44029 
189 80.3484 7.43952 
190 80.349 7.43743 
191 80.349 7.43664 
192 80.3484 7.43612 
193 80.3481 7.43503 
194 80.3482 7.43367 
195 80.347 7.4336 
196 80.346 7.43277 
197 80.3454 7.43239 
198 80.3448 7.43215 
199 80.3443 7.43186 
200 80.3439 7.43173 
201 80.3438 7.43133 
202 80.3436 7.43123 
203 80.3433 7.43151 
204 80.3431 7.43177 
205 80.3428 7.43145 
206 80.3424 7.43138 
207 80.3423 7.43118 
208 80.3417 7.43131 
209 80.3411 7.43106 
210 80.3408 7.43111 
211 80.3403 7.43001 
212 80.34 7.42946 
213 80.34 7.42891 
214 80.3393 7.42843 
215 80.3389 7.42842 

     

 
 

216 80.3384 7.42853 
217 80.3379 7.42858 
218 80.3375 7.42868 
219 80.3371 7.42838 
220 80.3362 7.42774 
221 80.3355 7.42739 
222 80.3352 7.42741 
223 80.3348 7.42784 
224 80.3345 7.42813 
225 80.3343 7.42895 
226 80.3332 7.43039 
227 80.3326 7.4311 
228 80.3329 7.43175 
229 80.3325 7.43216 
230 80.3324 7.43253 
231 80.332 7.43262 
232 80.3319 7.43353 
233 80.331 7.43408 
234 80.3306 7.43382 
235 80.3305 7.43514 
236 80.3302 7.43592 
237 80.3298 7.43648 
238 80.3301 7.43708 
239 80.3305 7.43815 
240 80.3307 7.4387 
241 80.3301 7.43935 
242 80.3298 7.44055 
243 80.3303 7.44126 
244 80.33 7.44206 
245 80.3289 7.44333 
246 80.3286 7.44425 
247 80.3281 7.44518 
248 80.3281 7.44519 
249 80.3281 7.44623 
250 80.3277 7.4467 
251 80.3271 7.4474 
252 80.3265 7.44813 
253 80.3268 7.44894 
254 80.3266 7.45021 
255 80.3251 7.45182 
256 80.3242 7.45218 
257 80.3243 7.4525 
258 80.3254 7.45274 
259 80.3265 7.45377 
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216 80.3384 7.42853 
217 80.3379 7.42858 
218 80.3375 7.42868 
219 80.3371 7.42838 
220 80.3362 7.42774 
221 80.3355 7.42739 
222 80.3352 7.42741 
223 80.3348 7.42784 
224 80.3345 7.42813 
225 80.3343 7.42895 
226 80.3332 7.43039 
227 80.3326 7.4311 
228 80.3329 7.43175 
229 80.3325 7.43216 
230 80.3324 7.43253 
231 80.332 7.43262 
232 80.3319 7.43353 
233 80.331 7.43408 
234 80.3306 7.43382 
235 80.3305 7.43514 
236 80.3302 7.43592 
237 80.3298 7.43648 
238 80.3301 7.43708 
239 80.3305 7.43815 
240 80.3307 7.4387 
241 80.3301 7.43935 
242 80.3298 7.44055 
243 80.3303 7.44126 
244 80.33 7.44206 
245 80.3289 7.44333 
246 80.3286 7.44425 
247 80.3281 7.44518 
248 80.3281 7.44519 
249 80.3281 7.44623 
250 80.3277 7.4467 
251 80.3271 7.4474 
252 80.3265 7.44813 
253 80.3268 7.44894 
254 80.3266 7.45021 
255 80.3251 7.45182 
256 80.3242 7.45218 
257 80.3243 7.4525 
258 80.3254 7.45274 
259 80.3265 7.45377 
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260 80.3271 7.45482 
261 80.3271 7.45624 
262 80.3277 7.45827 
263 80.328 7.45939 
264 80.3283 7.46003 
265 80.3277 7.46063 
266 80.3273 7.46181 
267 80.3276 7.46245 
268 80.3269 7.46344 
269 80.3266 7.46408 
270 80.3268 7.46503 
271 80.326 7.46495 
272 80.3252 7.46492 
273 80.3247 7.46521 
274 80.3243 7.46573 
275 80.3249 7.46629 
276 80.3246 7.46698 
277 80.3246 7.46777 
278 80.3236 7.4677 
279 80.3231 7.46808 
280 80.3231 7.46919 
281 80.322 7.46919 
282 80.3217 7.47141 
283 80.3195 7.47292 
284 80.3187 7.47714 
285 80.3215 7.4796 
286 80.3236 7.47971 
287 80.3239 7.47821 
288 80.3265 7.47921 
289 80.327 7.48019 
290 80.3286 7.48082 
291 80.33 7.48388 
292 80.33 7.48596 
293 80.3312 7.48777 
294 80.3336 7.48718 
295 80.3348 7.4917 
296 80.3337 7.49349 
297 80.3335 7.49761 
298 80.3315 7.49586 
299 80.3284 7.49602 
300 80.3269 7.49194 
301 80.3263 7.49145 
302 80.3257 7.49182 
303 80.3241 7.4934 

     

 
 

304 80.3232 7.49552 
305 80.3221 7.49655 
306 80.3235 7.49762 
307 80.3251 7.49829 
308 80.3268 7.49922 
309 80.3315 7.49907 
310 80.3322 7.49964 
311 80.3331 7.50086 
312 80.3332 7.50269 
313 80.3332 7.50321 
314 80.3326 7.50432 
315 80.3328 7.50442 
316 80.3324 7.50584 
317 80.3321 7.50586 
318 80.3318 7.50636 
319 80.3313 7.50783 
320 80.3307 7.51152 
321 80.3297 7.51258 
322 80.329 7.51264 
323 80.3287 7.51309 
324 80.329 7.5135 
325 80.3278 7.51415 
326 80.3269 7.51533 
327 80.328 7.51619 
328 80.327 7.51728 
329 80.3256 7.5184 
330 80.3296 7.52261 
331 80.3272 7.52541 
332 80.3292 7.52683 
333 80.3286 7.52831 
334 80.3312 7.52881 
335 80.3318 7.52877 
336 80.3333 7.52952 
337 80.3339 7.52965 
338 80.3348 7.53066 
339 80.3357 7.53128 
340 80.3658 7.50076 
341 80.363 7.50222 
342 80.3624 7.50145 
343 80.362 7.50192 
344 80.3606 7.50115 
345 80.3596 7.50077 
346 80.3587 7.50092 
347 80.3581 7.50148 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

371kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

304 80.3232 7.49552 
305 80.3221 7.49655 
306 80.3235 7.49762 
307 80.3251 7.49829 
308 80.3268 7.49922 
309 80.3315 7.49907 
310 80.3322 7.49964 
311 80.3331 7.50086 
312 80.3332 7.50269 
313 80.3332 7.50321 
314 80.3326 7.50432 
315 80.3328 7.50442 
316 80.3324 7.50584 
317 80.3321 7.50586 
318 80.3318 7.50636 
319 80.3313 7.50783 
320 80.3307 7.51152 
321 80.3297 7.51258 
322 80.329 7.51264 
323 80.3287 7.51309 
324 80.329 7.5135 
325 80.3278 7.51415 
326 80.3269 7.51533 
327 80.328 7.51619 
328 80.327 7.51728 
329 80.3256 7.5184 
330 80.3296 7.52261 
331 80.3272 7.52541 
332 80.3292 7.52683 
333 80.3286 7.52831 
334 80.3312 7.52881 
335 80.3318 7.52877 
336 80.3333 7.52952 
337 80.3339 7.52965 
338 80.3348 7.53066 
339 80.3357 7.53128 
340 80.3658 7.50076 
341 80.363 7.50222 
342 80.3624 7.50145 
343 80.362 7.50192 
344 80.3606 7.50115 
345 80.3596 7.50077 
346 80.3587 7.50092 
347 80.3581 7.50148 
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348 80.3577 7.50126 
349 80.3558 7.50098 
350 80.3555 7.50062 
351 80.3544 7.50053 
352 80.3543 7.50076 
353 80.3532 7.50076 
354 80.3527 7.50094 
355 80.352 7.50061 
356 80.3507 7.50101 
357 80.3501 7.50066 
358 80.3493 7.50027 
359 80.3489 7.50033 
360 80.347 7.49763 
361 80.3492 7.49044 
362 80.35 7.48906 
363 80.3498 7.48892 
364 80.3499 7.48852 
365 80.3494 7.48799 
366 80.3498 7.48716 
367 80.3496 7.48679 
368 80.3501 7.4866 
369 80.3504 7.48544 
370 80.3493 7.48517 
371 80.3493 7.48504 
372 80.3489 7.48445 
373 80.3486 7.4848 
374 80.3483 7.48431 
375 80.3484 7.48417 
376 80.3481 7.48328 
377 80.3474 7.48277 
378 80.347 7.4811 
379 80.3477 7.48063 
380 80.3473 7.48047 
381 80.347 7.48019 
382 80.3455 7.479 
383 80.345 7.47899 
384 80.3447 7.47857 
385 80.3457 7.47781 
386 80.3456 7.47674 
387 80.352 7.4732 
388 80.3517 7.4731 
389 80.3521 7.47247 
390 80.3527 7.47264 
391 80.3529 7.47283 

     

 
 

392 80.3535 7.47309 
393 80.3549 7.47307 
394 80.3563 7.47353 
395 80.357 7.4734 
396 80.3572 7.4736 
397 80.3574 7.47363 
398 80.3575 7.47325 
399 80.3578 7.47311 
400 80.3579 7.47317 
401 80.359 7.47292 
402 80.3602 7.47342 
403 80.3612 7.47328 
404 80.3613 7.47338 
405 80.3618 7.47306 
406 80.3616 7.47267 
407 80.3635 7.47166 
408 80.3641 7.47188 
409 80.364 7.472 
410 80.3639 7.47222 
411 80.3652 7.47244 
412 80.3654 7.47222 
413 80.366 7.4722 
414 80.3671 7.47186 
415 80.367 7.47089 
416 80.368 7.46981 
417 80.3682 7.46929 
418 80.3688 7.46915 
419 80.3687 7.4683 
420 80.3694 7.46829 
421 80.3706 7.46744 
422 80.3709 7.46761 
423 80.3708 7.46873 
424 80.3721 7.46895 
425 80.3726 7.46902 
426 80.3731 7.46884 
427 80.3736 7.46906 
428 80.3741 7.46928 
429 80.3766 7.46843 
430 80.377 7.4685 
431 80.3791 7.46792 
432 80.3809 7.46846 
433 80.3827 7.4702 
434 80.3837 7.47219 
435 80.3838 7.47325 
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392 80.3535 7.47309 
393 80.3549 7.47307 
394 80.3563 7.47353 
395 80.357 7.4734 
396 80.3572 7.4736 
397 80.3574 7.47363 
398 80.3575 7.47325 
399 80.3578 7.47311 
400 80.3579 7.47317 
401 80.359 7.47292 
402 80.3602 7.47342 
403 80.3612 7.47328 
404 80.3613 7.47338 
405 80.3618 7.47306 
406 80.3616 7.47267 
407 80.3635 7.47166 
408 80.3641 7.47188 
409 80.364 7.472 
410 80.3639 7.47222 
411 80.3652 7.47244 
412 80.3654 7.47222 
413 80.366 7.4722 
414 80.3671 7.47186 
415 80.367 7.47089 
416 80.368 7.46981 
417 80.3682 7.46929 
418 80.3688 7.46915 
419 80.3687 7.4683 
420 80.3694 7.46829 
421 80.3706 7.46744 
422 80.3709 7.46761 
423 80.3708 7.46873 
424 80.3721 7.46895 
425 80.3726 7.46902 
426 80.3731 7.46884 
427 80.3736 7.46906 
428 80.3741 7.46928 
429 80.3766 7.46843 
430 80.377 7.4685 
431 80.3791 7.46792 
432 80.3809 7.46846 
433 80.3827 7.4702 
434 80.3837 7.47219 
435 80.3838 7.47325 
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436 80.3859 7.47251 
437 80.3864 7.4713 
438 80.3877 7.47144 
439 80.3881 7.47105 
440 80.3886 7.47205 
441 80.389 7.47196 
442 80.3893 7.47247 
443 80.3915 7.47206 
444 80.3926 7.47201 
445 80.3941 7.47244 
446 80.395 7.47343 
447 80.3959 7.47379 
448 80.3957 7.4743 
449 80.3947 7.47523 
450 80.3946 7.47603 
451 80.394 7.47605 
452 80.3938 7.47719 
453 80.3935 7.47782 
454 80.3939 7.47863 
455 80.393 7.47902 
456 80.3933 7.4804 
457 80.3911 7.48149 
458 80.39 7.48154 
459 80.3895 7.48268 
460 80.3896 7.48372 
461 80.389 7.48388 
462 80.3888 7.48465 
463 80.3891 7.48542 
464 80.3891 7.48681 
465 80.3869 7.48676 
466 80.385 7.48861 
467 80.3826 7.49049 
468 80.3837 7.49297 
469 80.3798 7.49465 
470 80.3792 7.50249 
471 80.3671 7.50325 
472 80.3695 7.46532 
473 80.3694 7.46513 
474 80.369 7.4651 
475 80.3687 7.46512 
476 80.3685 7.46506 
477 80.3684 7.46428 
478 80.3683 7.46354 
479 80.3682 7.46253 

     

 
 

480 80.3682 7.46236 
481 80.368 7.46237 
482 80.3676 7.46247 
483 80.3673 7.46254 
484 80.367 7.46252 
485 80.3665 7.46243 
486 80.3664 7.46225 
487 80.3663 7.46204 
488 80.3662 7.46191 
489 80.3659 7.46161 
490 80.3658 7.46148 
491 80.3658 7.461 
492 80.3659 7.46058 
493 80.3659 7.45994 
494 80.3658 7.4597 
495 80.3658 7.45929 
496 80.3653 7.45869 
497 80.3647 7.45905 
498 80.3638 7.45839 
499 80.3636 7.45858 
500 80.3632 7.45872 
501 80.3626 7.45844 
502 80.3624 7.45823 
503 80.3625 7.45796 
504 80.3627 7.45768 
505 80.363 7.4575 
506 80.3631 7.45719 
507 80.3632 7.45679 
508 80.3633 7.45652 
509 80.3636 7.45644 
510 80.3639 7.4564 
511 80.3643 7.4565 
512 80.3643 7.45584 
513 80.3643 7.45521 
514 80.3644 7.45449 
515 80.365 7.45498 
516 80.3659 7.45572 
517 80.3665 7.45623 
518 80.3668 7.45642 
519 80.3674 7.45708 
520 80.368 7.45785 
521 80.3686 7.45858 
522 80.3688 7.45891 
523 80.3691 7.45941 
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480 80.3682 7.46236 
481 80.368 7.46237 
482 80.3676 7.46247 
483 80.3673 7.46254 
484 80.367 7.46252 
485 80.3665 7.46243 
486 80.3664 7.46225 
487 80.3663 7.46204 
488 80.3662 7.46191 
489 80.3659 7.46161 
490 80.3658 7.46148 
491 80.3658 7.461 
492 80.3659 7.46058 
493 80.3659 7.45994 
494 80.3658 7.4597 
495 80.3658 7.45929 
496 80.3653 7.45869 
497 80.3647 7.45905 
498 80.3638 7.45839 
499 80.3636 7.45858 
500 80.3632 7.45872 
501 80.3626 7.45844 
502 80.3624 7.45823 
503 80.3625 7.45796 
504 80.3627 7.45768 
505 80.363 7.4575 
506 80.3631 7.45719 
507 80.3632 7.45679 
508 80.3633 7.45652 
509 80.3636 7.45644 
510 80.3639 7.4564 
511 80.3643 7.4565 
512 80.3643 7.45584 
513 80.3643 7.45521 
514 80.3644 7.45449 
515 80.365 7.45498 
516 80.3659 7.45572 
517 80.3665 7.45623 
518 80.3668 7.45642 
519 80.3674 7.45708 
520 80.368 7.45785 
521 80.3686 7.45858 
522 80.3688 7.45891 
523 80.3691 7.45941 
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524 80.3695 7.46001 
525 80.37 7.46095 
526 80.3702 7.46136 
527 80.3703 7.46161 
528 80.3704 7.46177 
529 80.3708 7.46311 
530 80.371 7.46373 
531 80.3711 7.46436 
532 80.3711 7.46457 
533 80.3708 7.46454 
534 80.3704 7.46463 
535 80.3704 7.46503 
536 80.3704 7.46526 
537 80.3702 7.46538 
538 80.3695 7.46532 

 
         මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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මිශ්ර සාංවර්ධන කලඩපය 02 - සිතියෙ 

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  

 

(2021-2030)
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 ඇමුණුම් 11 -  මිශ්ර සාංවර්ධන පර්යේත කලාපය සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා 
ඛණ්ාාංක  කලඩප ඛණ්ඩාංක  

 
 

ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 
0 80.3228 7.52547 
1 80.3186 7.52614 
2 80.3185 7.52741 
3 80.3163 7.52727 
4 80.3137 7.53214 
5 80.3121 7.53448 
6 80.3102 7.53463 
7 80.3102 7.53464 
8 80.3091 7.53726 
9 80.3069 7.53856 

10 80.3067 7.53981 
11 80.3063 7.54065 
12 80.3073 7.5415 
13 80.3067 7.54288 
14 80.3075 7.5433 
15 80.3075 7.5433 
16 80.3071 7.54619 
17 80.3074 7.54871 
18 80.307 7.55135 
19 80.3045 7.55323 
20 80.3041 7.55395 
21 80.3049 7.55488 
22 80.3051 7.55472 
23 80.3048 7.55412 
24 80.3067 7.5546 
25 80.3069 7.55403 
26 80.3075 7.55463 
27 80.3081 7.55455 
28 80.3082 7.55403 
29 80.3088 7.5541 
30 80.3096 7.55406 
31 80.3094 7.55375 
32 80.3121 7.55121 
33 80.3127 7.55104 
34 80.3116 7.55018 
35 80.3146 7.54851 
36 80.3159 7.54696 
37 80.316 7.54621 
38 80.3167 7.54613 
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39 80.3175 7.5442 
40 80.319 7.54467 
41 80.3196 7.54341 
42 80.3197 7.54309 
43 80.3204 7.54139 
44 80.3223 7.54166 
45 80.3229 7.54018 
46 80.3243 7.53941 
47 80.3246 7.53783 
48 80.3268 7.53767 
49 80.3274 7.53708 
50 80.3277 7.53723 
51 80.3287 7.53596 
52 80.3285 7.53576 
53 80.3289 7.53474 
54 80.3306 7.53354 
55 80.3301 7.53279 
56 80.3313 7.53181 
57 80.3312 7.53157 
58 80.3312 7.52881 
59 80.3286 7.52831 
60 80.3292 7.52683 
61 80.3272 7.52541 
62 80.3296 7.52261 
63 80.4029 7.50922 
64 80.4044 7.51244 
65 80.4048 7.51317 
66 80.4088 7.51451 
67 80.4109 7.51692 
68 80.4136 7.52109 
69 80.4146 7.52126 
70 80.4169 7.52252 
71 80.4191 7.52144 
72 80.4192 7.52168 
73 80.42 7.52203 
74 80.4201 7.52177 
75 80.4218 7.52305 
76 80.4241 7.52349 
77 80.424 7.52422 
78 80.4264 7.52469 
79 80.4281 7.52104 
80 80.4292 7.51894 
81 80.4282 7.51802 
82 80.4271 7.519 
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83 80.4264 7.51626 
84 80.4255 7.51519 
85 80.4241 7.51403 
86 80.4227 7.51353 
87 80.4217 7.5133 
88 80.4186 7.51195 
89 80.4173 7.51156 
90 80.4175 7.50995 
91 80.4156 7.50945 
92 80.4142 7.50884 
93 80.4137 7.50781 
94 80.4147 7.50585 
95 80.4145 7.50538 
96 80.415 7.50538 
97 80.4139 7.50396 
98 80.4134 7.50306 
99 80.4134 7.50304 
100 80.4128 7.50294 
101 80.4125 7.50333 
102 80.4085 7.50423 
103 80.4067 7.50373 
104 80.3607 7.42139 
105 80.3612 7.4213 
106 80.3623 7.42148 
107 80.3628 7.4213 
108 80.3634 7.42109 
109 80.3638 7.42074 
110 80.3642 7.4204 
111 80.3644 7.42017 
112 80.3649 7.41974 
113 80.3652 7.41889 
114 80.3654 7.41858 
115 80.3659 7.41816 
116 80.3665 7.4178 
117 80.3667 7.41756 
118 80.3671 7.41731 
119 80.3678 7.41712 
120 80.3682 7.417 
121 80.3686 7.41691 
122 80.3691 7.4166 
123 80.3693 7.41626 
124 80.3697 7.41576 
125 80.3701 7.41553 
126 80.3711 7.41526 
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127 80.3719 7.41504 
128 80.3727 7.41492 
129 80.3734 7.41483 
130 80.374 7.41445 
131 80.3737 7.41405 
132 80.3737 7.41342 
133 80.3723 7.41334 
134 80.3719 7.41323 
135 80.3722 7.41263 
136 80.3719 7.41149 
137 80.3716 7.41119 
138 80.371 7.41088 
139 80.3706 7.41083 
140 80.3701 7.41112 
141 80.3698 7.41099 
142 80.369 7.41088 
143 80.3683 7.41079 
144 80.3678 7.4111 
145 80.3673 7.41087 
146 80.3671 7.41046 
147 80.3668 7.41008 
148 80.3665 7.41051 
149 80.3659 7.41112 
150 80.3655 7.41097 
151 80.3648 7.41057 
152 80.3644 7.41019 
153 80.3642 7.41018 
154 80.3639 7.41072 
155 80.3637 7.41119 
156 80.3633 7.41162 
157 80.3631 7.4118 
158 80.3628 7.41168 
159 80.3625 7.41159 
160 80.3623 7.4117 
161 80.3622 7.41203 
162 80.3621 7.41237 
163 80.362 7.41246 
164 80.3617 7.41245 
165 80.3615 7.4124 
166 80.3613 7.41268 
167 80.361 7.41291 
168 80.3609 7.41309 
169 80.3608 7.41343 
170 80.3603 7.41399 
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171 80.3603 7.41466 
172 80.3598 7.41519 
173 80.3597 7.41586 
174 80.3596 7.41684 
175 80.3599 7.41764 
176 80.3597 7.41865 
177 80.3594 7.41931 
178 80.3592 7.42007 
179 80.3595 7.42095 
180 80.3597 7.42121 
181 80.3602 7.42148 
182 80.3607 7.42139 
183 80.3654 7.56931 
184 80.3681 7.56867 
185 80.3699 7.56655 
186 80.3714 7.56163 
187 80.3713 7.56016 
188 80.3734 7.55893 
189 80.3733 7.55607 
190 80.3744 7.55219 
191 80.3727 7.54859 
192 80.3707 7.54708 
193 80.3694 7.54721 
194 80.3673 7.54934 
195 80.3652 7.54961 
196 80.3639 7.55148 
197 80.3619 7.55374 
198 80.3601 7.55402 
199 80.3582 7.55621 
200 80.3581 7.55732 
201 80.3589 7.56163 
202 80.3598 7.56443 
203 80.3606 7.56725 
204 80.364 7.56928 
205 80.3654 7.56931 

 
      මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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මිශ්ර සාංවර්ධන පර්යන්ත කලඩපය - සිතියෙ 
 

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 
 

(2021-2030)
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ඇමුණුම් 12   -  මිශ්ර  ශේවාසික කලාපය සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා ඛණ්ාාංක 
කලාප ඛණ්ාාංක  

 
ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 

0 80.3655 7.57305 
1 80.3687 7.57277 
2 80.3697 7.57405 
3 80.37 7.57402 
4 80.3703 7.57327 
5 80.3717 7.57328 
6 80.3719 7.57295 
7 80.3731 7.57259 
8 80.3743 7.5709 
9 80.3744 7.56856 
10 80.3768 7.5676 
11 80.3761 7.56543 
12 80.3794 7.56216 
13 80.3811 7.56376 
14 80.384 7.56726 
15 80.3844 7.56791 
16 80.3865 7.56844 
17 80.3885 7.5672 
18 80.3895 7.56619 
19 80.3907 7.56629 
20 80.391 7.56729 
21 80.3928 7.56482 
22 80.3943 7.56487 
23 80.3948 7.56612 
24 80.3993 7.56664 
25 80.3993 7.56664 
26 80.3971 7.56489 
27 80.3971 7.56348 
28 80.3983 7.56218 
29 80.4001 7.56055 
30 80.4014 7.55817 
31 80.4041 7.55333 
32 80.407 7.54857 
33 80.4094 7.54679 
34 80.4111 7.54532 
35 80.4109 7.54073 
36 80.4164 7.53457 
37 80.4201 7.53441 
38 80.4237 7.53071 
39 80.4255 7.52942 

     

 
 

40 80.424 7.52422 
41 80.4241 7.52349 
42 80.4218 7.52305 
43 80.4201 7.52177 
44 80.42 7.52203 
45 80.4192 7.52168 
46 80.4191 7.52144 
47 80.4169 7.52252 
48 80.4146 7.52126 
49 80.4136 7.52109 
50 80.4109 7.51692 
51 80.4088 7.51451 
52 80.4048 7.51317 
53 80.4044 7.51244 
54 80.4044 7.51243 
55 80.4041 7.51166 
56 80.4031 7.512 
57 80.4012 7.51251 
58 80.4004 7.51409 
59 80.3993 7.51605 
60 80.3963 7.51614 
61 80.3937 7.51554 
62 80.3923 7.51313 
63 80.3875 7.51556 
64 80.3865 7.51791 
65 80.3836 7.51741 
66 80.3821 7.51786 
67 80.3815 7.51709 
68 80.381 7.51721 
69 80.3808 7.51697 
70 80.3803 7.51734 
71 80.3802 7.51735 
72 80.3796 7.51687 
73 80.3792 7.51713 
74 80.3792 7.51813 
75 80.3794 7.51842 
76 80.3791 7.51881 
77 80.3704 7.51657 
78 80.3664 7.52347 
79 80.3644 7.53028 
80 80.3536 7.52209 
81 80.3537 7.52101 
82 80.3545 7.52045 
83 80.3544 7.51939 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

385kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

40 80.424 7.52422 
41 80.4241 7.52349 
42 80.4218 7.52305 
43 80.4201 7.52177 
44 80.42 7.52203 
45 80.4192 7.52168 
46 80.4191 7.52144 
47 80.4169 7.52252 
48 80.4146 7.52126 
49 80.4136 7.52109 
50 80.4109 7.51692 
51 80.4088 7.51451 
52 80.4048 7.51317 
53 80.4044 7.51244 
54 80.4044 7.51243 
55 80.4041 7.51166 
56 80.4031 7.512 
57 80.4012 7.51251 
58 80.4004 7.51409 
59 80.3993 7.51605 
60 80.3963 7.51614 
61 80.3937 7.51554 
62 80.3923 7.51313 
63 80.3875 7.51556 
64 80.3865 7.51791 
65 80.3836 7.51741 
66 80.3821 7.51786 
67 80.3815 7.51709 
68 80.381 7.51721 
69 80.3808 7.51697 
70 80.3803 7.51734 
71 80.3802 7.51735 
72 80.3796 7.51687 
73 80.3792 7.51713 
74 80.3792 7.51813 
75 80.3794 7.51842 
76 80.3791 7.51881 
77 80.3704 7.51657 
78 80.3664 7.52347 
79 80.3644 7.53028 
80 80.3536 7.52209 
81 80.3537 7.52101 
82 80.3545 7.52045 
83 80.3544 7.51939 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

386 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

84 80.3527 7.51838 
85 80.3495 7.51843 
86 80.3495 7.52049 
87 80.3442 7.52017 
88 80.3428 7.51982 
89 80.3413 7.52102 
90 80.3402 7.52224 
91 80.3402 7.523 
92 80.3389 7.52433 
93 80.3387 7.52551 
94 80.3378 7.52641 
95 80.3357 7.53128 
96 80.3348 7.53066 
97 80.3339 7.52965 
98 80.3333 7.52952 
99 80.3318 7.52877 

100 80.3312 7.52881 
101 80.3312 7.53157 
102 80.3313 7.53181 
103 80.3301 7.53279 
104 80.3306 7.53354 
105 80.3289 7.53474 
106 80.3285 7.53576 
107 80.3287 7.53596 
108 80.3277 7.53723 
109 80.3274 7.53708 
110 80.3268 7.53767 
111 80.3246 7.53783 
112 80.3243 7.53941 
113 80.3229 7.54018 
114 80.3223 7.54166 
115 80.3204 7.54139 
116 80.3197 7.54309 
117 80.3196 7.54341 
118 80.319 7.54467 
119 80.3175 7.5442 
120 80.3167 7.54613 
121 80.316 7.54621 
122 80.3159 7.54696 
123 80.3146 7.54851 
124 80.3116 7.55018 
125 80.3127 7.55104 
126 80.3121 7.55121 
127 80.3094 7.55375 

     

 
 

128 80.3096 7.55406 
129 80.3088 7.5541 
130 80.3082 7.55403 
131 80.3081 7.55455 
132 80.3075 7.55463 
133 80.3069 7.55403 
134 80.3067 7.5546 
135 80.3048 7.55412 
136 80.3051 7.55472 
137 80.3049 7.55526 
138 80.3042 7.55603 
139 80.3044 7.55743 
140 80.3047 7.55807 
141 80.3049 7.55831 
142 80.3042 7.55887 
143 80.3042 7.55985 
144 80.303 7.56078 
145 80.3038 7.5615 
146 80.3039 7.56215 
147 80.3032 7.5622 
148 80.3034 7.563 
149 80.3029 7.56355 
150 80.3033 7.56453 
151 80.3047 7.56586 
152 80.3048 7.5674 
153 80.3033 7.56862 
154 80.3021 7.56824 
155 80.3026 7.57014 
156 80.3021 7.57135 
157 80.3036 7.57147 
158 80.3027 7.57274 
159 80.3029 7.57356 
160 80.305 7.57255 
161 80.3076 7.57199 
162 80.3095 7.57189 
163 80.3105 7.57126 
164 80.3118 7.57091 
165 80.312 7.5705 
166 80.3141 7.5705 
167 80.3151 7.57117 
168 80.3158 7.57022 
169 80.3162 7.56974 
170 80.3169 7.56882 
171 80.3172 7.56818 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

387kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

128 80.3096 7.55406 
129 80.3088 7.5541 
130 80.3082 7.55403 
131 80.3081 7.55455 
132 80.3075 7.55463 
133 80.3069 7.55403 
134 80.3067 7.5546 
135 80.3048 7.55412 
136 80.3051 7.55472 
137 80.3049 7.55526 
138 80.3042 7.55603 
139 80.3044 7.55743 
140 80.3047 7.55807 
141 80.3049 7.55831 
142 80.3042 7.55887 
143 80.3042 7.55985 
144 80.303 7.56078 
145 80.3038 7.5615 
146 80.3039 7.56215 
147 80.3032 7.5622 
148 80.3034 7.563 
149 80.3029 7.56355 
150 80.3033 7.56453 
151 80.3047 7.56586 
152 80.3048 7.5674 
153 80.3033 7.56862 
154 80.3021 7.56824 
155 80.3026 7.57014 
156 80.3021 7.57135 
157 80.3036 7.57147 
158 80.3027 7.57274 
159 80.3029 7.57356 
160 80.305 7.57255 
161 80.3076 7.57199 
162 80.3095 7.57189 
163 80.3105 7.57126 
164 80.3118 7.57091 
165 80.312 7.5705 
166 80.3141 7.5705 
167 80.3151 7.57117 
168 80.3158 7.57022 
169 80.3162 7.56974 
170 80.3169 7.56882 
171 80.3172 7.56818 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

388 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

172 80.3181 7.56764 
173 80.3207 7.56769 
174 80.3223 7.56654 
175 80.3222 7.56567 
176 80.324 7.56507 
177 80.3244 7.56472 
178 80.3248 7.56365 
179 80.3255 7.56358 
180 80.3263 7.56284 
181 80.327 7.56338 
182 80.3289 7.56424 
183 80.3294 7.56385 
184 80.3307 7.56532 
185 80.3307 7.56612 
186 80.3319 7.56732 
187 80.3327 7.56831 
188 80.3335 7.56834 
189 80.3364 7.56688 
190 80.3379 7.56821 
191 80.3418 7.56448 
192 80.3422 7.56536 
193 80.3434 7.5665 
194 80.3444 7.56968 
195 80.3481 7.56973 
196 80.3489 7.5706 
197 80.3513 7.57062 
198 80.3523 7.57148 
199 80.3534 7.57316 
200 80.3555 7.57296 
201 80.356 7.57241 
202 80.3571 7.57222 
203 80.3576 7.57149 
204 80.3586 7.57212 
205 80.3579 7.57325 
206 80.3564 7.57598 
207 80.3602 7.57622 
208 80.3603 7.57577 
209 80.3618 7.57585 
210 80.3619 7.57577 
211 80.365 7.57833 
212 80.366 7.57859 
213 80.364 7.56928 
214 80.3606 7.56725 
215 80.3598 7.56443 

     

 
 

216 80.3589 7.56163 
217 80.3581 7.55732 
218 80.3582 7.55621 
219 80.3601 7.55402 
220 80.3619 7.55374 
221 80.3639 7.55148 
222 80.3652 7.54961 
223 80.3673 7.54934 
224 80.3694 7.54721 
225 80.3707 7.54708 
226 80.3727 7.54859 
227 80.3744 7.55219 
228 80.3733 7.55607 
229 80.3734 7.55893 
230 80.3713 7.56016 
231 80.3714 7.56163 
232 80.3699 7.56655 
233 80.3681 7.56867 
234 80.3654 7.56931 
235 80.3121 7.53448 
236 80.3137 7.53214 
237 80.3163 7.52727 
238 80.3185 7.52741 
239 80.3186 7.52614 
240 80.3228 7.52547 
241 80.3256 7.5184 
242 80.327 7.51728 
243 80.328 7.51619 
244 80.3269 7.51533 
245 80.3278 7.51415 
246 80.329 7.5135 
247 80.3287 7.51309 
248 80.329 7.51264 
249 80.3297 7.51258 
250 80.3307 7.51152 
251 80.3313 7.50783 
252 80.3318 7.50636 
253 80.3321 7.50586 
254 80.3324 7.50584 
255 80.3328 7.50442 
256 80.3326 7.50432 
257 80.3332 7.50321 
258 80.3332 7.50269 
259 80.3331 7.50086 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

389kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

216 80.3589 7.56163 
217 80.3581 7.55732 
218 80.3582 7.55621 
219 80.3601 7.55402 
220 80.3619 7.55374 
221 80.3639 7.55148 
222 80.3652 7.54961 
223 80.3673 7.54934 
224 80.3694 7.54721 
225 80.3707 7.54708 
226 80.3727 7.54859 
227 80.3744 7.55219 
228 80.3733 7.55607 
229 80.3734 7.55893 
230 80.3713 7.56016 
231 80.3714 7.56163 
232 80.3699 7.56655 
233 80.3681 7.56867 
234 80.3654 7.56931 
235 80.3121 7.53448 
236 80.3137 7.53214 
237 80.3163 7.52727 
238 80.3185 7.52741 
239 80.3186 7.52614 
240 80.3228 7.52547 
241 80.3256 7.5184 
242 80.327 7.51728 
243 80.328 7.51619 
244 80.3269 7.51533 
245 80.3278 7.51415 
246 80.329 7.5135 
247 80.3287 7.51309 
248 80.329 7.51264 
249 80.3297 7.51258 
250 80.3307 7.51152 
251 80.3313 7.50783 
252 80.3318 7.50636 
253 80.3321 7.50586 
254 80.3324 7.50584 
255 80.3328 7.50442 
256 80.3326 7.50432 
257 80.3332 7.50321 
258 80.3332 7.50269 
259 80.3331 7.50086 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

390 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

260 80.3322 7.49964 
261 80.3315 7.49907 
262 80.3268 7.49922 
263 80.3251 7.49829 
264 80.3235 7.49762 
265 80.3221 7.49655 
266 80.3232 7.49552 
267 80.3241 7.4934 
268 80.3257 7.49182 
269 80.3265 7.49116 
270 80.326 7.49069 
271 80.3237 7.48966 
272 80.3215 7.48791 
273 80.3199 7.48618 
274 80.3191 7.48679 
275 80.3181 7.48944 
276 80.3177 7.49202 
277 80.3169 7.49192 
278 80.3155 7.49572 
279 80.3127 7.49501 
280 80.3108 7.49642 
281 80.3117 7.49761 
282 80.3112 7.49946 
283 80.3105 7.49925 
284 80.3098 7.50053 
285 80.3093 7.50041 
286 80.3088 7.49931 
287 80.3077 7.50028 
288 80.3073 7.50272 
289 80.3043 7.50283 
290 80.3055 7.50655 
291 80.3056 7.50973 
292 80.3077 7.50946 
293 80.3075 7.51119 
294 80.3091 7.51223 
295 80.3089 7.51473 
296 80.3106 7.51661 
297 80.3113 7.51813 
298 80.3107 7.52067 
299 80.3112 7.52153 
300 80.3091 7.52361 
301 80.3078 7.52481 
302 80.3081 7.52732 
303 80.3095 7.52842 

     

 
 

304 80.3106 7.52852 
305 80.3102 7.53116 
306 80.3095 7.53409 
307 80.3102 7.53463 
308 80.404 7.46076 
309 80.4052 7.46075 
310 80.4066 7.46054 
311 80.4074 7.4601 
312 80.4075 7.4599 
313 80.4068 7.45967 
314 80.4061 7.45933 
315 80.4054 7.45842 
316 80.405 7.45776 
317 80.4047 7.45704 
318 80.4045 7.45694 
319 80.4035 7.45631 
320 80.4028 7.45557 
321 80.403 7.45507 
322 80.4032 7.45423 
323 80.403 7.45379 
324 80.402 7.45281 
325 80.4018 7.45107 
326 80.4019 7.45034 
327 80.403 7.45146 
328 80.4041 7.45129 
329 80.4041 7.45038 
330 80.4039 7.4496 
331 80.4043 7.4489 
332 80.405 7.44838 
333 80.4046 7.44744 
334 80.4046 7.44676 
335 80.4042 7.44583 
336 80.4031 7.44478 
337 80.4014 7.4444 
338 80.3934 7.44382 
339 80.3925 7.44159 
340 80.3914 7.43986 
341 80.3905 7.43973 
342 80.3898 7.43718 
343 80.3891 7.43676 
344 80.3892 7.43633 
345 80.3888 7.43568 
346 80.3887 7.43564 
347 80.3882 7.43576 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

391kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

304 80.3106 7.52852 
305 80.3102 7.53116 
306 80.3095 7.53409 
307 80.3102 7.53463 
308 80.404 7.46076 
309 80.4052 7.46075 
310 80.4066 7.46054 
311 80.4074 7.4601 
312 80.4075 7.4599 
313 80.4068 7.45967 
314 80.4061 7.45933 
315 80.4054 7.45842 
316 80.405 7.45776 
317 80.4047 7.45704 
318 80.4045 7.45694 
319 80.4035 7.45631 
320 80.4028 7.45557 
321 80.403 7.45507 
322 80.4032 7.45423 
323 80.403 7.45379 
324 80.402 7.45281 
325 80.4018 7.45107 
326 80.4019 7.45034 
327 80.403 7.45146 
328 80.4041 7.45129 
329 80.4041 7.45038 
330 80.4039 7.4496 
331 80.4043 7.4489 
332 80.405 7.44838 
333 80.4046 7.44744 
334 80.4046 7.44676 
335 80.4042 7.44583 
336 80.4031 7.44478 
337 80.4014 7.4444 
338 80.3934 7.44382 
339 80.3925 7.44159 
340 80.3914 7.43986 
341 80.3905 7.43973 
342 80.3898 7.43718 
343 80.3891 7.43676 
344 80.3892 7.43633 
345 80.3888 7.43568 
346 80.3887 7.43564 
347 80.3882 7.43576 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

392 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

348 80.3873 7.43462 
349 80.3869 7.43319 
350 80.386 7.43285 
351 80.3858 7.43287 
352 80.3852 7.43224 
353 80.3847 7.43173 
354 80.3839 7.43112 
355 80.3833 7.43053 
356 80.3828 7.431 
357 80.3822 7.43131 
358 80.3814 7.43176 
359 80.3809 7.4328 
360 80.3802 7.43329 
361 80.3797 7.43413 
362 80.379 7.43494 
363 80.3783 7.43479 
364 80.3784 7.43437 
365 80.3781 7.43358 
366 80.3774 7.43304 
367 80.3771 7.43259 
368 80.377 7.43178 
369 80.3769 7.43182 
370 80.3761 7.43114 
371 80.376 7.43012 
372 80.3758 7.4294 
373 80.3757 7.42898 
374 80.3754 7.42825 
375 80.3751 7.42805 
376 80.3749 7.42787 
377 80.375 7.42725 
378 80.3752 7.42675 
379 80.3754 7.42595 
380 80.3759 7.42451 
381 80.3762 7.42363 
382 80.3766 7.42296 
383 80.3773 7.42136 
384 80.3778 7.4202 
385 80.3783 7.41863 
386 80.3788 7.41658 
387 80.379 7.41497 
388 80.3791 7.4143 
389 80.3794 7.41401 
390 80.3791 7.41361 
391 80.3789 7.41283 

     

 
 

392 80.3774 7.41264 
393 80.3763 7.41265 
394 80.3752 7.41275 
395 80.374 7.41115 
396 80.375 7.41049 
397 80.3746 7.41016 
398 80.3751 7.40923 
399 80.3753 7.40793 
400 80.3745 7.40769 
401 80.3736 7.40761 
402 80.3745 7.40618 
403 80.3746 7.4053 
404 80.3748 7.40452 
405 80.3749 7.40365 
406 80.375 7.40316 
407 80.3755 7.40218 
408 80.3747 7.40163 
409 80.3742 7.40128 
410 80.3739 7.40097 
411 80.3725 7.40074 
412 80.3716 7.40061 
413 80.3709 7.40061 
414 80.37 7.40061 
415 80.3691 7.40137 
416 80.3687 7.40197 
417 80.368 7.40298 
418 80.3672 7.4034 
419 80.3657 7.40331 
420 80.3655 7.40438 
421 80.3652 7.40428 
422 80.3649 7.40454 
423 80.3641 7.40472 
424 80.3634 7.40521 
425 80.3618 7.40536 
426 80.3608 7.4051 
427 80.3603 7.40529 
428 80.3592 7.40556 
429 80.3585 7.4059 
430 80.3584 7.40513 
431 80.358 7.40499 
432 80.3575 7.40515 
433 80.3563 7.4048 
434 80.3555 7.40476 
435 80.3548 7.4051 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

393kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

392 80.3774 7.41264 
393 80.3763 7.41265 
394 80.3752 7.41275 
395 80.374 7.41115 
396 80.375 7.41049 
397 80.3746 7.41016 
398 80.3751 7.40923 
399 80.3753 7.40793 
400 80.3745 7.40769 
401 80.3736 7.40761 
402 80.3745 7.40618 
403 80.3746 7.4053 
404 80.3748 7.40452 
405 80.3749 7.40365 
406 80.375 7.40316 
407 80.3755 7.40218 
408 80.3747 7.40163 
409 80.3742 7.40128 
410 80.3739 7.40097 
411 80.3725 7.40074 
412 80.3716 7.40061 
413 80.3709 7.40061 
414 80.37 7.40061 
415 80.3691 7.40137 
416 80.3687 7.40197 
417 80.368 7.40298 
418 80.3672 7.4034 
419 80.3657 7.40331 
420 80.3655 7.40438 
421 80.3652 7.40428 
422 80.3649 7.40454 
423 80.3641 7.40472 
424 80.3634 7.40521 
425 80.3618 7.40536 
426 80.3608 7.4051 
427 80.3603 7.40529 
428 80.3592 7.40556 
429 80.3585 7.4059 
430 80.3584 7.40513 
431 80.358 7.40499 
432 80.3575 7.40515 
433 80.3563 7.4048 
434 80.3555 7.40476 
435 80.3548 7.4051 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

394 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

436 80.3543 7.40539 
437 80.3544 7.40407 
438 80.3538 7.40354 
439 80.3526 7.40305 
440 80.3515 7.40263 
441 80.3504 7.40206 
442 80.3495 7.40257 
443 80.3489 7.40396 
444 80.3481 7.40464 
445 80.3466 7.40498 
446 80.3456 7.40541 
447 80.3447 7.40564 
448 80.3441 7.40618 
449 80.3441 7.40618 
450 80.3436 7.40618 
451 80.3435 7.40672 
452 80.343 7.40708 
453 80.3429 7.40783 
454 80.3421 7.40775 
455 80.3417 7.40782 
456 80.341 7.40783 
457 80.3407 7.40882 
458 80.3415 7.40963 
459 80.3408 7.4103 
460 80.3408 7.41031 
461 80.3411 7.41038 
462 80.3414 7.41098 
463 80.3416 7.41187 
464 80.3418 7.41275 
465 80.342 7.41358 
466 80.3428 7.41455 
467 80.3424 7.41513 
468 80.3421 7.41576 
469 80.342 7.41641 
470 80.3424 7.41705 
471 80.3427 7.41747 
472 80.3423 7.41765 
473 80.3417 7.41781 
474 80.3417 7.4186 
475 80.3411 7.41889 
476 80.3408 7.41945 
477 80.3408 7.42004 
478 80.3403 7.42034 
479 80.3397 7.42073 

     

 
 

480 80.3393 7.42103 
481 80.3388 7.42078 
482 80.3386 7.42113 
483 80.3384 7.42148 
484 80.3381 7.42176 
485 80.3379 7.42255 
486 80.3387 7.42284 
487 80.3384 7.42341 
488 80.3381 7.4237 
489 80.3378 7.42448 
490 80.3374 7.42504 
491 80.3365 7.42488 
492 80.3359 7.42462 
493 80.3353 7.42521 
494 80.335 7.42617 
495 80.3353 7.42659 
496 80.3356 7.42693 
497 80.3355 7.42739 
498 80.3362 7.42774 
499 80.3371 7.42838 
500 80.3375 7.42868 
501 80.3379 7.42858 
502 80.3384 7.42853 
503 80.3389 7.42842 
504 80.3393 7.42843 
505 80.34 7.42891 
506 80.34 7.42946 
507 80.3403 7.43001 
508 80.3408 7.43111 
509 80.3411 7.43106 
510 80.3417 7.43131 
511 80.3423 7.43118 
512 80.3424 7.43138 
513 80.3428 7.43145 
514 80.3431 7.43177 
515 80.3433 7.43151 
516 80.3436 7.43123 
517 80.3438 7.43133 
518 80.3439 7.43173 
519 80.3443 7.43186 
520 80.3448 7.43215 
521 80.3454 7.43239 
522 80.346 7.43277 
523 80.347 7.4336 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

395kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

480 80.3393 7.42103 
481 80.3388 7.42078 
482 80.3386 7.42113 
483 80.3384 7.42148 
484 80.3381 7.42176 
485 80.3379 7.42255 
486 80.3387 7.42284 
487 80.3384 7.42341 
488 80.3381 7.4237 
489 80.3378 7.42448 
490 80.3374 7.42504 
491 80.3365 7.42488 
492 80.3359 7.42462 
493 80.3353 7.42521 
494 80.335 7.42617 
495 80.3353 7.42659 
496 80.3356 7.42693 
497 80.3355 7.42739 
498 80.3362 7.42774 
499 80.3371 7.42838 
500 80.3375 7.42868 
501 80.3379 7.42858 
502 80.3384 7.42853 
503 80.3389 7.42842 
504 80.3393 7.42843 
505 80.34 7.42891 
506 80.34 7.42946 
507 80.3403 7.43001 
508 80.3408 7.43111 
509 80.3411 7.43106 
510 80.3417 7.43131 
511 80.3423 7.43118 
512 80.3424 7.43138 
513 80.3428 7.43145 
514 80.3431 7.43177 
515 80.3433 7.43151 
516 80.3436 7.43123 
517 80.3438 7.43133 
518 80.3439 7.43173 
519 80.3443 7.43186 
520 80.3448 7.43215 
521 80.3454 7.43239 
522 80.346 7.43277 
523 80.347 7.4336 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

396 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

524 80.3482 7.43367 
525 80.3481 7.43503 
526 80.3484 7.43612 
527 80.349 7.43664 
528 80.349 7.43743 
529 80.3484 7.43952 
530 80.3481 7.44029 
531 80.3479 7.44097 
532 80.3487 7.44103 
533 80.3498 7.4413 
534 80.3495 7.44215 
535 80.3495 7.44262 
536 80.3499 7.44287 
537 80.3508 7.44272 
538 80.3513 7.44365 
539 80.3527 7.44408 
540 80.3544 7.44311 
541 80.3552 7.44234 
542 80.3562 7.44258 
543 80.3569 7.44364 
544 80.3584 7.44321 
545 80.3597 7.4427 
546 80.3601 7.4431 
547 80.3598 7.44381 
548 80.3603 7.445 
549 80.3603 7.446 
550 80.3609 7.44768 
551 80.3609 7.44896 
552 80.3616 7.44935 
553 80.3623 7.44984 
554 80.3636 7.44995 
555 80.3655 7.4504 
556 80.3677 7.45102 
557 80.3698 7.45126 
558 80.371 7.45168 
559 80.3711 7.45227 
560 80.3709 7.45269 
561 80.3716 7.45305 
562 80.3722 7.4538 
563 80.3724 7.45447 
564 80.3732 7.45443 
565 80.3737 7.45467 
566 80.3741 7.45445 
567 80.3748 7.4543 

     

 
 

568 80.3751 7.45458 
569 80.3756 7.45437 
570 80.3758 7.45509 
571 80.3774 7.45519 
572 80.3775 7.4552 
573 80.3796 7.45613 
574 80.3818 7.45616 
575 80.3844 7.45606 
576 80.3855 7.4556 
577 80.3857 7.45553 
578 80.3863 7.45575 
579 80.388 7.45647 
580 80.3894 7.45623 
581 80.3903 7.45595 
582 80.3908 7.4562 
583 80.3916 7.45649 
584 80.3928 7.45646 
585 80.3928 7.4564 
586 80.393 7.4565 
587 80.3947 7.45652 
588 80.3965 7.45634 
589 80.3971 7.45681 
590 80.3972 7.4567 
591 80.3977 7.45672 
592 80.3978 7.45694 
593 80.3983 7.45682 
594 80.3985 7.45709 
595 80.3992 7.45707 
596 80.3991 7.45746 
597 80.3995 7.45901 
598 80.3998 7.45906 
599 80.3997 7.45969 
600 80.4002 7.46035 
601 80.4013 7.46097 
602 80.4023 7.46134 
603 80.4031 7.46091 
604 80.3607 7.42139 
605 80.3602 7.42148 
606 80.3597 7.42121 
607 80.3595 7.42095 
608 80.3592 7.42007 
609 80.3594 7.41931 
610 80.3597 7.41865 
611 80.3599 7.41764 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

397kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

568 80.3751 7.45458 
569 80.3756 7.45437 
570 80.3758 7.45509 
571 80.3774 7.45519 
572 80.3775 7.4552 
573 80.3796 7.45613 
574 80.3818 7.45616 
575 80.3844 7.45606 
576 80.3855 7.4556 
577 80.3857 7.45553 
578 80.3863 7.45575 
579 80.388 7.45647 
580 80.3894 7.45623 
581 80.3903 7.45595 
582 80.3908 7.4562 
583 80.3916 7.45649 
584 80.3928 7.45646 
585 80.3928 7.4564 
586 80.393 7.4565 
587 80.3947 7.45652 
588 80.3965 7.45634 
589 80.3971 7.45681 
590 80.3972 7.4567 
591 80.3977 7.45672 
592 80.3978 7.45694 
593 80.3983 7.45682 
594 80.3985 7.45709 
595 80.3992 7.45707 
596 80.3991 7.45746 
597 80.3995 7.45901 
598 80.3998 7.45906 
599 80.3997 7.45969 
600 80.4002 7.46035 
601 80.4013 7.46097 
602 80.4023 7.46134 
603 80.4031 7.46091 
604 80.3607 7.42139 
605 80.3602 7.42148 
606 80.3597 7.42121 
607 80.3595 7.42095 
608 80.3592 7.42007 
609 80.3594 7.41931 
610 80.3597 7.41865 
611 80.3599 7.41764 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

398 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

612 80.3596 7.41684 
613 80.3597 7.41586 
614 80.3598 7.41519 
615 80.3603 7.41466 
616 80.3603 7.41399 
617 80.3608 7.41343 
618 80.3609 7.41309 
619 80.361 7.41291 
620 80.3613 7.41268 
621 80.3615 7.4124 
622 80.3617 7.41245 
623 80.362 7.41246 
624 80.3621 7.41237 
625 80.3622 7.41203 
626 80.3623 7.4117 
627 80.3625 7.41159 
628 80.3628 7.41168 
629 80.3631 7.4118 
630 80.3633 7.41162 
631 80.3637 7.41119 
632 80.3639 7.41072 
633 80.3642 7.41018 
634 80.3644 7.41019 
635 80.3648 7.41057 
636 80.3655 7.41097 
637 80.3659 7.41112 
638 80.3665 7.41051 
639 80.3668 7.41008 
640 80.3671 7.41046 
641 80.3673 7.41087 
642 80.3678 7.4111 
643 80.3683 7.41079 
644 80.369 7.41088 
645 80.3698 7.41099 
646 80.3701 7.41112 
647 80.3706 7.41083 
648 80.371 7.41088 
649 80.3716 7.41119 
650 80.3719 7.41149 
651 80.3722 7.41263 
652 80.3719 7.41323 
653 80.3723 7.41334 
654 80.3737 7.41342 
655 80.3737 7.41405 

     

 
 

656 80.374 7.41445 
657 80.3734 7.41483 
658 80.3727 7.41492 
659 80.3719 7.41504 
660 80.3711 7.41526 
661 80.3701 7.41553 
662 80.3697 7.41576 
663 80.3693 7.41626 
664 80.3691 7.4166 
665 80.3686 7.41691 
666 80.3682 7.417 
667 80.3678 7.41712 
668 80.3671 7.41731 
669 80.3667 7.41756 
670 80.3665 7.4178 
671 80.3659 7.41816 
672 80.3654 7.41858 
673 80.3652 7.41889 
674 80.3649 7.41974 
675 80.3644 7.42017 
676 80.3642 7.4204 
677 80.3638 7.42074 
678 80.3634 7.42109 
679 80.3628 7.4213 
680 80.3623 7.42148 
681 80.3612 7.4213 
682 80.3607 7.42139 

 
 
         මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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399kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

656 80.374 7.41445 
657 80.3734 7.41483 
658 80.3727 7.41492 
659 80.3719 7.41504 
660 80.3711 7.41526 
661 80.3701 7.41553 
662 80.3697 7.41576 
663 80.3693 7.41626 
664 80.3691 7.4166 
665 80.3686 7.41691 
666 80.3682 7.417 
667 80.3678 7.41712 
668 80.3671 7.41731 
669 80.3667 7.41756 
670 80.3665 7.4178 
671 80.3659 7.41816 
672 80.3654 7.41858 
673 80.3652 7.41889 
674 80.3649 7.41974 
675 80.3644 7.42017 
676 80.3642 7.4204 
677 80.3638 7.42074 
678 80.3634 7.42109 
679 80.3628 7.4213 
680 80.3623 7.42148 
681 80.3612 7.4213 
682 80.3607 7.42139 

 
 
         මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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400 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

මිශ්ර ශේවාසික කලාපය - සිතියම 
 

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 
 

(2021-2030)



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

401kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

 ඇමුණුම් 13 -  කර්මාේත කලාපය සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා ඛණ්ාාංක 
කලාප ඛණ්ාාංක  

 
 

ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 

0 80.3704 7.46526 
1 80.3704 7.46503 
2 80.3704 7.46463 
3 80.3708 7.46454 
4 80.3711 7.46457 
5 80.3711 7.46436 
6 80.371 7.46373 
7 80.3708 7.46311 
8 80.3704 7.46177 
9 80.3703 7.46161 

10 80.3702 7.46136 
11 80.37 7.46095 
12 80.3695 7.46001 
13 80.3691 7.45941 
14 80.3688 7.45891 
15 80.3686 7.45858 
16 80.368 7.45785 
17 80.3674 7.45708 
18 80.3668 7.45642 
19 80.3665 7.45623 
20 80.3659 7.45572 
21 80.365 7.45498 
22 80.3644 7.45449 
23 80.3643 7.45521 
24 80.3643 7.45584 
25 80.3643 7.4565 
26 80.3639 7.4564 
27 80.3636 7.45644 
28 80.3633 7.45652 
29 80.3632 7.45679 
30 80.3631 7.45719 
31 80.363 7.4575 
32 80.3627 7.45768 
33 80.3625 7.45796 
34 80.3624 7.45823 
35 80.3626 7.45844 
36 80.3632 7.45872 
37 80.3636 7.45858 
38 80.3638 7.45839 
39 80.3647 7.45905 
40 80.3653 7.45869 
41 80.3658 7.45929 
42 80.3658 7.4597 
43 80.3659 7.45994 
44 80.3659 7.46058 
45 80.3658 7.461 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

402 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

46 80.3658 7.46148 
47 80.3659 7.46161 
48 80.3662 7.46191 
49 80.3663 7.46204 
50 80.3664 7.46225 
51 80.3665 7.46243 
52 80.367 7.46252 
53 80.3673 7.46254 
54 80.3676 7.46247 
55 80.368 7.46237 
56 80.3682 7.46236 
57 80.3682 7.46253 
58 80.3683 7.46354 
59 80.3684 7.46428 
60 80.3685 7.46506 
61 80.3687 7.46512 
62 80.369 7.4651 
63 80.3694 7.46513 
64 80.3695 7.46532 
65 80.3702 7.46538 
66 80.3704 7.46526 
67 80.3163 7.48208 
68 80.316 7.48401 
69 80.3166 7.48584 
70 80.3162 7.48797 
71 80.3163 7.48807 
72 80.3191 7.48679 
73 80.3199 7.48618 
74 80.3215 7.48791 
75 80.3237 7.48966 
76 80.326 7.49069 
77 80.3265 7.49116 
78 80.3263 7.49145 
79 80.3269 7.49194 
80 80.3337 7.49349 
81 80.3348 7.4917 
82 80.3336 7.48718 
83 80.3312 7.48777 
84 80.33 7.48596 
85 80.33 7.48388 
86 80.3286 7.48082 
87 80.327 7.48019 
88 80.3265 7.47921 
89 80.3239 7.47821 
90 80.3236 7.47971 
91 80.3215 7.4796 

 
        මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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403kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

කර්මාේත කලාපය - සිතියම 
 

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 
 

(2021-2030)
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404 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

ඇමුණුම් 14 -  අඩු ඝනත්ව ශේවාසික කලාපය සිතියම, කලාපීකරණ මායිම් හා 
ඛණ්ාාංක  

   
     කලාප ඛණ්ාාංක  
 

ඛණ්ඩාංකය X ඛණ්ඩාංකය Y ඛණ්ඩාංකය 
0 80.4068 7.45594 
1 80.407 7.45495 
2 80.4075 7.45403 
3 80.4075 7.45367 
4 80.4077 7.45365 
5 80.4087 7.45135 
6 80.411 7.4463 
7 80.4116 7.44309 
8 80.4123 7.44113 
9 80.4125 7.43974 
10 80.413 7.43859 
11 80.4141 7.43366 
12 80.414 7.43366 
13 80.4145 7.43051 
14 80.4142 7.42579 
15 80.4149 7.42436 
16 80.4154 7.42344 
17 80.4144 7.4228 
18 80.4129 7.4217 
19 80.4114 7.42059 
20 80.4098 7.42023 
21 80.409 7.42009 
22 80.4062 7.41958 
23 80.4043 7.41949 
24 80.4023 7.41905 
25 80.4012 7.41873 
26 80.4007 7.41824 
27 80.3999 7.4178 
28 80.399 7.41729 
29 80.3985 7.41685 
30 80.398 7.41641 
31 80.3971 7.41553 
32 80.3963 7.41493 
33 80.3985 7.41538 
34 80.4 7.41595 
35 80.4019 7.41563 
36 80.4022 7.41476 

37 80.4019 7.41489 

     

 
 

38 80.4019 7.41446 
39 80.4019 7.41441 
40 80.4016 7.41442 
41 80.402 7.41422 
42 80.4019 7.41412 
43 80.4014 7.41429 
44 80.4013 7.4141 
45 80.4018 7.41369 
46 80.4042 7.41289 
47 80.4039 7.41169 
48 80.4048 7.41133 
49 80.4043 7.4104 
50 80.404 7.41023 
51 80.4059 7.40788 
52 80.4059 7.40786 
53 80.4076 7.4053 
54 80.4072 7.40442 
55 80.4069 7.40307 
56 80.4073 7.40223 
57 80.4074 7.40037 
58 80.4075 7.40037 
59 80.4075 7.3997 
60 80.4075 7.39933 
61 80.4075 7.39908 
62 80.4076 7.3974 
63 80.4075 7.39578 
64 80.4076 7.39475 
65 80.4076 7.39414 
66 80.4076 7.39351 
67 80.4078 7.39166 
68 80.4079 7.39009 
69 80.4075 7.38802 
70 80.4072 7.38648 
71 80.4066 7.38704 
72 80.4053 7.38707 
73 80.4042 7.38728 
74 80.4033 7.38763 
75 80.402 7.38882 
76 80.4004 7.38905 
77 80.3991 7.3902 
78 80.3978 7.39101 
79 80.3964 7.39193 
80 80.3957 7.39237 
81 80.3948 7.39324 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

405kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

38 80.4019 7.41446 
39 80.4019 7.41441 
40 80.4016 7.41442 
41 80.402 7.41422 
42 80.4019 7.41412 
43 80.4014 7.41429 
44 80.4013 7.4141 
45 80.4018 7.41369 
46 80.4042 7.41289 
47 80.4039 7.41169 
48 80.4048 7.41133 
49 80.4043 7.4104 
50 80.404 7.41023 
51 80.4059 7.40788 
52 80.4059 7.40786 
53 80.4076 7.4053 
54 80.4072 7.40442 
55 80.4069 7.40307 
56 80.4073 7.40223 
57 80.4074 7.40037 
58 80.4075 7.40037 
59 80.4075 7.3997 
60 80.4075 7.39933 
61 80.4075 7.39908 
62 80.4076 7.3974 
63 80.4075 7.39578 
64 80.4076 7.39475 
65 80.4076 7.39414 
66 80.4076 7.39351 
67 80.4078 7.39166 
68 80.4079 7.39009 
69 80.4075 7.38802 
70 80.4072 7.38648 
71 80.4066 7.38704 
72 80.4053 7.38707 
73 80.4042 7.38728 
74 80.4033 7.38763 
75 80.402 7.38882 
76 80.4004 7.38905 
77 80.3991 7.3902 
78 80.3978 7.39101 
79 80.3964 7.39193 
80 80.3957 7.39237 
81 80.3948 7.39324 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

406 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

82 80.3943 7.39423 
83 80.3936 7.39564 
84 80.393 7.39626 
85 80.3922 7.3966 
86 80.3908 7.39644 
87 80.3876 7.39556 
88 80.3853 7.39477 
89 80.3829 7.39451 
90 80.3807 7.39422 
91 80.3799 7.39371 
92 80.3774 7.39201 
93 80.3753 7.39132 
94 80.3708 7.39026 
95 80.3691 7.38985 
96 80.367 7.38925 
97 80.3644 7.38848 
98 80.361 7.38753 
99 80.3591 7.38693 

100 80.3576 7.38632 
101 80.3547 7.38658 
102 80.3506 7.38692 
103 80.3482 7.38709 
104 80.3485 7.38904 
105 80.3498 7.39036 
106 80.3493 7.39281 
107 80.3479 7.39461 
108 80.3471 7.39679 
109 80.3471 7.3968 
110 80.3469 7.3984 
111 80.3446 7.39953 
112 80.3446 7.40091 
113 80.3443 7.40239 
114 80.3443 7.4024 
115 80.3444 7.40287 
116 80.3442 7.40312 
117 80.3441 7.40342 
118 80.3438 7.40366 
119 80.3439 7.40391 
120 80.3445 7.40432 
121 80.3446 7.40477 
122 80.3446 7.40477 
123 80.3443 7.40511 
124 80.3447 7.40564 
125 80.3456 7.40541 

     

 
 

126 80.3466 7.40498 
127 80.3481 7.40464 
128 80.3489 7.40396 
129 80.3495 7.40257 
130 80.3504 7.40206 
131 80.3515 7.40263 
132 80.3526 7.40305 
133 80.3538 7.40354 
134 80.3544 7.40407 
135 80.3543 7.40539 
136 80.3548 7.4051 
137 80.3555 7.40476 
138 80.3563 7.4048 
139 80.3575 7.40515 
140 80.358 7.40499 
141 80.3584 7.40513 
142 80.3585 7.4059 
143 80.3592 7.40556 
144 80.3603 7.40529 
145 80.3608 7.4051 
146 80.3618 7.40536 
147 80.3634 7.40521 
148 80.3641 7.40472 
149 80.3649 7.40454 
150 80.3652 7.40428 
151 80.3655 7.40438 
152 80.3657 7.40331 
153 80.3672 7.4034 
154 80.368 7.40298 
155 80.3687 7.40197 
156 80.3691 7.40137 
157 80.37 7.40061 
158 80.3709 7.40061 
159 80.3716 7.40061 
160 80.3725 7.40074 
161 80.3739 7.40097 
162 80.3742 7.40128 
163 80.3747 7.40163 
164 80.3755 7.40218 
165 80.375 7.40316 
166 80.3749 7.40365 
167 80.3748 7.40452 
168 80.3746 7.4053 
169 80.3745 7.40618 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

407kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

126 80.3466 7.40498 
127 80.3481 7.40464 
128 80.3489 7.40396 
129 80.3495 7.40257 
130 80.3504 7.40206 
131 80.3515 7.40263 
132 80.3526 7.40305 
133 80.3538 7.40354 
134 80.3544 7.40407 
135 80.3543 7.40539 
136 80.3548 7.4051 
137 80.3555 7.40476 
138 80.3563 7.4048 
139 80.3575 7.40515 
140 80.358 7.40499 
141 80.3584 7.40513 
142 80.3585 7.4059 
143 80.3592 7.40556 
144 80.3603 7.40529 
145 80.3608 7.4051 
146 80.3618 7.40536 
147 80.3634 7.40521 
148 80.3641 7.40472 
149 80.3649 7.40454 
150 80.3652 7.40428 
151 80.3655 7.40438 
152 80.3657 7.40331 
153 80.3672 7.4034 
154 80.368 7.40298 
155 80.3687 7.40197 
156 80.3691 7.40137 
157 80.37 7.40061 
158 80.3709 7.40061 
159 80.3716 7.40061 
160 80.3725 7.40074 
161 80.3739 7.40097 
162 80.3742 7.40128 
163 80.3747 7.40163 
164 80.3755 7.40218 
165 80.375 7.40316 
166 80.3749 7.40365 
167 80.3748 7.40452 
168 80.3746 7.4053 
169 80.3745 7.40618 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

408 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

170 80.3736 7.40761 
171 80.3745 7.40769 
172 80.3753 7.40793 
173 80.3751 7.40923 
174 80.3746 7.41016 
175 80.375 7.41049 
176 80.374 7.41115 
177 80.3752 7.41275 
178 80.3763 7.41265 
179 80.3774 7.41264 
180 80.3789 7.41283 
181 80.3791 7.41361 
182 80.3794 7.41401 
183 80.3791 7.4143 
184 80.379 7.41497 
185 80.3788 7.41658 
186 80.3783 7.41863 
187 80.3778 7.4202 
188 80.3773 7.42136 
189 80.3766 7.42296 
190 80.3762 7.42363 
191 80.3759 7.42451 
192 80.3754 7.42595 
193 80.3752 7.42675 
194 80.375 7.42725 
195 80.3749 7.42787 
196 80.3751 7.42805 
197 80.3754 7.42825 
198 80.3757 7.42898 
199 80.3758 7.4294 
200 80.376 7.43012 
201 80.3761 7.43114 
202 80.3769 7.43182 
203 80.377 7.43178 
204 80.3771 7.43259 
205 80.3774 7.43304 
206 80.3781 7.43358 
207 80.3784 7.43437 
208 80.3783 7.43479 
209 80.379 7.43494 
210 80.3797 7.43413 
211 80.3802 7.43329 
212 80.3809 7.4328 
213 80.3814 7.43176 

     

 
 

214 80.3822 7.43131 
215 80.3828 7.431 
216 80.3833 7.43053 
217 80.3839 7.43112 
218 80.3847 7.43173 
219 80.3852 7.43224 
220 80.3858 7.43287 
221 80.386 7.43285 
222 80.3869 7.43319 
223 80.3873 7.43462 
224 80.3882 7.43576 
225 80.3887 7.43564 
226 80.3888 7.43568 
227 80.3891 7.43676 
228 80.3898 7.43718 
229 80.3905 7.43973 
230 80.3914 7.43986 
231 80.3925 7.44159 
232 80.3934 7.44382 
233 80.4014 7.4444 
234 80.4031 7.44478 
235 80.4042 7.44583 
236 80.4046 7.44676 
237 80.4046 7.44744 
238 80.405 7.44838 
239 80.4043 7.4489 
240 80.4039 7.4496 
241 80.4041 7.45038 
242 80.4041 7.45129 
243 80.403 7.45146 
244 80.4019 7.45034 
245 80.4018 7.45107 
246 80.402 7.45281 
247 80.403 7.45379 
248 80.4032 7.45423 
249 80.403 7.45507 
250 80.404 7.45524 
251 80.4054 7.45585 
252 80.4054 7.45584 
253 80.4068 7.45649 
254 80.3248 7.56365 
255 80.3244 7.56472 
256 80.324 7.56507 
257 80.3222 7.56567 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

409kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

214 80.3822 7.43131 
215 80.3828 7.431 
216 80.3833 7.43053 
217 80.3839 7.43112 
218 80.3847 7.43173 
219 80.3852 7.43224 
220 80.3858 7.43287 
221 80.386 7.43285 
222 80.3869 7.43319 
223 80.3873 7.43462 
224 80.3882 7.43576 
225 80.3887 7.43564 
226 80.3888 7.43568 
227 80.3891 7.43676 
228 80.3898 7.43718 
229 80.3905 7.43973 
230 80.3914 7.43986 
231 80.3925 7.44159 
232 80.3934 7.44382 
233 80.4014 7.4444 
234 80.4031 7.44478 
235 80.4042 7.44583 
236 80.4046 7.44676 
237 80.4046 7.44744 
238 80.405 7.44838 
239 80.4043 7.4489 
240 80.4039 7.4496 
241 80.4041 7.45038 
242 80.4041 7.45129 
243 80.403 7.45146 
244 80.4019 7.45034 
245 80.4018 7.45107 
246 80.402 7.45281 
247 80.403 7.45379 
248 80.4032 7.45423 
249 80.403 7.45507 
250 80.404 7.45524 
251 80.4054 7.45585 
252 80.4054 7.45584 
253 80.4068 7.45649 
254 80.3248 7.56365 
255 80.3244 7.56472 
256 80.324 7.56507 
257 80.3222 7.56567 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

410 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

258 80.3223 7.56654 
259 80.3207 7.56769 
260 80.3181 7.56764 
261 80.3172 7.56818 
262 80.3169 7.56882 
263 80.3162 7.56974 
264 80.3158 7.57022 
265 80.3151 7.57117 
266 80.3141 7.5705 
267 80.312 7.5705 
268 80.3118 7.57091 
269 80.3105 7.57126 
270 80.3095 7.57189 
271 80.3076 7.57199 
272 80.305 7.57255 
273 80.3015 7.57654 
274 80.2995 7.57807 
275 80.2991 7.57877 
276 80.2988 7.57958 
277 80.2982 7.58119 
278 80.2982 7.58169 
279 80.2983 7.58225 
280 80.2983 7.5825 
281 80.2979 7.58281 
282 80.2978 7.58299 
283 80.2974 7.58338 
284 80.2974 7.58383 
285 80.2977 7.58425 
286 80.2973 7.58476 
287 80.2974 7.58529 
288 80.2977 7.58595 
289 80.2974 7.58697 
290 80.2974 7.5876 
291 80.2968 7.58818 
292 80.2966 7.58852 
293 80.2962 7.58869 
294 80.2964 7.59009 
295 80.2958 7.59305 
296 80.2943 7.5956 
297 80.2946 7.59863 
298 80.294 7.6081 
299 80.2941 7.60975 
300 80.2935 7.60977 
301 80.2933 7.61027 

     

 
 

302 80.2944 7.61122 
303 80.2932 7.61224 
304 80.2942 7.61272 
305 80.295 7.61354 
306 80.2945 7.61486 
307 80.2933 7.61848 
308 80.293 7.61838 
309 80.2927 7.6186 
310 80.2929 7.6198 
311 80.2932 7.62052 
312 80.294 7.62042 
313 80.2936 7.62127 
314 80.2935 7.62215 
315 80.2949 7.62317 
316 80.2942 7.62433 
317 80.2934 7.62439 
318 80.2933 7.62566 
319 80.293 7.62716 
320 80.2921 7.62908 
321 80.2933 7.6293 
322 80.2934 7.62995 
323 80.2927 7.63028 
324 80.2911 7.62986 
325 80.2895 7.63398 
326 80.2909 7.63531 
327 80.2911 7.63662 
328 80.2944 7.63964 
329 80.293 7.64108 
330 80.292 7.64233 
331 80.2934 7.64511 
332 80.2923 7.64668 
333 80.2915 7.64944 
334 80.2919 7.65294 
335 80.2913 7.65522 
336 80.2915 7.65724 
337 80.2908 7.658 
338 80.2899 7.65908 
339 80.2907 7.66129 
340 80.2894 7.66322 
341 80.2883 7.66673 
342 80.2888 7.66763 
343 80.2889 7.66784 
344 80.2895 7.66853 
345 80.2903 7.66915 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

411kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

302 80.2944 7.61122 
303 80.2932 7.61224 
304 80.2942 7.61272 
305 80.295 7.61354 
306 80.2945 7.61486 
307 80.2933 7.61848 
308 80.293 7.61838 
309 80.2927 7.6186 
310 80.2929 7.6198 
311 80.2932 7.62052 
312 80.294 7.62042 
313 80.2936 7.62127 
314 80.2935 7.62215 
315 80.2949 7.62317 
316 80.2942 7.62433 
317 80.2934 7.62439 
318 80.2933 7.62566 
319 80.293 7.62716 
320 80.2921 7.62908 
321 80.2933 7.6293 
322 80.2934 7.62995 
323 80.2927 7.63028 
324 80.2911 7.62986 
325 80.2895 7.63398 
326 80.2909 7.63531 
327 80.2911 7.63662 
328 80.2944 7.63964 
329 80.293 7.64108 
330 80.292 7.64233 
331 80.2934 7.64511 
332 80.2923 7.64668 
333 80.2915 7.64944 
334 80.2919 7.65294 
335 80.2913 7.65522 
336 80.2915 7.65724 
337 80.2908 7.658 
338 80.2899 7.65908 
339 80.2907 7.66129 
340 80.2894 7.66322 
341 80.2883 7.66673 
342 80.2888 7.66763 
343 80.2889 7.66784 
344 80.2895 7.66853 
345 80.2903 7.66915 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

412 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

346 80.2926 7.66985 
347 80.293 7.66963 
348 80.2932 7.66953 
349 80.2935 7.66902 
350 80.2939 7.66858 
351 80.294 7.66836 
352 80.2942 7.66697 
353 80.2949 7.66478 
354 80.2969 7.66 
355 80.2978 7.6578 
356 80.2988 7.65653 
357 80.2999 7.65577 
358 80.3034 7.65492 
359 80.304 7.65487 
360 80.3058 7.6497 
361 80.3077 7.64495 
362 80.3073 7.64485 
363 80.307 7.64479 
364 80.307 7.64479 
365 80.3069 7.64473 
366 80.3068 7.64467 
367 80.3068 7.64464 
368 80.3068 7.64458 
369 80.3069 7.64323 
370 80.307 7.64298 
371 80.3071 7.64257 
372 80.3071 7.64256 
373 80.3073 7.64219 
374 80.308 7.64128 
375 80.3093 7.64005 
376 80.3101 7.63856 
377 80.3108 7.63562 
378 80.3108 7.63555 
379 80.3117 7.63331 
380 80.312 7.63285 
381 80.3132 7.63184 
382 80.3132 7.6314 
383 80.3133 7.63057 
384 80.3133 7.63036 
385 80.3133 7.63011 
386 80.3132 7.62944 
387 80.3132 7.62935 
388 80.3132 7.62894 
389 80.3132 7.6289 

     

 
 

390 80.313 7.62633 
391 80.313 7.6258 
392 80.313 7.62499 
393 80.3126 7.62311 
394 80.3126 7.62312 
395 80.3128 7.62226 
396 80.3129 7.61948 
397 80.3129 7.61191 
398 80.3125 7.61177 
399 80.3118 7.60962 
400 80.3126 7.60843 
401 80.3125 7.60709 
402 80.3117 7.60656 
403 80.3159 7.60298 
404 80.3168 7.6026 
405 80.3173 7.603 
406 80.3198 7.60242 
407 80.321 7.6019 
408 80.3222 7.60278 
409 80.3225 7.60331 
410 80.3229 7.6034 
411 80.3232 7.60431 
412 80.3237 7.60465 
413 80.3239 7.60533 
414 80.3246 7.60567 
415 80.3246 7.60566 
416 80.3247 7.60549 
417 80.3252 7.60545 
418 80.3252 7.60544 
419 80.3257 7.60478 
420 80.3262 7.60562 
421 80.327 7.6059 
422 80.3272 7.60696 
423 80.3272 7.60807 
424 80.3271 7.6093 
425 80.3272 7.60962 
426 80.3279 7.61059 
427 80.3288 7.61142 
428 80.3292 7.61142 
429 80.3301 7.6109 
430 80.3304 7.61341 
431 80.3308 7.615 
432 80.3316 7.61671 
433 80.3306 7.61807 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

413kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

390 80.313 7.62633 
391 80.313 7.6258 
392 80.313 7.62499 
393 80.3126 7.62311 
394 80.3126 7.62312 
395 80.3128 7.62226 
396 80.3129 7.61948 
397 80.3129 7.61191 
398 80.3125 7.61177 
399 80.3118 7.60962 
400 80.3126 7.60843 
401 80.3125 7.60709 
402 80.3117 7.60656 
403 80.3159 7.60298 
404 80.3168 7.6026 
405 80.3173 7.603 
406 80.3198 7.60242 
407 80.321 7.6019 
408 80.3222 7.60278 
409 80.3225 7.60331 
410 80.3229 7.6034 
411 80.3232 7.60431 
412 80.3237 7.60465 
413 80.3239 7.60533 
414 80.3246 7.60567 
415 80.3246 7.60566 
416 80.3247 7.60549 
417 80.3252 7.60545 
418 80.3252 7.60544 
419 80.3257 7.60478 
420 80.3262 7.60562 
421 80.327 7.6059 
422 80.3272 7.60696 
423 80.3272 7.60807 
424 80.3271 7.6093 
425 80.3272 7.60962 
426 80.3279 7.61059 
427 80.3288 7.61142 
428 80.3292 7.61142 
429 80.3301 7.6109 
430 80.3304 7.61341 
431 80.3308 7.615 
432 80.3316 7.61671 
433 80.3306 7.61807 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

414 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

434 80.3306 7.61808 
435 80.3319 7.62149 
436 80.3325 7.62312 
437 80.3326 7.62422 
438 80.3334 7.62421 
439 80.3338 7.62406 
440 80.3368 7.62365 
441 80.3376 7.6244 
442 80.338 7.62408 
443 80.3387 7.62324 
444 80.3387 7.62266 
445 80.3391 7.62245 
446 80.3391 7.62194 
447 80.3379 7.6212 
448 80.3384 7.62049 
449 80.3388 7.62037 
450 80.3391 7.62046 
451 80.3393 7.62007 
452 80.3398 7.62007 
453 80.3399 7.61971 
454 80.3403 7.61919 
455 80.3397 7.61869 
456 80.3408 7.6176 
457 80.3407 7.61686 
458 80.3412 7.61641 
459 80.3415 7.61662 
460 80.3419 7.61615 
461 80.3418 7.61545 
462 80.3427 7.61542 
463 80.343 7.6145 
464 80.3436 7.61416 
465 80.3435 7.61377 
466 80.3447 7.61383 
467 80.345 7.61348 
468 80.3453 7.61359 
469 80.3456 7.6159 
470 80.3513 7.60917 
471 80.3582 7.60258 
472 80.3582 7.60256 
473 80.3589 7.60155 
474 80.3615 7.59895 
475 80.3604 7.59546 
476 80.3674 7.58947 
477 80.3721 7.58589 

     

 
 

478 80.3751 7.58507 
479 80.3743 7.58371 
480 80.3775 7.578 
481 80.3798 7.57672 
482 80.3832 7.57591 
483 80.3846 7.57456 
484 80.3875 7.5747 
485 80.394 7.57092 
486 80.3993 7.56664 
487 80.3948 7.56612 
488 80.3943 7.56487 
489 80.3928 7.56482 
490 80.391 7.56729 
491 80.3907 7.56629 
492 80.3895 7.56619 
493 80.3885 7.5672 
494 80.3865 7.56844 
495 80.3844 7.56791 
496 80.384 7.56726 
497 80.3811 7.56376 
498 80.3794 7.56216 
499 80.3761 7.56543 
500 80.3768 7.5676 
501 80.3744 7.56856 
502 80.3743 7.5709 
503 80.3731 7.57259 
504 80.3719 7.57295 
505 80.3717 7.57328 
506 80.3703 7.57327 
507 80.37 7.57402 
508 80.3697 7.57405 
509 80.3687 7.57277 
510 80.3655 7.57305 
511 80.366 7.57859 
512 80.365 7.57833 
513 80.3619 7.57577 
514 80.3618 7.57585 
515 80.3603 7.57577 
516 80.3602 7.57622 
517 80.3564 7.57598 
518 80.3579 7.57325 
519 80.3586 7.57212 
520 80.3576 7.57149 
521 80.3571 7.57222 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

415kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

478 80.3751 7.58507 
479 80.3743 7.58371 
480 80.3775 7.578 
481 80.3798 7.57672 
482 80.3832 7.57591 
483 80.3846 7.57456 
484 80.3875 7.5747 
485 80.394 7.57092 
486 80.3993 7.56664 
487 80.3948 7.56612 
488 80.3943 7.56487 
489 80.3928 7.56482 
490 80.391 7.56729 
491 80.3907 7.56629 
492 80.3895 7.56619 
493 80.3885 7.5672 
494 80.3865 7.56844 
495 80.3844 7.56791 
496 80.384 7.56726 
497 80.3811 7.56376 
498 80.3794 7.56216 
499 80.3761 7.56543 
500 80.3768 7.5676 
501 80.3744 7.56856 
502 80.3743 7.5709 
503 80.3731 7.57259 
504 80.3719 7.57295 
505 80.3717 7.57328 
506 80.3703 7.57327 
507 80.37 7.57402 
508 80.3697 7.57405 
509 80.3687 7.57277 
510 80.3655 7.57305 
511 80.366 7.57859 
512 80.365 7.57833 
513 80.3619 7.57577 
514 80.3618 7.57585 
515 80.3603 7.57577 
516 80.3602 7.57622 
517 80.3564 7.57598 
518 80.3579 7.57325 
519 80.3586 7.57212 
520 80.3576 7.57149 
521 80.3571 7.57222 



l=reKE., k.r ixj¾Ok ie,eiau  2021-2030

416 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh

     

 
 

522 80.356 7.57241 
523 80.3555 7.57296 
524 80.3534 7.57316 
525 80.3523 7.57148 
526 80.3513 7.57062 
527 80.3489 7.5706 
528 80.3481 7.56973 
529 80.3444 7.56968 
530 80.3434 7.5665 
531 80.3422 7.56536 
532 80.3418 7.56448 
533 80.3379 7.56821 
534 80.3364 7.56688 
535 80.3335 7.56834 
536 80.3327 7.56831 
537 80.3319 7.56732 
538 80.3307 7.56612 
539 80.3307 7.56532 
540 80.3294 7.56385 
541 80.3289 7.56424 
542 80.327 7.56338 
543 80.3263 7.56284 
544 80.3255 7.56358 
545 80.3248 7.56365 

 
       මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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 ඇමුණුම 15   -  ඇතුගල දර් නය විම සඳහා මහල් සිමා කිරිශම් සැලැසේමට අදාල  

කලාප මායිම්  

 
No. Lat Lon 35 7° 29' 29.070" N 80° 22' 8.879" E 

1 7° 29' 32.300" N 80° 22' 8.757" E 36 7° 29' 28.720" N 80° 22' 9.576" E 

2 7° 29' 20.975" N 80° 22' 1.015" E 37 7° 29' 26.767" N 80° 22' 9.741" E 

3 7° 29' 26.503" N 80° 22' 4.129" E 38 7° 29' 26.235" N 80° 22' 9.245" E 

4 7° 29' 29.627" N 80° 22' 5.891" E 39 7° 29' 24.568" N 80° 22' 9.064" E 

5 7° 29' 32.366" N 80° 22' 7.611" E 40 7° 29' 24.325" N 80° 22' 9.417" E 

6 7° 29' 31.487" N 80° 22' 8.758" E 41 7° 29' 22.858" N 80° 22' 7.135" E 

7 7° 29' 30.022" N 80° 22' 9.412" E 42 7° 29' 34.002" N 80° 22' 7.383" E 

8 7° 29' 19.273" N 80° 22' 2.409" E 43 7° 29' 29.291" N 80° 22' 4.269" E 

9 7° 29' 21.410" N 80° 22' 3.049" E 44 7° 29' 25.207" N 80° 22' 1.186" E 

10 7° 29' 25.211" N 80° 22' 5.426" E 45 7° 29' 22.597" N 80° 21' 59.704" E 

11 7° 29' 28.805" N 80° 22' 6.879" E 46 7° 29' 24.315" N 80° 21' 58.490" E 

12 7° 29' 30.928" N 80° 22' 8.187" E 47 7° 29' 31.720" N 80° 22' 4.116" E 

13 7° 29' 31.442" N 80° 21' 59.604" E 48 7° 29' 34.098" N 80° 22' 8.239" E 

14 7° 29' 27.751" N 80° 21' 55.704" E 49 7° 29' 19.583" N 80° 22' 4.796" E 

15 7° 29' 29.885" N 80° 21' 56.864" E 50 7° 29' 21.700" N 80° 22' 5.621" E 

16 7° 29' 32.209" N 80° 21' 58.382" E 51 7° 29' 20.300" N 80° 22' 7.145" E 

17 7° 29' 34.212" N 80° 22' 0.491" E 52 7° 29' 18.788" N 80° 22' 6.160" E 

18 7° 29' 37.006" N 80° 22' 2.878" E 53 7° 29' 16.833" N 80° 22' 4.205" E 

19 7° 29' 34.823" N 80° 22' 2.307" E 54 7° 28' 59.066" N 80° 21' 55.252" E 

20 7° 29' 36.853" N 80° 22' 3.371" E 55 7° 29' 0.550" N 80° 21' 57.707" E 

21 7° 29' 26.224" N 80° 21' 56.883" E 56 7° 29' 4.782" N 80° 21' 57.203" E 

22 7° 29' 27.809" N 80° 21' 58.248" E 57 7° 29' 1.939" N 80° 21' 59.650" E 

23 7° 29' 29.232" N 80° 21' 59.939" E 58 7° 29' 5.598" N 80° 21' 59.486" E 

24 7° 29' 31.152" N 80° 22' 1.028" E 59 7° 28' 58.569" N 80° 21' 49.467" E 

25 7° 29' 33.255" N 80° 22' 2.518" E 60 7° 28' 59.528" N 80° 21' 51.177" E 

26 7° 29' 36.203" N 80° 22' 4.187" E 61 7° 29' 2.476" N 80° 21' 51.003" E 

27 7° 29' 35.812" N 80° 22' 5.099" E 62 7° 29' 1.674" N 80° 21' 53.129" E 

28 7° 29' 29.114" N 80° 22' 1.509" E 63 7° 29' 3.277" N 80° 21' 53.127" E 

29 7° 29' 32.474" N 80° 22' 3.257" E 64 7° 28' 56.803" N 80° 21' 41.412" E 

30 7° 29' 35.355" N 80° 22' 6.064" E 65 7° 28' 56.882" N 80° 21' 45.313" E 

31 7° 29' 28.418" N 80° 22' 2.263" E 66 7° 29' 0.559" N 80° 22' 7.645" E 

32 7° 29' 26.266" N 80° 22' 0.152" E 67 7° 28' 58.516" N 80° 22' 8.741" E 

33 7° 29' 23.749" N 80° 22' 6.544" E 68 7° 28' 56.570" N 80° 22' 10.987" E 

34 7° 29' 27.097" N 80° 22' 8.028" E 69 7° 29' 2.369" N 80° 22' 6.173" E 
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70 7° 29' 3.001" N 80° 22' 7.153" E 111 7° 28' 47.705" N 80° 22' 13.041" E 

71 7° 28' 55.843" N 80° 22' 12.053" E 112 7° 28' 50.795" N 80° 22' 9.448" E 

72 7° 29' 1.499" N 80° 22' 6.098" E 113 7° 28' 50.634" N 80° 22' 11.409" E 

73 7° 28' 58.677" N 80° 22' 6.904" E 114 7° 28' 50.024" N 80° 22' 14.127" E 

74 7° 28' 57.621" N 80° 22' 8.515" E 115 7° 28' 49.915" N 80° 22' 16.389" E 

75 7° 29' 0.043" N 80° 22' 5.730" E 116 7° 28' 49.686" N 80° 22' 17.751" E 

76 7° 28' 56.343" N 80° 22' 8.392" E 117 7° 28' 51.765" N 80° 22' 1.782" E 

77 7° 28' 56.562" N 80° 22' 6.906" E 118 7° 28' 53.230" N 80° 22' 2.596" E 

78 7° 28' 58.613" N 80° 22' 4.956" E 119 7° 28' 50.389" N 80° 22' 5.457" E 

79 7° 28' 55.260" N 80° 22' 6.907" E 120 7° 28' 48.190" N 80° 22' 9.124" E 

80 7° 29' 1.174" N 80° 22' 3.856" E 121 7° 28' 47.387" N 80° 22' 16.507" E 

81 7° 28' 59.324" N 80° 22' 4.195" E 122 7° 28' 45.497" N 80° 22' 12.133" E 

82 7° 28' 55.862" N 80° 22' 5.573" E 123 7° 28' 45.089" N 80° 22' 15.263" E 

83 7° 28' 54.299" N 80° 22' 6.870" E 124 7° 28' 50.625" N 80° 22' 1.457" E 

84 7° 28' 54.537" N 80° 22' 8.140" E 125 7° 28' 47.163" N 80° 22' 7.001" E 

85 7° 28' 54.809" N 80° 22' 9.336" E 126 7° 28' 45.423" N 80° 22' 8.801" E 

86 7° 28' 57.132" N 80° 21' 57.700" E 127 7° 28' 44.338" N 80° 22' 8.747" E 

87 7° 28' 57.134" N 80° 21' 59.983" E 128 7° 28' 43.548" N 80° 22' 11.487" E 

88 7° 28' 57.215" N 80° 22' 3.278" E 129 7° 28' 43.074" N 80° 22' 14.109" E 

89 7° 28' 58.514" N 80° 22' 2.993" E 130 7° 28' 41.636" N 80° 22' 10.608" E 

90 7° 29' 3.572" N 80° 22' 2.185" E 131 7° 28' 41.054" N 80° 22' 13.079" E 

91 7° 29' 6.359" N 80° 22' 1.660" E 132 7° 28' 48.345" N 80° 22' 0.317" E 

92 7° 29' 6.958" N 80° 22' 3.181" E 133 7° 28' 47.382" N 80° 22' 2.398" E 

93 7° 29' 4.465" N 80° 22' 6.500" E 134 7° 28' 46.569" N 80° 22' 5.638" E 

94 7° 29' 3.651" N 80° 22' 6.011" E 135 7° 28' 42.656" N 80° 22' 8.477" E 

95 7° 29' 2.348" N 80° 22' 5.034" E 136 7° 28' 41.191" N 80° 22' 8.315" E 

98 7° 28' 57.131" N 80° 21' 56.069" E 137 7° 28' 39.986" N 80° 22' 10.881" E 

99 7° 28' 54.289" N 80° 21' 56.975" E 138 7° 28' 39.757" N 80° 22' 12.378" E 

100 7° 28' 50.759" N 80° 21' 58.379" E 139 7° 28' 38.819" N 80° 22' 10.180" E 

101 7° 28' 54.865" N 80° 22' 9.934" E 140 7° 28' 38.267" N 80° 22' 11.571" E 

102 7° 28' 55.191" N 80° 22' 10.422" E 141 7° 28' 36.279" N 80° 22' 10.504" E 

103 7° 28' 55.288" N 80° 22' 11.468" E 142 7° 28' 36.979" N 80° 22' 10.868" E 

104 7° 28' 55.355" N 80° 22' 12.053" E 143 7° 28' 40.702" N 80° 22' 7.765" E 

105 7° 28' 53.404" N 80° 22' 14.501" E 144 7° 28' 38.526" N 80° 22' 7.658" E 

106 7° 28' 52.808" N 80° 22' 14.557" E 145 7° 28' 37.935" N 80° 22' 7.992" E 

107 7° 28' 52.753" N 80° 22' 15.154" E 146 7° 28' 37.081" N 80° 22' 7.787" E 

108 7° 28' 51.199" N 80° 22' 18.563" E 147 7° 28' 36.796" N 80° 22' 8.809" E 

109 7° 28' 55.911" N 80° 22' 3.861" E 148 7° 28' 34.275" N 80° 22' 7.585" E 

110 7° 28' 52.425" N 80° 22' 6.784" E 149 7° 28' 38.134" N 80° 22' 1.216" E 
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150 7° 28' 45.414" N 80° 21' 58.852" E 189 7° 28' 43.256" N 80° 21' 28.411" E 

151 7° 28' 43.551" N 80° 22' 4.550" E 190 7° 28' 42.564" N 80° 21' 31.590" E 

152 7° 28' 45.492" N 80° 22' 5.164" E 191 7° 28' 44.523" N 80° 21' 30.427" E 

153 7° 28' 35.173" N 80° 21' 53.757" E 192 7° 28' 43.441" N 80° 21' 34.457" E 

154 7° 28' 41.878" N 80° 21' 56.991" E 193 7° 28' 46.192" N 80° 21' 33.087" E 

155 7° 28' 35.125" N 80° 22' 3.868" E 194 7° 28' 44.373" N 80° 21' 37.502" E 

156 7° 28' 32.124" N 80° 22' 6.643" E 195 7° 28' 45.630" N 80° 21' 37.142" E 

157 7° 28' 31.660" N 80° 22' 0.844" E 196 7° 28' 48.336" N 80° 21' 36.501" E 

158 7° 28' 30.120" N 80° 22' 5.553" E 197 7° 28' 50.786" N 80° 21' 40.403" E 

159 7° 28' 23.969" N 80° 22' 2.750" E 198 7° 28' 45.659" N 80° 21' 41.727" E 

160 7° 28' 28.553" N 80° 21' 50.564" E 199 7° 28' 47.303" N 80° 21' 41.661" E 

161 7° 28' 23.050" N 80° 21' 47.910" E 200 7° 28' 53.832" N 80° 21' 45.255" E 

162 7° 28' 25.306" N 80° 21' 57.317" E 201 7° 28' 50.440" N 80° 21' 45.983" E 

163 7° 27' 57.666" N 80° 21' 35.704" E 202 7° 28' 46.960" N 80° 21' 45.958" E 

164 7° 28' 0.291" N 80° 21' 36.934" E 203 7° 28' 56.960" N 80° 21' 47.752" E 

165 7° 28' 4.317" N 80° 21' 38.902" E 204 7° 28' 59.064" N 80° 21' 47.497" E 

166 7° 28' 9.473" N 80° 21' 41.416" E 205 7° 29' 0.977" N 80° 21' 47.028" E 

167 7° 28' 17.861" N 80° 21' 45.408" E 206 7° 29' 0.741" N 80° 21' 49.104" E 

168 7° 28' 18.566" N 80° 21' 51.083" E 207 7° 28' 56.962" N 80° 21' 49.709" E 

169 7° 28' 18.150" N 80° 21' 54.872" E 208 7° 29' 12.638" N 80° 21' 53.552" E 

170 7° 28' 19.697" N 80° 22' 0.181" E 209 7° 29' 14.663" N 80° 21' 54.434" E 

171 7° 28' 15.222" N 80° 21' 57.328" E 210 7° 29' 16.836" N 80° 21' 55.381" E 

172 7° 28' 12.253" N 80° 21' 55.085" E 211 7° 29' 11.579" N 80° 21' 55.394" E 

173 7° 28' 9.194" N 80° 21' 51.300" E 212 7° 29' 13.924" N 80° 21' 57.128" E 

174 7° 28' 5.765" N 80° 21' 46.580" E 213 7° 29' 15.928" N 80° 21' 58.278" E 

175 7° 28' 3.887" N 80° 21' 43.789" E 214 7° 29' 16.033" N 80° 22' 0.297" E 

176 7° 28' 1.640" N 80° 21' 40.459" E 215 7° 29' 16.835" N 80° 22' 0.297" E 

177 7° 27' 59.090" N 80° 21' 37.852" E 216 7° 29' 8.678" N 80° 22' 0.440" E 

178 7° 27' 56.408" N 80° 21' 36.019" E 217 7° 29' 11.699" N 80° 21' 59.138" E 

179 7° 27' 54.767" N 80° 21' 34.730" E 218 7° 29' 14.627" N 80° 21' 59.308" E 

180 7° 27' 53.536" N 80° 21' 33.677" E 219 7° 29' 16.834" N 80° 22' 1.454" E 

181 7° 28' 52.349" N 80° 21' 49.824" E 220 7° 29' 7.599" N 80° 22' 2.317" E 

182 7° 28' 55.951" N 80° 21' 48.631" E 221 7° 29' 10.064" N 80° 22' 1.276" E 

183 7° 28' 56.964" N 80° 21' 51.992" E 222 7° 29' 11.678" N 80° 22' 0.260" E 

184 7° 28' 52.779" N 80° 21' 53.369" E 223 7° 29' 12.453" N 80° 21' 59.612" E 

185 7° 28' 48.579" N 80° 21' 51.250" E 224 7° 29' 10.861" N 80° 22' 1.340" E 

186 7° 28' 40.884" N 80° 21' 26.098" E 225 7° 29' 13.554" N 80° 22' 0.633" E 

187 7° 28' 42.717" N 80° 21' 27.559" E 226 7° 29' 11.464" N 80° 22' 1.685" E 

188 7° 28' 41.787" N 80° 21' 29.052" E 227 7° 29' 10.065" N 80° 22' 2.009" E 

     

 
 

228 7° 29' 14.380" N 80° 22' 2.520" E 

229 7° 29' 11.521" N 80° 22' 3.040" E 

230 7° 29' 13.036" N 80° 22' 1.877" E 

231 7° 29' 14.069" N 80° 22' 0.982" E 

232 7° 29' 15.512" N 80° 22' 1.875" E 

233 7° 29' 16.834" N 80° 22' 2.696" E 

234 7° 29' 9.032" N 80° 22' 2.917" E 

235 7° 29' 9.979" N 80° 22' 2.808" E 

236 7° 29' 6.416" N 80° 22' 4.215" E 

237 7° 29' 6.904" N 80° 22' 3.888" E 

238 7° 29' 7.818" N 80° 22' 3.561" E 

239 7° 29' 5.441" N 80° 22' 6.336" E 

240 7° 29' 5.935" N 80° 22' 5.479" E 

241 7° 29' 8.129" N 80° 22' 4.821" E 

242 7° 29' 12.042" N 80° 22' 5.593" E 

243 7° 29' 10.486" N 80° 22' 4.863" E 

244 7° 29' 10.489" N 80° 22' 4.025" E 

246 7° 29' 16.139" N 80° 22' 4.572" E 

247 7° 29' 14.845" N 80° 22' 5.485" E 

248 7° 29' 11.778" N 80° 22' 6.657" E 

249 7° 29' 7.815" N 80° 22' 6.209" E 

250 7° 29' 7.734" N 80° 22' 5.546" E 

251 7° 29' 9.008" N 80° 22' 5.217" E 

252 7° 29' 10.721" N 80° 22' 6.118" E 

253 7° 29' 10.803" N 80° 22' 6.776" E 

254 7° 29' 32.579" N 80° 22' 6.033" E 

255 7° 28' 59.626" N 80° 21' 45.394" E 

256 7° 28' 59.350" N 80° 21' 43.752" E 

257 7° 29' 0.113" N 80° 21' 44.737" E 

258 7° 28' 49.769" N 80° 21' 55.140" E 

259 7° 29' 4.071" N 80° 21' 55.246" E 

260 7° 29' 34.508" N 80° 22' 5.830" E 

261 7° 29' 34.574" N 80° 22' 7.345" E 

 

 මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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228 7° 29' 14.380" N 80° 22' 2.520" E 

229 7° 29' 11.521" N 80° 22' 3.040" E 

230 7° 29' 13.036" N 80° 22' 1.877" E 

231 7° 29' 14.069" N 80° 22' 0.982" E 

232 7° 29' 15.512" N 80° 22' 1.875" E 

233 7° 29' 16.834" N 80° 22' 2.696" E 

234 7° 29' 9.032" N 80° 22' 2.917" E 

235 7° 29' 9.979" N 80° 22' 2.808" E 

236 7° 29' 6.416" N 80° 22' 4.215" E 

237 7° 29' 6.904" N 80° 22' 3.888" E 

238 7° 29' 7.818" N 80° 22' 3.561" E 

239 7° 29' 5.441" N 80° 22' 6.336" E 

240 7° 29' 5.935" N 80° 22' 5.479" E 

241 7° 29' 8.129" N 80° 22' 4.821" E 

242 7° 29' 12.042" N 80° 22' 5.593" E 

243 7° 29' 10.486" N 80° 22' 4.863" E 

244 7° 29' 10.489" N 80° 22' 4.025" E 

246 7° 29' 16.139" N 80° 22' 4.572" E 

247 7° 29' 14.845" N 80° 22' 5.485" E 

248 7° 29' 11.778" N 80° 22' 6.657" E 

249 7° 29' 7.815" N 80° 22' 6.209" E 

250 7° 29' 7.734" N 80° 22' 5.546" E 

251 7° 29' 9.008" N 80° 22' 5.217" E 

252 7° 29' 10.721" N 80° 22' 6.118" E 

253 7° 29' 10.803" N 80° 22' 6.776" E 

254 7° 29' 32.579" N 80° 22' 6.033" E 

255 7° 28' 59.626" N 80° 21' 45.394" E 

256 7° 28' 59.350" N 80° 21' 43.752" E 

257 7° 29' 0.113" N 80° 21' 44.737" E 

258 7° 28' 49.769" N 80° 21' 55.140" E 

259 7° 29' 4.071" N 80° 21' 55.246" E 

260 7° 29' 34.508" N 80° 22' 5.830" E 

261 7° 29' 34.574" N 80° 22' 7.345" E 
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ඇමුණුම 16 - 1    කුඹුරු වගා සහ  ශතත්ිම් කෘෂිකාර්මික කලාපය - සිතියම   
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ඇමුණුම 16-2  මහා නගර සභා කලාපය  තුල ශගා්කිරීම සදහා හදුනාගත් කුඹුරු  
ඉ්ම්  සැලැසේම    

 

  
මුලඩශ්රය : ශ්රි ලාංකඩ ඉ්ේ මගඩ් කිරීමේ හඩ සාංවර්ධනය කිරීමේ සාංස්ථඩව   – 2008   
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 ඇමුණුම 18  -  අර්ථකථන 
 

භාවිතය නිර්වචනය 
ශ

ේ
ව

ාසි
ක

 

නිවඩස ඒකක 

නිදඩගැනීමේ,ආහඩර පිසීමේ සහ සනීපඩරක්ෂක පහසුකේ 
ස්වඩධීනව ඇති පදාංචිය සඳහඩ වූ අාංග සේූර්ණ පහසුකේ වලින් 
සෙන්විත ඒකකයක්, කඩෙරයක් මහෝ කඩෙර පන්තියක් අ්ාංගු 
මගඩ්නැඟිල්ලක් මහෝ මගඩ්නැඟිලි මකඩටසක් 

නිවඩස සාංකීර්ණ 
ස්ිරව මපඩදුමේ භූක්ති විඳින භූමි භඩගයක පිහිටි පදාංචිය සඳහඩ වූ 
ඒකකයක් මහෝ ඒකක සමුහයකින් යුක්ත තිරස ් මහෝ සිරස ්
වයඩප්තතියක් සහිත මගඩ්නැඟිලි 

මන්වඩසිකඩගඩර සීමිත කඩලයක් සඳහඩ මන්වඩසික පහසුකේ සපයන සිරස් මහෝ 
තිරස් වයඩප්තතියක් සහිත මගඩ්නැඟිලි 

නිල නිවඩස / මස්වක 
නිවඩස 

යේකිසි රැකියඩ ස්ථඩනයකට අනුබද්ධව මන්වඩසික පහසුකේ 
සපයන සිරස් මහෝ තිරස් වයඩප්තතියක් සහිත මගඩ්නැඟිලි 

වැඩිහිටි/ආබඩධිත 
නිවඩස 

වයස්ගතවූවන් හඩ අබඩධිතවූවන් රැකබලඩ ගැනීෙ සඳහඩ වන 
මූලික මන්වඩසික පහසුකේවලින් සෙන්විත තිරස් මහෝ සිරස් 
වයඩප්තතියක් සහිත මගඩ්නැඟිලි 

ළෙඩ නිවඩස අවුරුදු 18  ට අඩු දරුවන් සඳහඩ මූලික මන්වඩසික පහසුකේවලින්  
ප්තතියක් සහිත මගඩ්නැඟිලිසෙන්විත තිරස් මහෝ සිරස් වයඩ  

ළෙඩ සුරැකුේ 
ෙධයස්ථඩන 

ළමුන් සඳහඩ තඩවකඩලික මන්වඩසික රැකවරණය  )පැය 24ට අඩු  (
සඳහඩ වන පහසුකේ සහිත  මගඩ්නැඟිලි 

ශ
ස

ෞඛ
ය 

මරෝහල් 

බඩහිර හඩ මන්වඩසික මරෝගීන් සඳහඩ ප්රතිකඩර ලබඩ මදන 
රසඩයනඩගඩර, ඖෂධඩගඩර, සඩත්ු මස්වඩ, පුනරුත්ථඩපන,  ලය 
වවදය මස්වඩ, බඩහිර හඩ අභයන්තර මරෝගී අාං , පුහුණු 
ෙධයස්ථඩන, පරිපඩලන හඩ කඩර්ය ෙණ්ල පහසුකේ සියල්ලෙ 
මහෝ කිහිපයක් සහිත මගඩ්නැඟිලි 

මපෞද්ගලික මරෝහල් 
ෙධයෙ රජමේ සහ පළඩත් සභඩවට අයත් මනඩවන   ,මරෝගීන්  
සදහඩ මන්වඩසික පහසුකේ සහිතව පවත්වඩමගන යනු ලබන 
මරෝහල්  

ප්රඩථමික වවදය 
ප්රතිකඩර ඒකක 
 

ෙධයෙ රජමේ සහ පළඩත් සභඩවට අයත් වවදයවරමයකු 
සහිතව ප්රතිකඩර ලබඩමදන ස්ථඩනයකි . 

වවදය ප්රතිකඩර 
ෙධයස්ථඩන  

 අවෙ ව මයන් එක් වවදයවරමයකු මස්වය කරන ඖෂධ 
ලබඩමදන හඩ බඩහිර මරෝගී ප්රතිකඩර සිදු කරන ෙධයස්ථඩනයක් 

වවදය උපමද් න 
මස්වඩ ෙධයස්ථඩන 

විම ්ෂඥ වවදය උපමද් න මස්වඩ පහසුකේ ලබඩ දීෙ අරමුණින් 
ඉදකරනු ලබන මගඩ්නැගිලි 

ළෙඩ හඩ ෙඩතෘ සඩයන 
ෙධයස්ථඩන 

ළමුන් හඩ ගැබිණි ෙේවරුන් සඳහඩ මූලික මසෞඛය  මස්වඩ 
පහසුකේ හඩ උපමද් න මස්වඩ සපයන ෙධයස්ථඩන 

සත්ත්ව මරෝහල් බඩහිර හඩ මන්වඩසික ප්රතිකඩර/සඩයන සිදු කරන පශු වවදය 
මස්වඩ සපයන ෙධයස්ථඩන 
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සත්ත්ව සඩයන හඩ 
ප්රතිකඩර ෙධයස්ථඩන 

බඩහිර ප්රතිකඩර හඩ සඩයන සිදු කරන පශු වවදය මස්වඩ සපයන 
ෙධයස්ථඩන 

ආයුර්මේද වවදය 
ෙධයස්ථඩන 

පඩරේපරික මද්ශීය වවදය ප්රතිකඩර කරන රජමේ ආයුර්මේද 
වවදය සභඩමේ ලියඩපදාංචි වවදයවරමයක් මහෝ වවදයවරු 
කිහිපමදමනකු විසින් මස්වඩ සපයන ෙධයස්ථඩන 

අධ
යා
ප
න

 

ූර්ව ළෙඩවිය සාංවර්ධන 
ෙධයස්ථඩන 

පළමු මශ්්රණියට ළමුන් ඇුළත් කිරීෙට මපර ූර්ව ළෙඩවිය 
සාංවර්ධනය කිරීමේ �යඩකඩරකේ ඇුළත්ව විධිෙත් 
අධයඩපනයක් ලබඩදීෙට අව ය පහසුකේ සහිත මගඩ්නැඟිලි 

ප්රඩථමික අධයඩපන 
ෙධයස්ථඩන  

පළමු මශ්්රණිමේ සිට පස්වන මශ්්රණිය දක්වඩ විධිෙත් අධයඩපනයක් 
ලබඩදීෙට අව ය පහසුකේ සහිත පඩසල් මගඩ්නැඟිලි 

ද්ීතියික අධයඩපන 
ෙධයස්ථඩන   

පළමු මශ්්රණිමේ සිට දහුන්වන මශ්්රණිය දක්වඩත්, හයවන 
මශ්්රණිමේ සිට දහුන්වන මශ්්රණිය දක්වඩ විධිෙත් අධයඩපනයක් 
ලබඩදීෙට අව ය පහසුකේ සහිත පඩසල් මගඩ්නැඟිලි 

තෘතීයික අධයඩපන 
ෙධයස්ථඩන  

උසස් අධයඩපන පහසුකේ සහිත රඩජය, අර්ධ රඩජය, පුද්ගලික 
මහෝ ජඩතයන්තර මලස පිළිගත් ඕනෑෙ වි ්ව විදයඩල, විවෘත වි ්ව 
විදයඩල සහ උසස් අධයඩපනික ෙධයස්ථඩන 

කඩර්මික 
පඩසැල් /වෘත්තිය පුහුණු  
ෙධයස්ථඩන 

රැකියඩ පඩදක කරගනිමින් වෘත්තීය /තඩක්ෂණික පුහුණුවක් ලබඩ 
දීෙ සඳහඩ වූ පහසුකේ සහිත ෙධයස්ථඩන  

පර්මේෂණ හඩ 
සාංවර්ධන ෙධයස්ථඩන 

නීන තඩක්ෂණික ක්රෙ උපඩයන් භඩවිතඩ කරමින් විවිධ 
ක්මෂ්ත්රයන් සේබන්ධව පර්මේෂණ හඩ සාංවර්ධන වැ්කටයුු සිදු 
කිරීෙට පහසුකේ සහිත ෙධයස්ථඩන  

මපෞද්ගලික උපකඩර 
පන්ති 

මපෞද්ගලිකව එක් ගුරුවරමයකු මහෝ ගුරුවරු කණ්ඩයෙක් 
විසින් තනි මහෝ ළමුන් කණ්ඩයෙක් සඳහඩ ඉගැන්ීේ පහසුකේ 
වලින් සෙන්විත මගඩ්නැගිලි   

කලඩයතන /රාංගඩයතන  මසෞන්දර්ය රසඩස්වඩදය ලබඩ දීමේ අරමුණින් ඒ ආ�ත අධයයන 
කටයුු සඳහඩ වන මගඩ්නැගිලි 

ආ
ය
ත
න

 

කඩර්යඩල  උපමයෝගීතඩ සහ පරිපඩලන මස්වඩ පහසුකේ සහිත ෙධයස්ථඩන 

කඩර්යඩල සාංකීර්ණ  
උපමයෝගීතඩ සහ පරිපඩලන මස්වඩ පහසුකේ සහිත මගඩ්නැඟිලි 
මදකක් මහෝ ඊට වැඩි ප්රෙඩණයක් සඳහඩ අනුබද්ධිත පහසුකේ 
සහිත මගඩ්නැඟිලි 

වෘත්තීය කඩර්යඩල වෘත්තියක් පදනේ කරගනිමින් වෘත්තියට අදඩලව මස්වඩ සපයන 
ෙධයස්ථඩන 

බැාංකු, රක්ෂණ හඩ 
මූලය ආයතන රක්ෂණ හඩ මූලය ගනුමදනු කරන ආයතන 

ස්වයාංක්රිය මුදල් 
ගනුමදනු ෙධයස්ථඩන 

පුද්ගලමයකු මනඩෙැතිව යන්ත්රඩනුසඩරමයන් මුදල් ගණුමදනු 
කිරීෙ සඳහඩ වන ෙධයස්ථඩන 
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ප්රජඩ සාංවර්ධන 
ෙධයස්ථඩන  
 

ප්රමද් මේ ෙහජනතඩවට මපඩදුමේ රැස්ීේ පැවැත්ීෙ, ප්රජඩ හඩ 
සාංවර්ධන කටයුු සිදු කරගැනීෙ සඳහඩ පහසුකේ සපයන 
ෙධයස්ථඩන 

සෙඩජ හඩ සාංස්කෘතික 
ෙධයස්ථඩන මපඩදු හඩ සාංස්කෘතික කටයුු සිදු කරන ෙධයස්ථඩන 

ආගමික ෙධයස්ථඩන ආගමික කටයුු සඳහඩ භඩවිතඩ කරනු ලබන ස්ථඩන 

ශ්රවණඩගඩර හඩ 
සේෙන්ත්රණ  ඩලඩ 

උත්සව, සේෙන්ත්රණ මහෝ රැස්ීෙ කටයුු සඳහඩ භඩවිතඩ කරනු 
ලබන මගඩ්නැගිලි 

පුස්තකඩල කියීේ හඩ ඒ ආ�ත අධයන කටයුු සඳහඩ භඩවිතඩ කරනු ලබන 
මගඩ්නැගිලි 

පුනරුත්ථඩපන 
ෙධයස්ථඩන 
 

සෙඩජ විමරෝධී කටයුුවල නියැලුණු පුද්ගලයන් නැවත 
සෙඩජඩනුමයෝජනය  කිරීෙ සඳහඩ ඇති කරන ලද ෙධයස්ථඩන 

ආදඩහනඩගඩර  

පළඩත් පඩලන ආයතනයක් විසින් පවත්වඩමගන යනු ලබන ෙෘත 
මද්හ දවඩලීෙ සඳහඩ ගෑස ් මහෝ විදුලි උඳුනක් සහිත දුේ 
කවුළුවකින් යුක්තව සුසඩන භූමියක් ුල පවතින මගඩ්නැගිලි 

සුසඩන භූමි ෙෘත මද්හයන් භූෙදඩනය කිරීෙ හඩ ආදඩහනය කිරීෙ සඳහඩ භඩවිතඩ 
කරනු ලබන ස්ථඩන 

ව
ාණි

ජ
 

මවළඳසැල් සිල්ලර මහෝ මතඩග ව මයන් භඩණ් අමලවි කරනු ලබන ස්ථඩන 

පඩරිමභෝගික ද්රවය 
අමලවිසැල් සිල්ලර ව මයන් භඩණ් අමලවි කරනු ලබන ස්ථඩන 

සුපිරි මවළඳසැල් 
 

පඩරිමභෝගික භඩණ් අමලවි කිරීෙ සඳහඩ එකෙ වහලක් යට 
ස්වයාං මස්වඩ පදනමින් පවත්වඩමගන යනු ලබන වි ඩල 
ප්රෙඩණමේ මගඩ්නැඟිල්ලක් 

සඩප්තපු සාංකීර්ණ විවිධ වර්ගමේ භඩණ් සහ මස්වඩ ඒකරඩශිව ඇති ෙහඩ පරිෙඩණ 
අමලවි ෙධයස්ථඩන 

මබෝජනඩගඩර අවෙ පහසුකේ සහිතව ආහඩර මිල දී මගන පරිමභෝජනය කිරීෙ 
සඳහඩ වන ස්ථඩන    

විවෘත මවළඳසැල් ආවරණයක් සහිතව මහෝ රහිතව පඩරිමභෝගික ද්රවය මපඩදුමේ 
අමලවි කරනු ලබන ස්ථඩන 

ඔසුසැල් රඩජය ඖෂධ නීතිගත සාංස්ථඩමේ ලියඩපදාංචි ඖෂධ අමලවි කරන 
ෙධයස්ථඩන 

රසඩයනඩගඩර මස්වඩ සහ 
එකු කිරීමේ 
ෙධයස්ථඩන 

යේ මරෝහලකට අනුබද්ධිතව  ඩඛඩවක් ව මයන් රසඩයන මස්වඩ 
පහසුකේ පවත්වඩමගන යනු ලබන ෙධයස්ථඩන 

මතඩග ගබ්ඩ 

 
මවළඳ ද්රවය මහෝ මවළඳඩෙ සඳහඩ වූ භඩණ් මතඩග ව මයන් 
ගබ්ඩ කර ඇති ස්ථඩන   
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ගුදේ 

බහඩලුේ භඩවිතඩ කරමින් මද්ශීය මහෝ විමද්ශීය ව මයන් අමුද්රවය, 
මවළඳ ද්රවය මහෝ මවළඳඩෙ සඳහඩ වූ භඩණ් ගබ්ඩ කිරීෙ සඳහඩ 
ප්රධඩන ව මයන් භඩවිතඩ කරනු ලබන මගඩ්නැඟිල්ලක් මහෝ 
මගඩ්නැඟිල්ලක මකඩටසක් මේ යටතට ගැමන්. 

පඩරිමභෝගික මස්වඩ 
ෙධයස්ථඩන 

පඩරිමභෝගිකයන් සඳහඩ අව ය මස්වඩ නිපුණතඩවයක් සහිත 
පුද්ගලයින් ලවඩ විධිෙත්ව සපුරඩගැනීෙ උමදසඩ වන ෙධයස්ථඩන 

ෙස් සහ  ෙඩළු අමලවි 
සැල් - 

සැකසු  ෙස් හඩ ෙඩළු 
අමලවිසැල් 

ෙස් හඩ ෙඩළු ඇසුරුේ කරණයන් සහිතව   ,දර් නයටප්ර  පවතින හඩ 
විකුණන ලබන ස්ථඩන . 

රටබීෙ  අමලවිසැල් - 

අවොංගලය   ඩලඩ  අවොංගලය කටයුු සිදු කිරීෙ සඳහඩ වන ෙධයස්ථඩන 

අවොංගලය   ඩලඩ 
උත්සව  ඩලඩ සෙඟ - 

මගඩ්නැගිලි ද්රවය 
අමලවිසැල්   

මගඩ්නැගිල්ලක් ඉදකිරීෙ සදහඩ අව ය කරන උපඩාංග විකුණන 
ලබන ස්ථඩන . 

ඉන්ධන පිරවුේහල්  

රථ වඩහන සඳහඩ මපට්රල්, ඉන්ධන, ලිහිසිමතල් සහ ද්රව 
මපට්ට්මට්රෝලියේ ගෑස් සිල්ලර මලස විකිණීෙ සඳහඩ පහසුකේ 
සහිත මගඩ්නැඟිලි   

ඉන්ධන පිරවුේහල් හඩ 
වඩහන මස්වඩ  
ෙධයස්ථඩන 

රථ වඩහන සඳහඩ මපට්රල්, ඉන්ධන, ලිහිසිමතල් සහ ද්රව 
මපට්ට්මට්රෝලියේ ගෑස් සිල්ලර මලස විකිණීෙ සඳහඩ පහසුකේ 
සහිත වඩහන මස්වඩ ගරඩජ ආදී පහසුකේද යුක්ත මගඩ්නැඟිලි   

ඉන්ධන පිරවුේහල් හඩ 
මවළඳ සාංකීර්ණ 

රථ වඩහන සඳහඩ මපට්රල්, ඉන්ධන, ලිහිසිමතල් සහ ද්රව 
මපට්ට්මට්රෝලියේ ගෑස් සිල්ලර මලස විකිණීෙ සඳහඩ පහසුකේ 
සහිත සුපිරි මවළඳ පහසුකේවලින් යුක්ත මගඩ්නැඟිලි   

ගෑස් පිරවුේහල් හඩ 
විදුලි ආමරෝපණ 
ෙධයස්ථඩන 

වඩහන සඳහඩ ගෑස ් පිරවුේ ස්ථඩන සහ විදුලිමයන් බැටරි 
ආමරෝපණ කිරීෙ සඳහඩ පහසුකේ සහිත ෙධයස්ථඩන 

මගඩ්නැගිලි ෙත 
සන්නිමේදන කුළුණු 

විදුලි සාංමද්  නියඩෙන මකඩමිෂන් සභඩමේ අනුෙැතිය යටමත් 
සන්නිමේදන සඳහඩ මගඩ්නැගිලි ෙත ඉදකරනු ලබන කුළුණු 

සන්නිමේදන කුළුණු විදුලි සාංමද්  නියඩෙන මකඩමිෂන් සභඩමේ අනුෙැතිය යටමත් 
සන්නිමේදන සඳහඩ ඉදකරනු ලබන කුළුණු 

බහු ෙහල් රථගඩල්  ෙහල් මදකක් මහෝ ඊට වැඩි වඩහන නැවුේ සඳහඩ පහසුකේ 
සපයනු ලබන මගඩ්නැඟිලි 

විවෘත රථගඩල් විවෘත භුමියක රථ වඩහන නැවුේ පහසුකේ ලබඩමදන 
ස්ථඩනයකි . 
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රථ වඩහන 
ප්රදර් නඩගඩර රථ වඩහන අමලවිය සඳහඩ ප්රදර් නය කර තබන මගඩ්නැගිලි 
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නිවඩඩු නිමක්තන 
නිවඩඩු ගෙනඩන්තයක් මලස විමේකය මහෝ විමනෝදය සඳහඩ 
සාංචඩරකයින්ට නවඩතැන්, ආහඩරපඩන, ක්රි්ඩ සහ විමනෝදඩත්ෙක 
�යඩකඩරකේ ආදී මස්වඩ පහසුකේ සහිත ස්ථඩන 

ආගන්ුක නිවඩස ආගන්ුකයින් සඳහඩ නවඩතැන් ගැනීෙ සඳහඩ පහසුකේ සපයන 
මගඩ්නැඟිල්ලක් මහෝ මකඩටසක් මේ යටතට ගැමන් . 

ලැගුේහල් කුලී පදනෙ ෙත නැවතීේ පහසුකේ ලබඩ මදන ස්ථඩන 

සාංචඩරක මහෝටල්  
සාංචඩරකයන් සඳහඩ සියලු පහසුකේ සහිත නවඩතැන් සපයන 
ස්ථඩන 

නඩගරික මහෝටල් 
 

නඩගරික ප්රමද් වල පිහිටි මකටිකඩලීනව රැඳී සිටීෙට පහසුකේ 
සපයන වයඩපඩරික මස්වඩවන් උමදසඩ භඩවිතඩ කරන ස්ථඩන 

සාංචඩරක මතඩරුරු 
ෙධයස්ථඩන සාංචඩරකයින්මේ පහසුව සඳහඩ මතඩරුරු සපයන ෙධයස්ථඩන 

ආයුර්මේද පාංචකර්ෙ 
ෙධයස්ථඩන 

ආයුර්මේද සභඩමේ ලියඩපදාංචි මද්ශීය ආයුර්මේද ක්රෙ භඩවිතඩ 
කරමින් විවිධ මසෞඛය ප්රතිකඩර ලබඩ මදන ෙඩධයස්ථඩන 

කබඩනඩ මහෝටල් 
 
 

සාංචඩරකයන් සඳහඩ විමේක හඩ විමනෝද කටයුු උමදසඩ 
තඩවකඩලිකව මහෝ ස්ිර අමුද්රවය භඩවිතඩ කරමින් සනීපඩරක්ෂක 
පහසුකේ හඩ නිදන කඩෙරයක් සහිතව කු්ඩ පරිෙඩණමේ 
ඒකකයකින් යුත් නවඩතැන් මපඩළක් 
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පතල් හඩ කැ�ේ ආ�ත 
නිස්සඩරණ කර්ෙඩන්ත 

සක්රිය කඩබන් කුඩු මහෝ කඩබන් කුඩු/ගල් අඟුරු/ කුට්ට්ටි ගල් සෑදීෙ 
මහෝ පිරිසැකසුේ කර්ෙඩන්ත (මපඩළමවන් ගැලීෙ , පිපිරීෙ, 
කැබලි කිරීෙ, ඔප දැමීෙ)/ කළුගල් ඇඹරීමේ මහෝ පිරිසැකසුේ 
කර්ෙඩන්ත යන �ලිකව පතල් හඩ කැ�ේ ආ�ත ද්රවය 
භඩවිතමයන් සිදු කරන කර්ෙඩන්ත සඳහඩ පහසුකේ සපයන 
මගඩ්නැඟිලි 

මලෝහ නිෂප්ඩදන හඩ 
වඩත්ු ආ�ත 
නිස්සඩරණ කර්ෙඩන්ත 

යක් සහ වඩමන්, උඳුන් සහිත වඩත්ු කර්ෙඩන්ත, ද්ීතික 
�යඩවලි, උණු කිරීෙ සහ මලෝහ නැවත ලබඩ ගැනීෙ සහිත යක් 
මනඩවන මලෝහ සැකසීමේ කර්ෙඩන්ත, මලෝහ සාංස්කඩර්ය 
කර්ෙඩන්ත, ඉමලක්මට්රඩප්තමල්ටින් සහ ගැල්වනයිස් කිරීේ ඇුළු 
මලෝහ මහෝ ප්තලස්තික් පෘෂ්ට පිරියේ කිරීමේ කර්ෙඩන්ත මහෝ 
පවු්ර් මකෝටින්, යන්මත්රෝපකරණ, යන්මත්රෝපකරණ මකඩටස්, 
මලෝහ භඩණ් සහ මෙවලේ නිෂප්ඩදනය සඳහඩ පහසුකේ සපයන 
මගඩ්නැඟිලි 

මතල් පිරිපහදු හඩ ඛනිජ 
මතල් ආ�ත රසඩයනික 
ද්රවය සහ ආසවන 
කර්ෙඩන්ත 

මතල් පිරිපහදු (ඛනිජ මතල් මහෝ මපමට්රෝලියේ), ඉන්ධන, 
ලිහිසිමතල්, �ස් සහ  ඛනිජ මතල් ආ�ත රසඩයනික ද්රවය (මුලික 
මහෝ අතරෙැද ඵල) නිෂප්ඩදනය කිරීෙ මහෝ සාංමයෝජනය කිරීමේ 
කර්ෙඩන්ත, ද්රවයකෘත මපමට්රෝලියේ වඩයු නිෂ්පඩදන, කඩර්මික 
වඩයු නිෂප්ඩදනය කිරීමේ මහෝ පිරිසැකසුේ කිරීමේ මහෝ නැවත 
පිරීමේ කර්ෙඩන්ත, තඩර මිශ්රණ (ඇස්මපඩල්ට්ට්)පිරිසැකසුේ 
කිරීමේ යන්ත්රඩගඩර,වර්ණක සහ වර්ණක අතරෙැද ඵල 
නිෂප්ඩදනය කිරීමේ මහෝ සාංමයෝජනය කිරීමේ කර්ෙඩන්ත,සඩයේ 
(ඉෙල්ෂන් සහ එනැෙල්) තීන්ත ,වර්ණක වඩර්නිෂ්, මපඩලිෂ් වර්ග 
නිෂප්ඩදනය කිරීමේ මහෝ සාංමයෝජනය කිරීමේ කර්ෙඩන්ත සඳහඩ 
පහසුකේ ලබඩමදන මගඩ්නැගිලි 
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රසඩයන ද්රවය, 
මපඩලිතීන්, ප්තලඩස්ටික්, 
රබර් සහ ීදුරු ආ�ත 
කර්ෙඩන්ත 

රසඩයනික ද්රවය නිෂප්ඩදනය කිරීෙ, සාංමයෝජනය කිරීෙ මහෝ 
නැවත ඇසුරුේ කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, සබන්,ක්ෂඩලක ද්රවය,ෙෘදු 
කඩරක මහෝ මවනත් පිරිසිදු කඩරක ද්රවය නිෂප්ඩදන කර්ෙඩන්ත 
,කෘ�ෙ රබර් ,ස්වභඩවික රබර් නිෂප්ඩදනය කිරීමේ මහෝ 
පිරිසැකසුේ කිරීමේ මහෝ රබර් පඩදක කරගත් කර්ෙඩන්ත, 
රසඩයනික මපඩමහඩර නිෂප්ඩදනය කිරීමේ මහෝ සාංමයෝජනය 
කිරීමේ මහෝ පිරිසැකසුේ කිරීමේ මහෝ නැවත ඇසුරුේ කිරීමේ 
කර්ෙඩන්ත,පලිමබෝධ නඩ ක,කෘමි නඩ ක, දලීර නඩ ක සහ 
වල්නඩ ක,නිෂප්ඩදන කිරීෙ මහෝ  සාංමයෝජනය කිරීමේ මහෝ 
නැවත ඇසුරුේ කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, බහු අවයවික (මපඩලිෙර්) 
නිෂප්ඩදනය කිරීෙ මහෝ බහු අවයවික (මපඩලිෙර්) ආ�ත සියලුෙ 
කර්ෙඩන්ත, ෆයිබර් ේලඩස ් අමුද්රවයක් මලස මයඩදඩ ගන්නඩ 
කර්ෙඩන්ත, සියලුෙ වර්ගමේ ටයර් ,ටියුබ් නිෂ්පඩදනය කිරීමේ 
මහෝ ටයර් නැවත පිරීමේ කර්ෙඩන්ත,ඇස්බැස්ටස් මකඳි 
අමුද්රවයයක් මලස මයඩදඩ ගන්නඩ කර්ෙඩන්ත, බැටරි නිෂප්ඩදනය 
කිරීමේ මහෝ ප්රතිසාංස්කරණය කිරීමේ කර්ෙඩන්ත,ඖෂධ අතරෙැද 
ඵල ඇුළුව බටහිර ඖෂධ මහෝ විලවුන් නිෂප්ඩදනය 
කිරීමේ,නිස්සඩරණය කිරීමේ මහෝ සාංමයෝජනය කිරීමේ 
කර්ෙඩන්ත, බතික් කර්ෙඩන්තය ස්වභඩවික ගේ හැර ඇලමවන සුළු 
ද්රවය නිෂප්ඩදනය කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, ගිනිකූරු සහ පුපුරණ ද්රවය 
නිෂප්ඩදනය කිරීමේ මහෝ සාංමයෝජනය කිරීමේ කර්ෙඩන්ත සඳහඩ 
පහසුකේ ලබඩමදන මගඩ්නැගිලි, ඉටි භඩවිතඩ කරමින් ඒ ආ�තව 
සිදු කරනු ලබන කර්ෙඩන්ත 

සිමෙන්ති, මකඩන්ක්රිට්ට් 
සහ පිඟඩන් ෙැටි ආ�ත 
නිෂප්ඩදන  

සිමෙන්ති කර්ෙඩන්ත (ක්ලීන්කර් ඇඹරීෙ මහෝ නිෂප්ඩදනය කිරීෙ 
මහෝ නැවත ඇසිරීෙ),  සිමෙන්ති බ්මලඩක් ගල් නිෂ්පඩදනය 
කිරීමේ කර්ෙඩන්ත මකඩන්ක්රිට්ට් ූර්ව මිශ්රණ යන්ත්රඩගඩර, ීදුරු 
මහෝ ී දුරු පදනේ වූ භඩණ් නිෂ්පඩදනය කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, හුණු 
මපෝරණු, පිඟන් ෙැටි භඩණ් නිෂප්ඩදනය කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, 
මලෝහෙය මනඩවන ඛනිජ (හුණුගල්, ම්ඩලෙයිට්ට්, ඇපටයිට්ට්, 
මරඩක්මපඩස්මපට්ට්, වැලිගල්, මපල්්ස්පඩර්, ක්වඩර්ටස්, 
ඉල්ෙනයිට්ට්, රුටයිල්, සර්මකෝන්, ෙයිකඩ, තලු මිනිරන්, පිඟන් 
ෙැටි ආදය) ඇඹරීෙ මහෝ සැකසීෙ සිදුකරන කර්ෙඩන්ත, 
මකඩන්ක්රිට්ට් මපරසවි කර්ෙඩන්ත, ප්තලඩස්ටර් ඔෆ් පැරිස් නිෂ්පඩදනය 
කිරීමේ කර්ෙඩන්ත,පිඟන් ෙැටි භඩණ් නිෂ්පඩදනය කිරීමේ 
කර්ෙඩන්ත සඳහඩ පහසුකේ ලබඩමදන මගඩ්නැගිලි 

ෙැටි ආ�ත නිෂ්පඩදන 
කර්ෙඩන්ත 

උළු, ෙැටි ගම්ඩල් සහ ෙැටි භඩණ් ආ�ත කර්ෙඩන්ත සඳහඩ 
පහසුකේ ලබඩමදන මගඩ්නැගිලි 

ස්වභඩවික මකඳි ආ�ත 
නිෂප්ඩදන කර්ෙඩන්ත 

ස්වඩභඩවික ද්රවය භඩවිත කරමින් සිදු කරනු ලබන මකද ආ�ත 
නිෂප්ඩදන කර්ෙඩන්ත 

මරදපිළි, ඇඳුේ පැළදුේ 
සහ සේ භඩණ් 
නිෂප්ඩදන 

 
ඇඟලුේ කර්ෙඩන්ත, මරදපිළි පිරිසැකසුේ කිරීමේ (විරාංජනය 
කිරීෙ, වර්ණ ගැන්ීෙ, මුද්රණය කිරීෙ ඇුළුව) කර්ෙඩන්ත මහෝ 
ඇඟලුේ මස්දීමේ කර්ෙඩන්ත මහෝ වැලි උපමයෝගී මකඩටමගන 
මරද පිරිසැකසුේ කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, අත් යන්ත්ර මපමහකේහල් 
මහෝ ඇඳුේ මගතීමේ මහෝ එේමරඩයි්ර් කිරීමේ කර්ෙඩන්ත,වැඩි 
බලම�ග මපමහකේහල් සහ කැඳ දැ�මේ �යඩවලි, සේ නිෙවුේ 
කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, සේ පදේ කිරීමේ කර්ෙඩන්ත,හණ පිරිසැකසුේ 
කිරීමේ කර්ෙඩන්ත සඳහඩ පහසුකේ ලබඩමදන මගඩ්නැගිලි 
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විදුලි සහ 
ඉමලඩක්මට්රඩනික 
භඩණ් ආ�ත 
කර්ෙඩන්ත 

විදුලි මහෝ ඉමලඩක්මට්රඩනික භඩණ් සහ උපකරණ නිෂප්ඩදනය 
කිරීමේ කර්ෙඩන්ත මහෝ එකලස් කිරීමේ කර්ෙඩන්ත 

බර යන්මත්රෝපකරණ 
සහ එකලස් කිරීමේ 
කර්ෙඩන්ත  

මෙෝටර් රථ මහෝ බයිසිකල් නිෂ්පඩදනය සහ එකලස් කිරීමේ 
කර්ෙඩන්ත, � මරෝද රථ සහ යුරු පැද මස්වඩ ස්ථඩන හැර වඩහන 
මස්වඩ �යඩකඩරකේ සහිත වඩහන මස්වඩ කටයුු බහඩලන 
පර්යන්ත 

ක්දඩසි නිෂප්ඩදන සහ 
මුද්රණ කටයුු ආ�ත 
කර්ෙඩන්ත  

පල්ප සහ ක්දඩසි නිෂප්ඩදන කර්ෙඩන්ත,රැලි සහිත කඩ්මබෝ් 
නිෂප්ඩදන කර්ෙඩන්ත ,ඊයේ උණු කිරීේ සහිත මුද්රණඩල මහෝ 
පුවත්පත් මුද්රණඩල මහෝ අපජල ජනනය වන මුද්රණ �යඩකඩරකේ 
මහෝ වර්ණ ඡඩයඩරූප සැකසීමේ ෙධයස්ථඩන, මුද්රණඩල සහ අකුරු 
මුද්රණය කිරීමේ යන්ත්ර සහිත සහ කර්ෙඩන්ත සඳහඩ පහසුකේ 
ලබඩමදන මගඩ්නැගිලි 

දැව /දැව භඩණ් සහ 
ගෘහ භඩණ් නිෂප්ඩදන 
කර්ෙඩන්ත 

ලී මෙෝල් ,මබෝමරෝන් පිරියේ ක්රෙය හැර දව වර්ග රසඩයනික 
පිරියේ කිරීමේ සහ ආරක්ෂණමේ නියුු කර්ෙඩන්ත, බහුකඩර්ය 
යන්ත්ර භඩවිත කරන වඩු කර්ෙඩන්ත 

ආහඩර සහ ෙධයසඩර 
රහිත පඩන කර්ෙඩන්ත 

මබ්කරි සහ රසකැවිලි නිෂප්ඩදන කර්ෙඩන්ත ඇුළු ආහඩර 
නිෂප්ඩදනය, සැකසීෙ සහ ඇසිරීමේ කර්ෙඩන්ත, ක්ෂණික මත් 
මහෝ මකෝපි පිරි සැකසුේ කර්ෙඩන්ත, ෙධයසඩර අ්ාංගු මනඩවන 
බීෙ වර්ග නිෂප්ඩදන කර්ෙඩන්ත, උක් ආ�ත කර්ෙඩන්ත, අයිස් 
නිෂප්ඩදනගඩර, මත් කර්ෙඩන්ත  ඩලඩ, දසිද මපඩල් නිෂ්පඩදනය 
කිරීමේ කර්ෙඩන්ත මහෝ මපඩල් සැකසීමේ කර්ෙඩන්ත සඳහඩ 
පහසුකේ ලබඩමදන මගඩ්නැගිලි  

ෙධයසඩර /මද්ශීය 
ඖෂධ ස්ීු සහ 
සඩරයන් ආ�ත 
නිෂප්ඩදන කර්ෙඩන්ත 

ෙධයසඩර පැසීමේ කර්ෙඩන්ත (ස්කඩගඩර,බීර නිෂ්පඩදනඩගඩර) 
මහෝ ෙධයසඩර අ්ාංගු බීෙ මබෝතල් කිරීමේ කර්ෙඩන්ත සහ 
මබෝතල් මස්දීමේ �යඩවලිය සහිත මබෝතල් කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, 
දුේමකඩළ මවලීමේ කර්ෙඩන්ත, සීනි නිෂප්ඩදනය සහ සීනි පිරිපහදු 
කර්ෙඩන්ත, ආයුර්මේද ,මද්ශීය ඖෂධ නිෂ්පඩදන කිරීමේ මහෝ 
නිස්සඩරණය කිරීමේ මහෝ සාංමයෝජනය කිරීමේ නියැලි සිටින 
කර්ෙඩන්ත,මපඩල්මතල් සිඳීමේ මහෝ කුරුදූ මතල් නිස්සඩරණය 
කිරීමේ කර්ෙඩන්ත, කුරුදු දුේ ( සල්ෆර් දුේ)ගැසීමේ කර්ෙඩන්ත, 
 ඩක සහ සත්ත්ව මතල් /මේද නිස්සඩරණය කිරීමේ කර්ෙඩන්ත 
සඳහඩ පහසුකේ ලබඩමදන මගඩ්නැගිලි 

ප්රතිචක්රිකරණ 
�යඩකඩරකේ ආ�ත 
කර්ෙඩන්ත 

ඝන අපද්රවය ප්රතිචක්රිකරණ/ නැවත ලබඩ ගැනීමේ මහෝ සැකසීමේ 
කර්ෙඩන්ත, විෂ සහිත සහ උපද්රවකඩරී /අන්තරඩදඩයක/අසඩදත 
අපද්රවය ප්රතිචක්රිකරණ/ නැවත ලබඩ ගැනීමේ මහෝ සැකසීමේ 
කර්ෙඩන්ත, නඩගරික සහ අමනකුත් ඝන අපද්රවය භඩවිතඩ කරමින් 
මකඩේමපෝස්ට්ට් නිෂප්ඩදනය කරන ෙධයස්ථඩන/ මබලිකටු 
ඇඹරීමේ කර්ෙඩන්ත 

කර්ෙඩන්ත ආ�ත 
යටිතල පහසුකේ 
සේපඩදත ෙධයස්ථඩන 

ජල මහෝ සූර්ය මහෝ සුලන් විදුලි උත්පඩදන බලඩගඩර සහ මපඩදු 
විදුලි බිඳවැටීේවල දී පෙණක් භඩවිතඩ කරන විදුලි ජනක හැර 
විදුලිය නිෂප්ඩදනය කිරීමේ ඒකක, වැඩි පිරිපහදු ධඩරිතඩ සහිත ජල 
පිරිපහදු පද්ධති , වැඩි මයදවුේ ධඩරිතඩ සහිත දඩහක ,අපසන්දන 
(කඩර්මික මහෝ ෙළ ) පිරිපහදු පද්ධති සඳහඩ පහසුකේ ලබඩමදන 
මගඩ්නැගිලි සහ ඉදකිරීේ 
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ගෘහස්ථ කර්ෙඩන්ත  අත්කේ හඩ සේප්රදඩයික පරිසරයට හඩනිදඩයක මනඩවන නිෂ්පඩදන 
කර්ෙඩන්ත 

ම
ස්
ව
ඩ ක

ර්ෙ
ඩන්
ත
 

වඩහන මස්වඩ 
ෙධයස්ථඩන  වඩහනවල න්ත්ු කටයුු සඳහඩ මස්වඩ සපයනු ලබඩ ස්ථඩන 

වඩහන අලුත් වැඩියඩ 
ෙධයස්ථඩන අනුරු /අබලන් වූ වඩහන අළුත්වැඩියඩ කරනු ලබන ස්ථඩන  

කුලී රථ මස්වඩ 
ෙධයස්ථඩන 

තෙඩට අයත් මහෝ බද්දට ගත් වඩහන මවනත් අයමේ අව යතඩ 
සඳහඩ කුලී පදනෙ ෙත වඩහන සපයනු ලබන ස්ථඩන 

මලඩන්්රි/ඇඳුේ පිරිසිදු 
කිරීමේ ස්ථඩන 

යන්ත්රඩනුසඩරමයන් මරද මස්දීේ, මේලීෙ සහ සැකසුේ කිරීෙ 
සඳහඩ වන ස්ථඩන 

ඇඹරුේහල් / ී මෙෝල්  යන්ත්රඩනුසඩරමයන් ආහඩර ද්රවය ඇඹරීෙ,මපඩු හැරීෙ සිදු කරනු 
ලබන ස්ථඩන 

ඉමලඩක්මට්රඩනික 
උපකරණ අලුත්වැඩියඩ 
ෙධයස්ථඩන 

- 

උ
ප

ශ
ය

ෝගී
ත

ා 
ශ

ස
ේව

ා දුේරිය සහ බස් අාංගන/ 
නැවුේමපඩළවල් දුේරිය සහ බස් රථ ගඩල් කිරීෙ සදහඩ පවත්නඩ ස්ථඩනයකි . 

 

ළෙඩ උදයඩන 
)Children Park ) 

ළෙඩ ප්රජඩව ආවරණය වන පරිද ක්රි්ඩ පහසුකේ ,විමේක ප්රමද්  
සහිතව ඉදකළ ප්රමද්  සහ උදයඩන ප්රමද්  මේ යටතට ගැමන්. 

උදයඩන  
(Park) 

ප්රජඩව ආවරණය වන පරිද මපඩදු සහ පුද්ගලික රථවඩහන ෙගින් 
ළඟඩ විය හැකි විමනෝදය සඳහඩ එහි ඇවිදීෙට මහෝ ළෙයින්ට එහි 
මසල්ලේ කිරීෙට හැකි වන පරිද විම ්ෂමයන් සකසඩ ඇති 
වැටවල් මහෝ බිත්ති වලින් වටී ඇති තණමකඩළ හඩ ගස් සහිත 
වි ඩල භූමි මේ යටතට ගැමන්. 

භූ දර් න ප්රමද්   

ගෘහස්ථ ක්රි්ඩ 
ෙධයස්ථඩන 

යේ මගඩ්නැගිල්ලක් ුල ක්රි්ඩ කටයුු සඳහඩ අව ය පහසුකේ 
වලින් සෙන්විත ක්රි්ඩ කරනු ලබන ස්ථඩන 

සිනෙඩ  ඩලඩ විමනෝදඩස්වඩදය මවනුමවන් චිත්රපට නැරඹීෙ සඳහඩ වන 
ශ්රවනඩගඩර පහසුකේ සහිත මගඩ්නැගිලි 

සෙඩජ  ඩලඩ  විමනෝදඩස්වඩදය උමදසඩ මද්ශීය විමද්ශීය ෙධයසඩර අමලවිසැල් 
සහිතව අමනකුත් සෙඩජ පහසුකේ සපයන ෙධයස්ථඩන 

කලඩගඩර / 
මකෞුකඩගඩර 

කලඩ කෘති මහෝ ඓතියඩසික භඩණ් වැනි රසවත් හඩ වටිනඩ 
වස්ූන් වි ඩල ප්රෙඩණයක් තබඩ, අධයයනය කර ෙහජනයඩට 
ප්රදර් නය කරන මගඩ්නැගිල්ලකි . 

එළිෙහන් රාංග  ඩලඩ විවෘත මේදකඩවක් සහිත ආසනවලින් සෙන්විත ස්ථඩන 
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ඉදකිරීේ සහිත සත්ත්ව/ 
වගඩ මගඩවිමපඩළවල් 

යේ භූමියක් ුළ ඉදකරන ලද මගඩ්නැගිලි ුල මහෝ ඉන් 
පරිබඩහිරව මිනිස් පරිමභෝජනය සඳහඩ මභෝග වගඩ කිරීෙ මහෝ 
සුන් ඇති කිරීෙ සඳහඩ භඩවිතඩ කරනු ලබන ස්ථඩන 
 
 
 

 

 

 

 
මූලඩශ්ර 
අාංක 1533/16 - 2008.01.25 - බලපත්ර ලබඩගැනීෙට අව ය වූ නියමිත කටයුු,1980 අාංක     

47 දරන ජඩතික පඩරිසරික පනත 

Urban PORS Hierarchy – UDA 

Department of Census & Statistics – Sri Lanka  
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ඇමුණුම් 19   - කලාප සාංගුණකය ගණනය කිරීශම් �යාවලිය 

 
ඝනත්ව කලඩප වි ්මල්ෂණයට අනුව හදුනඩගත් කලඩප සදහඩ කලඩප සාංගුණකය පහත මපන්නුේ කරන 
සමීකරණයට අනුව  ගණනය කරන ලදී.  
 
කලාප සාංගුණකය = අනාගත සාංවර්ධනය සදහා අව ය කරන ඉ්ම් ප්රමාණය  

 සාංවර්ධනය කළහැකි ඉ්ම් ප්රමාණය  
 
අනඩගත සාංවර්ධනය සදහඩ අව ය කරන ඉ්ේ ප්රෙඩණය ගණනය කිරීෙ,  
 
අනඩගත සදහඩ අව ය කරන ඉ්ේ ප්රෙඩණය ගණනය කිරීමේදී ඒ ඒ කලඩපයන්ට අදඩලව 2030 වර්ෂය වනවිට 
බලඩමපඩමරඩත්ු විය හැකි ජනගහනය හඩ සාංසරණ ජනගහනයට අනුව ගණනය කරන ලදී. ඒ අනුව, 
මන්වඩසික ජනගහනයට අදඩලව එක මිනිමසකුට අව ය කරන ඉ්ේ ප්රෙඩණයත් , සාංසරණ ජනගහනයට 
අදඩලව, වඩණිජ, මස්වඩ, හඩ මවනත් අව යතඩවයන්ට අදඩලව මස්වඩ ලබඩදීෙට හඩ මස්වඩ ලබඩගැනීෙට 
පැමිමණන ජනගහනයට අදඩලව  අව ය කරන භුමි ප්රෙඩණය මවන මවනෙ ගණනය කරන ලදී.   

 
ඒ අනුව පහත පරිද මන්වඩසික හඩ සාංසරණ ජනගහනය ගණනය කරන ලදී.  

 
සාංසරණ ජනගහනය ගණනමේදී , කලඩපයන්ට අදඩලව ක්රෙමයන්, යටිතලපහසුකේ දැනට ලබඩදී ඇති හඩ 
අනඩගතමේ ලබඩදීෙට  මයෝජන ී ඇති ආකඩරය ( ප්රමේ  ෙඩර්ගයන් ලබඩදී ඇති ආකඩරය, නලජල පහසුකේ, 
අපජල බැහැරකිරීමේ පද්දතිවලට සේබන්ද කිරීමේ ඇති හැකියඩව, වැසි ජලය බැසයඩමේ ෙනඩ පද්දතියක් 
තිබීෙ ) අනුව 2030 වර්ෂය වනවිට මෙෙ නඩගරික කලඩප ුල බලඩමපඩමරඩත්ු වන මන්වඩසික,වඩණිජ , 
මස්වඩ හඩ මවනත් සාංවර්ධනයට අනුව පැමිමණන සාංසරණ ජනගහනය ගණනය කරන ලදී.  
 
අමප්තක්ිත සාංවර්ධනය කලයුු භුමි ප්රෙඩණය ගණනය කිරීෙ.  
 

 
කලාපය 

පුශරෝකථ
න 

ශේවාසික හා 
ඒ ආශ්රිත 

අශේක්ෂිත 
සාංසරණ 
ජනගහනය 

ශේවාසික ශනාවන 
(වාණිජ, ආයතනික 
හා ශවනත්  ) 

ශේවාසික 
ජනගහනය 

ශේවාසික 
ජනගහනය 
සදහා අව ය 
ඉ්  (වර්ග 
මීටර්) 

ශේවාසික 
ශනාවන 
ජනගහනය 

ශේවාසික ශනාවන 
ජනගහනය සදහා 
අව ය ඉ්  (වර්ග 

මීටර්) 

විම ්ෂවඩණිජ කලඩපය 200 12,936 30,000 600,000 

වැව ආ�ත සාංචඩරක හඩ විම ්ෂ 
මන්වඩසික කලඩපය 

2,450 159,480 60,000 1,800,000 

මසෞඛයආරක්ෂණ කලඩපය 1,450 94,386 40,000 1,200,000 

විම ්ෂ සාංක්රෙණික කලඩපය 1,550 100,895 50,000 1,500,000 

මිශ්ර සාංවර්ධන කලඩපය 36,100 2,358,880 110,000 3,300,000 

මිශ්ර සාංවර්ධන කලඩපය 02 59,700 4,263,402 70,000 2,100,000 

මිශ්ර සාංවර්ධන පර්යන්ත කලඩපය 7,950 517,495 50,000 1,500,000 

මිශ්රමන්වඩසික කලඩපය 45,620 3,257,896 30,000 900,000 

කර්ෙඩන්ත කලඩපය 1,800 128,058 45,000 1,350,000 

අඩු ඝනත්ව මන්වඩසික කලඩපය 24,696 1,508,119 15,000 450,000 

එකුව  248,031 12,401,547 500,000 14,700,000 
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මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
කලඩප සාංගුණකය ගණනය කිරීෙ.  
 

අනු 
අාංකය 

කලඩපය 

අමප්තක්ිත 
සාංවර්ධනය 
කලයුු භුමි 
ප්රෙඩණය 

සාංවර්ධනය 
කලහැකි  
භුමි 

ප්රෙඩණය 

කලඩප 
සාංගුණකය 

   (වර්ග මීටර්) (වර්ග මීටර්) 

01 විම ්ෂ වඩණිජ කලඩපය 612,936 209,411 - 

02 
වැව ආ�ත සාංචඩරක හඩ විම ්ෂ මන්වඩසික 
කලඩපය 1,959,480 849,494 2.50 

03 මසෞඛයආරක්ෂණ කලඩපය 1,294,386 470,305 2.75 

04 විම ්ෂ සාංවර්ධන කලඩපය 1,600,895 559,727 2.75 

05 මිශ්ර සාංවර්ධන කලඩපය 5,658,880 2,162,375 2.75 

06 මිශ්ර සාංවර්ධන කලඩපය 2 6,363,402 2,745,311 2.50 

07 මිශ්ර සාංවර්ධන  පර්යන්ත කලඩපය 2,017,495 1,101,131 2.00 

08 මිශ්ර මන්වඩසික කලඩපය 4,157,896 3,614,184 1.25 

09 කර්ෙඩන්ත කලඩපය 1,478,058 737,852 2.00 

10 අඩු ඝනත්ව මන්වඩසික කලඩපය 1,958,119 2,392,176 1.00 

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 
 
පහත නිර්නායකයේ හා උපකල්පන කලාප සාංගුණකය ගණනය කිරීම සදහා උපශයෝගී කරන 
ලදී.  
 

• 2030 වර්ෂය සදහඩ අමප්තක්ිත මන්වඩසික ජනගහනය  248,000 

• 2030 වර්ෂය සදහඩ අමප්තක්ිත සාංසරණ  ජනගහනය 500000 පෙණ වන බව උපකල්පනය කර  

ඇත.  

• අනඩගත සාංවර්ධනයට  අව ය කරන ෙඩර්ග සදහඩ සාංවර්ධනය කලහැකි  භුමි ප්රෙඩණමයන්  

20% ක ප්රෙඩණයක් මවන්කර ඇත.  

• නඩගරික කලඩපය ආවරණය වන කලඩප 10ය ුල 2030 වසර වනවිට ඉ්ේ සාංවර්ධනය  

ීමේ ප්රවණතඩවය හඩ ඉ්ේ කැබලි ආවරණය පහත ආකඩරයට මගන ඇත.  
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කලාපය 
ඉ්ම් සාංවර්ධනය වීශම් 

ප්රවණතාවය 
(ප්රති ත) 

ඉ්ම් කැබලි ආවරණය 
(ප්රති ත) 

විම ්ෂවඩණිජ කලඩපය 1.00 0.80 

වැව ආ�ත සාංචඩරක හඩ විම ්ෂ මන්වඩසික 
කලඩපය 

0.70 0.50 

මසෞඛයආරක්ෂණ කලඩපය 0.90 0.80 

විම ්ෂ සාංවර්ධන කලඩපය 0.75 0.80 

මිශ්ර සාංවර්ධන කලඩපය 0.65 0.72 

මිශ්ර සාංවර්ධන කලඩපය 2 0.25 0.65 

මිශ්ර සාංවර්ධන කලඩපය 0.30 0.65 

මිශ්ර මන්වඩසික කලඩපය 0.15 0.50 

කර්ෙඩන්ත කලඩපය 0.50 0.80 

අඩු ඝනත්ව මන්වඩසික කලඩපය 0.10 0.50 

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
 
 
අශේක්ෂිත සාංවර්ධනය කලයුතු භුමි ප්රමාණය ගණනය සදහා ශේවාසික ජනගහනය හා     
සාංසරණ ජනගහනය උපශයෝගිශකාටශගන ඇත.  

 
• මන්වඩසික ජනගහනය සදහඩ අව යකරන ඒකපුද්ගල ඉ්ේ ප්රෙඩණය ව.මි. 50 වන අතර සාංසරණ 

ජනගහනය සදහඩ අව යකරන ඒකපුද්ගල ඉ්ේ ප්රෙඩණය ව.මි. 20  මලසද උපකල්පනය කර ඇත. 
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ඇමුණුම් 20   ඝනත්ව කලාප හදුනා ගැනීම 

 
විභවතඩ වි ්මල්ෂණය (Potential Analysis) පඩරිසරික සාංමේදී කලඩප වි ්මල්ෂණය (Environmental 
Sensitivity Analysis)  මන්වඩසික කලඩප සඳහඩ මයෝගයතඩ භූමි වි ්මල්ෂණය (Livability Analysis) යන 
වි ්මල්ෂණයන් උපරිපතනය කිරීෙ (Overlay) ුළින් ලබඩගත් ප්රිඵලයට අනුව කුරුණෑගල ප්රමද් මේ 
ඝණත්ව කලඩප හදුනඩමගන ඇති අතර, එෙ කලඩප වලට අනුව කුරුණෑගල නඩගරික බල ප්රමද් ය ු ල 2030 
වර්ෂය සදහඩ �යඩකඩරකේ ෙත පදනේ වන කලඩප හදුනඩමගන ඇත.  
  

විභවතා  වි ේශල්ෂණය  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය (වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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වාසයට සුදුසු කලාප වි ේශල්ෂණය  

 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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පාරිසරික සාංශේදිතා කළාප වි ේශල්ෂණය  
 

 

මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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කළාප වි ේශල්ෂණය 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මුලඩශ්රය : නඩගරික සාංවර්ධන අධිකඩරිය(වයඹ පළඩත් කඩර්යඩලය) - 2020  
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ඇමුණුම 21   අනුමත භාවිතයේ 

භාවිතය 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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න
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ල
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ය

 

වි
ශ
 
ේෂ

   
ස
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ර්ධ
න
 ක
ල
ාප
ය

 

මි
ශ්ර

 ස
ාංව
ර්ධ
න
 ක
ල
ාප
ය
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 ස
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ර්ධ
න
 ක
ල
ාප
ය
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මි
ශ්ර

 ස
ාංව
ර්ධ
න
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ර්ය
ේ
ත
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ල
ාප
ය

 

මි
ශ්ර

 ශ
ේ
ව
ාසි
ක
 ක
ල
ාප
ය

 

ක
ර්ම
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ත
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ල
ාප
ය

 

අඩු
 ඝ
න
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ව
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ේ
ව
ාසි
ක
 

ක
ල
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ශ
ේ
ව
ාසි
ක

 

තනි නිවඩස ඒකක ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

නිවඩස සාංකීර්ණ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ෙහල් නිවඩස   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

මන්වඩසිකඩගඩර  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

නිල නිවඩස/මස්වක නිවඩස  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

වැඩිහිටි/ආබඩධිත නිවඩස  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ළෙඩ නිවඩස  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

දවඩ සුරැකුේ ෙධයස්ථඩන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ශ
ස
ෞඛ
ය 

වවදය ප්රතිකඩර හඩ උපමද් න 
මස්වඩ ෙධයස්ථඩන 

 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ü ✓ 

ළෙඩ හඩ ෙඩතෘ සඩයන ෙධයස්ථඩන  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

මරෝහල්   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

මපෞද්ගලික මරෝහල්   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ප්රඩථමික වවදය ප්රතිකඩර ඒකක   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓   

සත්ව සඩයන හඩ ප්රතිකඩර 
ෙධයස්ථඩන 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ආයුර්මේද වවදය ෙධයස්ථඩන   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ඔසුසල් /  රසඩයනඩගඩර මස්වඩ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

අධ
යා
ප
න

 

ූර්ව ළෙඩවිය සාංවර්ධන 
ෙධයස්ථඩන 

 ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

මපෞද්ගලික උපකඩරක පාංති    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

මවනත් අධයඩපන ෙධයස්ථඩන    
(කලඩයතන/රාංගඩයතන/) 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ජඩතයන්තර පඩසල්     ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ප්රඩථමික අධයඩපන ෙධයස්ථඩන         ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ද්විතීක අධයඩපන ෙධයස්ථඩන         ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

තෘතීය අධයඩපන ෙධයස්ථඩන         ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

කඩර්මික පඩසල්/වෘත්තීය පුහුණු 
ෙධයස්ථඩන 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

පර්මේෂණ හඩ සාංවර්ධන 
ෙධයස්ථඩන 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 භාවිතය 1  2  3  4 5  6  7  8  9 10  
ආ

ය
ත

න
 

තනි ඒකක කඩර්යඩල 
(රඩජය/අර්ධ රඩජය/මපෞද්ගලික) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

කඩර්යඩල සාංකීර්ණ (රඩජය/අර්ධ 
රඩජය/මපෞද්ගලික) 

   ✓ ✓ ✓ ✓    

බැාංකු රක්ෂණ හඩ මුලය ආයතන ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
ස්වයාංක්රිය මුදල් ගණුමදනු 
ෙධයස්ථඩන ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ස
ම

ාජ
 ශ

ස
ේව

ා 

ප්රජඩ සාංවර්ධන ෙධයස්ථඩන     ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
සෙඩජ හඩ සාංස්කෘතික 
ෙධයස්ථඩන 

 ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ආගමික ෙධයස්ථඩන      ✓  ✓  ✓ 
ශ්රවනඩගඩර හඩ සේෙන්ත්රණ 
 ඩලඩ 

   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

පුස්තකඩල  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

පුනරුත්තඩපන ෙධයස්ථඩන  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ආදඩහනඩගඩර      ✓    ✓ 

සුසඩන භුමි      ✓ ✓ ✓  ✓ 

ව
ාණි

ජ
 

මවළඳසැල්/ පඩරිමභෝගික ද්රවය 
අමලවිසැල් ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

සුපිරි මවළඳසැල් ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

සඩප්තපු සාංකීර්ණ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

මභෝජනඩගඩර ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
ෙැණික් හඩ ස්වර්ණඩභරණ 
ෙධයස්ථඩන ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

විවෘත මවළඳසැල් ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ගුදේ     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

මතඩග ගබ්ඩ     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

පඩරිමභෝගික මස්වඩ ෙධයස්ථඩන 
(මකඩණ්ඩකැපීේ/රූපලඩවනයඩ
ගඩර/ඡඩයඩරූපඩගඩර     

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ෙස් හඩ ෙඩළු අමලවිසැල්     ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

සැකසු  ෙස් හඩ ෙඩළු අමලවිසැල් ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

රටබීෙ  අමලවිසැල් ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

මගඩ්නැගිලි ද්රවයඅමලවිසැල්    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ඉන්ධන පිරවුේහල්   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ඉන්ධන පිරවුේහල් හඩ මවළඳ 
සාංකීර්ණ 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

ඉන්ධන පිරවුේහල් හඩ වඩහන 
මස්වඩ ෙධයස්ථඩන 

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ගෑස් පිරවුේහල් හඩ විදුලි 
ආමරෝපන ෙධයස්ථඩන     

  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

මගඩ්නැගිලි ෙත විදුලි සාංමද්  
කුළුණු ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

සන්නිමේදන කුළුණු     ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

බහු ෙහල් රථගඩල් ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

විවෘත රථගඩල් ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

රථවඩහන ප්රදර් නඩගඩර   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

අවොංගලය ඩලඩ   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
අවොංගලය ඩලඩ උත්සව ඩලඩ 
සෙග   

  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
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 භාවිතය 1 2 3
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ස
ාංච

ාර
ක

 
නිවඩඩු නිමක්තන ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ආගන්ුක නිවඩස ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ලැගුේහල්  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

නඩගරික මහෝටල් ✓ ✓  ✓       

සාංචඩරක මහෝටල්  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

i.              කඩෙර 20 ට අඩු  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

සාංචඩරක මහෝටල්   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ii.            කඩෙර 20 – 99 අතර  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

සාංචඩරක මහෝටල්  
 

✓ 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

✓ 
iii.           කඩෙර 100 සහ 100 
ට වැඩි  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

සාංචඩරක මතඩරුරු ෙධයස්ථඩන     ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

කබඩනඩ මහෝටල්   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
ආයුර්මේද පාංච කර්ෙ 
ෙධයස්ථඩන    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

නි
ෂ

ේප
ාද

න
 ක

ර්ම
ාේ

ත
 

ගෘහස්ත කර්ෙඩන්ත ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
සිමෙන්ති මකඩන්ක්රිට්ට් පිඟන් ෙැටි 
ආ�ත  නිෂ්පඩදන 

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ෙැටි ආ�ත  නිෂ්පඩදන 
කර්ෙඩන්ත 

    ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

පතල් හඩ කැ�ේ ආ�ත  
නිස්සඩරණ කර්ෙඩන්ත  

        ✓  

මලෝහ නිෂ්පඩදන හඩ වඩත්ු 
ආ�ත  නිස්සඩරණ කර්ෙඩන්ත  

        ✓  

මතල් පිරි පහදු හඩ ඛණිජ මතල් 
ආ�ත  රසඩයනික ද්රවය සහ 
ආසවන කර්ෙඩන්ත  

        ✓  

රසඩයන ද්රවය, මපඩලිතීන්, 
ප්තලඩස්ටික්,රබර් සහ �දුරු ආ�ත  
කර්ෙඩන්ත  

        ✓  

ස්වභඩවික මකද ආ�ත  
නිෂ්පඩදන  

     ✓   ✓ ✓ 

මරදපිළි, ඇඳුේ පැළදුේ සහ 
සේභඩණ් නිෂ්පඩදන  

     ✓   ✓ ✓ 

විදුලි සහ ඉමලක්මට්රඩනික  
භඩණ් ආ�ත  කර්ෙඩන්ත  

        ✓  

බර යන්මත්රෝපකරණ සහ 
එකලැස් කිරීමේ කර්ෙඩන්ත  

        ✓  

ක්දඩසි නිෂ්පඩදන සහ 
මුද්රණ කටයුු ආ�ත  කර්ෙඩන්ත  

     ✓   ✓ ✓ 

දැව / දැව භඩණ් සහ ගෘහ 
භඩණ් නිෂ්පඩදන කර්ෙඩන්ත  

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ආහඩර සහ ෙධයසඩර රහිත පඩන 
කර්ෙඩන්ත  

     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ෙධයසඩර /මද්ශීය ඹෞෂධ ස්ීු 
සහ සඩරයන් ආ�ත  නිෂ්පඩදන 
කර්ෙඩන්ත  

        ✓  

ප්රතිචක්රියකරණ �යඩකඩරකේ 
ආ�ත  කර්ෙඩන්ත  

        ✓ ✓ 

කර්ෙඩන්ත ආ�ත  යටිතල 
පහසුකේ සේපඩදත ෙධයස්ථඩන  

        ✓  
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 භාවිතය 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

අඹරුේහල් ✓    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

කුලී රථ මස්වඩ ෙධයස්ථඩන ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
මලඩන්ි/ඇදුේ පිරිසිදු කරන 
ෙධයස්ථඩන ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

වඩහන අලුත්වැඩියඩ ෙධයස්ථඩන  
    

✓  ✓ ✓   

i.              සැහැල්ලු වඩහන ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

✓ 

  ✓  ✓ ✓  

ii.            බර වඩහන     ✓ ✓ ✓ ✓  

�ීල් යුරුපැද  අලුත්වැඩියඩ 
ෙධයස්ථඩන 

    ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ඉමලක්මට්රඩනික් උපකරණ  
අලුත් වැඩියඩ ෙධයස්ථඩන 

  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

වි
ශ

ේ
ක

 හ
ා වි

ශ
න

ෝද
 ක

ට
යු

තු
 

ළෙඩ උදයඩන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

උදයඩන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

භූ දර් න ප්රමද්   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

නැරඹුේ ෙධයස්ථඩන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

සිනෙඩ ඩලඩ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    

සෙඩජ ඩලඩ  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    

කලඩගඩර/මකෞුකඩගඩර  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

එළිෙහන් රාංග ඩලඩ  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ගෘහස්ත ක්රි්ඩ ෙධයස්ථඩන  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

ක
ෘෂි

 ක
ාර්

මි
ක

  

සත්ත්ව/වගඩ මගඩවිපලවල්          ✓ 

 
 
මුලාශ්ර  
අාංක 1533/16 - 2008.01.25 - බලපත්ර ලබඩගැනීෙට අව ය වූ නියමිත කටයුු, 1980 අාංක 47 දරන 
ජඩතික පඩරිසරික පනත 
Urban PORS Hierarchy – UDA 
Department of Census & Statistics – Sri Lanka  
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