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ියු� ිික් ඇිිි. 

ෙ�� රකාශය නාගික ංංව්ධන අිකාිය ිි් රකාශයට ප් ෙකේ. ෙ�� රකාශය, ං්ූ්ණෙය්� ොෝ ෙකාටං් ෙ�� අිකාිෙ� ූ්ව අු�ැියි් ෙංාරව 
රිරකාශනය ිී�, ිිී�, ෙ�ාා ාැී�, ිිං අවංරයි් ෙංාරව ිටප් ිී� ොෝ නීන ංා්ෂික ර� ාරාා ංැිගං ිී�, ෙ�ාාාැී� ොෝ ෙවළා 
අරුණ් ංඳාා ෙයාාා ගැී� ිු ෙනාකළ ුුය.

රාොශය

නාගික ංංව්ධන අිකාිය - ී ංංකාව
6 වන 7 වන  ාා 9 වන �ාං, ෙං්ිිපාය අියර I,
�්ංරු්ං,  ී ංංකාව.
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ුරකථන අංක - + 94112 873 637
රකාශනය 2021

ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030, l  වන ෙකාටං, ll වන ෙකාටං ංා  lll ෙකාටං වශෙය් රධාන ෙකාට් ුනි් ං�්ිං ෙ�. පළුවන ෙකාටං ං�්ිං 
ව්ේ ංංව්ධන ංැංැ්ේ පුි�, ූික අධ�යන, ංැංැ්ේ අවශ�ංාවය, ංැංු් රාුව,  SWOT ි්ේෂණය ංා ංැංැ්�ය. ොවන ෙකාටං 2021–2030 කාං 
පි්ෙ�ාය ංඳාා ංැංු් ී�ාවට අාාං ංැංු් ාා ෙගාඩනැිි ියා�ංා ංා කංාීකරණ ියා�ංා වි් ං�්ිං ෙ�.  lll ෙකාටං  කංාප ී�ා �ාි් ඛ්ඩාංක 
ංා ියු ඇුු් වි් ං�්ිං ෙ�.

ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030 ංක් කර ඇ්ේ �්නාිර පළා් අංශය ිිි.

අී්ෂණය

වරං් වා්ු ිා�ාඥ ා්ෂා් ා ි්වා සාාපි, ාා.සං.අ., නගර ි්�ාණ ි්ී එ්. ී. ේ. රණීර අයය්ෂ ජාාා් - ාා.සං.අ., නගර ි්�ාණ ි්ී   
එ්. ඒ. ායාන්ා අිේ�ක අයය්ෂ ජාාා් - ාා.සං.අ., නගර ි්�ාණ ි්ී එ්. ී. රණුංග ිේ�ෝජය අයය්ෂ ජාාා් (සැලු්) - ාා.සං.අ., ීිඥ  
ී. ජයව්ධන උපේේශක (ීි) - ාා.සං.අ., නගර ි්�ාණ ි්ී ියාි නවර්න - අයය්ෂ (උපා�ාා�ික සැලු්) ාා.සං.අ.

ංැැු් ා්ාොය�

නගර ි්�ාණ ි්ී ායාි ැැ්ි් ෙ�නිය අයය්ෂ (ඉඩ්) - ාා.සං.අ., ී. එ්. රංි් ිේ�ෝජය අයය්ෂ (සැලු්) - ාා.සං.අ., ී. ී. ී. ජය�ාි ජයව්ධන ිය 
ාගා ි�ාාණ ි්ී - ාා.සං.අ., ශාිකා ු�නපාං ිය ාගා ි�ාාණ ි්ී - ාා.සං.අ., ෙ�ානාි ූපිංා ෙ�නිය ාගා ි�ාාණ ි්ී - ාා.සං.අ.,  
ඊ. එ්. ී. ේ. ඒකනායක ිය ාගා ි�ාාණ ි්ී - ාා.සං.අ., ංුි ජයෙකාි ිය ාගා ි�ාාණ ි්ී - ාා.සං.අ., �ුශා ෙං්නෙකා් ෙ�නිය ාගා ි�ාාණ 
ි්ී - ාා.සං.අ.

ංාොය ා්ාොය් - නොගිා ංංව්ධන අිාොිය

උපාය�ා්ික ංැංු් අංශය - නා.ංං.අ (අී්ෂණය, ියා�ය ංා ගැං් ිී�)
පිංර ාා ු ා්ශන අංශය - නා.ංං.අ (PORS,DRR, ංංර්ෂණය, ංං්කෘික ාා උු� ංැංු් ංක් ිී�)
ුෙගෝීය ෙංාරුු ප්ධි  අංශය - නා.ංං.අ. (ුෙගෝීය ෙංාරුු ා්ං ංැපී� ංා ංා්ෂික ංාාය ංැපී�)
ප්ෙ�ෂණ ාා ංංව්ධන අංශය - නා.ංං.අ.( නව ංා්ෂික ර� ාු්වාී� ංඳාා ාැුව් ිීේ වැඩ ංටා් පැවැ්�)
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රණා�ය

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ංැකී�, නොගික ංංව්ධන අිකොිො� බ්නොිර පාෝ අංශො� 
ූික අී්ෂණය යටෝ ිු ිය. රොේශො� ජනාොවට පොිංික, ං�ොීයය, ආ්ික ාො ො�ෞික වශොය් 
ිරංොර ංංව්ධනය් ැගො කරී� ො�ි අරුණි. ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 අිගු ජනොිපි 
ොගෝාො�ය රොජප්ෂ �ැිු�ොො� “රට ාදන ොංෞ�ොගයො� දැ්� ”රිප්ි රකොශයට අුව ංක් කර ඇා.

ො�ිී 1982 අංක 04 දරණ පනා �ි් ංංොශෝධනය කරන  ැද 1978 අංක 41 දරණ නොගික ංංව්ධන අිකොි 
පනෝ ි ි ි ධොන යටෝ ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030  ංඳාො අු�ැිය ැබොී� ි ු කර  ැද නොගික 
ංංව්ධන ාො ිවොං ංංව්ධන ිෂය�ොර ගු අ�ොාය �ි්ද රොජප්ෂ �ැිු�්ට අිකොිො� ොගෞරවීය 
්ුිය ුදකර ිිු.

ාවද ො�� ියොවිො�ී අවශය �ගොප්ී� ාො ංාොය ැබොු් නොගික ංංව්ධන, ොවරා ංංර්ෂණ,  
අපරව බැාැරී� ාො රජො පිරාො කටුු ිිබද ගු රොජය අ�ොාය ආාෝය නොැක ොගොඩො�වො �ැිු�ො  
ංා නොගික ංංව්ධන ාො ිවොං අ�ොායොංශො� ො�ක් ිිි�� ොපෝරො �ාාො ොවා අිකොිො� ්ුිය 
ුදොකොට ිිු. ො�ොරුව �ා නගර ං�ොො� නගරොිපිු�ො ංා ිැධොී්,  ො�ොරුව  රොොේීය ො�ක් ාො  එ� 
කෝයොැො� ියු� ිැධොී්ට් ො�ිී  ංැැු් ක්ඩොය� ාො නොගික ංංව්ධන අිකොිය ොවුොව් 
්ුිය රකොශ කරු.

ිො�ෂොය් ො�� ංැැැ්� ංක් ිී� ංඳාො ෛධ්යය ාො �ගොප්ී� ැබොු්  නොගික ංංව්ධන අිකොිො�  
ගු ං�ොපි  වරැ් වෝු ි දයොඥ ා්ෂෝද ි �වො �ාාොට, අධය්ෂ ජනරො�, නගර ි ්�ොණ ි �ී එ්.ී.ෝ.
රණීර �ාාොට , අිෝක අධය්ෂ ජනරො�, නගර ි්�ොණ ි�ී එ්.ඒ.දයොන්ද �ාාොට, ිොයෝජය අධය්ෂ 
ජනරො� (ංැැු්), නගර ි්�ොණ ි�ී, එ්.ී.රණුංග �ාාොට, අධය්ෂ (බ්නොිර පාොා, නගර ි්�ොණ 
ි�ී එ්. ඒ .එ් . එ්  ි �ශංක �ාාොට, නොගික ංංව්ධන අිකොිො� උපොේශක (ීි)  ී ිඥ ී . ජයව්ධන  
�ා්ියට ාො උපොය �ෝික ංැැු් අංශො� අධය්ෂ, නගර ි්�ොණ ි�ී ියොි නවර්න �ා්ියට 
අිකොිො� ්ුිය ුදකර ිිු.

අවංොන වශොය් පොිංික ාො ු ද්ශන අංශො� අධය්ෂ වරැ් ුද්ශන ගෘා ි්�ොණ ි�ී ී.ෝ.ඊ. 
කුපාන �ා්ියට ාො එ� අංශො� ියු� ිැධොී්ට්,  ුොගෝීය ොාොරුු පේධි අංශො� අධය්ෂක, 
නගර ි ්�ොණ ි �ී ො�.ී.එ්.ොංෝ�ෝකර �ා්ිය ාො එ� අංශො� ි යු� ි ැධොි්ට් උපොය �ෝග ංැැු් 
අංශො� ියු ිැධොී් ඇුු ංාය ු් නොගික ංංව්ධන අිකොිො� ියු ිැධී්ට් ංැැු් ක්ඩොය� 
ොවුොව් ්ුිය ුද කරොනු.
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ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
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ගු අ�ාං�ු�ාෙ� ෙපරවාන

1978 ි  අංක 41 දරණ නොගික ංංව්ධන අිකොි පනා යටෝ  නොගික ංංව්ධන 
අිකොිය ිිටවු ැැූ අාර එ�ි් රකොිා නොගික බැ රොේශ ුැ ිි�් 
ංැැු් ංාගා නොගික ංංව්ධනය් ංඳාො ංීය දොයක්වය් ෝ ො�ොොාොා 
වන ිට ද ංපයු ැබි.

රො� ංංව්ධන ියොවියට ී ැංකොො� ංෑ� රොේශයකට� ං�ොන දොයක්වය් 
ංැපොයන ආකොරයට ො�ෞික අවකොශය කෝය්ෂ�ව ාො ඵැදොි ොැං �ොිායට 
ගැී� ුික කරගිි් ුු� ංංව්ධන ංැැු් ංෑ� නොගික ංංව්ධන 
රොේශය් ංඳාො� ංක් ිී�ට කටුු ොයොදො ඇා.

ො�ොරුව නගරය  ි ශොැ ජන ංංායොවකට ෝවො ංපයු ැබි. ඒ අුව ො�ොරුව �ා 
නගර ං�ො ංැැු් බැ රොේශය .ෝවොික ාො වොිජ වශොය් ාවුරට් ෝවො ංපයන නගරය් බවට ප් 
ිී�ට ි �වාොවය් පවී. ඒ අවට රොේශය ංු ් වො�ොික පිංර පේධිය ාො ු රො ි දයෝ�ක විනොක් ංිා 
්ාොන ිිටො ිී� ො�� ි�වාොවය ාවුරට් ඉාා නංවි. ො�� ංංව්ධන ංැැු් �ි් අො�්ෂො කර්ෝ 
ො�ොරුව රොේශය එ� ි�වාොවය රොයෝජනයට ොගන නගරය ංංව්ධනය ිී�ි.

අිගු ජනොිපිු�ොො� ොංෞ�ොගයො� දැ්� රිප්ි රකොශය යාෝාය් බවට ප් කරු ව් නව 
රිනොගීකරණ වැඩංටා් ංිාව ංංව්ධන ංැැැ්� ංක් ිී� ංඳාො වෘ්ීයො�ී්, ිො�ෂඥය්, 
පෝශවකුව් ාො රජොව්ො� ුු� උපොේශනය ං�ි් නීන රො�ෝපොය් ං�ඟ ිි්ා ාෝෂික 
ර�ො�දය් ාො නොවෝ්පොදන රො�ශය්ද ෝ ංදාො ැැී ඇා.

ඒ අුව නොගික ංංව්ධන අිකොිො� ං�ොපිු�ො, අධය්ෂ ජනරො�ු�ො, ංැැු් ක්ඩොය් ාො න් අුි් 
ො�� කෝයය ංෝාක කර ගැී�ට උපකොර කැ නොගික ංංව්ධන අිකොිො� ියු� ිැධොී්ො� ෝවය �� 
අගය ොකොට ංැකි. ාවුරට් අදොැ පාෝ පොැන ආයාන, රොජය ාො ොපෞේගික අංශො� ආයාන ාො ංො�ොනය 
ජනාොවො� ංාොයෝගය ාො දොයක්වය ුි් ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැු් ංෝාකව ියෝ�ක ිී�ට �ග 
ංැැොංු ඇාැි ි�වොං කරි.

�ි්ද රොජප්ෂ (පො.�)
නොගික ංංව්ධන ාො ිවොං අ�ොාය
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ගු රාජ� අ�ාං�ු�ාෙ� ෙපරවාන

ූාන ිරංොර ංංව්ධන අි�ාෝා ංුරො ගැීෝ ි ැංකොො� ුොරෝගොී 
ආයානය් ොැං නොගික ංංව්ධන අිකොිය ංුව ිශොැ වගී�් පැවී ඇා. 
ඒ අුව ගු ිෂය�ොර අ�ොායවරයො ිි් රකොශයට ප් කරන ැද නොගික 
ංංව්ධන බැ රොේශ ංඳාො  අංක 1982 අංක 04 දරණ ංංොශෝිා පනොාි (II 
ොකොටං 8 වන වග්ිය 8අ(1) ) අුව  ංංව්ධන ංැැු් ංක් ිී� අායොවශය 
කුණ්ව ඇා.

ො�ොැං ංක් කරු ැබන  ංංව්ධන ංැැු් ුි් ොංෞ�ොගයො� දැ්ො�ි 
ඇුැ් ූික අො�්ෂොව් වන ඵැදොි ුරවැිොය්, ංුි් ීව්වන පුැ්, 
ුණගුක ං�ොජය් ංා ොංෞ�ොගය�් ොේශය් ොගොඩනැී� ූික වශොය් 

අො�්ෂො කරි. ාවද නොගික ජනාොවො� ආ්ික ්ාොිාොව ඇි කරි් ිි�් රිනොගීකරණ ංැැැ්�් 
ඔ්ෝ නොගික රොේශ ංංව්ධනය ාො ියො�නය යන පර�ෝා ංෝෂෝ කර ගැී�ට ො�� ංංව්ධන ංැැු් 
�ා් ිිවාැ් වු ඇි බවට ි�වොං කරි.

එබැි් ො�� ංැැැ්� ි ිොයැ ි ිෝී ඉාො වගීො�් ා� කෝය�ොරය ඉු කරන ැද ංැැු් ක්ඩොය�ට ාො 
න් අුි් ංාොයෝගය දැ් ූ ංැ�ට ාෘදයොංග� කෘාඥාොවය ිින�න අාර ොංෞ�ොගයො� දැ්ෝ 
අො�්ෂොව් ඉුකර ගැී� ංඳාො ඔබ ංැ�ො� දොයක්වය ැැොබු ඇාැි අො�්ෂො කරි.

ආාෝය නොැක ොගොඩො�වො(පො.�)
නොගික ංංව්ධන, ොවරා ංංර්ෂණ,  
අපරවය බැාැරී� ාො රජො පිරාො කටුු රොජය අ�ොාය
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ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

ගු ංාාපිු�ාෙ� ෙපරවාන

දශක ාාර් ු රොවට ී  ැංකොො� නොගික ංංව්ධන  ංැැු් ංක් ි ී�ට් එ� 
ංැැු් බැෝ�ක ිී�ට් බැය ිි  රධොනා� ආයානය නොගික ංංව්ධන 
අිකොිය ො�.

නොගික ංංව්ධන ංැැු් ුි් රශ්ා, ඵැදොි ාො කෝය්ෂ� ුි පිාරණ 
රටොව් ො�්� පිංරය ුණෝ�ක ොැං කා�නොකරණය ඇුු ්ෝර 
ගණනොව් ආවරණය කරු ැබි. ඒකොබේධ ංැැු් ංක් ිී� ාො ියෝ�ක 
ිී� ුි් නොගික රොේශවැ ාො එි ජනාොවො� ොපොු යා පැවැ්� රව්ධනය 
ාො ියො�නය යන පර�ෝා ුු් පුුවො ගැී� ංඳාො ො�� ංංව්ධන ංැැු් 
ංක් කරු ැබි.

1982 අංක 04 දරණ  නොගික ංංව්ධන අිකොි (ංංොශෝිා) පනෝ II ොකොටං 8අ(1) පිි අ�ොායවරයො ිි් 
නොගික ංංව්ධන  රොේශය් ොැං රකොශයට ප් කරන ැද රොේශය්ි ංංව්ධන ංැැු් ංක් ිී� 
ව්ා�ොන රජො� රිප්ි රකොශය අුව අායොවශය කුණ්ව ඇා.

නොගික ංංව්ධන අිකොිය ංු ො�වැ් ාො රො�ෝපොය් ුි් ංංව්ධන ංැැැ්� ංක් ිීෝී �ු ූ 
අිොයෝගය්ට ඉාො ංෝාකව ුුණ ොදි්  රොේශො� ො�ෞික, ආ්ික, ංො�ොීය ාො පොිංික කුු 
ංැැි�ැට ොගන ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ංදාො වන  ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 වංර ද්වො 
බැෝ�ක වන ොැං ිිොයැ කර ඇා. 

එබැි් ො�� ංැැැ්� ංෝාකව ි� ිි� ංදාො ඇපකැපී කටුු කැ නොගික ංංව්ධන අිකොිො� 
ංැැු් ක්ඩොය් ාො ොනොොය් අුි් ංාොය දැ්ූ ංැ�ට �ොො� ාෘදයොංග� ්ුිය ුදකරන අාර�  ො�� 
ංංව්ධන ංැැැ්� ංක් ිීෝී ියු පෝශවය්ොග් ැද ංීය දොයක්වය ංංව්ධන ංැැැ්� ියෝ�ක 
ිී� ංදාො ද ඉිියට් බැොොපොොරෝු ොවි.

වරැ් වෝු ිදයොඥ ා්ෂෝ ද ි�වො
ං�ොපි
නොගික ංංව්ධන අිකොිය



VII

ගු නගරාිපිු�ාෙ� පිිඩය

�ාොනගර ාො බ්නොිර ංංව්ධන අ�ොායොංශො�, නොගික ංංව්ධන අිකොිය 
�ි් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ංඳාො ංංොශෝිා ංංව්ධන ංැැැ්�් 
ංක් කර ෝ ආකොරොය් ීායොුූැව රකොශයට ප් ිී� ිිබඳව රා�ොය් 
�ො� ාද ිි ්ූිය ිි න�ි.

රොේශො� පවින ගැටු ාො අවශයාොවය් ාුනො ගිි් රොේශො� �ාජන-
ාොවො� ො�්� රො�� ජනාොවො� ුබ ිේිය ංඳාො ො�වැි ංංව්ධන  
ංැැැ්�් ංක් ිී� ිි�් ංංව්ධනය් ංඳාො ඉාො�් ොයෝගය ො�.  
අපො� අදා් ො�්� රොේශො� ෝවො� ොයොදන රොජය  ාො රොජය ොනොවන ආයාන 
කෝයය �්ඩැය, රොේශවොී් ාො ංංව්ධන ආොයෝජකි් යනොී ිිධ අංශ 
ිොයෝජනය වන පිි පෝශවකුව් ං්බ්ධ කර ගිි් ො�� ංංව්ධන 

ංැැැ්� ංක් ිී� අගය කැ ුුය.

රොේශො� ංංව්ධනය ිි�් කරි්, �ාජනාොවො� ුබ ිේිය ංඳාො ො�� ංංව්ධන ංැැැ්� ිි�් ොැං 
ියෝ�ක ිී�ට අවශය ශ්ිය ොනො�දව ැැො�වොි රෝානො කරි.

ං�්ැො� රනෝු
ගු නගරොිපි, 
ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව



VIII

ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

ූ්ිකාව

1978 අංක 41 දරණ පණොාි 3 (1) ංා (2) වග්ිය යටෝ ඕනෑ� රොේශය් නොගික ංංව්ධන රොේශය්  
ොැං රකොශයට ප් ිී� ංඳාො නොගික ංංව්ධන ිෂය �ොර අ�ොායවරයොට බැය ැබො ී ඇා. නොගික 
ංංව්ධන අිකොිො� පණා අුව, 1979 �ෝු 7 ිනැි අංක 26/8 දරණ ිො�ෂ රජො� ගැං� ිො�දනය �ි් 
නොගික ංංව්ධන ිෂය �ොර අ�ොායවරයො ො�ොරුව නොගික රොේශය නොගික ංංව්ධන රොේශය් ොැං 
රකොශයට ප් කො�ය

ො�ොරුව  නගර ංංව්ධන ංැැැ්� 2021 ිට 2030 ද්වො කොැය ආවරණය වන අාර ජනාොවො� රොයෝජනය 
ංඳාො ිරංොර ො�ෞික, ං�ොජ, ආ්ික ාො පොිංික ංංව්ධනය් ාඟො කර ගැීෝ රධොන අරුණ ඇිව 
ංක් කර ඇා. 

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ් 2021–2030 I ොකොටං, 11 ොකොටං ංා III ොකොටං ොැං රධොන ොකොට් ුනි් 
ං�්ිා ො�. ො�ි එන I ොකොටොංි පුි් අධයයනය, ූික අධයයන, ංැැැ්ෝ අවශයාොවය, ංැැු් රොුව, 
SWOT ි�ො�ෂණය ංා ංැැැ්� ිිබද ංොක්ජො කරන අාර, II ොකොටි්  2021–2030 කොැ පි්ො�දය ංඳාො 
ංැැු් ිීෝ ී�ොවට අදොා ංැැු් ාො ොගොඩනැිි ිය�ාො ංා කැොපකරණ ිය�ාො වි් ං�්ිා ො�. 
III වන ොකොටි්  කැොප �ොි් ා්ඩොංක  ංා  ඇුු් ද්වො ඇා.

පාු ොකොටං - පාු පි්ො�දො� ංංව්ධන ංැැැ්ෝ ිෂය පාය, දොයක්වය ැබො ු් ංා උපොේශන ැබො ු් 
පෝ�වකුව් ංා ංැැු් ංක් ිීෝ ියොවිො�ී අුග�නය කා ර�ො�දය පැාැිි ිී� ොකොරි 
අවධොනය ොයොු ොකෝ. ොදවන පි්ො�දය �ි් ො�ොරුව රොේශො� ඓිාොික පුි�, ්ාොීය ි�ො�ෂණය 
ඇුු ො�ෞික, ං�ොජ, ආ්ික ාො පොිංික ං්ද්�ය ිිබඳව ංොක්ාො ොකෝ. ො�� පි්ො�දය කැොීය ාො 
ජොික ං්බ්ධාො ංා ංංව්ධන ියොවිො�ී ඒවොො� වැදග්ක� ි�ො�ෂණය ිී� ංඳාො ොයොදො ොගන ඇා. 
අවංොන වශොය්, ො�� පි්ො�දය ංැැු් ි ීෝ කොැ ී �ොව ු ා ො�� ංංව්ධන ංැැැ්� බැෝ�ක කා ාැි 
ංැැු් රොේශය ී�ො ිී� ිිබඳව ංොක්ාො කරි. ොාවන පි්ො�දය රොාික ාො ේිීික ද්ා ි�ො�ෂණය 
ිීො�් ාුනොග් ංැැු් ්ෝරො� ගැටු ොකොරි අවධොනය ොයොු කරන අාර ො�� ංංව්ධන ංැැැ්� 
අවශය ව්ෝ ඇිද ය්න ංා ො�ොරුව නගර ංංව්ධන ියොවිො�  වැදග්ක� ිිබඳව ංොක්ජො කර ඇා.

ි�වන පි්ො�දය  �ි් ංංව්ධන ංැැැ්ෝ දැ්�, අරුු ංා අි�ාෝා ාො පර�ෝා  ි්ාරෝ�කව 
ංොක්ාො කරි. ප්වන පි්ො�දය ංැැු් ්ෝරො� ශ්ිය, ු්වැාො, ංංව්ධන අව්ාො ංා ා්ජන  
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ංැැු් ියොවිො� ි�ො�ෂණය ුි් ාුනොග් උපොය �ෝග ො�� පි්ො�දො� ි්ාරෝ�කව ංොක්ාො 
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ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

2

1.1. ාැි්ී�

නොගික ංංව්ධන රොේශය්  ොැං රකොශයට ප් කරු ැබන රොේශය්ි ආ්ික, ො�ෞික, 
ං�ොජීය  ාො පොිංික යන අංශ ොකොරි අවධොනය ොයොු කරි්, එ� අංශ රව්ධනය ිී� ාො 
ිි�් ිී� ංඳාො ඒකොබේධ ූ ංැැැ්�් ංක් ිී� ංංව්ධන ංැැැ්�් ංක් ිී� ොැං 
ාැි්ිය ාැක.

1978 අංක 41 දරණ නොගික ංංව්ධන අිකොි පනෝ 3(1) ංා (2) වග්ිො� බැාැ රකොර ය් 
රොේශය් නොගික ංංව්ධන බැ රොේශය් ොැං නොගික ංංව්ධනය ි ිබද ි ෂය�ොර අ�ොායවරයො 
ිි් රකොශයට ප් කරු ැැීය ාැි අාර එෝ රකොශයට ප් කරු ැැු රොේශ ංඳාො ංංව්ධන  
ංැැු් ංක් ිීෝ බැාැ 1982 අංක 4 දරණ නොගික ංංව්ධන අිකොි (ංංොශෝිා) පනෝ 8 II 
අ යටෝ නොගික ංංව්ධන අිකොිය ොවා පැවී ඇා.

1930 ව්ෂො�ී නගර ං�ො බැ රොේශය් ොැං පැවි ො�ොරුව නගරය 1998 ව්ෂො�ී �ා නගර 
ං�ොව් ොැං රකොශයට ප් කර ඇි අාර, 1979 �ෝු �ං 07 ිනැි අංක 26/8 දරණ අි ිො�ෂ 
ගැං� ිො�දනය රකොර නොගික ංංව්ධනය ිිබද ිෂය�ොර අ�ොායවරයො ිි් ො�ොරුව, නොගික 
ංංව්ධන බැ රොේශය් ොැං රකොශයට ප් ොකොට ඇා. ඒ අුව එී බැ රොේශය ංඳාො නොගික 
ංංව්ධන අිකොිය �ි් රා� වරට 2005 – 2020 ංඳාො ිිොයා කරු ැැූ ංංව්ධන ංැැැ්� 
2005 ුි 07 ිනැි අංක 1396/7 දරණ ගැං� ිො�දනය �ි් රකොශයට ප් කර ඇා. 

2005-2020 ංඳාො ංක් කරන ැද ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්ො�ි වැංු කොැය ඉු්  ී�ට 
ආං්නව පැවී�්, රොේශො� නව ො�ෞික, ආ්ික, පොිංික ාො ං�ොජීය අංශ ංඳාො උපොයීී 
�ැිා් ී�ක අවශයාොවය �ුී� ො�ුොව් ො�ොරුව නගරය ංඳාො නව ංංව්ධන ංැැැ්�් 
ංක් ිීෝ කටුු නොගික ංංව්ධන අිකොිය �ි් ආර්� කරන ැි.

1.2. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ ාෝශවාුව්

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� ිිොයැ ිීෝී රධොන වශොය් රොේශො� ංංව්ධන කටුුවැ ිුු 
ියු පෝශවකුව් ං්බ්ධ කර ගැී�ට අදා් කරන ැද අාර ක්�ෝා, පොිංික, ආ්ික, 
පිපොැන ාො යිාැ පාුක් ආි අංශ ිොයෝිා ආයානය්ො� අදා් ාො ොයෝජනො ංංව්ධන 
ංැැැ්� ිිොයා ිී�ට උපොයෝී කර ග්නො ැි. එ� පෝශවකුව් පාා පිි ොපැ ග්වු ැැො�.

ූික පෝශවකු

1. ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව

උපොේශන ආයාන

1. ො�ොරුව රොොේීය �ා ො�ක් කෝයොැය
2. ජන ාො ංංායොො�ාන ොදපෝාෝ්ුව
3. ජොික ො�ෞික ංැැු් ොදපෝාෝ්ුව
4. ජොික වයවංොයක්ව ංංව්ධන අිකොිය
5. �ධය� පිංර අිකොිය
6. ොවරා ංංර්ෂණ ොදපෝාෝ්ුව
7. ී ැංකො ු්ිය ොදපෝාෝ්ුව

01 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන 

ංැංැ්ේ පුි�

ාැි්ී�

ංංව්ධන ංැැැ්ෝ 
ාෝශවාුව්
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8. ජොික ිවොං ංංව්ධන අිකොිය
9. ී ැංකො ඉඩ් ොගොඩිීෝ ාො ංංව්ධනය ිීෝ ංං්ාොව
10. ී ැංකො ග�නොග�න �්ඩැය
11. �ෝග ංංව්ධන අිකොිය
12. ී ැංකො ොටිොකෝ
13. �ාොනගර ාො බ්නොිර ංංව්ධන අ�ොායොංශය
14. ො�ොරුව ොපොි් ්ාොනය
15. ද ොංොිංො ි් ි ් ොරෝාැ- ුනොව
16. ජොික ජැ ං්පොදන ාො ජැොපවාන �්ඩැය
17. ිි� ුව් ෝවො අිකොිය
18. ොගොඩනැිි ොදපෝාෝ්ුව 
19. ජොික ොගොඩනැිි ප්ො�ෂණ ආයානය
20. ඉඩ් පිාරණ රිප්ි ංැැු් ොදපෝාෝ්ුව
21. ො�ොරුව ි�විදයොැය
22. ොකොාඹ ි්ි් ො�ක් කෝයොැය
23. ී ැංකො අපනයන ංංව්ධන �්ඩැය
24. ැංකො ිුි ුේගික ං�ොග�
25. ැංකො ිුිබැ �්ඩැය

අොනු් පෝශවකුව්

1. වු ක්�ෝා ංංග�ය- ො�ොරුව
2. ීොරෝද රා ංංග�ය- ො�ොරුව
3. ොවාඳ ංංග�ය- ො�ොරුව
4. ීවර ංංග�ය- ො�ොරුව

අොනු් ංාොයෝිාො ංැැු් ක්ඩොය් - නොගික ංංව්ධන අිකොිය

1. උපොය�ෝික ංැැු් අංශය 
2. ප්ො�ෂණ ාො ංංව්ධන ඒකකය 
3. ූොගෝීය ොාොරුු පේධි අංශය 
4. පිංර ාො ූද්ශන අංශය

01 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන 
ංැංැ්ේ පුි�

ංංව්ධන ංැැැ්ෝ 
ාෝශවාුව්
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1.3. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ ිෂය ාථය

ොකොාඹ ි්ි්කයට අය් රධොන �ා නගර ං�ොව් වන ො�ොරුව නගරය ාරාො ිොවන ොකොාඹ- 
ගො�ැ රධොන �ෝගය ාො ුුුබඩ ු්ිය �ෝගය ො�ුොව් බ්නොිර පාොා ාො දුු පාොා අාර 
කැොීය ංබඳාොව් ොගොඩ නැී ඇා. එෝ� ජොික ො�ෞික ංැැු් ොදපෝාෝ්ුව �ි් 
ිිොයැ කරන ැද ජොික ො�ෞික වුාෝ�ක ංැැැ්� 2030 අුව ො�ොරුව නගරය ොකොාඹ අි 
නොගීකරණ කැොපය ුාද ොයෝිා අවකොීය වුාෝ�ක ංැැැ්� 2050 අුව ො�ොරුව නගරය 
ආ්ික ොකොිොඩෝව ුාද ිිටො ඇි අාර බ්නොිර කැොීය �ානගර ංැැැ්�ට අුව ො�ොරුව අි 
ඝන්ව කැොපය ුා  ිිටො ඇා. ොකොාඹ �ාො නොගික කැොීය වුාෝ�ක ංැැැ්�ට අුව 
ො�ොරුව නගරය ොදවන ොපා නගරය් ොැං ංංව්ධනය ිී�ට ොයෝජනො ී ඇි බැි් ාො ඉාා 
ංදා් ංැැු් ිිබඳව ංැකො බැො ො�ොරුව නගරය ොදවන ොපා නගරය් ොැං ංංව්ධනය ිී�ට 
අො�්ෂො කරු ැබි. 

ොකොාඹ නගරයට ඉාො ආං්නව ිිි ො�ොරුව නොගික පිංරයකට ිික් ියු ැැුවද ද්ශීය 
ුුු ීරය, ොබො�ොගොඩ ගංඟොව ාො ුනොව කැුොව් වට ූ ්වො�ොික ිිී� අුව ො�ොරුව නගරය 
්ව�ොව ොංෞ්ද්යොය් පිූ්ණ නගරය් ොැංට ාැි්ිය ාැිය. ොකෝ ූවද නගරො� ිු වන 
අිි�් ියොකොරක් ො�ුොව් පැන නැී ඇි පොිංික ාො ං�ොජීය ගැටු �ඟාරවො ගිි් 
ිි�් ංංව්ධනය් කරො ැඟො ී�ට උපොය �ෝික නොගික ංංව්ධන ංැැැ්�ක අවශයාොවය 
පැන නැී ඇා. 

ොකොාඹ වොිජ නගරො� ිු වන නොගීකරණයට ං�ගොීව ො�ොරුව නොගීකරණය ී�් ං�ඟ ඇි 
ිය ාැි ගැට ු  අව� කර ගිි් ිි�් ංංව්ධනය් කරො ොයොු ිීෝ අරුණ ඇිව රවොාන ාො 
ග�නොග�න පාුක් වැිිුු ිී� ුි්  ාිා ෝවොික නගරය් ිි ිී�ට අදා් කරු 
ැබන අාර 2030 වංර වන ිට ො�� ා්්වය ැඟො කර ගැී� ංඳාො ිරංොර පොිංික ංංව්ධන 
උපොය�ෝග, අපරවුා පාුක් ංංව්ධන උපොය�ෝග, ආ්ික ංංව්ධන උපොය�ෝග ාො ජනොවොං 
ංංව්ධන උපොය�ෝග පදන් කර ගිි් ො�ෞික, ං�ොජීය, ආ්ික ාො පොිංික යන අංශය්ි 
ිරංොර ංංව්ධනය උොදංො ංැැු් ං්පොදනය කරන ැි. 

2021–2030 ංඳාො ිිොයැ කරු ැබන ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ ංඳා් උපොය�ෝග ංැැු් 
�ි් ඉාා ී අංශ ංඳාො ඒකොබේධ නොගික ංංව්ධන ංැැැ්�් ඉිිප් කරන අාර, ො�� 
ංැැැ්� ිිොයැ ිී� ංඳාො පොදක ූ දැ්� ි්ඝකොීන ූවද ංංව්ධන ංැැැ්� අූුු 10 ක කොැ 
පි්ො�දය් ොවුොව් ිිොයැ ිී� ී�ොව් ොැං දැ්ිය ාැිය. ව්ා�ොන ූි පිාරණ රටොව 
ිිබඳව ංැැීෝී ො�ොරුව රොේශය වොිජ ාො ක්�ෝා �ොිාය ංඳාො වැි නැුුාොවය් 
ොප්ු් කරු ැැුවද ොකොාඹ ාර රොේශො� ංංව්ධනය ාො බැුු ජැොිුා ංංව්ධනය් ො�ොරුව 
රොේශය ුා  ඇි ිී� ුි් ංංාොරක ක්�ෝාය ිුු ිී� ො�� ංැැැ්ෝ අරුණ් ොැං 
දැ්ිය ාැිය. 

01 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන 

ංැංැ්ේ පුි�

ංංව්ධන ංැැැ්ෝ  
ිෂය ාථය
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පුි් අධ�යනය

ිෂය පථය ැැාට රේේශේ� පවිා ත්්වය ි්ේ�ෂණය ිීම ාා ංංව්ධා රවණතා  
ාුාා ගැීම.

ගැට ු  ාා ිාවංා  
ාුනා ගැී�

2017-12-11 වා ිා ිිධ අංශය්ී ිුු පා්ශවකුව් ං්බ්ධ කර ගිි් 
ාැ්ේරෝ ී් ේාෝටලේ�ී පැවී වැඩුුේ්ී ලබා ග් අැා් ාා ේයෝජාා ංමග ැ්ත 
ි්ේ�ෂණය ුි් ගැටු ාා ිභවතා ාුාා ගැීම.

ශ.ු.අ.ත (SWOT) ි්ේ�ෂණය මි් ැැ්ම ාා අරුු පැා් කර ග් 
ංි්තරා්මක ේලං ැ්ත ි්ේ�ෂණය ිීම.

ගැට ු , ිභවතා ාා ංංව්ධා රවණතා අුව ආ්ික, ේභෞික, පාිංික ාා ංමාජීය 
යා අංශ ඒකාබේධව ාාගික ංංව්ධා කටුු ංුරා ගැීම ංඳාා ැැ්ම, අරුු 
ාා පරමා්ථ ේගාඩ ාැීම.

ි්ංරා්�ක ි්ේෂණය

ාැ්� ංා අරුු

ැැ්ම ාා අරුු ංා්ෂා් කර ගැීම ංඳාා ේමාරුව මා ාගර ංභා බල රේේශය 
ංඳාා වා ංංක�ිත ංැලැ්ම ුි් 2030 ූි පිාරණ රටාව ංැලු් ිීම ාා ඊට 
අැාල ූ අපරවුා පාුක් ංංව්ධාය, ආ්ික ංංව්ධාය ාා ිරංාර පිංර 
ංංව්ධාය උේැංා ූ උපායමා්ග ංැලු් වලට අමතරව ව�ාපෘි ියා්මක ිීේ් 
උපායමා්ික ංැලු් ිිේයල ිීම.

ංැලු් ාා ේගාඩාැිි ියමතා ංක් ිීම: ඉඩ් ංංව්ධාය ං්බ්ධ ීි ීි, 
ඉඩ් පිාරණය ං්බ්ධ ීි ීි, පාිංික ංංේ්ී රේේශ ංංව්ධාය ිීමට 
අවශ� ීි ීි ේම්ම ංංව්ධා ංැලැ්ම කරා ලාා ීේ්ී උේගත ේ් යැි ාැේාා 
ගැටුකාී ත්්ව මා ාරවා ගැීම ංඳාා ියමතා ංක් ිීම. 

ංැංු� ංා උපාය�ා්ග

ංැංු් ංා ිය�ංා

1.4. ංැැු් ියොවිය

රාථික ාා ේීිික ැ්ත ැ් ිීම: ්ේ�ර ංී්ෂණය, ිිධ ප්්වකුව් ංමා ිු 
කරු ලැූ ං්ුඛ ංාක්ාා, කා්යාල ැ්ත, අ්ත්ජාලය, ූග� ිිය්, ේ�ඛා පිීලාය 
මි් ැ්ත ැ් ිීම ිු කරා ලී. ේමිී ූික අධ�යාය් ාා ැ්ත ි්ේ�ෂණය ිු 
කරු ලැූ අතර, එිී ූේගෝිය වශේය් ේම්ම ඓිාාික වශේය්ැ ේමාරුව රේේශේ� 
ඇි වැැග්කම, කලාීය ංබඳතා ාුාා ගැීම, ආ්ික, ංමාජීය, පාිංික ාා ේභෞික 
අංශ ආවරණය වා පිි රාථික අධ�යාය් ිු කර ේමම රේේශය ිිබඳ මාා 
අවේබෝධය් ලබා ගැීම.
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ාළ ංැංු් වා්ථාව ාාර ී�

අු�ැිය ාා රකාශයට  
ප් ිී�

ංංව්ධා ංැලැ්ම ංඳාා  ාාගික ංංව්ධා අිකාිේ� කළමාාකරණ ම්ඩලේ� ාා 
ගු ඇමිුමාේ� අුමැිය ලබා ගැීම ාා ගැං් පරේ� පළ ේකාට ීිගත ිීම.

ංංව්ධා ංැලැ්ම රධාා ංැලු් කිුව ේවත ඉිිප් ිීම ාා  උපායමා්ික 
ංැලු් අංශය ේවත භාර ීම.

ූා ංටාන 1.1 : සැලු් ි�ාවි�

ංංව්ධා ංැලැ්ම ංඳාා පා්ශවකුව්ේ� අැා්, ේයෝජාා, ිේරෝධතා ාා ංංේශෝධා 
ලබා ගැීමට කටුු ිීම ාා ාාගික ංංව්ධා අිකාිේ� වෘ්ීයේ්ී් ේවත 
ංංව්ධා ංැලැ්ම ඉිිප් ිීම. 

අාා් ං�ා ගැී�
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ව්ා�ොන ංැැු් රොේශො� ා්්ව ං්ද්�ය අධයයනය ුි් ුුු අනොගාො� ො�්� ඉිි  
වංර 10 ක කොැ පි්ො�දය ුාී  ියෝ�ක ිී�ට ාැි ංංව්ධන ොයෝජනො ඉිිප් ිී� ංඳාො 
දොයක කර ගා ුු ංංව්ධන රවණාො ාුනො ගු ැැීය. ඒ අුව ො�� පි්ො�දය අධයයන රොේශය, 
ංැැු් ාො ා්්ව ං්ද්�ය ාො ංැැු් රොේශය ි්ණය ිී� ොැං රධොන ොකොට් ුනි් 
ං�්ිා ො�.

අධයයන රොේශය යටෝ ො�ොරුව නගරො� ්ාොීය ිිී� ාො ො�ෞික �ොි� ිිබඳව ාුනො ග් 
අාර ංැැු් ාො ා්්ව ං්ද්�ය යටෝ ො�ොරුව නගරො� ඓිාොික පුි�, ො�ෞික, 
ං�ොජීය, ආ්ික, පොිංික ැ්ෂණ, ූ්ව ංැැු් රය්න ාො ව්�් ූි පිාරණ රටොව ිිබඳව 
අධයයනය කරන ැි. ංැැු් රොේශය ි්ණය ිීෝී ඉාා කුු ිය�ැ ංැකො බැන ැද අාර 
ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� ිිොයා ිී� ංඳාො ියොකොී ී�ොව ාො පිපොැන ී�ොව ආරොය් 
ංැැු් ී�ොව  ි්ණය කරන ැි.

2.1. අධයයන රොේශය

බ්නොිර පාොෝ ොකොාඹ ි්ි්කො� ොකොාඹ-ගො�ැ රධොන �ෝගො� ොකොාඹ ිට ිොැෝ ීටර  
19 ් දුි් ිිටො ඇි ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ු් පැ්ාි් ්වො�ොික �ොි් 
වි් වට ූ ව්ග ිොැෝ ීටර 23.4 ක වපංියි් ං�්ිා ූි රොේශයි. බටිි් ද්ශීය ුුු 
ීරයි්ද, නැොගනිි් ාො දුි් ොබො�ොගොඩ ගංඟොොව්ද ොැං ු් පොංි් ජැීරය්ට 
�ොි්ව ිිටො ඇි නොගික බැ රොේශය් වන ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ොකොාඹ 
ි්ි්කයට ඇුා් �ා නගර ං�ො පොා් එක් ොැං ාැි්ිය ාැි අාර, රො� ි ැධොි වං් 42 
ි් ං�්ිාය. ුපංටා් අංක 2.1 �ි් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� ්ාොීය ිිී� 
ිූපනය කරු ැබි. 

එො�්� උුි් ර්�ැොන රොොේීය �ා ො�ක් ොකො�ාොශය, නැොගනිි් ොබො�ොගොඩ ගඟ ාො 
කැ්බෑව රොොේීය �ා ො�ක් ොකො�ාොශය, බටිි් ි.ී. 10.5 ක ප�ණ වන ොවරා ීරය, දුොණ් 
ොබො�ොගොඩ ගඟ ාො කුාර ි්ි්කය ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශො� ො�ෞික ාො පිපොැන 
ී�ොව ො�.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

අධයයන රොේශය
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ූා ංටාන 2.1 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා රේේශේ� ්ාාී� ිිීා
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

අධයයන රොේශය
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2.2. ංැැු් ංා ත්්ව ං්ද්භය

ො�ොරුව නගරො� ංැැු් ං්ද්�ය ංා ා්්ව ි�ො�ෂණය අධයයනය ංඳාො ුිකව නගරො� 
ඓිාොික ා්්වය අධයයනය කරු ැැූ අාර ො�ෞික, ආ්ික, ං�ොජීය ාො පොිංික යන 
අංශ යටෝ ව්ා�ොන ංැැු් රොේශය ාුනො ගු ැැු අාර,  ූ්ව ංැැු් රය්න �ි් ො�ොරුව 
නගරය ජොික, කැොීය ාො රොොේීය වශොය් ්ාොන ගා ිී� ද ො�� පි්ො�දය �ි් ිු  
කරන ැි. 

2.2.1. ඓිාාික පුි� ාා ිකාශනය

2.2.1.1. ජනරවාා ාා �ැුු නා� ිකාශනය

අීා ජනරවොද අුව ො�ොරුො� ො�ොරග් වනය් ිූ බව්, ො�ොරග් වනය “ො�ොර අට” ී පුව “ුර 
අුව” ොැංට ද, පුකොීනව එය ො�ොරුව ොැංද ිකොශනය ූ බව දැ්ො�. ාවුරට් ංං්කෘා 
�ොෂොො� ියොවන ආකොරයට “ො�ෝු” ය්න ාැි්ී�ට “ො�ොරොටො” ය්න �ොිාො කරන ොාි් එය 
ො�ොරුව ොැං ිකොශනය ූ බව් ාව් එ් ජනරවොදයි.

ිංර ංංොේශය, ිරො ංංොේශය ාො ොකෝිැ ංංොේශය ආී ංංොේශ කොවයය්ි ො�ොරුව ිිබඳව ිිධ 
ාු ංඳා් වන අාර ි.ව. 1348 ි ප�ණ ප්වැි පැරු්බො රු දැීග�ුර රජ කරි් ිි ං�ො� 
ියන ැද යැි ංැැොකන ිංර ංංොේශො� “ොනු ිු ංනංවි් ොනොංැව ො�ොරු එිො�” ය්න 
ංඳා් ො�. ිරො ංංොේශො� “ගවප� ොකින ොකියන යව ඉු ො�ොරු එිොයි” ය්න ංඳා් කර 
ඇා. ොකෝිැ ංංොේශො� ංඳා් වන පිි ැ්ෂපිය යන ගො�ි ොපො� උයන් ි ූ බවට ංඳා් ො�.

ූා ංටාන 2.2 : පැාි ේාාාුව ාගා� 
ූැො�ය : ලංකාුා ේව් අඩි�

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ඓිාාික පුිම ාා  
ිකාශාය
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2.2.1.2 පිපාංන �ාි්වං රික ිකාශනය

අ) යට් ිිං පාංන ං�යට ෙපර

ී ැංකොව යට් ිිා පොැනයට නු ී�ට ොපර ො�ොරුව නගරය ො�ොරුඑිය, ො�ොරුිිය, 
ො�ොරුඋයන, ො�ොරුු�ැ, ො�ොරුවැ�ැ, ො�ොරුි්වැ�ැ ොැං පොැන රොේශ ායකට ොබදො ොව් ොකොට 
ිුි.

ආ) යට් ිිං පාංන ං�ය

ිිධ කොැ වකවොු වැී ඇි ූ  ි ොේීය ආර�ණ ො�ු ොකොට ොගන ො�ොරුව පිපොැන �ොි් ර�ොය් 
ොවන්ී් වැට �ොජනය ූ අාර 1930 ව්ෂො�ී ො�ොරුව නගර ං�ො පොැන රොේශය ්ාොිා ී� 
ද්වො ූ රික ිකොශනය පාා පිි ොපාග්වො ඇා.

ැ්ොේි පොැන ං�ය – ි.ව.1735 ී, එන් ැ්ොේි පොැන ං�ො�ී ො�ොරුො� එොා් පැවි  
පොැන රොේශය ාවුරට් ුු� කරි් ොකොරැවැ�ැ රොේශයද ො�ොරුවට අය් රොේශය් ොැං  
න් කරන ැි.

ිාොනය පොැන ං�ය – ි.ව. 1835 ී ො�ොරුව ිාොනය පොැනයට නු ූ අාර, ඔූ් ිි් කුුු්ද 
ාො එොගොඩ උයන, ො�ොරුවට ං්බ්ධ කරන ැි. 1908 ව්ෂො� ී ො�ොරුව රොොේීය �්ඩැය ්ාොිා  
ොකුු අාර 1930 ව්ෂො�ී එය ො�ොරුව නගර ං�ොව බවට ප් කරන ැි.

ාවුරට් ිොද් ජොිකි්ො� බැපෑ� ො�ු ොකොට ොගන ංං්කෘික වශොය් ාො ං�ොජීය 
වශොය් ිිධ ිප්යොං ඇි ූ අාර එ�ි් කොාෝික ආග� වයො�ියට්, කොාෝික ප�ි ාො 
පොං� ආර්� ී�ට් ො�ු ංොධක ිය.

ඇ) යට් ිිං පාංන ං�යට පු

1979 �ෝු 07 ිනැි අංක 26/8 දරන අි ිො�ෂ ගැං� ිො�දනය රකොරව ො�ොරුව නගර ං�ො බැ 
රොේශය නොගික ංංව්ධනය ිිබද ිෂය �ොර අ�ොායවරයො ිි් 1978 අංක 41 දරන නොගික 
ංංව්ධන අිකොි පනෝ 3(1) ංා (2) යන වග්ි යටෝ නොගික ංංව්ධන බැ රොේශය් ොැං 
රකොශයට ප් කර ඇා.

එොා් පැවි ො�ොරුව නගර ං�ොව 1998 ව්ෂො�ී �ා නගර ං�ොව් ොැං ්ාොිා ොකුු අාර 
ව්ා�ොනය වන ිට ොකොාඹ ි්ි්කයට ඇුා ් �ා නගර ං�ො පොා් එක් ොැං ො�ොරුව 
දැ්ිය ාැක.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ඓිාාික පුිම ාා  
ිකාශාය
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2.2.2. ව්ං�ාන ෙ�ාරුව

ො�ොරුව රොේශො� ව්ා�ොන ංැැු් ං්ද්�ය ාුනො ගැී� ංඳාො ො�ෞික, ආ්ික, ං�ොජීය 
ාො පොිංික යන අංශ පාා පිි ිරා කර ඇා.  

2.2.2.1.ොෞික අංශය 

ූි පිාරණ රටොව, ජොික ාො කැොීය ං්බ්ධාො, රවොාන ංැකැ්� ංා ෝවො ාො යිාැ 
පාුක් යනොී කුු ි�ො�ෂණය ුි් ො�ොරුව රොේශො� ො�ෞික ැ්ෂණ ාුනො ග්නො ැි. 

අ) ූි පිාරණ රටාව

ිිය් අංක 2.1. �ි්  ද්වො ඇි පිි 2016 ව්ෂො� ූ ි පිාරණ රටොවට අුව ු ු ු ි ර�ොණොය් 
60% ් ෝවොික කටුු ංඳාො ොයොදො ොගන ඇි අාර වොිජ කටුු වැට ංොො�්ෂව 4% කට 
වැි ූි ර�ොණය් ක්�ෝා කටුු ංඳාො ොව්ව ඇි බව පැාැිි ො�. ො�ොරුව �ා නගර ං�ො 
රොේශො� 2016 ූි පිාරණ වයො�ිය ූප ංටා් අංක 2.3. �ි් ද්වො ඇා. 

ූා ංටාන 2.3 : ේාාාුව ූි  පිහාණ වයා්ි�  - 2016
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ූි ාිාරණ රිශත 2016
ෙ�ාරුව නගරංාා රේශය

60%

ේවාික

8%

ආයංික

7%

ක්�ා්ං

10%

ෙවන්

1%

ආගික
2%

කෘිකා්ික
4%

ිවෘං ූි 3%

වාිජ
5%

රවාාන

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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ිිය� 2.1 : ේාාාුව ූි පිහාණ ාාාව - 2016 ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

14

ූා ංටාන 2.4 : ේාාාුව ාගා� හා බැුු කලාී� සබඳාා
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ආ) ජාික ාා කංාීය ං�ඳංා 

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ුා ජොික ාො කැොීය වශොය් වැදග් රොජය ආයාන ිශොැ 
ර�ොණය් ිිටො ඇි අාර, ො�ොරුව ි�විදයොැය රුා අිු් ආයාන වන ජ්�් කෝික 
ිදයොැය, ආා් ී ්ැෝ �ධය්ාොනය, ජොික ආුික්ව ාො ුුු ිී් අිකොිය, අ්ා්ජොික 
ොංොිංො ීඩොංගනය, ැංකො කෝික ංංව්ධන �්ඩැය, ා්ා ක්�ෝා උං් ුුු ආයානය, 
ජොික ො�ෝ්ාර �ධය්ාොනය ඉ් රධොන ො�. ාවද ර්�ැොන අ�ය්ාර ුව් ොාොුපැ ි.ී.5.4 ක  
ුි් ිිටො ඇා.

කැොීය ං්බ්ධාො ංැැීෝී ූප ංටා් අංක 2.4. �ි් ද්වො ඇි පිි උුි් ර්�ැොන, 
නැොගනිර ොදි් ිිය්දැ, දුු ොදි් පොනුර යන නොගික ෝ්රය් ං�ග ො�ොරුව නගරය 
ඍු අ්ා් ංබඳාො පව්වු ැබි. ාවුරට් ොකොාඹ ාර රොේශො� ිට ොකොාඹ ි්ි්කො� දුු 
ොකාවර ද්වො ි ොවන නව ගොු පොර ඔ්ෝ ි ිොවි් ොකො�ුිිය, වැ�ැව්ා, බ්බැිිය, ොදිවැ, 
ර්�ැොන ාො ො�ොරුව යන නොගික ෝ්රය්ො� ිිී� ො�ු ොකොට ොගන ෝීය ංංව්ධනය් 
ිු වන බව ාුනො ගා ාැක.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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ඇ) රවාාන ංැංැ්�

ො�ොරුව රොේශො� රවොාන ංැකැ්� ගොු පොර රධොන ොකොට ග් �ාො�ෝග පේධිොය් ාො ුුු බඩ 
ු්ිය �ෝගොය් ං�්ිා වන අාර ො�ොරුව බ් නැවු්ොපොා ාො ු්ිය නැවු්ොපොැ ඒකොබේධ 
ී ිිී� වැදග් ි�වාොව් ොැං ාුනො ගා ාැක.

�ාො�ෝග පේධිය

රොේශො� ූි පිාරණ ංැකැ්� ංැකො බැීෝී, �ාො�ෝග පේධිය ංඳාො ුු ූි ර�ොණොය් 
12% ්  ොව්ව ඇි අාර එ� �ාො �ෝග පේධිො� ං�්ා ිග ි.ී. 160් ප�ණ ො�. එිී ගොු පොර 
“ඒ” ොේිො� �ෝගය් ොැංද ිිය්දැ-කුබැේද �ෝගය “ී” ොේියටද, ොංු ියු� �ෝග “ී” 
ාො “ී” ොේි වැටද අය් ො�. එොා් ො�� �ෝග වි් 80% ් ප�ණ අි 10-15 අාර අව� පාැි් 
ු්ා වන අාර �ාො�ෝග වැ නඩ්ු කටුු �ාො�ෝග ංංව්ධන අිකොිය, රොොේීය �ෝග 
ංංව්ධන අිකොිය ාො ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව �ි් ිු කරු ැබි.

ොකෝ්ෝ් වෝාොවට අුව ගොු ොකොිොඩෝව ාරාො ිනකට �ී් 30000 ් ප�ණ ංංංරණය වන 
අාර  ො�ොරුව නව ගොු පොර ාරාො ිනකට ොකොාඹ ොදංට වොාන 11,600 ් ප�ණද ගො�ැ ොදංට 
වොාන 10,900 ්  ප�ණද ග�් කරන අාර ී ර ු ර්අ�ු රජ �ොවා ඔ්ෝ නව ගොු පොර ාරාො ගො�ැ 
ොදංට වොාන 580 ් ප�ණද ොකොාඹ ොදංට වොාන 700 ් ප�ණද ංංංරණය වන බව ංඳා් ො�. 

ු්ිය �ෝග පේධිය

බ්නොිර පාොෝ රධොන ු ්ිය �ෝගය වන ොවරාබඩ ු ්ිය �ෝගො� ි ොැෝ ී ටර 11 ක ු ර් ො�ොරුව 
ංැැු් රොේශයට අය් වන අාර ො�ොරුව රධොන ු්ිය ්ාොනය ෝ්ර ොකොට ග් ුනොව, අුැොන, 
ොකොරැවැ�ැ ාො එොගොඩ උයන යන අ�ය්ාර ු්ිය ්ාොන ාාර් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොව 
ුා  ිිටො ඇා. ර්�ැොන ු්ිය ්ාොනො� ිට පොනුර ු්ිය ්ාොනය ද්වො ු්ිය ග�් ග්නො 
ංො�ොනය ො�ගය පැයට ිොැෝ ීටර 18 ් වන අාර ොරෝ්ෝ්  වෝාොව අුව බ්බැිිො� ිට 
ො�ොරුව ද්වො ොදිශොවට ෛදිකව �ී් 79,000 ් ප�ණ ංංංරණය වන බව ංඳා් ො�. 

ඈ) ේවා ාා යිංං පාුක්්

ිවොං

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශො� ි වොං වයො�ිය ි ිබඳව ංැකො බැීෝී ොවරාබඩ කැොපය ාො 
ු්ිය ර්ිාය ආිාව ීවර ක්�ෝාොයි ියැොැන ජනාොවද,  ගංගො ර්ිාය අවට අු 
ආදොය්ැොී ජනාොවද, ො�ොරුු�ැ, ඉිබැේද, ි�ොැෝරව්ා ආිාව ී ක්�ෝාය �ා පදන් ූ 
රජොව්ද, කුබැේද රොේශො� ි�විදයොැය ාො බැුු ංංව්ධනය්ද, ොංොිංොුර, ක�ොදු�ැ, 
ැෂපිය, ොාැවැ යන රොේශවැ �ධය පෝික ාො ඉාා පෝික ආදොය්ැොී්ද ීව් වන 
ං�ොජීය පුි�්ද ොබොුපන, ොාැවැ, �ොිගොව පොර යනොි රොේශ ක්�ෝා ංඳාො පදන් ූ 
පුි�්ද වශොය් ොපොුු ංංව්ධනය්  දැක ගා ාැිය.

ජන ාො ංංායො  ො�ාන ොදපෝාෝ්ුො� ජන ංංගණන වෝාො ංා ො�ොරුව රොොේීය ො�ක් 
කෝයොැො� ං්ප් පැිකඩ වෝාො අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොව ුා 1981 ව්ෂො� ිට 2019 
ව්ෂය ද්වො ිවොං ංංායොව වැි ී� ිිබඳව පාා වු අංක 2.1 �ි් ි්ාර කර ඇා.
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2012 ජන ංංගණන වෝාොව අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොව ුා ුු ිවොං ංංායොව 41,633 ් 
වන අාර ්ීර ිවොං 37,033 ්ද, අ්ධ ්ීර ිවොං 4,470 ් ාො ාොවකොික ිවොං 130්ද ොැං 
ව්ීකරණය කා ාැක. එ� ිවොං අාි් 69% ් ාි ිවොංද,  18% ් ා�ු ිවොංද, 5% ් �ා� 
ිවොංද, 5% ් එකට එකු කැ ිවොංද  0.7% ්  ේි්ව ිවොංද 1% ් ො�ි ිවොං ාො 1.3% ් 
පැ�ප් ිවොංද ො�. (ූප ංටා් අංක 2.5)

ව්ෂය ිවොං ංංායොව

1981 24,656

1991 32,143

1994 33,541

1999 37,335

2001 40,168

2012 41,633

2019 43220

වුව 2.1 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා ීාාව ුළ ිවාස වයා්ි�  1981 - 2019 
ූැො�ය : ජා හාා සංංායාාේ්ාා වාා�ාා සහ ස්ප් පැිකඩ (ේාාාුව රාේේී� ේ්ක් කා��ාල� ), 2019 

ූා ංටාන 2.5 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා බල රේේශේ� ිවාස ව�ීකාණ� 
ූැො�ය : ජා හා සංායා ේ්ාා වා�ාා, 2012

1.3%

පැ්ප් ිවාං

1%

ෙේි ිවාං

69%

ංි ිවාං

18%

ං්ු ිවාං

5%

�ා් ිවාං

0.7%

්ි්ව ිවාං

5%

එකට එකු කළ 
ිවාං

ිවොං ව්ීාරණය

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය
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2012 ජන ංංගණන වෝාොව පදන් කර ොගන රො� ිැධොි ොකො�ාොශ වශොය් ිවොං ඝන්ව 
වයො�ිය ි ිය් අංක 2.2 �ි් ද්වො ඇා. ාවුරට් එ� ංංගණන ද්ා අුව ොකොාඹ ි ්ි්කො� 
ිිි ුු ිවොං ංංායොොව් 7.27% ් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ුා  ිිටො ඇි බව 
ාාූු ො�. එෝ� ොකොාඹ ි ්ි්කො� ොවන් රොේශ ාො ංංං්දනය ි ීෝී ොාෝ�ොග�, �ාරග�, 
ොකොොැෝනොව, කැ්බෑව ාො කුොවැ යන රොේශවැට ංොො�්ෂව ො�ොරුව රොේශො� ි වොං ඝන්වය 
ව්ග ීටරයට ිවොං 1,783 ් වැි ඉාැ අගය් ග්නො බව වු අංක 2.2 ි ද්ා පිි පැාැිි ො�.

ො�ොරුව බැ රොේශො� ූිොයි ීිා�ොවය ො�ුොව් අු ආදොය්ැොී ජනාොව ර්ිා රොේශ ාො 
ජැ ූැොර ොගොඩ කරි් පැ�ප් ිවොං ඉි ිීෝ ව්ධනය් ද්නට ැැොබන අාර ො�� පැ�ප් 
ඒකකය් ුා පූ� ොදක් ොාෝ වැි ගණන් ීව් වන අව්ාො ඉාා ��ට�ක පවී. ො�ොරුව බැ 
රොේශයට රධොන ගැට ු ව් වන ො�� පැ�ප් ිවොං ංඳාො ිංු් ොැං ජොික ිවොං ංංව්ධන 
අිකොිය, රුුුං ංංිධොනය, නොගික ජනොවොං ංංව්ධන අිකොිය ාො ිිධ රොජය ොනොවන 
ආයානවැ �ැිා් ී� �ා ොංොිංොුර, ංුරුර ාො ුනොි �ා� ිවොං ංංී්ණ ඉී ොකොට ැබො ී 
ඇා් 2017.12.11 වන ි න  පැවි පෝශවකුව්ො� වැඩුුො� ී   ාො රොේශො� රො� ෝවක ි ැධොී් 
ං�ඟ ිු කරන ැද ංොක්ාොව්ීී ර්ිා ආිාව ාවුරට් පැ�ප්වොී් 6,000 ් ප�ණ ීව් 
වන බවට ොාොරුු වෝාො ී ඇා.

2012 ජන ංංගණන වෝාොව අුව ො�ොරුව බැ රොේශො� ිවොං ංංායොව 41,633 ් වන අාර පූ� 
ංංායොව 42,000 ් ො�. ඒ අුව ිවොං ඒකක 367 ක ිඟය් පවින බව පැාැිි වන නු් ො�� 
ිවොං ිඟයට ර්ිා අවට ිිි අු පාුක් ංිා පැ�ප් ිවොං ඇුා ් ී ොනො�ැා. ිිධ 
පෝශවකුව්ොග් ැබො ග් ොාොරුු වැට අුව ර්ිා රොේශය්ි ීව් වන 6,000 ක ප�ණ 
ජනාොව ංඳාො ි වොං ඒකක 1,500 ්  ාො ද්ොදියව්ා, ි �ටියව්ා, බැටි ව්ා ාො ං�රොකෝ් 
ව්ා ආී රජො� ඉඩ්ි ීව් වන අු ආදොය්ැොී ජනාොව ංඳාො ිවොං 1000 ් ප�ණ අවශය වන 
අාර ඒ අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ංඳාො දැ වශොය් ිවොං 3000 ක ප�ණ 
අවශයාොවය් පවින බවට ාුනො ොගන ඇා.

රොේශය ිවොං ඝන්වය ව්ග ි.

ේකාළඹ ි්ි්ක� 3893

ේහෝාාගා 399

ාහාගා 1133

ේකාේලා්ාාව 1445

කැ්බෑව 839

කුේවල 608

ිිිග්�ා� 2475

ේාාාුව රා.ේ්.ේකා 1783

වුව 2.2 : ිවාස ඝා්ව� සංස්ො�
ූැො�ය : ජා හා සංායාේ්ාා ේෙපා�ාේ්්ුව, 2012

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය
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ිිය� 2.2 : ේාාාුව රේේශේ� ිවාස ඝා්ව� - 2011 ූැො�ය : ජා හා සංායාේ්ාා ේෙපා�ාේ්්ුව, 2011

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ජැ පාුක්

අඹාො�, ැුග� ාො කැුවොව ජැ පිරොගොර �ි් ිිපාු කරු ැබන ජැය ො�ොරුව �ා නගර 
ං�ො රොේශය ුා  ොබදො ාැීෝ කටුු ජොික ජැ ං්පොදන ාො ජැොපවාන �්ඩැය �ි් ිු 
කරු ැබි. ඝන ී ටර 500,000 ක ෛදික ජැ ංැපු් ධොිාොවය් ඇි අඹාො� ජැ පිරොගොරොය් 
ුදො ාැොරන ජැය �ි් ො�ොරුව උුු රොේශය එන් අුැොන, ොංොිංොුර ාො ොබොුපන රොේශ 
ආවරණය කරු ැබන නු් අඹාො� ජැ ං්ොේෂණ පේධිය ඉාො ංංී්ණ බැි් ො�ොරුව රොේශයට 
ප�ණ් ංැපොයන ජැ ංැපු් ධොිාොවය ි�ිාව ගණනය ිී� අපාු ී ඇා. ෛදිකව ඝන ීටර 
60,000 ක ධොිාොවය් ඇි කැුවොව ජැ ංැපු් පේධිය �ි් අඹාො� ංැපු� ාරාො ආවරණය 
ොනොකරන ඉිි රොේශ ංඳාො  ජැ ංැපු� ැබො ී�ට ර�ොණව් ී ඇා.  

ීට අ�ාරව ්වො�ොික ජැ ූැොරය් ොැං ොබො�ොගොඩ ගංඟොව පවින ොාි් රොේශො� ූගා ජැ 
��ට� ඉාා අගය්  ග්නො නු් ක්�ෝා �ි් ොබො�ොගොඩ ගංගොවට ුදො ාින ිි පිි 
ිිපාු ොනොකරන ැද අපජැය ො�ුොව් ූගා ජැයද ූෂණය ී �ොිාො ිී�ට ුුුු ා්්වො� 
පවී. 

ිුිය පාුක්  

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ංඳාො ැංකො ිුිබැ �්ඩැය ාො ී/ං ැංකො ොපෞේගික ිුි 
ං�ොග� �ි් ිුි බැය ංැපී� ිු කරු ැබන අාර, ංෑ� නොගික ොකො�ාොශය්� ිොැෝ ොවො� 
33 ාො ිොැෝ ොවො� 11 ිුි ැාැ් �ි් ආවරණය ො�. ිොැෝ ොවො� 33 ිුි ැාැ් �ි් ි.ී. 60 ක 
ප�ණ ුර් ආවරණය වන අාර, ිොැෝ ොවො� 11 ැාැ් �ි් ි.ී. 230 ක ප�ණ ුර් ආවරණය කරු 
ැබි. ොාැවැ, කුබැේද ාො රොවාොව්ා යන ්ාොන වැ ුික ිුි ංැපු් ොපොාව� ිිටො ඇි 
අාර, උප ොපොාව� 124 ්  ි ිටො ඇා. ො�ොරුව බැ රොේශය ු ා ු ු ි ුිය ංැපුො�් 85% ්  ගෘා්ා 
කටුු ංඳාො ද, 9% ් වොිජ කටුු ංඳාො ද, 4.5% ් ක්�ෝා ාො 0.55% ් ආගික කටුු 
ංඳාොද �ොිාො කරු ැබි. ී/ං ැංකො ිුි ුේගික ං�ොග� ිි් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො 
රොේශයට ැබො ී ඇි ිුි ං්බ්ධාොවය ඇුා් ංැැැ්� ඇුු් අංක 1 ි ද්වො ඇා.

�ා ාො අපජැ කා�නොකරණය 

ො�ොරුව රොේශය ුා ඉාා ඝණ්වයි් ුුව ිිධ ක්�ෝාශොැො ාො ිවොං වයො�ා ී පැවියද 
එ� �ොිාය් ු ි් ෛදිකව උ්පොදනය වන අපජැය ි ි�් ොැං බැාැර ි ී� ංඳාො ර�ො�දය් 
ොනො�ැා. �ා ාො අපජැය එක� නැ පේධිය් ඔ්ෝ බැාැර කරු ැබන අාර ොබොුපන, ොාැවැ  
ාො රොවාොව්ා රොේශ ප�ණ් ො�� පාුක් ආවරණය වන රොේශ ොැං ාුනො ොගන ඇා.

ඝන අපරවය  කා�නොකරණය

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය කැොප පාකට ොබදො කොබික ාො කොබික ොනොවන ොැං ඝන 
අපරවය ව්ීකරණය ොකොට ෛදිකව ො�ි් ොටෝ 70-120 අාර ර�ොණය් එකු ිී� ිු කරන 
අාර එ� ඝන අපරවය ංංුිය �ැෝි් 10%, ෛජීය ිොයෝජනයට ැ් කැ ාැි රවය 78% ංා 
කඩදොි 12% ් ොැං ාුනො ොගන ඇා.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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එ්ැ් කරු ැැූ අපරවය ො�ොරුව ොවාද ංංී්ණ පිරය ිුපං ූිො�ී අාර�ැි ිිපාුවට ැ් 
කර කොබික ඝන අපරවය වි් ොකොටං් (ිනකට ො�ි් ොටෝ එක් ප�ණ) ොකෝොපෝ්� 
ිපදී�ට් ඉිි වන අපරවය කරියොන අපරවය බැාැර ිීෝ �ධය්ාොනය ොවා ොයොු කර 
රිාීකරණයට ොාෝ නැවා �ොිායට ොාෝ ොකෝොපෝ්� ිී�ට ොාෝ බැ ශ්ිය ිපදී�ට ොාෝ 
ොයොදො ගී.  

ො�ිී ඝන අපරවය වි් ො�ි්ොටෝ 30 ් ප�ණ ොකෝොපෝ්� ි්පොදනයට ොයොදො ග්නො අාර එ� 
ියොවිො�ී ඝන අපරවය බොර් 60% ් ප�ණ වෝීකරණය ී ොකෝොපෝ්� ොැං කොබික රවය 
10% ් 20% ් අාර ර�ොණය් ඉිි ො�. එ� ි්පොිා ොකෝොපෝ්� "ිිංු" ොවාඳ නො�ය යටෝ 
ොවාද ොපොැ ොවා ිු් කරු ැබි.

ාවුරට් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ුා  එකු වන අපරවය රිාීකරණය ිී� ංඳාො 
ොවන් ංංිධොන 20 ් �ි් අපරවය ව්ග ොකොට ොගන යු ැබන අාර එ� අපරවය ංංුිය 
ංියකට දැ වශොය් �ැෝි් ොටෝ 1, ොපොිී් ොටෝ 1, කෑ් ොටෝ 2 ංා ොවන් රවය ොටෝ 6 
් ප�ණ ො�.

2.2.2.2. ආ්ික අංශය  

රොේශො� රධොන ආ්ික ියො�න ොැං වු ක්�ෝාය, ීවර ක්�ෝාය ාො වොිජ කටුු 
ාැි්ිය ාැි නු් ව්ා�ොනො� ංංාොරක ක්�ෝාය ංඳාොද රවණාොවය් පව්නො බවට 
ාුනො ොගන ඇා.

අ) වු ක්�ා්ංය

ො�ොරුව රොේශයට ආො�ික ූ ආ්ික ි�වය් ොැං වු ක්�ෝාය ාැි්ිය ාැි අාර ිිය් 
අංක 2.3. ි ද්වො ඇි පිි ො�ොරුු�ැ, ඉිබැේද, ො�ෝ�ො�, ි�ොැෝරව්ා රධොන ොකොට ග් රො� 
ිැධොි වං් 15 කට වඩො වැි ර�ොණයක ා්ා ාො ය්ොරෝපකරණ �ොිාොය් වු ක්�ෝාය ිු 
කරු ැබි. අීාො� ොබො�ොගොඩ ගඟ ාරාො දැව රවොානය කරි් ිි ූ දැව �ෝඩ ක්�ෝාය 
ව්ා�ොනය වන ිට ො�ොරුව රොේශො� රධොන ා්ා ක්�ෝාය බවට ප් ී ඇා. පොර්පික වු 
කෝික ුංැාොවි් ොාි ිිං් දැව ක්�ෝාො� ියැොැන ොාි් දැව ආිා ි්පොදන 
ි්�ොණය ිීෝ ාො ොබදොාැීෝ ෝ්ර්ාොනය ොැං ො�ොරුව රාිා ී�ට ො�ු ී ඇා. 

ිො�ෂොය්� ොකොරැවැ�ැ, එොගොඩ උයන යන රොේශවැ ුු පි�ොණොය් ගෘාොිා ක්�ෝාය් 
ොැං දැව කඳ් ඉී� ාො අව�ංගැය �ෝඩ ි්පොදනය යනොිය ිු කරන අාර, ිිධ කැටය්, ගෘා 
�ෝඩ ාො අොනු් �ෝඩ ි්පොදනය ො�ොරුු�ැ, ො�ෝ�ො� ාො ඉිබැේද යන රොේශවැ පැිී ඇි 
බව් ද්නට ැැො�. ො�ොරුව වු ක්�ෝාය ආිා ජොයොූප ූප ංටා් අංක 2.6 ි දැ්ො�.
 
83%් ප�ණ ෘඪ දැව ොයොදො ගිි් වු ක්�ෝාො� ියැී ිින අාර, 17%් ප�ණ ංැාැ�ු 
දැව ොයොදො ොගන දැව �ෝඩ ි්පොදනය කරු ැැො�. 2003 ව්ෂො�ී ී ජයව්ධනුර ි�විදයොැො� 
ප්ො�ෂණ අංශො� අ�රෝකර ී.ඒ.ී.එ්. ාො ජයපොැ. එ්. එ්. ිි් කරන ැද A Study on the 
Status of Furniture Manufacturing 2003 වෝාොව අුව ො�� වු ක්�ෝාය �ි් �ොිකව දා 
වශොය් ුිය� ිියන 54 ක  ාො වෝිකව ුිය� ිියන 648 ක ආදොය�් උපදවු ැබන අාර 
ොේීය දා ජොික ි්පොදනය ංඳාො 0.007% ් වැි ුු ර�ොණයක දොයක්වය් ැබො ොේ. ාවද දැව 
ංං්ාොො� ියොපිංි ූ වු ක්�ෝා ංංායොව 128 ් ප�ණ වන නු් 65,000 ක ප�ණ ිිං් ො�� 
වු ක්�ෝාය ීිකොව කර ොගන ඇා.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය
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ිිය� 2.3 : වු ක�ාා්ාේ� වයා්ි� -  2017 ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ආ) ීවර ක්�ා්ංය

අුැොන ිට පොනුර ුුව ද්වො ූ ි.ී.10.5 ් ප�ණ ිගි් ුු ුුු ීරො� අුැොන, ුනොව, 
ො�ොරුවැ�ැ, ොකොරැවැ�ැ, කුුු්ද, එොගොඩ උයන ාො ො�ෝදර යන ී වර වරොය්ද, අුැොන, ු නොව, 
ො�ොරුවැ�ැ, ොකොරැවැ�ැ ාො කුුු්ද යන ීවර ොාොුපැව�ද ෝ්ර ොකොට ග් ීවර 
ක්�ෝාය් දැිය ාැක. (ූප ංටා් අංක 2.7 ාො 2.8). ිො�ෂොය් ොබො�ොගොඩ ගඟ ආිාව 
ිිිය ීවර ක්�ෝාද, ුුු ීරය ෝ්ර කර ග් කරිය ීවර ක්�ෝායද, ොබො�ොගොඩ කැු, 
ො�ෝය, කොඩොැොන ාො වුු �ා පදන් ූ කැු ීවර ක්�ෝාය්ද ද්නට ැැොබන අාර �ංකට 
�්ංය අ්වැ්ෝ ර�ොණය ිොැෝ රෑ් 7,600 - 20,000 අාර ර�ොණය් ො�.

ූා ංටාන 2.6 : ේාාාුව වු ක�ාා්ා� 
ාොයොූා අුරාය : ඉහල ව් හා ෙුු ේකළවා: www.exploresrilanka.lk, පහළ ව් ේකළවා :www.greenwood.lk,  
පහළ ෙුු ේකළවා :www.globalpressjournal.com

ූා ංටාන 2.7 : ේාෝො ීවා වාා� 
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය
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ූා ංටාන 2.8 : ේාෝො ීවා වාා� ආිා ේවළඳසැ්
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ඇ) වාිජ අංශය

ුු ූි ර�ොණොය් 3% ් ප�ණ වොිජ �ොිාය ංඳාො ොයොදො ොගන ඇි අාර, ොාොග ාො ි�ැර 
ොවාදො� ාො ෝවො අංශය පදන් කරග් වොිජ �ොිාොව් ො�ොරුව නගර �ධයො� ිට ගොු පොර 
ඔ්ෝ ිිී ඇා. (ූප ංටා් අංක. 2.9)

ූා ංටාන 2.9 : ේාාාුව වාිජ කාුු
ාොයොූා අුරාය : https://www.facebook.com/kzonemoratuwa/,ඉහල ෙුණ ේකළවා: www.travelfootprint.net පහළ 
ව් හා ෙුු ේකළවා ේාාාුව ි්ව ිෙයාල�, ූෙ�ශා අංශ�, 2020

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය
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ූා ංටාන 2.10 : ේාාාුව සංාාාක ක�ාා්ා�
ාොයොූා අුරාය : ඉහල ව් ේකළවා:www.timeout.com, ඉහල ාැෙ: www.travelfootprint.net , ඉහල ෙුු ේකළවා : 
www.escapade.lk, පහළ ව් ේකළවා: www.ranmalholidayresort.com, පහළ ෙුු ේකළවා: www.yohobed.com/

ඈ) ංංචාරක ක්�ා්ංය

ොදිවැ-ග�ි්ං ාො පොනුර-කුාර යන ංංාොරක රොේශ ොදකට �ැිව ො�ොරුව රොේශය ිිියද  
ද්ශිය ුුු ීරය, ොබො�ොගොඩ ගංඟොව ාො ුනොව කැුව ආි ්වො�ොික ං්ප් �නො 
කා�නොකොි්වයි් ුුව ංංාොරක ක්�ෝාො� ංංව්ධන කටුු ංඳාො ොයොදො ොනොගැි� 
ො�ුොව් ංංාොරක ක්�ෝාය ිිගැ්ී�ට ොනොාැි ී ඇා. එෝ ූවද ොබො�ොගොඩ ගඟ ආිාව 
ිු කරන ජැ ී ඩො, ු ව� ඔු ාරඟ ො�්� ොබො�ොගොඩ ගඟ, ු නොව කැුව ාො ොවරා ී රයට ු ුණැො 
ඉිවන ොාෝට� ාො ංාොිපාය ංංව්ධන කටුු ො�ුොව් ව්ා�ොනො� ංංාොරක ක්�ෝාො� 
ය් රවණාොවය් ිුොවි් පවින බව පැාැිි ො�. (ූප ංටා් අංක 2.10)

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය
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2.2.2.3. ං�ාජීය අංශය

ො�ොරුව රොේශො� ං�ොජීය පුි� අධයයනය ිී� ංඳාො ජනගානය, ොංෞායය, අධයොපන, අපරොධ 
ාො �්රවය  �ොිාය ාො ොපොු එි�ා් ිොනෝද කටුු පාුක් ං්බ්ධොය් ී්ඝ වශොය් 
ංොක්ජො කරු ැබි.

අ) ජනගානය

2001 ාො 2012 ජන ංංගණන වෝාො අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශො� ෝවොික  
ජනගානය ිිොවි් 177,563 ් ාො 168,280 ් වන අාර,  ්වො�ොික ජනගාන ව්ධන ො�ගය 
-0.49 ් ො�. ාවුරට් ජන ාො ංංායොො�ාන ොදපෝාෝ්ුව �ි් 2016 ව්ෂො�ී ිු කරන ැද 
ජනගාන ුොරෝකානයට අුව ො�ොරුව රොේශො� ජනගානය දා වශොය් 173,395 ් ප�ණ වු 
ඇාැි වෝාො කර ඇා. 

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශො� ජනගානය ොකොාඹ ි්ි්කො� ං�්ා ජනගානොය් 7% 
් වන අාර ොකොාඹ �ා නගර ං�ොව ාො ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව අාර ජන ඝන්ව අුපොාය 1:2 
් ොැං ාුනො ගා ාැි ො�. එන් ොකොාඹ �ා නගර ං�ොො� ාො ො�ොරුව �ා නගර ං�ොො� ජන 
ඝන්ව අගය් ිිොවි් ව්ග ිොැෝීටරයට ුේගැි් 3,417 ් ාො 7209 ් ො�. 

ිිය් අංක 2.4 ාො 2.5 �ි් ිූිා ො�ොරුව රොේශො� ජනගාන ඝන්වය අුව 2001 ව්ෂො� 
ිට 2012 ව්ෂය වන ි ට එොගොඩ උයන දුණ, රොවාොව්ා නැොගනිර, ො�ොරුු�ැ උුර, ො�ොරුු�ැ 
දුණ, ො�ොරුු�ැ නැොගනිර ාො ැෂපිය උුර යන රො� ිැධොි ොකො�ාොශවැ ජනගාන 
ඝන්වය පාා යො�් ද්නට ැැොබන අාර අුැොන උුර රො� ිැධොි ොකො�ාොශො� ප�ණ් 
ජනගාන ඝන්වය ඉාැ යො�් ොප්ු් ොකෝ.

2019 ො�ොරුව ං්ප් පැිකඩ වෝාො අුව 49% ් ුුෂ ාො 51% ් ්ී වන අාර වය් කෝඩ 
අුව ජනගානය අුුු 15 ට අු 21% ් ද 15-59 අාර 66% ් ද, 60 ට වැි 13% ් ද ො�. ඒ අුව 
ො�ොරුව රොේශො� ර� බැකොය එන් අුුු 15-59 අාර ජනගානය ංොො�්ෂ ව 66% ් වැි ඉාැ 
අගය් ගැී� අනොගා ංංව්ධ නය උොදංො ි�වාොවය් වු ඇා.

ජන ව්ගය අුව ජනගානය ංැකො බැීෝී, වැි� ිිං් ිංාැ වන අාර, රිඩ ාො ු්ි් 
ජනාොව ුු ිිංි. එො�්� ආගික වශොය් ංැකො බැීෝී, බුාරය් ොබෞේධය් වන නු් 
කොාෝික ජනගානයද ංැැිය ුු ��ට�ක පවී.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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ිිය� 2.4 : ේාාාුව ජාගහා ඝා්ව� - 2001 ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ිිය� 2.5 : ේාාාුව ජාගහා ඝා්ව� - 2011 ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

28

ආ) ෙංෞඛ�ය  පාුක්

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ුා ්ාොිා ද ොංොිංො ි්ි් ොරෝාැ, ුනොව ආු්ො�ද ොරෝාැ, 
�ධය� ොබොා් ශොැො, ආු්ො�ද ොබොා් ශොැො ාො ොපෞේගික ෛවදය �ධය්ාොන �ි් ජනාොවට 
ිි පිි බටිර ෛවදය ර�යට ොාෝ ොේීය ෛවදය ර�යට අුව ොංෞායය ෝවො ැබො ගැී� ංඳාො 
අවශය පාුක් ඇා.

1911 ව්ෂො� ඉි කරන ැද ඉාො�් පැරි ොරෝාැ් වන ද ොංොිංො ි්ි් ොරෝාැ ුනොව රොේශො� 
ිිටො ඇි අාර එය "ී" කෝඩො� ි්ි් ොරෝාැ් ොැං වො�ු 3් ංා ිැ් ඇඳ් 83 ි් 
ං�්ිා ො�. දැනට ෛවදය ිැධොී් 10 ්, ොාද ිැධොී් 10 ්, උප්ාොයකි් 06 ොදොනුොග්  
ං�්ිා ො�� ොරෝාො� 2018 ව්ෂො� ප�ණ් ොරෝා� ගා ූ ොරෝී් ංංායොව  7800 ් ප�ණ ො�.

ොේීය ෛවදය රිකොර ැබො ගැී� ංඳාො ො�ොරුව රොේශො� ජනාොව ො�්� ිිය්දැ, පොනුර ාො 
කුාර යන රොේශය්ොග්ද ුනොව ආු්ො�ද ොරෝාැ ොවා රිකොර ැබො ගැී� ංඳාො ොරෝී් 
පැිොණන බවට ූික අධයයන කටුු වැී දැන ගැී�ට ැැුි.

ීට අ�ාරව ො�ොරුව නගරය ුා ොපෞේගික ෛවදය �ධය්ාොන 25්, ොපෞේගික ොබොා් ශොැො 39 
්, �ධය� ොබොා් ශොැො 2් (අුැොන ාො ොකොරැවැ�ැ) ාො ආු්ො�ද ොබොා් ශොැො 16් වයො�ාව 
පැවී� ධනෝ�ක ංොධකය් ොැං දැ්ිය ාැක. 

ැොුු, ොඩංු ාො ්ෂය ොරෝගය බුැව වෝාො වන රොේශය් ොැං ො�ොරුව ංඳා් කැ ාැි අාර, 
ො�ොරුව ොංෞාය ෛවදය ිැධොි කෝයොැො� 2018 වෝික වෝාොවට අුව ො�ොරුු�ැ ාො ුනොව 
රොේශ ආිාව ැොුු ොරෝී් ීව් වන බව ංඳා් ො�. ාවද ො�ොරුු�ැ, රොවාොව්ා ාො කුබැේද 
රොේශ වැ ඉාැ� ොඩංු ොරෝී් ංංායොව්ද රොවාොව්ා ාො එොගොඩ උයන රොේශවැ ඉාැ� ්ෂය 
ොරෝී් ංංායොව්ද ීව් වන බවට ොංෞායය වෝාොව්ී ංඳා් ො�.

2015 ිට 2017 ව්ෂය ද්වො ඉාා ංඳා් ොරෝග වයො�ිය ිිබඳ ද්ා පාා වු අංක 2.3 ි  
ද්වො ඇා.

ොරෝග ව්ීාරණය 2015 2016 2017 අවධොන්  රොේශ

ේඩංු 812 1,177 2,597 ේාාාුු්ල, ාාවාාව්ා, කුබැේෙ

්ෂ� ේාෝග� 54 76 61 ාාවාාව්ා, එේගාඩඋ�ා

ලාුු 78 91 89 ේාාාුු්ල / ුාාව

වුව 2.3 : ේාාාුව රේේශේ� ේාෝග වයා්ි� ිිබඳ ේා
ූැො�ය : ේාාාුව ේසෞාය ෛවෙය ිලයාි කා��ාල�, 2018

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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ඇ) අධ�ාපන පාුක්

2019 ං්ප් පැිකඩ වෝාො අුව  ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� ං�්ා ජනගානොය ් 26% 
්පොං� යන වයෝ ාු් ො�. ො�� රොේශො� ිු් 27,537 ් පොංැ� 35 ් ුරො වයො�ාව ඇා.  
ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� පොං� ංංුිය පාා වු අංක 2.4 ි ංඳා් ො�

ු්ව ා�ො ිය ංංව්ධන �ධය්ාොන - 2016 ං්ප් පැිකඩ වෝාොවට අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො 
බැ රොේශය ුා ොපර පොං� 124 ් පවින බවට ංඳා් වන අාර �ෑා කොැො� ජොාය්ාර පොං� 
්ාොිා ීෝ රවණාොව් ද්නට ැැො�. 

උං් අධයොපන ආයාන - 1978 ව්ෂො� ආර්� කර ඇි අධයොපන ීා ාාරි් ං�්ිා ො�ොරුව 
ි�විදයොැ වෝික වෝාොව 2014 අුව 2013/2014 අධයයන ව්ෂය ංඳාො ිු් 8000 ් ියොපිංි 
ී ඇි අාර ි�විදයොැ ෝවක ංංායොව 1200 ් ොැං ංඳා් ො�. ාවද ි�විදයොැො� පුිය දං 
ව්ෂයක කොැ ී�ොව ුා ී නවක ිු් බඳවො ගැීෝ රිශාය 75% ි් ඉාැ ොගෝ ඇි අාර 
ඉිි කොැය ුා ී ද ිු් බඳවො ගැීෝ ව්ධනය් අො�්ෂො කරු ැබි. 

ො�ොරුව රොේශො� ිිි ොවන් රොජය ොනොවන උං් අධයොපන ආයාන ොැං ැංකො කෝික  
ංංව්ධන �්ඩැය, නීන ාෝෂණය ිිබද ආා් ි. ්ැෝ් �ධය්ාොනය, ා්ා ක්�ෝා උං් 
අධයොපන ආයානය, ැැ්ොඩ්් ඇඟු් ාෝෂික ිදයොයානය, ජොික ො�ෝ් ාර �ධය්ාොනය, 
ජ්�් කෝික අ�යොං ආයානය, ක්�ෝා ඉංිෝු අ�යොං ආයානය ංඳා් කැ ාැිය.

ාොං් ාෝාය ාොං් ංංායොව 

ජාික පාස් 2

ේිි� පාස් 18

රාාික පාස් 10

ේපෞේගික පාස් 2

ිිේව් 3

එාුව 35

වුව 2.4 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා රේේශේ� පාස් සංුි�
ූැො�ය : ස්ප් පැිකඩ  (ේාාාුව රාේේී� ේ්ක් කා��ාල�), 2019 

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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ඈ) අපරාධ ාා �්රව� ාාිංය

2018 ො�ොරුව ොපොි් වෝාො අුව ුනොව, ොකොරැවැ�ැ, ො�ෝදර, කුබැේද, ඉඩ�, ැෂපිය ාො 
රුුුං ව්ා යන රො� ිැධොි ොකො�ාොශ ආිාව �්රවය පැිිි ාො අපරොධ වැි වශොය් 
වෝාො වන අාර එ� ං�ොජීය ගැට ු වැ වයො�ිය වු අංක 2.5. ි ද්වො ඇා.

ඉ) ෙපාු එි�ා් ිෙනෝා කටුු පාුක්

ඍු ංා වර ිොනෝද පාුක් ොැං රධොන අංශ ොදක් යටෝ ිොනෝද පාුක් ංැකො බැන අාර 
ො�ොරුව �ා නගර  ං�ො බැ රොේශො� ඍු ි ොනෝද පාුක් ංඳාො ොව් කර ඇි ූ ි අවකොශ පාා 
වු අංක 2.6 �ි් ාො ිිය් අංක 2.6 �ි් ිූපනය කරු ැබි.

ව්ෂය වෝතො ූ අාරොධ 
ගණන

අවදොන් රොේශ වෝතො ූ �්රවය 
ාැිිි

අවදොන් රොේශ

2013 552 

ේකාාලවැ්ල
ුාාව
ඉඩා
ේාෝො 
කුබැේෙ
ලෂපි�

2,030 

ුාාව 
ාුුුස ව්ා
කුබැේෙ
ේකාාලවැ්ල 

2014 362 1,933 

2015 338 1,241 

2016 333 1,191 

2017 ේාාවැ්බ� 232 1,110 

වුව 2.5 : ේාාාුව රේේශේ� වා�ාා ූ අපාාය හා ා්රවය පැිිි 2013 – 2017 
ූැො�ය : ේාාාුව ේපාි් වා�ාා, 2018

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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උදයොන ව්ගය උදයොන ෝතය රො� ිැධොී වං� ර�ොණය(ොා්ටයොර)

ඉාා ුඩා  
උෙයාා
(EPP)

EPP 01 ේකාාළවැ්ල ෙුණ 0.11

EPP 02 ේබාුපා 0.06

EPP 03 උ�ා ෙුණ 0.08

EPP 04 කුබැේෙ 0.09

EPP 05 ල්ෂපි� ායයා 0.05

ාවින ඉතො ුාො උදයොන - Existing Pocket Parks 0.39

ුඩා උෙයාා
(EMP)

EMP 01 එේගාඩඋ�ා ෙුණ 0.6

EMP 02 ඉිබැේෙ ාැේගාිා 0.8

EMP 03 කේඩාලාා 0.6

EMP 04 ි්ේලාාව්ා බාිා 0.6

EMP 05 ේාාාුව්ා උුා 0.3

EMP 06 ක්ේෙු්ල 0.2

EMP 07 ල්ෂපි� ායයා 0.3

ාවින ුාො උදයොන- Existing Mini Parks 3.4

රාේේී� උෙයාා  (ELP)
ELP 01 ාාවාාව්ා ාැේගාිා 1.6

ELP 02 ේසාිසාුා ෙුණ 2.4

ාවින අංැ උදයොන- Existing Local Parks 4.0

ේ�ී� උෙයාා
(ELP)

ELiP 01 ුාාව කලුව වාා ඇිිා 
ාංීු 

0.74

ELiP 02 කුබැේෙ ඇිිා ාංීු 0.35

ාවින  ෝීය උදයොන- Existing Linear Parks 1.09

එාුව 8.88

වුව 2.6 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා බල රේේශේ� උෙයාා ව�ග� අුව සංුි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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ිිය� 2.6 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා බල රේේශේ� උෙයාා වයා්ි� ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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2.2.2.4. පාිංික අංශය 

ො�ිී ො�ොරුව රොේශයට ආො�ික ූ පොිංික ං්ප් ාො ුුණපෑ�ට ිු වන ්වො�ොික ආපදො 
ං්බ්ධොය් ී්ඝ වශොය් ංොක්ාො කරු ඇා.

අ) පාිංික ං්ප්

පාාරට ොා් කැොපයට අය්  ො�ොරුව නගරය රධොන ව්ෂොපාන ඍු ොදොක් � ව්ෂොව ැබන 
අාර  ංො�ොනය වෝික ව්ෂොපානය ිි ීටර 2000 ඉ්�වු ැබි. 

රධොන� ජැ ූැොරය ො�්� ො�ොරුව නැොගනිර �ොි� ොැංද ොබො�ොගොඩ ගංඟොව ාුනො ගා ාැි 
අාර, ොබො�ොගොඩ ගංඟොොවි උුු ගංඟො රොේශය ො�ර් ගඟ ොැං ද, ො�ොරුු�ැ ආං්න රොේශො� 
ී එය ොබො�ොගොඩ වැව ොැංද දුු ගංඟො රොේශය පොනුර ගඟ ොැංද ාු්වු ැබි. ඒ අුව 
ොබො�ොගොඩ ජැොිුා රොේශය ි.ී. 20 ක ිගි් ුුව ිිී ඇි අාර ොබො�ොගොඩ ගංඟොව රො� 
ිැධොි වං් 21 ් ාරාො ගැො බින අාර රොේශො� ඉාැ ෛජව ිිධ්වය් පව්වො ගැී�ට් 
පොිංික ං�ුිාාොව ආර්ෂො කර ගැී�ට් ිශොැ ිුවාැ් වු ඇා.

ූා ංටාන 2.11 : ේකාළඹ ි්ි්කේ� හා ේාාාුව ාහ ාගා සාා රේේශේ� ේා්ි් වයා්ි�- 2015
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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34

ව්ග ි.ී. 0.3 ක වපංියි් ුු ාො ි.ී. 6 ක ිි් ුු ජැොිුා රොේශය් ංිා ුනොව කැුව 
ො�ොරුව නගරො� පාුවැි ි ශොැා� අ�ය්ාර ොා්ි� ොැං ාැි්ිය ාැක. ොබො�ොගොඩ ගංඟොව 
ාො ං්බ්ධ වන ව්ග ි.ී. 0.2 ක වපංියි් ුු ාො ි.ී. 4 ක ිි් ුු ජැොිුා රොේශය් 
ංිා කුබැේද වුුි� ො�ොරුව රොේශො� ොදවන ිශොැා� අ�ය්ාර ොා්ි� ොැං ාුනො ගා 
ාැි ය. ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොො� බටිර �ොි� ොැං ංැකු ැබන ොවරා ීරය ි.ී. 10.5 ක 
ිි් ු්ා ො�.  

ූප ංටා් අංක 2.11 �ි් ො�ොරුව රොේශය ආිාව පැිුු ොා්ි් ංැැැ්� ාො ූප ංටා්  
අංක 2.12 ි  �ි් ො�ොරුව රොේශය ුා ජැ ිදයෝ�ක පේධිොයි ිිී� ොප්වො ඇා.

ූා ංටාන 2.12 : ේාාාුව ජල ිෙයා්ාක පේයි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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ii. ගංවුර

ොබො�ොගොඩ ගඟ ිටොර ගැී� �ි් ගඟ ඉූෝ ිිි ොබොුපන, ොාැවැ උුර, ොාැවැ දුණ, 
කුබැේද, ො�ෝ�ොප, ි�ොැෝරව්ා නැොගනිර, ො�ොරුු�ැ උුර, ො�ොරුු�ැ බටිර ංා ඉිබැේද 
බටිර යන රො� ිැධොි වං් වැ 2018 ව්ෂො� ංා 2016 ව්ෂො� ගංවුර ො�ුොව් ාොියට ප් 
ූ ිවොං ංංායොව ිිවි් 938 ් ංා 462 ් ොැං වෝාො ො�. 

iii.  ුුු ාොදනය

2018 ව්ෂො�ී උ්ව්ා, අුැොන උුර ංා අුැොන දුණ යන රො� ිැධොි වං් වැ ුුු ාොදනය 
ො�ුොව් ිවොං ාොි 25 ් ාොියට ප් ූ බවට වෝාො ී ඇා. 

iv. ුනොි

2004 ව්ෂො� ඇිූ ු නොි වයංනය ො�ුොව් අුැොන උුර, අුැොන දුණ, එොගොඩ උයන �ධය�, 
එොගොඩ උයන උුර, එොගොඩ උයන දුණ, කුුු්ද උුර, කුුු්ද දුණ, ොකොරාවැ�ැ උුර, 
ොකොරාවැ�ැ දුණ, ොකොරාවැ�ැ බටිර, ො�ොරුවැ�ැ දුණ, ො�ොරුවැ�ැ බටිර, උ්ව්ා, උයන 
උුර ංා උයන දුණ යන ුුුබඩ රො� ිැධොි වං්ි ිවොං ඒකක 5,050 ් ප�ණ ූ්ණ ාො අ්ධ 
ොැං ාොියට ප් ිය.

ව්ෂය ිවොං ාොි ංංායොව

2014 427

2015 71

2016 84

2017 2794

2018 161

වුව 2.7 : ුි ුළං ේ�ුේව් ිවාස හාි
ූැො�ය : ේාාාුව රේේී� ේ්ක් කා��ාල�, 2018

ආ) ්වාාාික ආපාා

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශයට බැපොන ආපදො ා්්ව ොැං ුි ුාං, ගංවුර, ුුු ාොදනය 
ාො ුනොි බැපෑ් ාුනො ගා ාැි ො�.

i. ුි ුාං

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශයට බැපොන රධොනා� ආපදො ා්්වය ොැං ුි ුාං දැ්ිය 
ාැිය. 2014 ව්ෂො� ිට 2018 ව්ෂය ද්වො ංෑ� ව්ෂයක� ො�ොරුවැ�ැ බටිර, ොකොරාවැ�ැ 
බටිර, එොගොඩ උයන උුර , එොගොඩ උයන �ධය� ංා දුණ ඉිබැේද බටිර ංා නැොගනිර යන 
රො� ි ැධොි වං් ු ි ු ාං බැපෑ�ට ැ්ී ඇි අාර (වු අංක 2.7) ු ි ු ාං ො�ුොව් ොබොොාෝ ි ට 
ිවොං වැ වාැ වැට ාොි ිුී ඇා.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ව්තමාා ේමාරුව
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2.2.3. ූ්ව ංැංු් රය්න

1998 ව්ෂො� ී නොගික ංංව්ධන අිකොිය ිි් බ්නොිර පාොා ආවරණය වන පිි ංක් කරන 
ැද ොකොාඹ �ාො නොගික කැොීය වුාෝ�ක ංැැැ්� (ූප ංටා් අංක 2.13 ) �ි් නොගික 
ුරොවිය් ාු්වො ී ඇි අාර එි ංඳා් වන පිි ොකොාඹ �ා නගර ං�ො රොේශය ජොික 
�ධය්ාොනය ොැං් ො�ොරුව ඇුු ොදිවැ, කුාර, ීගුව ාො ග්පා යන නගර කැොීය 
�ධය්ාොන ොැං්, ොාොරණ, �ුග�, ො�ුවැ, ියග� ාො ජො-ඇැ යන නගර රධොන නොගික 
�ධය්ාොන ොැං් ාුනො ොගන ඇා.

ූා ංටාන 2.13 : ේකාළඹ ාහාාාගික කලාී� වුහා්ාක සැලැ්ා - 1998
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ූ්ව ංැලු් රය්ා
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එෝ� ජොික ො�ෞික ංැැු් ොදපෝාෝ්ුව �ි්  ිිොයැ කරන ැද ජොික ො�ෞික 
වුාෝ�ක ංැැැ්� 2030 අුව (ූප ංටා් අංක 2.15), ොකොාඹ අි නොගීකරණ කැොපය ුාට 
ො�ොරුව නගරය ඇුා් කර ඇි අාර, එ� ොදපෝාෝ්ුව �ි් ිිොයැ කරන ැද ොයෝිා 
අවකොීය වුාෝ�ක  ංැැැ්� 2050 අුව (ූප ංටා් අංක 2.16), ො�ොරුව නගරය ආ්ික 
කැොපය ුා ිිි නගරය් ොැංද ංංව්ධනය ිී�ට ාුනො ොගන ඇා.

ූා ංටාන 2.14 : බ්ාාිා පළා් ාහාාගා සැලැ්ා - 2030
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2016

2030 ව්ෂය ංඳාො ිිොයා කරු ැැු බ්නොිර පාෝ �ා නගර ංැැැ්� (ූප ංටා් අංක 2.14) 
�ි් බ්නොිර පාොා කැොප ායකට ොබදො ඇි අාර අි ඝන්ව කැොපොයි ිිටො ඇි ො�ොරුව, 
ීගුව ිට අු්ග� ද්වො ිොවන ංංාොරක කැොපො� ිිි ොකොාඹ ාර රොේශයට ඉාො ආං්න උප 
නගරය් ොැංද ාුනො ොගන ඇා.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් ංා ත්්ව 
ං්ද්භය

ූ්ව ංැලු් රය්ා
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ූා ංටාන 2.15 : ජාික ේාෞික වුහා්ාක සැලැ්ා - 2030
ූැො�ය : ජාික ේාෞික සැලු් ේෙපා�ාේ්්ුව, 2016
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ූා ංටාන 2.16 : ේ�ෝිා අවකාී� වුහා්ාක සැලැ්ා - 2050
ූැො�ය : ජාික ේාෞික සැලු් ේෙපා�ාේ්්ුව, 2016
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2.3. ංැැු් රොේශය ි්ණය ිී� 

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� ිිොයා ිී� ංඳාො ංැැු් ී�ොව ි්ණය ිීෝී රොේශො� පවින 
නව ංංව්ධන රවණාො ි ිබඳව ංැකො බැු අාර 2.2.2 පි්ො�දො� ද්වො ඇි පිි රොේශො� ආ්ික, 
ං�ොජීය, පොිංික ාො ො�ෞික ැ්ෂණ ොකොරිද අවධොනය ොයොු කරන ැි.

2.3.1. ංැංු් ී�ාව ාුනා ගැී�

ව්ග ි.ී. 23.4 ් වැි ුඩො ූි �ොගයක පැිී ඇි ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය, ො�ොරුව 
රොොේීය ො�ක් ොකො�ාොශය ාො ො�ොරුව ා්ද ොකො�ාොශය එක� ො�ෞික ී�ොවි් ං�්ිා ී� 
ො�ුොව් ංැැු් රොේශො� ියොකොි ී�ොව, පිපොැන ොකො�ාොශය ාො ංැැු් රොේශයද එක� 
ී�ොව් ී� පදන් කර ොගන ො�� ංංව්ධන ංැැැ්� ංක් ිීෝී ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ 
රොේශය ංැැු් රොේශය ොැං ොයොදො ග්නො ැි. 

2.3.2. ංැංු් ී�ාව 

උුි් ර්�ැොන රොොේීය ො�ක් ොකො�ාොශය, නැොගනිි් ොබො�ොගොඩ ගංඟොව, දුි් කුාර 
ි්ි්කයට අය් පොනුර රොේශය ාො ොබො�ොගොඩ ගංඟොව, බටිි් ුුු ීරය යන ී�ොව්ොග් 
ාො රො� ි ැධොි ොකො�ාොශ 42 ි ් ං�්ිා ො�ොරුව �ා නගර ං�ො  ංැැු් රොේශය පාා ි ිය් 
අංක 2.7 �ි් දැ්ො�.

02 වන ාි්ො�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු් රොේශය  
ි්ණය ිී�

ංැලු් ීමාව ාුාා ගැීම

ංැලු් ීමාව
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ිිය� 2.7 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා රේේශේ� සැලු් ීාාව ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)





03

සංවරධන සැලැස�ක 
අවයයාොවය

වන පි්ෙ�ාය



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

44

3.1. ාැි්ී�

ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව ංඳාො නව ංංව්ධන ංැැැ්�් ිිොයා ිීෝ අවශයාොවය ාුනො 
ගැී� ො�� පි්ො�දො� අරුණ ො�. 2005-2020 ංඳාො ංක් කරන ැද ංංව්ධන ංැැැ්ෝ වැංු 
කොැය අවං් ී �ට ආං්නව පැවී� නව ංංව්ධන ංැැැ්�් ි ිොයා ි ීෝ අවශයාොවය් පැන 
නැී�ට එ් ො�ුවි.  

ාවද 2005-2020 ංංව්ධන ංැැැ්ෝ පැවි ංෝාක උපොය�ෝග ඉිියට ොගන යන අාර� එි 
පැවි ු්වැාො �ඟ ාරවො ගිි් නව ංැැු් ියො�ෝග ංඳාො ොයොු ී�ට අදා් කරු ැබන 
අාර, රකොිා ංංව්ධන ංැැැ්� �ි් ආවරණය ොනොකරන ැද නව ංංව්ධන රවණාො ාුනො 
ොගන එ�ි් උපොයීී ියො�ෝග කරො ොයොු ී�ටද අො�්ෂො කරු ැබි.

ො�ොරුව රොේශො� පවින ්වො�ොික ං්ප් ආර්ෂො කර ගැී�ට් එ� ං්ප් ංංව්ධන කටුු 
ංඳාො දොයක කර ගැී�ට් රොේශො� ීව් වන ජනාොවට ුවපාු ාො ආර්ෂොකොී වටිටොව් 
ි්�ොණය ිී� උොදංෝ නව ංංව්ධන ංැැැ්�් ංක් ිීෝ අවශයාොවය් පවින බව ාුනො 
ග්නො ැි.

3.2. ගැට ු  ාුනො ගැී�

පි්ො�ද 1.2. ි ංඳා් පෝශවකුව්ො� අදා් ාො ොයෝජනො ො�්� රොාික ාො ේිීික ද්ා 
ූැොර ු ි් ාුනො ග්නො ැද ගැට ු වැ ී රාොවය අුව රුාාො ොපාගැ්�් ංක් කරන ැද අාර 
එි ංොරොංශය පාා වු අංක 3.1ි දැ්ො�. 

03 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංංව්ධන 

ංැංැ්�ක අවශ�ංාවය

ාැි්ී�

ගැට ු  ාුනො ගැී�

රේේශේ� පවිා  
ිභවතා ංංව්ධාය ංඳාා  

ැායක කර ේාාගැීම

රුාතොව ාුනො ග් ගැටුව ි්තරය 

01 රේේශේ� පවිා ිාවාා සංව�යා� 
සඳහා ො�ක කා ේාාගැීා

i. ෙ�ශී� ුුු ීා�, ේබා්ේගාඩ ගඟ හා ුාාව කලුව ආී 
ස්ප් ිාසාා කළාාාකාණ� ේාාිීා හා එා ජල ූලාර 
කාා ජාාාවා රේ�ශ ීේ් හැි�ාව් ේාාාැි ීා

ii. ාගා ායයේ� පවිා ඉඩ් රශ්ා ේලස සංව�යා�ා ේ�ාො 
ේාාගැීා

02 අු ආො�්ලාී ජාාාව ා්ිා කලාප 
ආරාණ� ිීා හා ිු කාු ලබා  
අාවසා ඉිිී්

i. ජාාවාස ආිාව ිු වා පාිසික ූෂණ�
ii. සාාජී� ගැා ු
iii. ේසෞාය� ගැා ු

වුව 3.1 : හුාා ග් ගැාු රුාාා අුිිේවල
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

3.2.1. රේශෙ� පවින ිාවංා ංංව්ධනය ංඳාා ාායක කර ෙනාගැී�.

අ) ා්ශීය ුුු ීරය, ෙ�ා්ෙගාඩ ගඟ ාා ුනාව කංුව ආී ං්ප් ිරංාර 
කළ�නාකරණය ෙනාිී� ාා එ� ජං ූංාර කරා ජනංාවට රෙ�ශ ීේ ාැියාව් 
ෙනා�ැි ී�.

නැොගනිි් ාො දුු ි ශොොව් ොබො�ොගොඩ ගංඟොොව්ද, බටිර ි ශොොව් ද්ශීය ු ුු ී රොය්ද 
වට ී ඇි ාො ොකොරැවැ�ො� ිට එොගොඩ උයන ද්වො ොබො�ොගොඩ ගංඟොොව් ාො ුුු ීරොය්ද 
�ොි් ූ ීටර 500-800 ් අාර පු ූි ීරයි් ං�්ිා ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය 
ොකොාඹ අග නගරයට ආං්නව ො�වැි ුිො�ිා ිිී�් ද්නට ැැොබන එක� නගරය ොැං 
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ො�ොරුව ාු්වො ිය ාැක. ුනොව කැුව ාො අොනු් ොා්ි් ාො වුු ි් රොේශො� ජැය රඳවො 
ාබො ග්නො රධොන ූැොරය් වන අාර ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ියංු රොේශය් ොැං 
ාු්වො ිය ාැි ො�. (ූප ංටා් අංක 3.1, 3.2 ාො 3.3)

ූා ංටාන 3.1 : ේබා්ේගාඩ ගංඟාව
ාොයොූා අුරාය ඉාැ ව� : www.lickr.com ; ාා�ාූප ි්ී: ාාාි ේසාිසා, 
ාොයොූා අුරාය ඉාළ දුණ : www.lickr.com ; ාා�ාූප ි්ී : සා් ේපේ�ාා ,
ාොයොූා අුරාය ාාැ : www.lickr.com ; ාා�ාූප ි්ී: ා්ා ේ්ාාා්ා

ූා ංටාන 3.2 : අුලාා ුුු ේවාළ
ාොයොූා අුරාය : www.lickr.com ; ාා�ාූප ි්ී: ිස් කුආා්ි

03 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�ක 
අවශ�ංාවය

ාැි්ී�

ගැට ු  ාුනො ගැී�

රේේශේ� පවිා  
ිභවතා ංංව්ධාය ංඳාා  
ැායක කර ේාාගැීම
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ො�ොරුව ංැැු් රොේශය 19% ක ්වො�ොික ජැ ූැොරය්ොග් ු්ා ූවද, එ� ං්ප් නගරො� 
ංංව්ධන කටුු ංඳාො දොයක කර ගැී�ි් ොාොරව ුදකැොව පැවී� ො�ුොව් ජනාොවට 
ං්ප් කරො රො�ශ ී�ට ොනොාැිව එි ු්දර්වය අ්ිී�ට ඇි අව්ාොවද �ඟාැී ඇි අාර 
ර�ර�ොය් පිාොියට ප් වන බවද ිී්ෂණය කැ ාැි ො�.

ආ) නගර �ධ�ෙ� පවින ඉඩ් රශ්ං ාාිංය් ංඳාා ෙයාාා ෙනාගැී�.

ො�ොරුව ංැැු් රොේශය ු් පැ්ාි්� ර්ිා වි් වට ූ  ව්ග  ිොැෝ ීට් 23.4  ් වැි ුඩො 
ූි ර�ොණයකට ී�ො ී� ො�ුොව් පිො�ෝජනය ංඳාො වන ඉඩ් ීිා වන අාර ූැය�ය ාො 
ොංෞ්ද්යෝ�ක විනොක�ි් ුු නගර �ධයො� ිිි රජො� ඉඩ් �නො කා�නොකොි්වයි් 
ුුව ංංව්ධන කටුු ංඳාො ොයොදො ොනොගැී� රධොන ගැටුව් බවට ප්ී ඇා. උදොාරණ පාා 
පිි දැ්ිය ාැක.  

• ගොු පොරට ුුණැො ිිි ී ැංකො ු්ිය ොදපෝාෝ්ුව ංු අ්කර 08 ක ඉඩ�  
(ූප ංටා් අංක 3.4). 

• ො�ොරුව ොපොි් ්ාොනය ිිි ුරොිදයෝ�ක විනොක�ි් ුු ොගොඩනැි�ැ ාො ඊට 
අදොා අ්කර 3.5 ප�ණ වපංියි් ුු ඉඩ� (ූප ංටා් අංක 3.5). 

• ොබොුපන පොර, �ොිඟොව පොර ාො ර්�ැොන රොේශයට යොබද ො�ොරුව උුු �ොි් රොේශො� 
පවින ක්�ෝා, ුද් ාො ගබඩො ංඳාො ොයොදො ොගන ඇි ඉඩ්. (ූප ංටා් අංක 3.6).

ූා ංටාන 3.3 : ුාාව කලුව
ාොයොූා අුරාය ඉාළ ව් ොාළවර : : www.lickr.com ; ාා�ාූප ි්ී: ේා්ිාා්, ාා�ාූප අුරහ� ඉහළ ෙුු ේකළවා: 
ාාගික සංව�යා අිකාි�, ාා�ාූප අුරහ� පහළ ව් ේකළවා, ාැෙ, ෙුු ේකළවා: www.lickr.com ; ාා�ාූප ි්ී: 
ිශා් 

03 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�ක 

අවශ�ංාවය

ාැි්ී�

ගැට ු  ාුනො ගැී�

රේේශේ� පවිා  
ිභවතා ංංව්ධාය ංඳාා  

ැායක කර ේාාගැීම
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ූා ංටාන 3.4 : ී ලංකා ු්ි� ේෙපා�ාේ්්ුව සු ඉඩා
ාොයොූා අුරාය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ූා ංටාන 3.5 : ේාාාුව ේපාි් ්ාාා� ිිි ුාාිෙයා්ාක විාාකාි් ුු ේගාඩාැි්ල ිිි ඉඩා
ාොයොූා අුරාය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

03 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�ක 
අවශ�ංාවය

ාැි්ී�

ගැට ු  ාුනො ගැී�

රේේශේ� පවිා  
ිභවතා ංංව්ධාය ංඳාා  
ැායක කර ේාාගැීම

බ් ාැවු් පළ

ු්ි� ්ාාා�



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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ූා ංටාන 3.6 : ේාාාුව උුු ාාි් රේේශේ� පවිා ක�ාා්ා, ුේ හා ගබඩා 
ාොයොූා අුරාය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ූා ංටාන 3.7 : ේවාළ ා්ිා� හා ු්ි� ා්ිාේ� පවිා අාවසා ඉිිී් 
ාොයොූා අුරාය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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3.2.2. අු ආාාය්ංාී ජනංාව රජෙ� ඉඩ් ාා ර්ිං  
අ්ංා ගැී� ාා අනවංර ඉිිී්

ො�ොරුව නගරය පිංර ංංො�ි රොේශ වැි ර�ොණයි් ං�්ිා ී� ො�ුොව් ංංව්ධන කටුු 
ංඳාො ොයොදො ගා ාැි ඉඩ් ර�ොණය ීිා ො�. එී ඉඩ් ොකොට්ි ඉාැ ූැය�ය විනොක�් 
පැවී�  ො�ුොව් වු ක්�ෝාය ාො ීවර ක්�ෝාො� ිුු අු ආදොය්ැොි ජනාොව ර්ිා 
ාො රජො� ඉඩ් ිවොං ඉි කර ගැී� ංඳාො ොයොදො ගැී� ො�ුොව් එ� ර්ිා ාො රජො� ඉඩ් 
ොකොට්ි අනවංර ඉිිී් ී ර ොැං වැි ී  ඇි අාර, ො�� ා්්වය ො�ොරුව රොේශය ංංව්ධනො� 
ී රධොන ගැටුව් බවට ප්ී ඇා. 

පෝශවකුව්ො� ැ්ීෝී ොබො�ොගොඩ ගඟ, ු්ිය ාො ොවරා ර්ිාය්ි අනවංර පූ� 1500 ් 
ප�ණ ීව්වන බව රකොශ කරන ැද අාර ාවද අනවංර පූ� 1000 ් ප�ණ ීව්වන රජො� ඉඩ් 
ොැං ද්ොදිය ව්ා, ං�රොකෝ් ව්ා, ි�ටිය ව්ා ාො බැටි ව්ා දැ්ිය ාැිය. ූප  
ංටා් අංක 3.7 �ි් ොවරා ාො ු්ිය ර්ිාො� පවින අනවංර ඉිිී් වයො�ිය ිිබදව 
පැාැිි කර ඇා.

අ) ජනාවාං ආිංව ිු වන පාිංික ුෂණය

ඉාා ජනොවොං ආිාව ර�ොණව් ඉඩ පාුක් ොනො�ැි ී� ො�ුොව් ිි�් ොැං කැිකංැ 
බැාැර ිී� ාො අපජැය බැාැර ිී� ංඳාො ර�ො�දය් ොනො�ැි අාර ොබොොාෝ පැ�ප් ිවොං 
ආිාව උ්පොදනය වන අපරවයය යොබද ජැ ූ ැොර ොවා ු දො ාැී� ො�ුොව් එ� ජැ ු ැොර ූ ෂණයට 
ැ්ව ඇා. ාවද ඉිිී් කටුු ංඳාො කොඩොැොන ශොා පේධිය ිනොශ ිී� ො�ුොව් ෛජව 
ිිධ්වය ාොයනය ී� ාො කොඩොැොන ශොක �ි් ්වො�ොිකව ිු වන ජැ ිිපාුවට බොධො පැිී� 
ගැටුකොි ා්්වය් ොැං ාුනොොගන ඇා. 

ාවුරට් වු ක්�ෝාො� අුුඵැ ොැං ිපදොවන ී ුු ජැොිා රොේශ ොගොඩ ිී� ංඳාො 
ොයොදො ගැී� ාො ී ුු දානය ිංො ිපදොවන අික ාොප ශ්ිය ො�ු ොකොට ොගන පොංු ූෂණය 
ාො වොු ූෂණය ිුො�.  

ආ) ං�ාජීය  ගැටු

ඉාා පි්ො�ද  2.2.2.3. (ඈ)  ි ංඳා් වන පිි අු ආදොය්ැොී ජනොවොං ිිි රොේශ ආිාව 
අපරොධ ාො �්රවය ිිබඳ පැිිි වැි වශොය් වෝාො වන අාර ො�� ජනොවොං ආිාව ඇි 
ො�ෞික ආකෘිය එන් ඉාො පු ජන ූනය �ෝග (ොදෝු �ෝග) ජොැය් පැවී� ාො එ� �ෝග 
ාවුරට් අවිර කරි් ොගොඩනැිි ඉිිී� ො�ුොව් ි්�ොණය ී ඇි ංංවෘා අවකොශය, 
අපරොධ ාො �් රවය ොවාදො� ංඳාො ුුු වටිටොව් ානො ී�ට ො�ු ී  ඇා.

ඇ) ෙංෞඛ�ය ගැටු 

පැ�ප් ාො ුු්ු ආිාව ීව්වන ජනාොව ංඳාො ුික අවශයාො ාො යිාැ පාුක් අව� ී� 
ො�ුොව් එ� ජනොවොං ආිාව ිර ොැං ොබෝවන ොරෝග වයො�ා ීෝ රවණාොවය් ද්නට ැැොබන 
අාර, ඉාා පි්ො�ද  2.2.2.3.( ආ) අුව ්ෂය ොරෝගය ාො ැොුු ොරෝග ංඳාො ාුනො ොගන ඇි 
අවදොන් රොේශ වැි වශොය් අු ආදොය්ැොී ජනොවොං ිිටො ඇි රොේශ ොැංට ාාූු ී ඇා. 
ාවද ොරෝග වැාුු අව්ාොව්ිි ිවැරි රිකොර ර� ංඳාො ොයොු ොනොී� ාො  එ� ජනොවොං ුා� 
ංැඟී ීව් ී� ො�� ොබෝවන ොරෝග පැිීයො�ට ො�ුී ඇා.  

03 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�ක 
අවශ�ංාවය

ාැි්ී�

ගැට ු  ාුනො ගැී�

අු ආැාය්ලාී ජාතාව  
රජේ� ඉඩ් ාා ර්ිත  
අ�ලා ගැීම ාා අාවංර  
ඉිිී්
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ඉාා පි්ො�ද 3.2.1 ි ි්ාර කර ඇි පිි ො�ොරුව ංැැු් රොේශය ංු ි�වාො �නො 
කා�නොකරණයි් ුුව ංංව්ධන කටුු ංඳාො ොයොදො ොනොගැී� ාො පි්ො�ද 3.2.2 ි ි්ාර 
කරන ැද ර්ිා ාො රජො� ඉඩ් අු ආදොය්ැොී් ි ි් අ�ැො ගැී� ාො අනවංරොය් ඉිිී් ි ු 
ිී� වැැැ්ී� ංඳාො ිංු් ැබො ිය ුු රොොයෝික ා්්වය් උදො ී ඇා.

ඒ අුව ො�ෞික, ආ්ික, ං�ොජීය  ාො පොිංික අංශ නඟො ිුී� ංඳාො ඒකොබේධ ූ උපොයීී 
ංැැු් ියොවිය් අුග�නය කරි් ො�ොරුව රොේශයට ආො�ික ූ නව ංංව්ධන රවණාො 
අ්ා්රාණය ොකොට දැනට රකොිා ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ංඳාො යොව්කොීන ිීෝ 
අවශයාොවය ාුනො ග්නො ැී.

ො�ිී රධොන ගැටුව බවට ප් ී ඇි ර්ිා ාො රජො� ඉඩ්ි ිු වන අනවංර ඉිිී් ාො අ�ැො 
ගැී් ඉව් ොකොට රධොන ි�වාොව ූ ජැ ීර �ාජනාොවට ිවෘා කරි් ජැොිුා  ංංව්ධනය් 
ඇි ිී� ංඳාො ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ිිොයා කරු ැබි.

03 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�ක 

අවශ�ංාවය

ාැි්ී�

ගැට ු  ාුනො ගැී�

අු ආැාය්ලාී ජාතාව  
රජේ� ඉඩ් ාා ර්ිත  

අ�ලා ගැීම ාා අාවංර  
ඉිිී්
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04

සංවරධන සැලු� රොුව 

වන පි්ෙ�ාය
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4.1. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ දැ්�

04 වන ාි්ො�දය 
ංැංැු් රාුව

ංංව්ධන ංැැැ්ෝ දැ්�

“�ටිර ඉුේ ියංු උා�ානය”
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ූා ංටාන 4.1 : ෙැ්ා ලඟා කා ගැීේ් ිාවාා 

4.2. දැ්ො�ි රාොශනය

ො�ොරුව නගරය 2030 වන ිට ංැැු් ංාගා නගරය් ොැි් ංංව්ධනය ිිෝ අරුණට ාගො 
ී�ට අවශය දැ්� ංක් ිීෝී නගරො� ්ාොීය ිිී�, ංංව්ධන රවණාො, පවින ං්ප් ආී 
ියු අංශ ිිබඳව ංැකො බැන ැී. ො�ිී රධොන වශොය් ො�ොරුව නගරො� දැ්� ංක් ිී� 
ංඳාො පාා ූප ංටා් අංක 4.1 �ි් දැ්ොවන ි�වාො ඔ්ෝ කුු ොපාග්වන ැී.

04 වන ාි්ො�දය 
ංැංැු් රාුව

දැ්ො�ි රාොශනය

“�ටිර ඉුර”

දුු ොදං ිට ොකොාඹ ි්ි්කයට රි්ට වන දුු ේවොරය ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය 
වන අාර ොකොාඹ ි්ි්කො� දුුපං බටිර �ොි�ද ො�ොරුව නගරය වන බැි් “බටිර ඉුර”  
යන නො�ය ොයොදන ැි.  

“ියංු”

ො�ොරුව නගරය නැොගනිි් ාො දුි් ොබො�ොගොඩ ගංගොොව්ද, බටිි් ුුොද්ද ොැං ු් 
පැ්ාි් ජැොය් �ොි් ූ  ොා්ටයොර 30ක වපංියි් ු ් ු නොව කැුව ාො ඒ ආිාව පැිුු 
ඇැ �ෝග ජොැය් ංිා අ�ය්ාර ජැ ුැොරය්ොග් ං�්ිා ී� ො�ොරුව රොේශො� ිො�ෂ 
ැ්ෂණයි.  ාවද ජැය රදවො ාබො ගැී� ංඳාො ොා්ටයොර 20 ක ොා්ි් ාො වුුි්ද ද්නට 
ැැොබන අාර ං�්ාය් ොැං ග් කැ ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� ුු ූි ර�ොණොය් 19 % 
් ජැොිා ්වො�ොික ං්ප් වි් ාො ජැ �ුිටි් ං�්ිා වන බැි් ජැොය් ්වයංොපෝිා 
යන අ්ාොය් “ියංු” යන නො�ය �ොිාො ිී� උිා ො� . 

“උා�ානය”

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� ුි් ශොක ාො ං්්ව ිො�ෂ ීව් වන වුුි් ාො ොා්ි් ඇුු 
ාිා වැ්� ආර්ෂො කරි් ජැ ර්ිා �ාජන ු� ිේිය ංඳාො පිාරණය ිී�ට ාැි වන 
අුි් ොා්ි් උදයොන ොැං ංංව්ධනය ිී�ට ොයෝිා බැි් එය අ්ා ගැ්ී� ංඳාො “උදයොනය” 
යන නො�ය �ොිාො කරන ැි.

ජං ං්ප්

්ථාීය ිිී�

ආක්ෂණය
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4.3. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ අරුු

අරුණ 01 ජංෙය් ෙපෝිං නගරය්

ංංචාරක ආක්ෂණය ංිං නගරය්අරුණ  02

නගරෙ� අවශ�ංා ංඳාා ර�ාණව් යිංං පාුක් අරුණ  03

4.4 ංංව්ධන ංැැැ්ෝ ාර�ෝථ

අරුණ 01

පර�ා්ථ 1. 2030 ව්ෂය වා ිට රේේශේ� පවිා ජල ූලාර (ේබා�ේගාඩ ගා, ුාාව කලුව ාා 
ේවරළ), ේත්ි් ාා වුු ි් 100% ් ංංර්ෂණය ිීම. 

2. 2025 ව්ෂය වා ිට ුාාව කලුව පිංර ආර්ෂණ කලාපය් ේලං රකාශයට ප් 
ිීම.

04 වන ාි්ො�දය 
ංැංැු් රාුව

ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ අරුු

ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ ාර�ෝථ

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ දැ්� ොවා ාඟො ී� ංඳාො රධොන අරුු 03් ොගොඩ නඟො ඇා.

ජංෙය් ෙපෝිං නගරය්
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04 වන ාි්ො�දය 
ංැංැු් රාුව

ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ ාර�ෝථ

අරුණ  

අරුණ  

02

03

පර�ා්ථ

පර�ා්ථ

1. 2025 ව්ෂය වා ිට ංංාාරක ආක්ෂණය ංඳාා ේබා�ේගාඩ ගා, ුාාව කලුව ාා 
ේවරළ ආිතව ේා්ටයා් 160 ක ියාකාී ාා ියාකාී ේාාවා ිවෘත ූි ඇි ිීම. 

2. 2030 ව්ෂය වා ිට ංංාාරක ක්මා්තය ආිත ආේයෝජා රව්ධාය ංඳාා ි.ී 35ක 
ිගි් ුු ජලාිුඛ රේේශ ිවෘත කර ංංව්ධාය ිීම.

1. 2030 ව්ෂය වා ිට ඒකාබේධ මා්ග පේධිය් ඇි ිීම ංඳාා ිේලෝ ීටර 40 ක 
ිි් ු් මා්ග ංංව්ධාය ිීම. 

2. 2030 වංර වා ිට ර්ිත ාා රජේ� ඉඩ් ේකාට්ි පිංි පු� 2500 ් ංඳාා ික�ප 
ිවාං ලබා ීම. 

3. පාර්පික වු ක්මා්තය රව්ධාය ිීම ංඳාා ේරුලාි ිි� ිීම ාා ැැව ආිත 
ි�පාැා රව්ධා කලාපය් ්ථාිත ිීම.

ංංචාරක ආක්ෂණය ංිං නගරය්

නගරෙ� අවශ�ංා ංඳාා ර�ාණව් යිංං පාුක් 





05

ය්ී්, ුරවලාො, අවසාො ාො 
ාරජන ි්ම�ෂණය 

(ශ. ු. අ. ං.  ි්ේෂණය)

වන පි්ෙ�ාය
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05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 

ි්ේෂණය

ංොරොංශගත ශ.ු.අ.ත.  
(SWOT) ි්ෝෂණය

5.1. ංොරොංශගත ශ.ු.අ.ත. (SWOT) ි්ෝෂණය 

2030 ව්ෂය වන ිට ො�ොරුව නගරය ංැැු් ංාගා නගරය් ිීෝ දැ්� ොවා ාඟො ී�ට 
ාැිවන අුි් ො�ෞික, ආ්ික, ං�ොජීය ාො පොිංික වශොය් පවින රබැාො, ු බැාො, අව්ාො 
ාො ා්ජන ාුනො ගැී� ංඳාො SWOT ි �ො�ෂණය ි ුකා අාර, එ�ි් ංංව්ධන අරුු ැඟො කර 
ගැී�ට අො�්ෂො ොකෝ. ඒ අුව එ් එ් අරුණට අදොැව ිු කරන ැද ංොරොංශගා SWOT 
ි�ො�ෂණය ාො  ංි්ාරෝ�ක SWOT ි�ො�ෂණය ිිොවි් පි්ො�ද 5.1 ාො 5.2. �ි් දැ්ො�.

5.1.1. “ජංෙය් ෙපෝිං නගරය්” යන අරුණ ංඳාා වන  
ශ. ු. අ. ං. (SWOT) ි්ේෂණය

• ව�ග ිේලෝීා� 23.4 ් වා ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා සා්ා ූි රාාණේ�් 19% ් ජලාිා 
්වාාික ස්ප් ීා. 

• ී ලංකාේ� ිශාලාා ්වාාික ිිි� ේා්ිා 
�ැි සලකු ලබා ේබා්ේගාඩ ගංගායාාේ�් 
සා්ිා ීා. 

• ඉහල ෛජව ිිය්ව�ි් අූා ජලජ පිසා 
පේයි�ි් ුු ේා්ි් ිිාා ිීා. 

• ේබා්ේගාඩ, ුාාව කලුව හා ේවාළාිාව 
කේඩාලාා ශාක ව�යා� ීාා උිා පාිසික 
ා්්ව�් පැවීා.

• ජලාිා පාිසික සංේ�ී රේේශ වල ිු කාු 
ලබා ේගාඩ ිී් හා අාවසා ඉිිී්. 

• ක�ාා්ා ාි් ිපෙේවා අපරවය �ාබෙ ජල 
ුලාර ේවා බැහැා ිීා. 

• ුාාව කලුව පිසා ආා්ෂණ කලාප�් ේලස 
රකාශ�ා ප් කා ේාාිීා. 

• ේබා්ේගාඩ, ුාාව කලුව හා ේවාළාිාව 
කේඩාලාා ශාක වඳ ී �ාේ් ා්්ව�් පැවීා.

• 1980 අංක 47 ොණ ජාික පාිසික පාා �ාේ්  
ේබා්ේගාඩ ආා්ෂණ කලාප�් ේලසා   රකාශ�ා 
ප්කා ිීා.

• ේගෝී� උ්ණ්ව� ඉහල �ාා ේ�ුේව් ිු වා 
සාගා  ජල  ා්ාා ඉහල �ාා .

ශ ු

අ ත



59

5.1.2. “ංංචාරක ආක්ෂණය ංිං නගරය්” යන අරුණ ංඳාා වන 
ශ. ු. අ. ං. (SWOT) ි්ේෂණය

• ේාාාුව ාහ ාගා සාා රේේශ� ී ලංකාේ� ි�වා 
ිශාලාා සංාාාක ආක�ෂණේ�් ුු ාහ ේකාළඹ 
සංාාාක ුාවා�ා අ�් හා සංාාාක ආක�ෂණ� 
සිා රේේශ ේෙකකා එා්; උුි් ේෙිවල- 
ග්ි්ස ාහ ාගා සාා රේේශ�ා් ෙුි් 
පාාුා ාගා�ා් ාැිව ිිාා ිීා. 

• ේාාාුව ාගා� ු් පේසි් ්වාාික ජල 
ුලාර�්ේග් ාාි්ව උප ාාගික ල්ෂණ වි් 
ේහි වාිජ  ාය්ි�්  ේලස  ව�යා� ීා. 

• ේාාාුව ාගාේ� පාා්පිකව පවිා ෙැව 
ක�ාා්ා� .

• ේාාාුව ාගා� ්වාාික ජල ුලාර�්ේග් 
සා්ිා ුවෙ, එා ජල ුලාර කාා ජා�ාා රේ�ශ 
ීේ්ී ේාෞිකව පව්ාා බායා හා ජල ුලාර 
ුෂණ� ීේා් ඒවාේ� ආක�ෂී�ාාව� හා�ා� 
ීා ේ�ුේව් ාගා� ුළ සංාාාක ක�ාා්ා� 
රව�යා� සඳහා එා ස්ප් උපේ�ෝී කා ගැීාා 
ේාාහැි ීා.

• 2016 වසේ� සක් කාා ලෙ බ්ාාිා කලාී� ාහ 
ාගා සැලැ්ා �ාේ් ේාාාුව ාගා� සංාාාක 
කලාපේ� ිිි ාගා�් ේලස  සංව�යා� ිීාා 
හුාා ේගා ිීා.

ශ ු

අ ත
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5.1.3.,“නගරෙ� අවශ�ංා ංඳාා ර�ාණව් යිංං පාුක්” යන අරුණ 
ංඳාා වන ශ. ු. අ. ං. (SWOT) ි්ේෂණය

• ේාාාුව ාගා�ා ාැි් ගා් කාා ගාු පාා 
ේකාළඹ ාගා�ා ඇු්වා ේකාිේඩෝ හේා් එක්  
ීා හා ේාාාුව ාගා� ුල  ගාු පාා ේ්්ර කා 
ග් ාාාව ිිුු ාා�ග පේයි�් පැවීා. 

• ේාාාුව රයාා ු්ි� ේපාළ ේ්්ර ේකාා ග් 
අාය්ාා ු්ි� ්ාාා හාාි් සා්ිා ීා.

• ේාාාුව ාගාේ� ේ්වාික ජාගහා� සඳහා 
රාාණව් ිවෘා අවකාශ ේාාාැි ීා. 

• ේාාාුව ාගා� සඳහා ේපාු ාා වාහා ාැවු් 
්ාාා ේාාාැි ීා. 

• අු පහුක් සිා ිවාස හා ිවාස ිඟ�් 
පැවීා. 

• ිි් ුව් ේ්වා අිකාි� ාි් බල පැවැ්ේවා 
උස ීාාව

• ේ�ෝිා බුිය රවාහා ායය්ාාා වයාපෘි� හා 
ුුුබඩ ාා�ග� ේාාාුව ේවා ී�ඝ ිීා. 

• ාහාගා රවාහා සැලැ්ා �ාේ් ේ�ෝිා සැහැ්ු 
ු්ි� ාා�ග වයාපෘි� 

• ේේෙි�ව්ා, සාාේකෝ්ව්ා, ි්ාි�ව්ා 
හා බැාිව්ා සඳහා ේ�ෝිා ිවාස සංව�යා 
වයාපෘි 

ශ ු

අ ත
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5.2. ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. (SWOT) ි්ෝෂණය 

අ. ව්ග ිෙංෝීට් 23.4 ් වන ෙ�ාරුව �ා නගර ංාා ං�්ං ූි ර�ාණෙය් 19% ් 
ජංාිං ්වාාික ං්ප් ී�.

ුු ූි පිො�ෝජනොය් 19% ් ්ව�ොික ජැ ාො ජැ ූැොරය්ොග් ං�්ිා ො�ොරුව නගරය 
පාා වු අංක 5.1 ි ංඳා් පිි කැු 1.6% ් ද ොා්ි් ාො වුුි් 1.4 % ් ාො ගංගො 15.5% 
ි් ං�්ිා ො�.

ජංෙය් ෙපෝිං නගරය්

5.2.1. අරුණ 01

5.2.1.1. �බලාො | අරුණ 01

ආ. ී ංංකාෙ� ිශාංං� ්වාාික ිිිය ෙං්ි� යැි ංංකු ං�න ෙ�ා්ෙගාඩ 
ගංගාධාරෙය් ං�්ිං ී�.

ී ැංකොො� ිශොැා� අ�ය්ාර ිිිය ොා්ි� ොැං ංැකු ැබන ොබො�ොගොඩ ොා්ි�, ො�ර් 
ගඟ, ොබො�ොගොඩ ගඟ, පොනුර ගඟ ාො ොබො�ොගොඩ වැොව් ං�්ිා වන අාර ොබො�ොගොඩ වැව, 
උුු ොබො�ොගොඩ වැව ාො දුු ොබො�ොගොඩ වැව ොැං ව්ග ි.ි 400 ක වපංියි් ුු ිශොැ ජැ 
ැඳු් රොේශ ොදකි් ං�්ිා ො�. ාවුරට් ොබො�ොගොඩ ගංගොධොරය, ියව්නොව ාො ාැංග� 
නොගික ොා්ි් ං�ඟ ං්බ්ධ වන අාර ොබො�ොගොඩ ොපෝෂක රොේශය ූප ංටා් අංක 5.1 �ි් 
ිූපනය කරු ැබි. 

ොබො�ොගොඩ ්ව�ොික ොා්ි් පේධිය �ි් පිංර ං�ුිාාොව ඇි ිී� ංඳාො දොයක වන 
ෛජීය ෝවොව් අාර; ජැ අවශයාොවය ංුරොී�, පිංරය ි ි� ි ී�, ගංවුර ාො ි යඟය පොැනය 
ිී�, ෛජව ිිධ්වය ුැී�, ිිිය ීවර ක්�ෝාය රව්ධනය, ුෂක ංා අවංොිා රවය 
ොපරනය් ොැං ියො ිී�, ූගා ජැධරය ඉාා නැංී�  ංා ්ව�ොික ජැ ිිපාුව යනොිය 
වැදග් ො�. (Sri Lanka Water Partnership (SLWP), 2016)

්වභොිා  ං්ා් ාෝාය ුු ි් ර�ොණොය් රිශතය

කලු 1.60%

ේා්ි් හා වුු ි් 1.90%

ගංගා 15.50%

ුු  19%

වුව 5.1 : ේාාාුව ්වාාික ස්ප් වයා්ි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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ූැො�ය : Japan International Cooperation Agency,  2003 
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ූප ංටා් අංක 5.1 ි ද්වො ඇි පිි ව්ග ි.ී. 394 ක වපංියි් ුු ොබො�ොගොඩ ොපෝෂක 
රොේශො� උුු ොපෝෂක රොේශය ො�ර් ගඟ ොපෝෂක රොේශය ොැං ාු්වු ැබන අාර ො�� ො�ර් 
ගඟ ොපෝෂක රොේශය ව්ග ි.ී. 55.5 ක වපංියි් ුු ංා ුො�ොගොඩ- ර්ානිිය, ොබො�ොගොඩ 
ඇා, ොබොරැැ්ගුව උුර, ොබොරැැ්ගුව දුණ, �ා ඇා, ා්ොබෝිැ ාො ර්�ැොන-ො�ොරුව යන උප 
ොපෝෂක රොේශ ාාි් ං�්ිා ො�. ඒ අුව ව.ි.ි. 8.1 ක වපංියි් ුු ර්�ැොන- ො�ොරුව උප 
ොපෝෂක රොේශය ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ුා  ිිටො  ඇා.

ඇ. ඉාං ෛජව ිිධ්වයි් අූන ජංජ පිංර ප්ධියි් ුු ෙං්ි් ිිටා ිී�.

ුනොව කැුව ාො ොබො�ොගොඩ ගංගොව ආිාව ඉාැ ෛජව ිිධ්වයි් ුු ං්්ව ාො ශොක 
ිො�ෂ ඝන්වය් ද්නට ැැොබන අාර ිො�ෂොය්� ුනොව කැුව ආිාව ංංර�ික ාො 
ංංර�ික ොනොවන ුුු ිො�ෂ 75් ප�ණ  ීව් වන බව ංඳා් ො�. (ුෂොර, 2009) පාා වු 
අංක 5.2 ි ංඳා් වන පිි ොබො�ොගොඩ ාො ුනොව ොා්ි් පිංර පේධී් ආිාව ොවොංන ඉාැ 
ශොක ාො ං්්ව ගාන ො�ුොව් ්ව�ොව ොංෞ්ද්යොය් අුන ාො ෛජව ිිධ්වොය් 
ොපොොාොං් පිංරය් ො�ොරුව රොේශය ුා ි්�ොණය ී ඇි බව ග�ය ො�.

ඈ. ෙ�ා්ෙගාඩ, ුනාව කංුව ාා ෙවරළාිංව කෙඩාංාන ශාක ව්ධනය ී�ට උිං  
පාිංික ං්්වය් පැවී�.

“Mangrove” ය්න ්පෝඤය ාො පෘුීි �ොෂොව්ි ආ�ොෂය ැ් ඉංීි වානය් වන අාර 
ිංාැ බි් එය "කොඩොැොන" ොාෝ "කොඩො� වුු" ොැං වයවාොර කරු ැබන ශොක�ය ූ ද්ශනයි. 
කොඩොැොන ශොක රජොව ංුරොං්න ගංගො ො�ෝය වැ ොාෝ  ොවරා ීර ිො� වයො�ා වන ග් ොාෝ පුු 
ශොක වන අාර ුු� ැවණාො අ්ාරය්ට, උ්ණ්ව පරොංය්ට ාො ආ්රාො පරොංය්ට අුව 
අුව්ානය ීෝ ාැියොව ඇි ශොක ිො�ෂ ොැං ංැකු ැබි.

ො�ෝොගොා ගඟ ආිතව ද්නට ැැො�න ං්්ව ාො ශොා ිෝෂ

ශාක ිේ්ෂ ේාු්, ේකකි�, ජප්ජබා, ිී ා්, ි� ේබාි�, ු්ිි�, අ්ා, ේබාුු, ි්ා්බු 
උණ ශාක ිේ්ෂ, ුව්, ුුිල, ාාා, සැ්ීී�ා, හබාල ිේ්ෂ, කේඩාලාා ිේ්ෂ, 
ුු්, ිාල හා ේවා්;

ුුු ිේ්ෂ ිිුුවා, ාිාා, ේකා්ු ිේ්ෂ, හංස ිේ්ෂ, උුු ිේ්ෂ, ාාාා ිේ්ෂ, කුා් 
වුල් ිේ්ෂ  
ිෙයා්ාක ාාා; Anserini, Tyrannidae, Gruidae, Hirundinidae, Numenius, 
Phalacrocoracidae, Gallinula chloropus, Lonchura atricapilla,

ේවා් ජලජ  
ස්්ව ිේ්ෂ

ාාු ිේ්ෂ Esomus thermoicos, Channa orientalis, Clarias brachysoma, 
Aplocheilus dayi
උාඟ ිේ්ෂ Otocryptis weigmanni, Cylindrophis maculatus, Lycodon 
osmanhilli, Oligodon sublineatus, Xenocrophis asperrimus
්ීාපාි ිේ්ෂ Trachypithecus vetulus 
උා� ීී ිේ්ෂ Bufo atukoralei, Rana gracilis, Polypedatus cruciger
ු�ලා ිේ්ෂ Loris tardigradus, Pelecanus philippensis, Prionailurus viverrinus, 
Lutra lutra and Crocodylus palustris

වුව 5.2 : ේබා්ේගාඩ ගඟ ආිාව ේාා ලැේබා ස්්ව හා ශාක ිේ්ෂ
ූැො�ය : ායයා පිසා අිකාි�, 2021
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(SWOT) ි්ෝෂණය

අරුණ 01
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ී ැංකොො� කොඩොැොන වයො�ාව පවින බටිර ොවරාොිා රොේශ අධයයනො�ී ොබො�ොගොඩ වැව, 
ුනොව කැුව ාො ිගුව කැුව ප�ණ් ාුනො ගා ාැි අාර, පාා වු අංක 5.3 ි දැ්ොවන 
කොඩොැොන ශොක ිො�ෂ 20 ව්ධනය ී� ංඳාො උිා පිංර ා්්වය් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ 
රොේශය ුා ිිි ොබො�ොගොඩ වැව ාො ුනොව කැුව ආිාව පවින බව ාුනො ොගන ඇා. (වනීී 
ංංර්ෂණ ොදපෝාෝ්ුව, 2017) 

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 

ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා SWOT  
ි්ෝෂණය

ුැය  ිදයෝ�ා නො�ය ිංාැ වයවාොර නො�ය

Pteridaceae Acrostichum speciosum වැැ්ල 

Myrsinaceae Primulaceae Aegiceras corniculatum ී් ග්

Acanthaceae Avicennia alba ාඩ ග්  

Acanthaceae Avicennia marina ා්ඩා, ාඩ ග්  

Acanthaceae Avicennia ා්ඩා

Rhizophoraceae Bruguiera gymnorrhiza ිි ක්ඩ  

Rhizophoraceae Bruguiera sexangula ා් කේඩා්

Malpighiales Ceriops tagal ාු ග්, ු් කඩ  

Euphorbiaceae Excoecaria agallocha ේාල ීි�, ේාල 

Sterculaceae Heritiera littoralis ඇුා

Combretaceae Lumnitzera littorea ේ්ි�

Combretaceae Lumnitzera racemosa ේ්ි�

Rubiaceae Morinda citrifolia අු

Arecaceae Nypa fruticans ි්ේපා්

Pandanaceae Pandanus tectorius ුු ේකි�ා

Rhizophoraceae Rhizophora apiculata කේඩා්

Rhizophoraceae Rhizophora mucronat ාහා කේඩා්

Lythraceae Sonneratia alba ිාල

Lythraceae Sonneratia caseolaris ිි්ල, ේහාඳ ිාල

Meliaceae Xylocarpus granatum ු්ි කේඩා්

වුව 5.3 : ේබා්ේගාඩ වැව හා ුාාව කලුව ආිාව ව�යා� ි� හැි කේඩාලාා ශාක ිේ්ෂ 
ූැො�ය : වාීී සංා්ෂණ ේෙපා�ාේ්්ුව, 2017
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5.2.1.2. ුරවලාො | අරුණ 01

අ. ජංාිං පාිංික ංංෙ�ී රේශ වං ිු කරු ං�න ෙගාඩ ිී් ාා අනවංර ඉිිී්

ජැ පේධිය, ශොක වැ්� ාො ංො�ෝ්ා ෝාො වයො�ිය ිිබඳව අධයයනය කර ො�ොරුව ංැැු් 
රොේශයට අදොැව පොිංික ංංො�ිාො ි �ො�ෂණය ි ු කරු ැැූ අාර එ� ංංො�ිාො ි �ො�ෂණය ි ු 
කරු ැැූ ආකොරය ඇුු් අංක 5 ි ද පිංර ංංො�ිාො ි�ො�ෂණය ිිය් අංක 5.1ි ද ද්වො 
ඇා.

පිංර ංංො�ිාො ි �ො�ෂණ ි ිය� අුව ැො ොකොා පැාැොය් ි ්ොවන අි ංංො�ී පොිංික ා්්ව 
ංිා ජැොිා ාො ජැොිුා රොේශ ොැං ාුනොොගන ඇි ොබො�ොගොඩ ර්ිාය, ු නොව කැු රොේශය 
ාො ොවරා ර්ිාය අනවංර ඉි ිී් ාො ොගොඩිී් බුැ රොේශ ොැංට ාාුු ී ඇා. 

�ධය� පිංර අිකොිය ාො ිවෘා ි�විදයොැය, ිි� ඉංිෝු ීාය ිි් ිු කරු ැැූ 
Investigation of illegal encroachment and land illing in Bolgoda Environment 
Potection area, Colombo ප්ො�ෂණ වෝාොවට අුව ොබො�ොගොඩ ර්ිා රොේශය ුා 2013 
ව්ෂො�ී අනවංර ූි ොගොඩිී් ාො අනවංර අ�ැො ගැී් ිිොවි් ව්ග ි.ී. 0.0756 ාො ව්ග 
ි.ී. 0.0077 ොැං ංඳා් ො�. ාවුරට් බ්ඩොරග� ාො කුාර රොොේීය ො�ක් ොකො�ාොශ වැට 
ංොො�්ෂව ො�ොරුව, ර්�ැොන, පොනුර ාො කැ්බෑව යන රොේශ වැ ර්ිා ආර�ණො� බැපෑ� 
ඉාා බව ංඳා් ො�. (ුුිී එ්.එ්.ු. අාප්ු ී.ී.එ�, 2013)

නොගික ංංව්ධන අිකොිය ිි් රොේශ ිිපයකට අදොැව ූග� ිිය් ආරොය් ිු කරු ැැූ 
අධයයනය් �ි් පුිය වංර 15ක කොැ ී �ොව ු ා අනවංර ොගොඩිී් ාො ඉිිී් වැ ව්ධනය් 
ඇි බව පාා ූප ංටා් අංක. 5.2, 5.3 ාො 5.4 �ි් පැාැිි ො�.

ූා ංටාන 5.2 : ාුු ූව ූපා  ආිාව අාවසා ේගාඩිී්
ූැො�ය : ූග් ිි�් ආරේ�් ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2019

2004 ව�ෂ� 2019 ව�ෂ�

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය
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ිිය� 5.1 : ේාාාුව පිසා සංේ�ිාා ි්ේ්ෂණ� - 2018  ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ආ. ක්�ා්ං �ි් ිපාෙවන අපරව�ය යා�ා ජං ුංාර ෙවං �ැාැර ිී�. 

2016 ව්ෂය වන ි ට ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී �ොව ු ා ි ිි �ධය� පිංර අිකොිය �ි් ි ්ොේිා 
ක්�ෝා අාි් අි ුෂක ඒ කෝඩො� ක්�ෝා 122්ද, �ධය� ුෂක ී කෝඩො� ක්�ෝා 
70්ද, ුෂක ොනොවන කෝඩො� ක්�ෝා 305් ංා ආොයෝජන ාො රව්ධන �්ඩැයට අය් 
ක්�ෝා 14 ් ොැං ක්�ෝා 511 ් ියොපිංි කර ඇි අාර පාා ූප ංටා් අංක 5.5 �ි් 
එොැං ියොපිංි කර ඇි ක්�ෝාය්ි අවකොීය වයො�ිය දැ්ො�.

ක්�ෝා �ි් ිු කරන ි්පොදන ියොවිො�ී උ්පොදනය වන අපජැය ිිපාු ිීො�් 
අනුුව යොබද ්ව�ොික ජැ ූැොරය්ට ඍුව� ොාෝ ොපොු අපජැ රවොාන පේධී් �ෝගොය් 
ජැුැොර ොවාට බැාැර ිී� ිු කරු ැබන අාර ක්�ෝා �ි් බැාැර කරු ැබන අපජැය, 
2008 අංක 01 දරන ජොික පොිංික (ආර්ෂණ ංා ා්්ව) ිොයෝග ොැං ංඳා් කර ඇි ංා 
අංක 1534/18 ංා 2008.02.01 දරන ගැං� ිො�දනය �ි් රකොශයට ප් කර ඇි “අපජැය බොිර 
පිංරයට ුදො ාැීෝ ී අදොැ වන රිි ංා උප�ොන” වැට අුව එ� අපජැො� ාුකාොව අදොා ජැ 
ුැොරො� පි�ොව ො�් අට ුණයක අගය් ිය ුුය.

ූා ංටාන 5.4 : ු්ි� ා්ිා� හා ේවාළ ා්ිා� ආිාව ේකාාලවැ්ල රේේශේ� අාවසා ඉිිී්
ූැො�ය : ූග් ිි�් ආරේ�් ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2019

ූා ංටාන 5.3 : කුබැේෙ  ේා් ි් ආිාව අාවසා ේගාඩිී් 
ූැො�ය : ූග් ිි�් ආරේ�් ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2019

2004 ව�ෂ�

2004 ව�ෂ�

2019 ව�ෂ�

2019 ව�ෂ�
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ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය
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ආාෝය ෝපොැ ං�රෝකර �ාාො ිි් රකොශයට ප් කරන ැද Socio Ecological Review of 
Bolgoda Lake in Sri Lanka, 2017 අුව ොබො�ොගොඩ ගංගොො� ජැ ංෝපැ පී්ෂො ිී� ුි් 
එාොඹන ැද ිී්ෂණ පාා වු අංක 5.4. ි ද ඊට අදොැ ිග�න ඇුු් අංක 2 ි ද දැ්ො�.

ූා ංටාන 5.5 : ඒ, ී හා ී කා්ඩ�්ා අ�් ක�ාා්ා�්ි අවකාී� වයා්ි�
ූැො�ය : ායයා පිසා අිකාි�, 2016
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ඒකක� ේස්ි�් ීාා�ා ිිරෑ් ිිේවෝ්්

ස්ාා අග� 6.0-8.5 250 3-5 50 25-250 3

ේකා්පලා ඉුා, 29.9 7.5 200 7 10 228 හ.ේාා. 7.9 20

ේකාාල වැ්ල ඉුා 29.8 8 600 22 555 9028 5.6 5.3 20

ේකාාල
වැ්ල ායය�

29.7 8 600 21 553 12484 5.6 6.6 30

පහල ඉිබැේෙ ඉුා 31.4 7.9 200 8 47 4404 හ.ේාා. 6.7 20

කේඩාලාා ායය� 29.9 8.3 400 12 217 4848 2.8 9.2 30

කේඩාලාා ඉුා 31.3 7.8 100 14 310 5024 හ.ේාා. 4.3 20

ි්ේලාා
ව්ා ායය�  

30 8.3 200 4 47 980 හ.ේාා. 9.5 10

වුව 5.4 : ේබා්ේගාඩ ගංගාේ� ජල සා්පල ිී්ෂණ වා�ාාව
ූැො�ය : ආාා�� සාාේ්කා එ්, 2017 

• ිී්ිා අග� එි ස්ාා අගේ�් අපගාා� ූ අව්ාාවලී එ� කහ පැහැේ�් ේවා ඇා.
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ඇ. ුනාව කංුව පිංර ආර්ෂණ කංාපය් ෙංං රකාශයට ප් කර ෙනාිී�.

ංි්ාරෝ�ක SWOT ි�ො�ෂණොයි පි්ො�ද 5.2.1.1; රබැාො යටෝ ුනොව කැු රොේශො� ඉාැ 
ං්්ව ාො ශොක ිො�ෂ ඝන්වය් ාො ිිධ්වය් ඇි බවට ාුනො ොගන ඇි අාර ාවුරට් ජැ 
ිදයෝ�ක වශොය් වැදග් ජැජ ාො ොගොඩි් ආිා පිංර පේධී් ඇි බවට ාාුු ී ඇා. ඒ  
අුව ුනොව කැු රොේශය ෛජව ිිධ්වය අුව වැදග් ්ාොනය් ොැං ංැකු ැබන නු් එ� 
රොේශය පිංර ආර්ෂණ කැොපය් ොැං රකොශයට ප් කර ොනොිී� ු්වැාොවය් ොැංට ාුනො 
ග්නො ැි.

ඈ. ෙ�ා්ෙගාඩ, ුනාව කංුව ාා ෙවරළාිංව කෙඩාංාන ශාක වඳ ී යාේ ං්්වය් පැවී�.

පි්ො�දය 5.2.1.1.(ඈ) යටෝ ංඳා් කර ඇි පිි කොඩොැොන ශොක ව්ධනය ංඳාො ඉාො උිා 
පොිංික ා්්වය් ොබො�ොගොඩ වැව, ුනොව කැුව ාො ොවරාොීාව පවින බවට ාුනොගු 
ැැුවද  ව්ා�ොනය වන ිට ිිධ �ොනව ියොකොරක් ාො අිි�් කා�නොකරණය ො�ුොව් එ� 
රොේශය්ි පව්නො ඉාො විනො ාො ඉාැ ෛජව ිිධ්වයි් ුු කොඩොැොන ශොක ර�ොය් 
ාොයනය ොවි් පවින බවට ාුනො ග්නො ැි.

ො�ොරුව ොා්ි් ආිා කොඩොැොන ශොක ාොයනය ී�ට ො�ු ාො එ�ි් ඇි වන බැපෑ්;

i. ොබො�ොගොඩ ගංගොො� ඉ්ං් ොගොිපා පොැනය- ඉ්ං් ොකොු වි් ුදො ාැොරන ිිර ංිා 
ජැය, ආාොර අවො�ෂ, ඉ්ං්ො� �ා අපරවය, කොබික ාො කොබික ොනොවන කෘිනොශක 
යනොිය ඉාැ ර�ොණ වි් බැාැර ිී� ො�ුොව් ඍු�ය ව්ෂොපාන වැී ඒවො ජැොශය ුරො 
වයො�ා ීො�් ොේීය ශොක ාො ංු් ාොයනය ී�.

ii. ක්�ෝාශොැො වි් ිට කරන ිෂ අපරවය, ඝන අපරවයය ාො දැව ක්�ෝාොය් ඉවාැන ී 
ුු ජැොශ වැට එ් ිී�- ො�ොැං බැාැර කරන අපරවයය කොඩොැොන ශොක අාර අවංොදනය 
ී� ො�ුොව් වොුධර ු� අවිරී� ිංො කොඩොැොන ශොක වැ �නො ව්ධනයට බොධො පැිෝ. 
ාවද ො��ි් ් ුර ශොක ාො ංු්ටද ී ව්ී�ට ු ුුු පොිංික ා්්ව ි ්�ොණය වන අාර  
වරොකොරව ිිංොො� ොංෞායයටද ාොිදොයක බැපෑ් ඇි කරු ැබි. (උදොාරණ ොැං 
ොරෝගකොරක ීජ පැිී� ො�ුොව් උණ ං්ිපොාය බුැ ී� ) ාවුරට් ීී්ො� රජනන 
ියොවිය අඩොැ ීො�් රොේශො� ෛජව ිිධ්වය ාො ීී්ො� පැවැ්� ී�ො ී ඇා. 

iii. ජැොිා රොේශ ොගොඩ ිී� ාො වොිජ කටුු ංඳාො කොඩොැොන ශොක කපො ඉව් ිී� -  
ො�ිී ොකි කොැ ී�ොවකී ිශොැ ර�ොණොය් ශොක ඉව් කරන බැි් ාො ොගොඩ කරන ැද 
රොේශ වැ ිු කරන අිි�් ඉිිී් ො�ුොව්, කොඩොැොන ශොක ්වො�ොික ුන්ජනනය 
ී�ට ොනොාැි ී�.

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය

අරුණ 01
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05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 

ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය

අරුණ 01

අ. 1980 අංක 47 ාරණ ජාික පාිංික පනං යටේ ෙ�ා්ෙගාඩ ආර්ෂණ කංාපය් ෙංංට 
රකාශයට ප්කර ිී�. 

1988 අංක 56 ංා 2000 අංක 53 දරණ පන් වි් ංංොශෝිා 1980 අංක 47 දරණ ජොික පොිංික 
පනෝ අංක 24 ඇ ංා ඈ වග්ි රකොරව ොබො�ොගොඩ පිංර ආර්ෂණ කැොපය රකොශයට ප් කර 
ිී� ජැොය් ොපෝිා නගරය් යන අරුණ කරො ැඟො ීෝී වැදග් අව්ාොව් වු ඇා. ඒ අුව 
�ධය� පිංර අිකොිය ි ි් ො�ොරුව නැොගනිර ංා දුු �ොි� වන ොබො�ොගොඩ ගඟ ංඳාො ී ට ර 
60 ක ර්ිා ී�ොව් පව්වො ොගන යු ැබි.

ූප ංටා් අංක 5.6 ි  ි ූපනය කර ඇි පිි ොබො�ොගොඩ ගංගොව ොකොාඹ ාො කුාර ි ්ි්කය්ි 
රො� ිැධොි  වං් 84 ් ආවරණය වන පිි  ගැො බින අාර එි් රො� ිැධොි වං් 21් ො�ොරුව 
�ා නගර ං�ො  ී�ොවට අය් ො�. ාවුරට් එ� ූප ංටාෝ �ධය� පිංර අිකොිය �ි් බැ 
පව්වු ැබන ීටර 60 ොබො�ොගොඩ ගංගො ර්ිායද එි ංැුු ොකොට ඇා.

5.2.1.3. අවසාො | අරුණ 01

ූා ංටාන 5.6 :  
ේබා්ේගාඩ පිසා ආා්ෂණ 
කලාප�  | ූැො�ය :  
ායයා පිසා අිකාි�, 
2017
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05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය

අරුණ 01

5.2.1.4. ාරජන | අරුණ 01

අ. ෙගෝීය උ්ණ්වය ඉාං යා� ෙ�ුෙව් ිු වන ංාගර ජං �්ට� ඉාං යා�.

එ්ං් ජොී්ො� පොිංික වයොපෘිය, ොැෝක කොැුණ ිදයො ංංිධොනය ාො ිදයෝ�ක ංංග් 
ිිබඳ ූ  අ්ා්ජොික �්ඩැය යන ආයාන ඒකොබේධව 2007 ව්ෂො�ී ොගෝීය කොැුික ොවන් 
ී් ිිබඳව දැ්ොවන "Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)" වෝාොව 
රකොශයට ප් ොකොට ඇා. ොගෝීය උ්ණ්වය ඉාැ යො� ො�ුොකොට ොගන ී ැංකොො� ංොගර ජැ 
��ට� ඉාැ යො� ුොරෝකානය ිී� ංඳාො ඉාා වෝාොො� ංඳා් කර ඇි ද්ා ආරොය් 2012 
ව්ෂො�ී ආපදො කා�නොකරණ �ධය්ාොනො� අී්ෂණය යටෝ, ොවරා ංංර්ෂණ ාො ොවරා ං්ප් 
කා�නොකරණ ොදපෝාෝ්ුව ිි් ොවරාොිා රොේශ ජැොය් යටීෝ රවණාො ුොරෝකානය 
කරන ැද අාර එිී අුුු 25, 50, 75, 100 ොැං කොැ පරොං ාාර් යටෝ අධයයනය ිු කර ඇා. 
ඒ ආරොය් ො�ොරුව රොේශය ංඳාො "ංොගර ජැ ��ට� ඉාා යො�- 66 පරය ාො 73 පරය” ොැං 
රකොශයට ප් ොකොට ඇි ිිය් ේි්වය ඇුු් අංක 3 ි ද්වො ඇා.

එ� ිිය් අධයයනය ුි් එාිය ාැි ිග�න;

i. වංර 25 ක කොැ පරොංය් ුාී ංොගර ජැ ��ට� ඉාැ යො� ො�ුොව් ො�ොරුව ොවරා ර්ිා 
රොේශය ජැොය් යට ීෝ ාැියොව් පවී.

ii. ර�ොය් වංර 100් ගා වන ිට ුනොව කැුව ාො ොබො�ොගොඩ ගංගොව ආිා රොේශ් රට 
අ�ය්ාර රොේශ් ජැොය් යට ීෝ ාැියොව් ඇි බව ාුනො ොගන ඇා.

iii. ොකොරැවැ�ො� ිට එොගොඩ උයන ද්වො ූ පු ි් ීරය ංොගර ජැ ��ට� ඉාැ යොෝ අි 
අවදොන් කැොපය් ොැං ාුනොොගන ඇා. 
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අ. ෙ�ාරුව �ා නගර ංාා රේශය ී ංංකාෙ� ි�වන ිශාංං� ංංචාරක ආක්ෂණෙය් 
ුු �ා ෙකාළඹ ංංචාරක ුරවරයට අය් ාා ංංචාරක ආක්ෂණය ංිං රේශ ොකකට 
එන්; උුි් ොිවං- ග්ි්ං �ා නගර ංාා රේශයට් ාුි් පානුර නගරයට් 
�ැිව ිිටා ිී�.

ිවෘා ආ්ිකය ාු්වොී�් ං�ග ී ැංකොව ං්රදොයොුූැ ොනොවන ආ්ික ි�වය් ොවා 
අවධොනය ොයොු කරු ැැූ අාර එිී අපනයන අංශය කරො ොයොුව ංංාොරක ක්�ෝාය, ොරිිි 
ක්�ෝාය ාො ිිොයා කරු ැැූ කෘිකෝික ි්පොදන යනොී �ෝඩ ාො ෝවො ොවා නැුු ිය. 
ඒ අුව ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� ිිොයා ිීෝී රොේශො� ඇි ි�වාො උපොයෝී කර ගිි් 
ී ැංකොො� දා ජොික ආදොය�ට ංැැිය ුු දොයක්වය් ැබො ී�ට ාැි වන අංශ ොවා අවධොනය 
ොයොු කරු ැැූ අාර එිී ංංාොරක ක්�ෝාය ිි ගැ්ී�ට ඇි රබැාො ාුනො ගු ැැීය.

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� ංංාොරක ක්�ෝාය රව්ධනය ංඳාො වන රධොනා� ශ්ිය 
ොැං එි ිිී� දැ්ිය ාැක. එන් ො�ොරුව නගරය ී ැංකොො� ි�වන ිශොැා� ංංාොරක 
ආක්ෂණොය් ුු �ා ොකොාඹ ංංාොරක ුරවරයට අය් ාො ංංාොරක ආක්ෂණය ංිා රොේශ 
ොදකකට එන්; උුි් ොදිවැ- ග�ි්ං �ා නගර ං�ො රොේශයට් දුි් පොනුර නගරයට් 
�ැිව ිිටො ිී� දැ්ිය ාැි ො�. ී ැංකො ංංාොරක ංංව්ධන අිකොිො� වෝික වෝාොව 2017 
අුව ී ැංකොව ංංාොරක කැොප ාාකට එන්; ොකොාඹ නගරය (ොකොාඹ 1-14), �ා ොකොාඹ කැොපය, 
දුු ොවරාබඩ රොේශය, නැොගනිර ොවරාබඩ රොේශය, �ධය� කුකරය, ුරොණ නගර ාො උුු 
රොේශය වශොය් ොබදො ද්වො ඇි අාර ො�ොරුව නගරය �ා ොකොාඹ (ො�ොරුව ිට ොකොාඹ ද්වො ාො 
ීගුව ිට ොකොාඹ ද්වො වන රොේශය) ංංාොරක කැොපයට අය් ො�.  ( ූප ංටා් අංක 5.7)

ඉාා ංංාොරක කැොපය්ි පවින නවොාැ් පාුක් ංැකො බැීෝී �ා ොකොාඹ රොේශය 
13.74%ක ධොිාොවයි් ොාි වන අාර ොකොාඹ නොගික රොේශො� එන් ොකොාඹ නගරය (1-14) 
22.62%ක ධොිාොවයි් ු්ා ො�. ඒ අුව ොකොාඹ ඇුු අොනු් ආං්න රොේශ වැ ං�්ා 
ධොිාොවය 36.36%් ො�. ාවුරට් ී ැංකොවට පැිොණන ංංාොරකි් නවොාැ් ග්නො අුපොා 
ංංං්දනො�ී �ා ොකොාඹ කැොපො� ංංාොරකි් නවොාැ් ග්නො ර�ොණය 73.14%  ් වන අාර  
ංංාොරකි් ංඳාො නවොාැ් පාුක් ංැපී� ාො නවොාැ් ග්නො ර�ොණය අුව �ා ොකොාඹ 
ංංාොරක කැොපය ි� වන ්ාොනය ග්නො බව වු අංක. 5.5 අුව ාාුු ො�.  (ී ැංකො ංංාොරක 
ංංව්ධන අිකොිය, 2017)

ංංචාරක ආක්ෂණය ංිං නගරය්

5.2.2. අරුණ 02

5.2.2.1. �බලාො | අරුණ 02

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 

ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය

අරුණ 02
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ූා ංටාන 5.7 : ී ලංකාේ� සංාාාක කලාප
ූැො�ය : ී ලංකා සංාාාක සංව�යා අිකාි�, 2017 

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය
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ො�ොරුව �ා නගර ං�ො උුු �ොි� වන ොදිවැ-ග�ි්ං �ා නගර ං�ො රොේශය ාො ද්ිණ 
�ොි� වන පොනුර නගරය ව්ා�ොනො�ද ංංාොරක ආක්ෂණය ොනො�දව ැැොබන රොේශ ො�. එොැං 
එ� රොේශ ංඳාො ංංාොරක ආක්ෂණය ඇිී�ට ො�ූ් ොැං ි රොය් වයො�ා වන නීන කඩංො�ු, 
ොරිිි රද්ශනොගොර, ාු ප්ිො� ොාෝට� ාො ිිධ ංාොිපාය ොගොඩනැිි යනොිය දැ්ිය ාැි 
අාර ොදිවැ ං්ොවෝදයොනය ො�ුොව්ද වෝිකව 1,400,000 ප�ණ ංංාොරකි් ර�ොණය් 
ොදිවැ-ග�ි්ං රොේශය ොවා ඇී එි. (ී ැංකො ංංාොරක ංංව්ධන අිකොිය, 2017). ාවද 
ද්ශීය ුුු ීරය් ඒ ආිාව වයො�ා වන ොාෝට� ක්�ෝාය් ිංො ො�� රොේශ ඉාො ජනිය 
ංංාොරක ග�නෝා බවට ප්ව ඇා.

ව්ා�ොනො� ො�ොරුව නගරයට පවින ංංාොරක ආක්ෂණය ඉාො අ�ප ුවද, ඉාා ි්ාර කර ඇි 
පිි ොදිවැ-ග�ි්ං ාො පොනුර නගර ංඳාො ඇි ංංාොරක ආක්ෂණය උපොයෝී ොකොට ොගන 
ො�ොරුව නගරයද ංංාොරක ොාෝාැ්න් බවට ප් ිීෝ ාැියොව පවින බව ොපී යි.

ආ. ෙ�ාරුව නගරය ු් පෙංි් ්වාාික ජං ූංාරය්ෙග් �ාි්ව උප නාගික ං්ෂණ 
වි් ොි වාිජ  න�්ිය් ෙංං ව්ධනය ී�.

ෙ�ාරුව නගරය ු් පෙංි් ්වාාික ජං ූංාරය්ෙග් �ාි් ී�.

ො�ොරුව නගරො� පිපොැන �ොි� වන �ා නගර ං�ො ී�ො �ොි� ්වො�ොික� ු් පොංි් 
ජැොය් �ොි්ව පවී. එන් ො�ොරුව නගරය බටිර ොදි් ොවරාබඩ ාැිාැොො� ඉ්ිය් 
ංොගරයට යොව ු ්දර ි ් ී රයකට ි ික් ි යු ැබන අාර නැොගනිි් ාො දුොණ් ොබො�ොගොඩ 
නිොය්ද �ොි්ව ඇා.

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො පිපොැන ි�ොො� පවින එක� ොගොඩි් �ොි� ොැං උුි් ොදිවැ-
ග�ි්ං �ා නගර ං�ො බැ රොේශො� ී�ො �ොි� ාුනො ගා ාැි ො�. ෝ අුව ො�ොරුව �ා නගර 
ං�ො රොේශො� ං�්ා ී�ො �ොි් ිොග් ි.ි. 40 ් ප�ණ ජැොිුා රොේශ වන ොාි් ංංාොරක 
අංශය රව්ධනො�ී ජැොිුා ංංව්ධනය ිි ගැ්ී�ට ාැි වන අුි් ඒ ංඳාො ඉාො උිා 
පොිංික ා්්වය් ්වො�ොික� ො�ොරුව නගරයට උු� ී ඇා.

ංංාොරා ුරවරය ංංාොරා නවොතැ් ාාුා් 
ධොිතොවය

නවොතැ් ග්නො ර�ොණය

ේකාළඹ ාගා� (ේකාළඹ 1-14) 22.62% 75.31%

ාහ ේකාළඹ කලාප� 13.74% 73.14%

ෙුු ේවාළබඩ රේේශ� 35.23% 72.38%

ාැේගාිා ේවාළබඩ රේේශ� 4.82% 72.95%

ායයා කුකා�  5.78% 73.55%

ුාාණ ාගා 17.11% 73.85%

උුු රේේශ� 0.70% 70.98%

වුව 5.5 : සංාාාක ුාවා�්ි සංාාාක ාවාාැ් පහුක් යාිාාව� හා ාවාාැ් ග්ාා රාාණ� 
ූැො�ය : ී ලංකා සංාාාක සංව�යා අිකාි�, 2017

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
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උප නාගික ං්ෂණ වි් ොි වාිජ න�්ිය් ෙංං ව්ධනය ී�

19 වන ශා ව්ෂය ආර්�ො� ිට ී ැංකොව වැි දුු ආියොික ොාවැි ොැෝකො� රටවැ ආ්ික 
කටුු වැ ෝ්ර්ාොනය ොැං රා�ාො නගර ිි ූ බවට ාුනො ගා ාැි ො�. ො�ොැං රා�ාො 
නගර ිිී� ංඳාො රොේශො� �ෝග රටොව ාො බැුු ො�ෞික ංැකැ්� ඍු ොැං බැපො ඇි අාර 
ං�ොජීය ාො පොිංික ැ්ෂණද ඊට ො�ු ී ඇා. එොැං ී ැංකොො� ි්�ොණය ූ රා�ාො නගරය් 
ොැං ොකොාඹ නගරය ාැි්ිය ාැක. (ි�්,1998). ො�වැි පුි�් ුා ර�ොය් ොකොාඹ ාර 
රොේශය ීරොය් ජනොී්ණ ී�් ං�ඟ ඇිු පොිංික ාො ං�ොජීය ගැටු පිංියට ුුුු 
පිංරය් ි්�ොණය ිී� ො�ුොව් ජන ංංර�ණය ී� ආර්� ිය. එි රිඵැය් ොැං ොකොාඹ 
ාර රොේශය ආං්නව ොදිවැ-ග�ි්ං, ො�ොරුව, පොනුර �ාරග� වැි උප නොගික ෝ්ර 
ොේිය් ි්�ොණය ී� ආර්� ිය.

ාවද �ධය� වයොපොර රොේශය ජනොී්ණ ී�් ං�ඟ එි ඉඩකඩ ර�ොණව් ොනොී� ාො ෝවො 
අවශයාො වැිී� ො�ුොව් උප නොගික ෝ්ර ිි ී ඇි අාර එ� උප නොගික රොේශ කරො 
වයො�ා වන කෝයය් ොැං ොවාදංැ�, ංො�ු ංංී්ණ, ින�ොා�, ගෘා �ෝඩ ොවාදංැ�, ිවොු 

ිෝාන ාො ංංාොරක ෝවො යනොිය දැ්ිය ාැක. (ොකෝ�ො�ොගොඩ එ්.ී.ී, 2015)

ය් නගරයක ංංාොරක කටුු රව්ධනය ිී� ංඳාො බැපොන එ් ංංරාකය් ොැං නොගීකරණ 
ීරාොව ාැි්ිය ාැි ො�. ො�ොරුව නගරය ොකොාඹ ාර රොේශයට ආං්නව ිිි වොිජ කටුු 
්ාොිා ූ  උප නගරය් වන බැි් ංංාොරක ආක්ෂණය ැබො ගැී� ංඳාො අවශය පාුක් ව්ධනය 
ිී�ට ඉාො ුුු රොේශය් ොැං ාැි්ිය ාැක.

ඉාා කුු ංැකො බැීෝී ො�ොරුව නගරය ංංාොරක ක්�ෝාය රව්ධනය ිී� ංඳාො උිා 
පොිංික, ආ්ික ාො වොිජ පුි�ි් ුු රොේශය් ොැං ාැි්ිය ාැිය.

ඇ. ෙ�ාරුව නගරෙ� පාර්පිකව පවින ාැව ක්�ා්ංය

ො�ොරුව නගරො� අනනයාොවය ොැං පොර්පික ී බු ක්�ෝාය ාැි්ිය ාැි අාර 
ව්ා�ොනො�ීද නගරවොී ජනාොවො� රධොනා� ීවොනෝපොය ව්ෝ වු ක්�ෝායි. රධොන 
වශොය් ො�ොරුු�ැ, ඉිබැේද, කඩැොන, ි�ොැෝරව්ා ාො ොකොරාවැ�ැ යන රොේශ ෝ්ර 
කරගිි් ියෝ�ක වන ව්ා�ොන දැව �ෝඩ ි්පොදනය ිශොැ වශොය් ය්රොුංොරොය්  
නීන ාෝෂණය �ොිාො කරි්, ිශොැ ි්පොදන ධොිාොවයි් ුුව පව්වො ොගන යු ැබි. 
(ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව, 2017).

83% ් ෘඩ දැව ාො 17% ් ංැාැ�ු දැව ොයොදො ගිි් ී බු ි්පොදනය කරු ැබන අාර �ොිකව 
ී �ෝඩ ඒකක 64,000 ් ප�ණ ි්පොදනය කරු ැබන අාර �ොිකව ුිය� ිියන 54ක ප�ණ 
අදොය�් ැබන බව ංඳා් ො�. (අ�රෝකර ී.ඒ.ී.එ්. ාො ජයපොැ. එ්. එ්) ඒ අුව ී ැංකොො� 
රධොනා� දැව ි්පොදනය ිු කරන නගරය ො�ොරුව වන ොාි් නගරො� ංංාොරක ක්�ෝාය 
රව්ධනය ිී� ංඳාො ොයොදො ගා ාැි එ් ො�වැ�් ොැං දැව ක්�ෝාය ාැි්ිය ාැි ො�.

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය
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අ. ෙ�ාරුව නගරය ්වාාික ජං ූංාරය්ෙග් ං�්ිං ුවා, එ� ජං ුංාර කරා  
ජනයාට රෙ�ශ ීේී ොෞිකව පව්නා �ාධා ාා ජං ුංාර ුෂණය ීෙ�් ඒවාෙ� 
ආක්ෂීයාාවය ාායනය ී� ෙ�ුෙව් නගරය ුළ ංංචාරක ක්�ා්ංය රව්ධනය 
ංඳාා එ� ං්ප් උපෙයෝී කර ගැී�ට ෙනාාැි ී�.

ො�ොරුව නගරය ඉාැ ෛජව ිිධ්වයි් ුු ජැ ූැොරය්ොග් ං�්ිා ුවද එ� ජැ ුැොර 
ඉාො ීරොය් ුෂණය ොවි් පවින ොාි් ඒවොො� ෛජව ිිධ්වය ාො ු්දර්වය ර�ොය් 
ාොයනය ොවි් පවී. ො�ොරුව නගරො� වැි� ි ගි් ු ු ොබො�ොගොඩ ජැොිුා රොේශය ොවා ි ිධ 
ො�ූ් �ා ජනාොවට රො�ශ ී�ට ොනොාැි ා්්වයකට ප්ව ඇි අාර, ඊට ො�ු ොැං 
ො�ොරුු�ැ, ඉිබැේද රොේශවැී වු ක්�ෝාය ගංගො ඉුර ද්වො� වයො�ා ී �, ජැොිුා රොේශො� 
අනවංරොය් ඉි ොකොට ඇි පැ�ප් ි වොං ාො ොබො�ොගොඩ ගංගොව කරො රො�ශ ී � ංඳාො ර�ොණව් 
ුු� �ෝග ොනො�ැි ී� යනොිය දැ්ිය ාැක. 

ාවුරට් ො�ොරුව නගරය ද්ශීය ොවරා ීරයකට උු�ක් ියු ැැුවද ු්ිය �ෝගය ාො  
ොවරා ර්ිා ී�ොව අනවංර පැ�ප් ාො ුු්ු ිවොං වි් ං�්ිා ී� ො�ුොව් ජනාොවට 
ආර්ිාව ාො පාුොව්  ොවරා ීරයට රො�ශ ී එි ු්දර්වය අ්ිී�ට ොනොාැි ී ඇා.

නොගික ංංව්ධන අිකොිො� �ැිා් ීො�් ඉි කරු ැැූ ො�ොරුව-ුනොව ශීර ුවාො �ංිුව 
වයොපෘිය යටෝ ඇිින �ංීු ඉිකර ී�ට අ�ාරව කැුො� ජැය පිරාො කටුු ිු කරු  
ැැුවද කැුව ාො ං්බ්ධ වන ඇා �ෝග ොවාට අපරවය ාො අපජැය බැාැර ිී� වැාැ්ී� ංඳාො 
ිි ියො�ෝග ොගන ොනොිී� ො�ුොව් ව්ා�ොනය වන ිට ුනොව කැුො� ජැය නැවා් 
ර�ොය්  ුෂණය ොවි් පවින බව ිී්ෂණය ී ඇා. 

5.2.2.2. ුරවලාො | අරුණ 02

අ. 2016 වංේ ංක් කරන ංා �්නාිර කංාීය �ා නගර ංැංැ්� යටේ ෙ�ාරුව නගරය 
ංංචාරක කංාපෙ� ිිි නගරය් ෙංං ංංව්ධනය ිී�ට ාුනා ෙගන ිී�.  

2016 ව්ෂො�ී ිිොයා කරු ැැු බ්නොිර කැොීය �ා නගර ංැැැ්� (ූප ංටා් අංක 2.14) 
�ි් බ්නොිර පාොා කැොප ායකට ොබදො ද්වො ඇි අාර ො�ොරුව අි ඝන්ව කැොපයට අය් 
ීගුව ිට අු්ග� ද්වො ිොවන ංංාොරක කැොපො� ිිි ොකොාඹ ාර රොේශයට ඉාො ආං්න උප 
නගරය් ොැං ාුනො ොගන ඇා.

5.2.2.3. අවසාො | අරුණ 02

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 

ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය
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අ. ෙ�ාරුව නගරයට �ැි් ග�් කරන ගාු පාර ෙකාළඹ නගරයට ඇු් වන ෙකාිෙඩෝ 
ාෙං් එක් ී� ාා ෙ�ාරුව නගරය ුළ  ගාු පාර ේ්ර කර ග් �නාව ිිුු �ා්ග 
ප්ධිය් පැවී�.

නගරෙ� අවශ�ංා ංඳාා ර�ාණව් යිංං පාුක්

5.2.3. අරුණ 03

5.2.3.1. �බලාො | අරුණ 03

ි.ී.9ක ිි් ු් ගොු ොකොිොඩෝව 
ො�ොරුව නගරය �ැි් ිොවන අාර, ූප 
ංටා් අංක 5.8 ි දැ්ොවන පිි 
ොකෝ්ෝ් අධයයන වෝාොො� ද්ා 
වැට අුව එය ොකොාඹ නගරයට 
ිිොංන රධොන ොකොිොඩෝ ාා අාි්  
ොාවන ියොකොී ොකොිොඩෝව ොැං 
ාැි්ිය ාැක. එි ංඳා් පිි 2013 
ව්ෂො�ී ෛදිකව �ී් 298,000 ් 
ගොු ොකොිොඩෝව ාරාො ංංංරණය ී 
ඇි අාර එය 2035 වන ිට ෛදිකව 
447,500 ් ද්වො ව්ධනය ො� යැි 
අො�්ෂො ොකෝ.

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ංඳාො 
ිු කරු ැැූ අවකොීය ංංකැන 
ි�ො�ෂණයට (ිිය් අංක 5.2) අුව, 
ංැැු් රොේශොයි ොබොොාෝ රොේශ 
ඉාැ ාො �ධය� අගය්ොග් ුුව 
අවකොීය ංංකැනය ී ඇි බව 
ිී්ෂණය වන බැි් ංැැු් රොේශ-
ොයි �නොව ිිුු �ෝග පේධිය් 
ඇි බවට ිග�නය කැ ාැක. එි 
රිඵැය් ොැං ිිධ ූි පිො�ෝ-
ජනය් ාො ිිධ ියොකොරක් ො�ොරුව 
රොේශය ුරො පාුොව් වයො�ා ිීෝ 
ාැියොව් පවින බවට ාාුු ො�. 

ූා ංටාන 5.8 : ේකාළඹ ාගා�ා ිිේසා රයාා ේකාිේඩෝ
ූැො�ය : ේකා්ාා්් අයය�ා වා�ාාව, 2014

ොාොළඹ නගරයට 
ිිොංන රධොන ොාොිොාෝ

• �ාංේ
• ගා්ං
• �ාුවර
• ීගුව
• ාිෙංව් පාර
• ොාරණ
• ාිෙංව් පාර

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය
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ිිය� 5.2 : අවකාී� සංකලා ි්ේ්ෂණ�- 2018 ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ආ. ෙ�ාරුව රධාන ු්ිය ෙපාළ ේ්ර ෙකාට ග් අා�්ංර ු්ිය ්ථාන  
ාංරි් ං�්ිං ී�.

ො�ොරුව නගරො� ු්ිය �ෝග පේධිය ො�ොරුව රධොන ු්ිය ්ාොනය ෝ්ර ොකොට ොගන පාා 
ූප ංටා් අංක 5.9 පිි අුැොන, ොකොරැවැ�ැ, ුනොව, එොගොඩ උයන යන අ�ය්ාර ු්ිය ්ාොන 
ාාරි් ු්ාව ංක් ොකොට ඇා. 

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ුා ිිි ොකොරැවැ�ැ, ුනොව, එොගොඩ උයන ාො ො�ොරුව 
අ�ය්ාර ු්ිය ්ාොන රොේශො� ජනාොවො� ොකි ුර ග�නොග�න ාො �ෝඩ රවොාන කටුු 
ංඳාො ොයොදො ගැීෝ රවණාොව් ද්නට ැැොබන අාර බ්රා වැට වඩො ු්ිය රවොාන �ොධයය් 
ොැං ොයොදො ගැී� ො�ොරුව රොේශො� දැිය ාැි ිො�ෂ ැ්ෂණයි. 

ූා ංටාන 5.9 : ේාාාුව ු්ි� ්ාාා
ූැො�ය : ුග් ිි�්  හා ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

අුලාා ු්ි� ්ාාා�

ුාාව ු්ි� ්ාාා�

ේකාාලවැ්ල ු්ි� ්ාාා�

ේාාාුව ු්ි� ්ාාා�

එේගාඩ උ�ා ු්ි� ්ාාා�

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය

අරුණ 03



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

80

අ. ෙ�ාරුව නගරෙ� ේවාික ජනගානය ංඳාා ර�ාණව් ිවෘං අවකාශ ෙනා�ැි ී�.

ජන ාො ංංායොො�ාන ොදපෝාෝ්ුව ි ි් ි ු කරු ැැූ 2012 ජන ංංගණන ද්ා අුව ො�ොරුව 
�ා නගර ං�ො රොේශො� 167,000ක ප�ණ ජනගානය් ිව් වන බව ංඳා් ො�. ී ැංකොො� ොපොු 
ිවෘා අවකොශ ංඳාො වන ං්�ාය අුව ුේගැි් 1000 කට අව� වශොය් ොා්ටයොර 1.4 ක ොපොු 
එි�ා් රොේශය් ොව් කැ ුු ො�. ඒ අුව ො�ොරුව ංැැු් රොේශය ංඳාො අව� වශොය්  
ොා්ටයොර 230ක ොපොු එි�ා් රොේශය් ොව් කැ ුු ුව් ව්ා�ොනො� ො�ොරුව �ා නගර 
ං�ො බැ රොේශය ුා ොා්ටයොර 9ක ප�ණ ොපොු එි�ා් රොේශය් පවින ොාි් එය ව්ා�ොන 
ෝවොික ජනගානං ංඳාො ිිෝ්� ර�ොණව් ොනොවන බවට ාුනොොගන ඇා. 

ආ. ෙ�ාරුව නගරය ංඳාා ෙපාු රථ වාාන නැවු් ්ථාන ෙනා�ැි ී�.

නගර �ධය රොේශය ුා රධොන �ෝග ොදපං වොාන  නවාො ාැී�  ංො�ොනය දුනි. ර�ොණව් 
රාගො�  පාුක් ොනො�ැි ී� ො�ුොව් ිිධ ෝවොව් ංඳාො නගරයට පැිොණන ජනාොවට ා� 
රාවොාන පොරව� ොදපං නාර ිී�ට ිුො�. එ� ිංො නගරො� �ධය රොේශය ුා ර�ොණව් වොාන 
නැවැ්ීෝ අවශයාොවය ී්ඝ  කොැය් ි්ෝ පවින රධොන ගැටුව් ොැං ාුනො ග්නො ැී.

ඇ. අු පාුක් ංිං ිවාං ාා ිවාං ිඟය් පැවී�.

ඇ්ාෝ්ු කරන ැද ජනගාණ ද්ා ි�ො�ෂණය ුි් දැ වශොය් ිවොං 375ක ප�ණ ිඟය් 
පවින බවට ාුනොොගන ඇි අාර ද්ොදියව්ා, බැටිව්ා, ි �ටියව්ා ාො ං�රොකෝ්ව්ා 
ආි රජො� ඉඩ් ාො ොවරා, ු්ිය ාො ජැ ර්ිා රොේශය්ි පිංි අු පාුක් ංිා 2500 ් 
ප�ණ පු� ංඳාො පාුක් ංිා ිවොං ොනො�ැිී� ු්වැාොවය් ොැංට ාුනොග්නො ැි.

5.2.3.2. ුරවලාො | අරුණ 03
05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 

ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය
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අ. ෙයෝිං �ුිධ රවාාන �ධ�්ථාන ව�ාපෘිය ාා ුුු�ඩ �ා්ගය  
ෙ�ාරුව ා්වා ී්ඝ ිී�

ෙයෝිං �ුිධ රවාාන �ධ�්ථානය

ොකොාඹ නගරයට ඇුු වන ද්ිණ ේවොරය ොැං ංැකන ො�ොරුව නගරය බටිර ොවරා ීරො� 
ිිටො ඇි රධොනා� නගරය් ොැංට ාැි්ිය ාැි අාර ොකොාඹට ං�ගොීව පොනුර, ිිය්දැ 
ාො �ාරග� නගර ං�ඟද අ්ා් ංබඳාො පව්වන නය්ික රොේශය් ොැංටද ො�ොරුව ාු්වොිය 
ාැක. ො�ොරුව ි�විදයොැය, ජ්�් ොට් ආයානය, ොවන් අධයොපික ාො ාෝෂික ආයාන, 
ක්�ෝා රොේශය ංා ුේගික ආයාන රොිය් ො�� රොේශො� ඒකරොී ී� ො�ුොව් ෛදිකව 
ඉාැ �ී ගැනය් ිු වන අාර ර�ව් ාො කෝය්ෂ� ොපොු රවොාන ෝවයක අවශයාොවය පැන 
නැි ඇා.

5.2.3.3. අවසාො | අරුණ 03

ො�ොරුව රධොන ු ්ිය ් ාොනය ාො රධොන බ් නැවු්ොපොා ූ ිය ආිා අ්කර 8 ක ප�ණ වපංිය් 
ඇි ු ්ිය ොදපෝාෝ්ුව ංු ූ ිො�  (ූප ංටාන 5.10 ) ඒකොබේධ බ් ාො ු ්ිය ප්ය්ාය, ි ර 
ංංව්ධන වයොපෘිය ාො ංැාැ�ු ු ්ිය පේධිය ං�ග රා වොාන නැවු් පාුක් ංිාව ො�ොරුව 
බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය ංංව්ධනයට ොයෝිාය. 

ූා ංටාන 5.10 : ේ�ෝිා ේාාාුව බුිය රවාහා ායය්ාාා වයාපෘි සැලැ්ා
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 
ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය
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ෙයෝිං ුුු�ඩ �ා්ගය ෙ�ාරුව ා්වා ී්ඝ ිී�

ොයෝිා ුුුබඩ �ෝගය ංංව්ධන වයොපෘිය �ි් ො�ොරුව නගරය ංඳාොද අවධොනය ොයොු කර 
ිී� ිො�ෂ අව්ාොවි. ොකොාඹ ිට ිොවන ොයෝිා ුුුබඩ �ෝගය ීරුර්අ�ු රජ �ොවා ඔ්ෝ 
ො�ොරුව නගර �ධයයට ං්බ්ධ කර ඉි ිී�ට �ෝග ංංව්ධන අිකොිය �ි් ොයෝජනො ී ඇා.

ආ. �ාානගර රවාාන ංැංැ්� යටේ ෙයෝිං ංැාැ්ු ු්ිය �ා්ග ව�ාපෘිය

�ාොනගර රවොාන ංැැැ්� �ි් ොයෝිා ංැාැ�ු ු්ිය �ෝග වයොපෘිය, ොකොා, රු, ි� �ෝග 
ොැං පැෝජ ු න් යටෝ ි ු ි ී�ට ොයෝජනො ී  ඇි අාර එි ොාවන පැෝජය ොැං ාිා (ොකොා) 
�ෝගය කැාිය, ොද�ටොගොඩ, ොබොැ�ැ, නොරොො�්ිට, ුො�ොගොඩ, ිිය්දැ ාරාො ො�ොරුව ොවා 
ි.ි. 28.3 ක ිගි් ුුව ංැාැ�ු ු්ිය �ෝගය ඉි ිී�ට ොයෝජනො කර ඇා. එ� ංැාැ�ු ු්ිය 
�ෝගො� ග�නෝාය ො�ොරුව බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය වන අාර අාර�ැි නැවු් ්ාොන 
වශොය් ො�ොරුව ි�විදයොැය, කුබැේද ාො රොවාොව්ා ොයෝජනො කර ඇා.

ඇ. ා්ොියව්ං, ං�රෙකෝ්ව්ං, ි්ටියව්ං ාා �ැටිව්ං ංඳාා ෙයෝිං  
ිවාං ංංව්ධන ව�ාපෘි

ද්ොදියව්ා, ං�රොකෝ්ව්ා, ි�ටියව්ා ාො බැටිව්ා ංා අු පාුක් ංිා ිවොං වැ  
පිංිකුව්ො� ීවන ා්්වය නඟො ිුී� ංඳාො නොගික ංංව්ධන අිකොිය ිි් �ා� 
ිවොං ංංී්ණ ඉිිී�ට ොයෝජනො ොකොට ඇා. නොගික ුන්ීවන වයොපෘිය් ොැං ියෝ�ක 
ිී�ට ොයෝිා ො�� ි වොං ොයෝජනො ර�ො�ී ඉඩො�් ොකොටං් අු පාුක් ංිා පු� ොවුොව් 
�ා� ිවොං ඉිිී�ට් ඉිි ූිය ිර ංංව්ධන කටුු ංඳාො ුදො ාැී�ට් ංැැු් කරි් 
පවී. 

අ. ිි් ුව් ේවා අිකාිය �ි් �ං පැවැ්ෙවන උං ී�ාව.

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ර්�ැොන ුව් ධොවන පා ී�ොවට ආං්නව ිිී� ො�ුොව් 
ොගොඩනැිි ඉි ිීෝී ිි� ුව් ෝවො අිකොිය �ි් පනවන ැද උං ී�ොව්ට අුගාව 
ියු� ංංව්ධන කටුු ිු කැ ුු ො�.

5.2.3.4. ාරජන | අරුණ 03

05 වන ාි්ො�දය 
ශ.ු.අ.ං. (SWOT) 

ි්ේෂණය

ි්තරෝ�ා ශ. ු. අ. ත. 
(SWOT) ි්ෝෂණය
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6.1. ංංා්ිත ංැැැ්�

ංංව්ධන ංැැැ්� ුි් ාුනො ග් අරුු ාො පර�ෝා ුු් පුුවො ගැී� ුි් ංංව්ධන 
දැ්� ැඟොකර ගැී� ංඳාො 2030 වංර වන ිට ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශො� අො�්ිා 
ංංව්ධනය ිු ිය ුු අකොරය ංංක�ිා ංැැැ්� ුි් ංරැව ිරා කරු ැබි. ො�ිී රධොන 
වශොය් රොේශො� පවින ංංව්ධන රවණාො, ්ව�ොික ං්ප්, ංංාොරක ආක්ෂණය ාො ්ාොීය 
ිිී� යන කුු ිිබඳව ිො�ෂ අවධොනය ොයොු කරන ැී.

ංංව්ධන රවණාොවො� බැපෑ� ිිබඳව අධයයනය ිීෝී අනොගා ංංව්ධනය් ිිබඳව ිො�ෂ 
අවධොනය ොයොු කරන ැද අාර, එන් ොයෝිා බුිධ රවොාන ංැැැ්� රුා ොකොට ොගන නගර 
�ධයය රොේශය පාු ොපා �ංං්ිය ොැංද කුබැේද, ොබොුපන ාො රොවාොව්ා ොදවන ොපා �ංං්ි 
ොැංද ංංව්ධනය ිී�ට ාුනො ොගන ඇා. ාවුරට් ොාවන ොපා �ංං්ි ොැං අුැොන ාො 
ො�ොරුව අු් පොැ� �ංං්ි ාුනො ගු ැැූ අාර ෝවොික �ංං්ි ිිපය්ද ංංව්ධන 
රවණාො අුව ංංව්ධනය ිී�ට ොයෝිාය.

ංංක�ිා ංැැැ්� �ි් ො�ොරුව නගරයට ිො�ිා ූ පොිංික පේධී් ොැං ාුනො ග් ු් 
පොංි් ජැොය් වට ී ිී�, එන් නැොගනිි් ාො දුි් ොබො�ොගොඩ ගංඟොොව්ද, බටිි් 
ුුු ීරොය්ද �ොි් ී� අ�ය්ාර ජැ ූැොරය් ොැං ොා්ටයොර 30 ක වපංියි් ු් ුනොව 
කැුව, ො�ර් ගඟ ාො ුනොව ආිාව පැිුු ඇැ �ෝග ජොැය, ජැය රදවො ාබො ග්නො  ්ාොන 
ොැං ොා්ටයොර 20 ක ොා්ි් ාො වුුි් ආි රොේශය ුරො පැිී ඇි ජැ ං්පා රුා පොිංික 
ං්ප් ිි කා�නොකරණය ුි් ියංු උදයොනය් ොැං �ාජනාොවො� ුව පාුව ංඳාො ිවෘා 
කරි්, එ� අ්දැී් අ් අයට අ්ිිය ාැි පිි ංංාොරක ක්�ෝාය ි ුු ි ී�ට බැොොපොොරෝු 
ො�.

ජැ ූැොරය් �ාජනාොව ංඳාො ිවෘා කරි් ිොනෝදෝවොදජනක කටුු ංඳාො ොයොදො ගැී�, 
පික  �ංීු, ොවරා ූද්ශනය ාො අැංකරණය, වුුි් ආිා ොා්ි් ිි කා�නොකරණය 
ුි් ංංව්ධන ංැැැ්ෝ අරුු ාො දැ්� ැඟොකර ගැී�ි. එො�්� ගොු පොර රධොන ොකොට ග් 
රො�ශ �ෝගය් ිුු ිී�, එන් නගරයට ැගො ී�ට ඇි ාැියොව වැි ිී� ංඳාො �නොව 
ිිුු �ෝග ජොැය් ඉි ිී�ට් ො��ි් ොයෝිාය.

ො�� ියු කොරණො ංැැි�ැට ොගන ො�ොරුව නගරො� පවින පොිංික ං්ප් උපි� අුි් 
ංංර්ෂණය කරි් ංංාොරක ක්�ෝාය ාරාො නොවෝේපොදය් ැබො ොදි් ො�ොරුව නගරය ංෑ� 
අංශයි්� ්වයංොපෝිා නගරය් බවට ප් ිී�ට පාා ූප ංටා් අංක 6.1 �ි් දැ්ොවන 
ො�� ංංක�ිා ංැැැ්� �ි් බැොොපොොරෝු ො�.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ංංා්ිත ංැැැ්�
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ූා ංටාන 6.1 : සංක්ිා සැලැ්ා
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ංංා්ිත ංැැැ්�
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6.2. ොයෝිත ූි ාිාරණ ංැැැ්�

ො�ොරුව ුරවරය ආ්ික වශොය් ංි�් නොගික ෝ්රය් ොැං ංංව්ධනය ිී� ාො නගරොයි 
්ව�ොික ජැ ූ ැොර ංංව්ධන ො�වැ�් ොැං ොයොදො ගිි් ජනයොට ි ව් ී � ංඳාො වඩො ු වපාු 
වටිටොව් ි ්�ොණය ි ී� යන අිරොය් ොපරදැිව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ංඳාො ො�ොරුව 
ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ඉිිප් කරු ැැො�.

ො�ොරුව නගරො� ආ්ික ි යො�න ාුනො ොගන, ඒවො වඩො ි ි�් ාො ි රංොර ොැං ංංව්ධනය ංඳාො 
උපොයෝී කර ගා ාැි වන අුි් �ංං්ි ූරොවිය් ිිොයා කරු ැැිය. ඒ අුව ො�ොරුව 
නගරො� පාු ොපා �ංං්ිය වශොය් ො�ොුව නගර �ධය �ංං්ිය දැ්ිය ාැි අාර ොදවන ොපා 
�ංං්ි ොැං ොබොුපන �ංං්ිය, කුබැේද ාො රොවාොව්ා �ංං්ි ාැි්ිය ාැි ො�. ොාවන 
ොපා �ංං්ි ොැං ො�ොරුව අු් පොැ� �ංං්ිය ාො අුැොන �ංං්ිය දැ්ිය ාැි අාර 
ො�ොරුව නගරය ුා ිිි පවින ෝවොික �ංං්ි ිිපය්� ාුනො ගා ාැි ො�.

6.2.1. අෙේ්ිං නාගික ආකෘිය 

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ංඳාො ිිොයා කරු ැබන ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ුි් 
්වො�ොික ජැ ූැොර ආිාව ජැොිුා ංංව්ධනය ං�ග බැුු නොගික ආකෘිය් ඇි ිී�ට 
අො�්ෂො කරු ැබි. එිී ජැොිුා රොේශ ආිාව ිිධ ොගොඩනැිි ඝන්ව පව්වො ොගන යො�ට 
අො�්ිා අාර ඊට ං�ගොීව ියු ජැොිුා රොේශය්ි ඉාැ ාිා ඝන්වය් ුැොකන පිි 
ංංව්ධන කටුු ිි ග්වු ැබි.

ො�ොරුව බටිර ොවරා �ොිෝ ිට නැොගනිර ොබො�ොගොඩ ගංගො �ොි� ද්වො ියු ජැොිුා රොේශ 
අ්ා්ගා වන පිි ි්�ොණය කරු ැැූ නගර ාර් ා්ඩ ූප ංටා් අංක 6.2.ි ිූපනය කර 
ඇි අුි් ජැොිුා රොේශ වැ ොගොඩනැිි ඝන්ව ිාැනය වු ඇා. ඒ අුව ොවරා ජැොිුා 
රොේශය ො�ොරුව නගරය ුාට ුාංධොරො ඇුු වන බටිර �ොි� වන බැි් එ� රොේශො� 
ොගොඩනැිි ඝන්වය පාා අගයිු් ාිා ඝන්වය ඉාැ අගයිු් පව්වො ොගන යො�ට 
අො�්ෂො කරු ැබි. 

ොවරා ිරො� ිට නැොගනිර ොදංට ව්නට පවින ුනොව කැු රොේශය ෝවොික �ොිාය ංඳාො 
ඉාො උිා ්ව�ොික ආපදො වි් ොාොර ාො ර�ොණව් යිාැ පාුක් වි් ං�්ිා වන අාර� 
ොංෞ�ය පොිංික ා්්ව ංිා රොේශය් ොැංට පිව්ානය කර ගැී�ටද ාැි ොාි් අි 
ඝන්ව ෝවොික රොේශය් ොැං ංංව්ධනය කරු ඇා. ුනොව කැු රොේශො� ිට ර�ොය් නගර 
�ධයය ොදංට ව්නට ගොු පොර ෝ්ර කර ගිි් වොිජ ාො ූැය අංශය ංඳාො අි ඝන්වයි් 
ුුව ංංව්ධනය් ඇි ිී�ට අදා් කරන අාර ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� රවොාන 
පාුක් ාො බැුු නොගික ංංව්ධනය් ඇි කරු ැබන රධොනා� රොේශය ොැංටද ාු්වො ිය 
ාැක. ාවද කුබැේද ොා්ි� ආිා රොේශය �ධය ඝන්ව ිර ංංව්ධන රොේශය් ොැං 
ංංව්ධනයට අදා් කර ඇා. ොබො�ොගොඩ ගංගො රොේශය ්ව�ොික ආපදො වැට ිර්ාර ැ් වන 
රොේශය් බැි් ොගොඩනැිි ඝන්වය ංොො�්ෂව පාා  අගයි් පව්වො ොගන යු ඇා. (ූප 
ංටා් අංක 6.2)

එොා් ියු ජැොිුා රොේශ වැ ජැයට ඉාො ආං්න රොේශය පනවන ැද උං ී�ොව්ට යට්ව ිු 
කරු ැබන ංාොිපාය ඉිිී් ංඳාො රව්ධනය කරු ැබන අාර ියු ඉි ිී් ජැොිුා 
රොේශයට ු ුණැො ි ු ි ී�ට ොයෝිා ො�. ාවුරට් ජැොිුා රොේශ වැ ංංාොරක කටුු රව්ධනය 
ංඳාො ංංව්ධන ංැැැ්� ුි්  ිවෘා උදයොන, ංංාොරක ොාෝට� ාො ජැොිා ියොකොරක් ාු්වො 
ොදු ඇා.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ොයෝිත ූි 
ාිාරණ ංැැැ්�

අේ�්ිත ාාගික 
ආකෘිය
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කුබැේෙ 
ේා් ිා

ේාාාුව 
ගාු පාා

ූා ංටාන 6.2 : අේ්්ිා ාාගික ආකෘිේ�ි හා් ා්ඩ
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ොයෝිත ූි 
ාිාරණ ංැැැ්�

අේ�්ිත ාාගික 
ආකෘිය

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ංඳාො අො�්ිා නොගික ආකෘිය කරො ැඟො ී�ට ාැි වන 
අුි් ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ංඳාො �ොිාො කැොප 6 ් ාො වයොපෘි ොයෝජනො 
ඉිිප් කරු ැැූ අාර එය ිිය් අංක 6.1 ොයෝිා ූි පිාරණ ංැැැ්ෝ ද්වො ඇා.

ේවාළ

ේවාළ ීා�

ුාාව කලුව

ුාාව 
කලුව

ේබා්ේගාඩ 
ගංගාව

ේබා්ේගාඩ 
ගංගාව

ේාාාුව 
ගාු පාා

ේාාාුව 
ගාු පාා කුබැේෙ 

ේා් ිා

කුබැේෙ 
ේා් ිා
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ිිය� 6.1 : ේ�ෝිා ූි පිහාණ සැලැ්ා - 2030 ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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6.3. අාරවුා ාාුා් ංංව්ධනය ිීෝ  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

6.3.1. ේවා කළ�නාකරණ ංැංැ්� 

ො�ොරුව ංැැු් බැ රොේශය ුා දැනට පවින ොංෞායය, අධයොපන ංා අොනු් ොපොු පාුක් 
එන් ීඩො ි�ටි, ොවාද ංංී්ණ, ොපොීි, ාැපැ� කෝයොැ ාො බැංු පාුක් ිිබදව අවධොනය 
ොයොු කරි් එී පාුක්වැ ර�ොණෝ�ක�ොවය ඇගී� ුි් 2030 වංෝී ො�ොරුව �ා නගර 
ං�ො බැ රොේශය ංඳාො ුොරෝකානය කරන ැද ජනගානය ොවුොව් අවශය ෝවො ාො පාුක් 
ංැංොී� ෝවො කා�නොකරණ ංැැැ්ෝ අරුණ ො�. ිිය් අංක 6.2 �ි් ො�ොරුව බැ රොේශො� 
ං�්ා ෝවො කා�නොකරණය ිිබඳව පැාැිි කරු ැබි.

6.3.1.1. ෙංෞඛ�ය පාුක්

ද ොංොිංො ොරෝාැ, ි්ි් ොරෝාැ් වන බැි් එි ෝවො වපංිය ිොැෝ ීටර 5 ක අරයි් ුු 
රොේශය් ආවරණය කරු ඇාැි උපක�පනය කරන ැී. ඒ අුව ො�ොරුව �ා නගර රොේශො� දුු 
�ොිෝ ිිි කුුු්ද දුණ, එොගොඩ උයන උුර, එොගොඩ උයන දුණ ාො එොගොඩ උයන �ධය� 
යන රො� ිැධොි වං් ාැර අොනු් රොේශ ද ොංොිංො ි්ි් ොරෝා� ෝවො වපංිය �ි් 
ආවරණය වන අාර එ� ෝවො වපංිය �ි් ආවරණය ොනොූ ඉාා ංදා් රො� ිැධොී වං් ංඳාො 
අවශය ොකොරන ොංෞායය පාුක් යොබදව ි ිි පොනුර ූ ික ොරෝා� ෝවො වපංිය �ි් ආවරණය 
වු ඇා.(ිිය් අංක 6.3) 

පි්ො�ද 2.2.2.3.(ඉ) ි ංදා් ූ පිි ුනොව ආු්ො�ද ොරෝාැ අිි්ා ෝවො පාුක් වි් 
ං�්ිා බැි් එි ෝවො වපංිය ි.ී. 7 ් ොැං උපක�පනය කරන ැද අාර ඒ අුව ො�ොරුව �ා 
නගර ං�ො බැ රොේශය ආවරණය වන පිි ෝවො ංැපීෝ ාැියොව් ුනොව ආු්ො�ද ොරෝාැ ංුව 
ඇා.

ද ොංොිංො ි්ි් ොරෝාැ වැි ිුු ිී�: “ී” කෝඩො� ි්ි් ොරෝාැ් ොැං ෝවො ංපයන ද 
ොංොිංො ොරෝාැ "ඒ" කෝඩො� ොරෝාැ් ොැං ඇඳ් 200 ි් ාො ර�ොණව් කෝයය �්ඩැයි් 
ං�්ිා නීන ාෝෂික උපොංගය්ොග් ු්ා කෝය්ෂ� ෝවොව් ංැපී�ට ාැි ොරෝාැ් 
ොැං වැිිුු ිී�ට ොයෝජනො කරු ැබි.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ේ්වා කළමාාකරණ 
ංැලැ්ම
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ිිය� 6.2 : අපාවුහ පහුක් වයා්ි� - 2018 ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ිිය� 6.3 : ේසෞාය� පහුක් ආවාණ වයා්ි� - 2018 ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  

උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ේ්වා කළමාාකරණ 
ංැලැ්ම

6.3.1.2. අධ�ාපන පාුක් 

ො�ොරුව නගරය ුා ිිි අධයොපන ආයාන ව්ීකරණය අුව රොාික පොං�, �ධය �ාො ිදයොැ, 
�ාො ිදයොැ ාො උං් අධයොපන ආයානය්ි ෝවො වපංිය ිිොවි් ිොැෝීටර 1.5, 3 ාො 5 ක 
අරයි් ුු රොේශය් ආවරණය කරු ඇාැි උපක�පනය කරන ැී. ඒ අුව ො�ොරුව �ා නගර 
ං�ො ංැැු් රොේශය ු ා ි ිි පොං� ාො අධයොපන ආයාන �ි් ෝවො ආවරණ කැොප ි ිය් අංක 
6.4 �ි් ිූපණය කරු ැබන අාර එී ි�ො�ෂණය පිි ො�ොරුව ංැැු් බැ රොේශය ංඳාො 
2030 වංර වන ිට ුොරෝකානය කරන ැද ජනගානය ංඳාො ො�ොරුව නගරය ුා ර�ොණව් 
අධයොපන පාුක් ංැපීෝ ාැියොව් ඇි බවට ිග�නය කැ ාැිය.

6.3.1.3. නාගික ජනාවාං ංංව්ධන ංැංැ්�
 
ංැංු් පර�ා්ථ

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� ුි් 2030 ව්ෂය ංඳාො ුොරෝකානය කරන ැද ෝවොික ජනගානය  
ංඳාො ර�ොණව් යිාැ පාුක් වි් ු්ා ාො ීව් ී�ට උිා පොිංික ා්්ව ාො අවකොශය 
ංිා ිවොං ඒකක ංපයො ී� නොගික ජනොවොං ංංව්ධන ංැැැ්ෝ පර�ෝාය ොැං දැ්ිය ාැක. 

ංැංු් ිෂය පථය 

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� (2021–2030) 10 වංරක කොැ පි්ො�දය ංඳාො ිිොයැ කරු ැැුවද, ඒ 
යටෝ ූ නොගික ජනොවොං ංංව්ධන ංැැැ්ෝ අො�්ිා රිැො� ැබො ගැී� ංඳාො  
2020-2040 ද්වො ූ කොැ පි්ො�දය අවශය වු ඇා. 

නොගික ජනොවොං ංංව්ධන ංැැැ්� ුි් ො�ොරුව ංැැු් රොේශය ුා ිවොං ඒකක ඝන්වය 
ියො�නය ංැැු් කරු ැබන අාර රොේශො� ජැ ැදු් රොේශ ආිා පා් ි්, පොිංික ංංො�ී 
රොේශ ාො ර්ිා ආිාවද ොගොඩනැිි ඝන්වය පොැනය කරු ැබි.

ාවුරට් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� ාුනො ගු ැැු අු පාුක් ංිා ිවොං 2500 ් 
ංඳාො ර�ොණව් පාුක් ාො අවකොශ ංිා ිවොං වයොපෘි ොයෝජනො ිී� ො�ිී ිු ොකෝ. 
(ං�්ා නොගික ජනොවොං ංංව්ධන ංැැැ්� ිිය් අංක 6.5 �ි් දැ්ො�) .
(ො�ොරුව නොගික ජනොවොං ංංව්ධන ංැැැ්� ෝාය- SP)

ංැංු් උපාය�ා්ග 

අ. ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� �ි් අෙේ්ිං ොෞික ආකෘිය ංඟා කර ගැී�ට ාැි  
වන අුි් ෙගාඩනැිි ඝන්වය පාන් කරගිි් කංාීකරණය ිු ිී� ාා ිය�ංා 
ාු්වා ී�.

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ංඳාො ොයෝිා කැොීකරණ ංැැැ්ො�ි ංඳා් ංංව්ධන කැොප 
06 අුි් ෝවොික �ොිාය රව්ධනය ංඳාො කැොප 04 ් ාුනො ොගන ඇා. එිී ො�ොරුව �ා 
නගර ං�ො රොේශො� රධොනා� ෝවොික කැොපය ොැං ුනොව කැුව ආිා රොේශය ාුනො ගු 
ැැූ අාර, එ� රොේශො� ඉාැ ොගොඩනැිි ඝන්වයි් ාො ඉාා ාිා ඝන්වයි් ුුව 
ංංව්ධන කටුු ිි ග්වු ැබි. ොබො�ොගොඩ ගංඟොව ාො �ොි්ව පවින රොේශය ුා ංාොිපාය 
ෝවොික කටුු රව්ධනය කරු ැබන අාර ො�� ංංව්ධන ංැැැ්� �ි් ොබොුපන, ොාැවැ, 
�ොිගොව පොර යනොී රොේො� ිිි අි ාො �ධය ූෂක ක්�ෝා වයො�ිය ී�ො කරු ැබන ොාි් එ� 
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රොේශයද අනොගාො�ී ෝවොික �ොිාොව් ංඳාො ොයොදො ගැී�ට අදා් කරු ැබි. ාවද 
ොකොරාවැ�ො� ිට එොගොඩ උයන ද්වො රොේශො� අු ඝන්වයි් ුු ෝවොික �ොිාො ිි  
ග්වු ැබි. 

ගොු පොර ෝ්ර කරග් ො�ොරුව නගර �ධය රොේශය ෝවොික �ොිාය ංඳාො ිි ොනොග්වන අාර 
එ� රොේශය වොිා කැොපය් ොැං ංංව්ධනය ිී�ට අදා් කරු ැබි. ාවද ී ක්�ෝාය ිු 
කරු ැබන රොේශය්ි ී ුු ො�ුොව් ඇි වන ්වංන අපාුාො ාො ය්ොරෝපකරණ �ි් 
ිු් වන අික ශ�දය, ාොපය ාො ක්පන ො�ුොව් එ� රොේශ ෝවොික �ොිාය ංඳාො උිා 
ොනොවන බවට  ාුනො ොගන ඇි බැි් එ� රොේශය්ිද ෝවොික �ොිාය ිි ග්වු ොනොැැො�.
 
ආ. ිවාං ංංව්ධන ව�ාපෘි ියා්�ක ීී� ංඳාා රජය ංු ඉඩ් ෙයාාා ගැී�. SP01- 

ේ්ක ව්ං, උංාි ව්ං , අෙංි ව්ං ,ං�රෙකෝ් ව්ං, ෙ�ෝං ව්ං ාා �ාව්ං 

ිවාං ංංව්ධන ව�ාපෘි (ිිය් අංක 6.5)

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොව ුැ ාො  රොොේීය ො�ක් �ොරො� පවින ෝ්ක ව්ා, උංොි ව්ා, 
අොැි ව්ා, ං�රොකෝ් ව්ා, ො�ෝැ ව්ා ාො �ාව්ා නැ�ැි රජය ංු ඉඩ් ිවොං ංංව්ධන 
වයොපෘි ිය් ිී� ංඳාො ොයොදො ගැී�ට අදා් කරන අාර, දැනට ොවරා ීරො� පිංිව ිින 
ජනාොව එ� ිවොං ංංී්ණ ොවා ුන්ාොපනය ිී�ට ොයෝජනො කරු ැබි. 

ඇ. අු පාුක් ංිං ිවාං වං ජනංාවෙ� ආ්ික ාා ං�ාජීය කටුු වංට �ාධා   
ෙනාවන පිි එ� ජනංාව ුන්ථාපනය ිී�. SP02- �ැටි ව්ං ාා ා්ොිය ව්ං 
ිවාං ංංව්ධන ව�ාපෘිය (ිිය් අංක 6.5)

ද්ොදියව්ා ඉඩෝ ිවොං ඒකක 900 ්ද  ාො බැටි ව්ා ඉඩෝ ිවොං ඒකක 700 ්ද ොැං 
නොගික ංංව්ධන අිකොිය යටෝ නොගික ුන්ීවන වයොපෘිය් ොැං �ා� ිවොං ඉි ිී�ට 
අදා් කරු ැබන අාර එී ිවොං එ� රජො� ඉඩ් ොකොට්ි පු� ංඳාො ැබො ී�ට ොයෝිාය. ාව 
ද ඉිි වන ි් ොකොට් ිර ංංව්ධන කටුු ංඳාො ොයදී�ට අො�්ිාය.

ඈ. ඌන ාාිංෙය් ුු ිවාං ංංව්ධන ව�ාපෘි ුන්ීවන ිවාං ව�ාපෘි ංඳාා ෙයාාා 
ගැී� SP03- ෙංාිංාුර ාා ුනාි ිවාං ංංී්ණ ව�ාපෘිය (ිිය් අංක 6.5)

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශො� අු පාුක් ංිා ජනාොව ංඳාො ිිධ රොජය ාො රොජය 
ොනොවන ආයාන වැ �ැිා් ීො�් ිවොං ංංී්ණය්ි ිවොං ැබො ී ඇි අාර, ව්ා�ොනය වන 
ිට එ� ිවොං ංංී්ණ ඌන �ොිාොය් ුු බවට ාුනොොගන ඇි බැි් එ� ඉඩ් ංංව්ධන 
කටුු ංඳාො ොයොදො ගා ාැි  වු ඇා. ඒ අුව එොැං රිංංව්ධනයට උිා බවට ාුනො ගු 
ැැූ ොංොිංොුර �ා� ිවොං ංංී්ණය ාො ුනොි ිවොං ංංී්ණය ිිි ඉඩ් ොකොට් ුන්ීවන 
ිවොං වයොපෘිය් ංඳාො ොයොදො ගැී� ුි් නව ිවොං වැි ර�ොණය් ඉි ිී�ට ාැි වු ඇා. 

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ේ්වා කළමාාකරණ 
ංැලැ්ම
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ිිය� 6.4 : අයයාපා පහුක් වයා්ි� - 2018 ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ිිය� 6.5 : ාාගික ජාාවාස සංව�යා සැලැ්ා - 2030 ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  

උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ේ්වා කළමාාකරණ 
ංැලැ්ම

මා්ග ංා රවාාා  
ංැලැ්ම

6.3.1.4. ෙපාු පාුක්

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ුා ිිි ොපොු ාො ොපෞේගික ොපොු ොවාඳ ංංී්ණ, ූැය 
ආයාන ාො ාැපැ� කෝයොැ යනොිො� වයො�ිය ාො එ� පාුක් ර�ොණෝ�ක�ොවය ංැකො බැී� 
ංඳාො ඒවොො� ෝවො වපංිය ං්බ්ධොය් පාා උපක�පනය්ට එාොඹන ැී. ඒ අුව ූ ැය කටුු 
ංඳාො ිොැෝ ීටර 1.5 ්ද ොපොු ොවාඳ ංංී්ණය ංඳාො ිොැෝ ීටර 3්ද, ොපෞේගික ොවාඳ ංංී්ණ 
ංඳාො ිොැෝ ීටර 1්ද, උප රධොන ාැපැ� කෝයොැ ංඳාො ි.ී 5් ාො උප ාැපැ� කෝයොැ ංඳාො ි 
.ී 1්ද ො�. ොපොු පාුක් ආවරණය වන ෝවො වපංිය පාා ිිය් අංක 6.6 �ි් ිූපණය 
කරු ැබන අාර උපක�ිා ෝවො එී පිාරණය අුව ො�ොරුව බැ රොේශය ආවරණය වන පිි 
අවශය ොපොු පාුක් ර�ොණව් පිි වයො�ා ී ඇි බව ිග�නය කැ ාැිය.  

6.3.2. �ා්ග ාා රවාාන ංැංැ්�

පුිය දශකයක කොැය ුාී ො�ොරුව නගරය ඇුු අොනු් උප-නොගික ෝ්ර ොවා ජන-
ගානය ංංර�ණය ී� ාො ෝවො ැබො ගැී�ට පැිොණන �ී ජනගානය ො�ුොව් රවොාන 
ඉ�ුො�ි ඉාැ යො�් ොප්ු් ොකොරන අාර එ�ි් නගරය ුා ංංංරණය වන ං�්ා 
ජනගානය ොපොු ාො ොපෞේගික �ොධයය �ොිාො ිී�ට ොපැී ඇා. ො�ිී ොපොු රවොාන �ොධයය්ට 
වඩො ොපෞේගික රවොාන �ොධයය �ොිාො ිී�ට ොපැීො�් නගරය ුා ංංංරණය වන වොාන 
ධොිාොව ඉාැ යො� ාො කෝයයබුැ ො�ැොව්ීී නගරය ුා ිු වන ග�නොග�නය ඉාැ යො� 
ො�ුොව් පව්නො �ෝගය් ි ෝවො ��ට� අිර�ණය කරි් වොාන ාදබද ා්වය් පවින 
බවට ිී්ෂණය ී ඇා.

ංැංු් පර�ා්ථ

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� ොපොු රවොාන ෝවය ිි�් කරි් ජනාොව ඒ කරො ොයොු ිී� 
ුි් රවොාන ාදබදය අව� කරී� ාො ජැොිුා ංංව්ධනය ඇි ිී� ාැි වන පිි රො�ශක්ව 
පාුක් ංපයො ී� ො�� �ෝග ාො රවොාන ංැැැ්ෝ පර�ෝා ොැං දැ්ිය ාැි ො�.

ංැංු් ිෂය පථය

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශො� �ෝග ාො රවොාන ංැැැ්� ිිොයා ිීෝී ංංව්ධන 
ංැැැ්� �ි් ුොරෝකානය කරු ැැූ ජනගානයට ං�ගොීව ග�්වොර ඝන්වය රවොාන අරුණ 
ාො රවොාන �ොධය අුව ිාැය ී� අධයයනය ුි් 2021–2030 ංැැු් කොැ පි්ො�දය ද්වො 
රොේශො� රවොාන අවශයාො ංුරොී�ට ාැි වන අුි් ංැැු්කරණය කරු ැැීය. එිී රොේශො� 
�ාො�ෝග පේධිො� ංැකැ්� අුව එන්; පාෝබඳ ංබඳාො ංඳාො ඉවා� වන �ෝග, අ්ා් 
ග�නොග�නය ංඳාො ඉවා� වන �ෝග ාො �ෝගො� ව්ා�ොන ො�ෞික පාැ යන ංොධක �ා 
�ෝගය්ි රුාාො කෝඩ ොව් වශොය් ාුනො ගු ැැීය. 

නගරෝාර ග�නොග�නය ංඳාො ොපොු රවොාන �ොධයය �ොිාය ො�්� ික�ප ොපොු රවොාන 
�ොධයය රව්ධනය ංඳාො ශකයාො අධයයන ිු කරු ැැූ අාර ංැැු් රොේශය ුා ොකි ුර ංංාොර 
ංඳාො ඇිී� ාො පොපැි �ොිායට අවශය පාුක් ංපයො ී� ොකොරිද අවධොනය ොයොු කරු ැැීය. 
ාවුරට් �ෝග ාො රවොාන ංැැැ්� ුි් ංංව්ධන ි�වාො පවින ජැොිුා රොේශ ොවා 
රො�ශක්වය ඉාා නැංී� ංඳාො උපොය�ෝග ාු්වො ී�ද ිු කරු ැබි.



97
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2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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රවාාන පුි� අධ�යනය

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො� �ාො�ෝග ාො ු්ිය �ෝග ජොැය ං්බ්ධොය් පි්ො�ද 
2.2.2.1.(ඇ) ි  ංි්ාරෝ�කව ි රා කර ඇා. ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ි  �ාො�ෝග 
ාො රවොාන ංැැැ්� ංක් ිී� ංඳාො 2030 වංර වන ිට ජනගානය ුොරෝකානය කරන ැද අාර 
අො�්ිා ජනගානයට ං�ගොීව ග�් වොර ඝන්ව ගණනය කරන ැි.

ජනගානය ුොරෝකානය- 2001 ාො 2012 ජන ංංගණන වෝාොව අුව 2030 වංර වන ිට ො�ොරුව 
�ා නගර ං�ො ංැැු් රොේශය ංඳාො ුොරෝකානය කරන ැද 150000 ක ෝවොික ජනගානය ාො 
87000 ක �ී ජනගානය අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ංැැු් රොේශය ුා ෝවොික ජනගානය 
ාො ිටි් පැිොණන ජනගානය අාර 2:1ක අුපොාය් පවී. ාවද -0.49%ක ්වො�ොික වෝික 
ජනගාන ව්ධන ො�ගය 1% ි් ඉාැ නැංී�ට අො�්ෂො කරන අාර ඒ අුව ජනගාන ව්ධන 
ො�ගය 0.5%ක අගය් ගී. 

ග�් වොර ඝන්ව ුොරෝකානය- ය් ුේගැයු ිි් ය් ිි ි�ිා කෝයය් අරුු ොකොට 
ොගන ග�නොර්�ක ්ාොනො� ිට ග�නෝාය ද්වො ිු කරු ැබන ාැනය් ග�් වොරය් ොැං 
ංැකු ැබන අාර ං�්ා ග�් වොර එකුව ාො අදොා රොේශො� වපංිය අාර අුපොාය ග�් වොර 
ඝන්වය ොැං ංැැෝ. ොකෝ්ෝ් අධයයන ක්ඩොය� ිි් ඉිිප් කරු ැැූ Urban 
Transport Systems Development Project for Colombo Metropolitan Region and Suburbs 
වෝාොොවි දැ්ොවන ද්ා ාො ිග�න අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොව ුා රවොාන අරුණ ාො 
රවොාන �ොධයය අුව ග�් වොර ඝන්වය ාො එි වයො�ිය  අධයයනය කරු ැැිය.

රවොාන අරුණ අුව ග�් වොර ංංුිය පාා ූප ංටා් අංක 6.3 පිි ව්ග කැ ාැි අාර 
ග�් වොර රුාාොවය ිිවි් ිොව් කරො, ැි-ර්ෂො, ුේගික ො�ූ් ාො අධයොපනය ංඳාො ො�.
2030 ව්ෂය වන ිට ුොරෝකානය කරන ැද ජනගානය අුව ු්ිය, බ්රා ාො ුේගික රවොාන 
�ොධයය් �ි් උ්පොිා ග�්වොර ඝන්ව ිිබඳ අධයයනය කරන ැද අාර ං�්ා ග�්වොර 
ඝන්වය පාා ිිය් අංක: 6.7 �ි් පැාැිි කරු ැබි.

ු්ිය ග�්වොර ඝන්වය ිිබඳ ංැකො බැිෝී ො�ොරුව, අුැොන, ුනොව ු්ිය නැවු් ්ාොන  
ආිාව වඩො ිිුු ංංාොර ඝන්වය් ාුනො ගා ාැි නු් ොකොරැවැ�ො� ිට එොගොඩ උයන 
අාර ොකි ු ර ංංාොරය ංඳාො ු ්ිය �ොිාො ි ීෝ නැුුාොව් ඇි බව ාුනො ගා ාැක. (ඇුු් 
අංක. 4) බ් රා �ි් උ්පොිා ග�්වොර ඝන්ව අධයයනො�ී ොා්ටයොරයට අව� වශොය් ංංාොර 
20 කට වඩො වැි අගය් ගු ැබන බව පැාැිි ො�.  (ඇුු් අංක. 5)

ුේගික ො�ෝට් රා ංඳාො වැි නැුුාොව් ොප්ු් ොකොරන රොේශ ොැං අුැොන උුර, ොබොුපන, 
ො�ොරුව නගර �ධයය ාො එොගොඩ උයන යනොී රොේශ ාැි්ිය ාැි අාර එ� රොේශ වැ ඉාා ංංාොර 
ඝන්වය්ද දැිය ාැි ො�. (ඇුු� 6)

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�
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�ා්ග ාා රවාාන ංැංැ්� ංඳාා වන උපාය�ා්ග

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ංඳාො ූ �ෝග ාො රවොාන ංැැැ්� ංඳාො උපොය�ෝග 3් 
පාා ද්වො ඇි පිි ාුනො ොගන ඇි අාර ඒ ංඳාො ි ිොයැ කර ගු ැැූ ං�්ා �ෝග ංංව්ධන 
ංැැැ්�  ිිය් අංක 6.8 �ි් ද්වො ඇා.  

අ). ො�ොරුව නගරය ාො යොබද නොගික ෝ්ර අාර ංබඳාොව ාර ිී� ංඳාො රොේශො�  
�ෝග පේධිය ාො ොපොු රවොාන ජොැය වැිිුු ිී�.

ආ). ඒකොබේධ රවොාන පේධිය් ඇි ිී� ුි් ං්ි්ිා නොගික ආකෘිය් ිි ිී�. 

ඇ). ජැොිුා රොේශ �ාජනයොට ිවෘා ොකොට ංංව්ධන කටුු ිිගැ්ී�.

ූා ංටාන 6.3 : රවාහා අාුණ අුව සංුි�
ූැො�ය : Urban Transport Systems Development Project for 
Colombo Metropolitan Region and Suburbs වා�ාාව, 2017

39%

ිවාං ෙවං
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3%

.
3%

ංාේු ංවාි 
ංඳාා

19%

ු්ගි් ෙ�ූ්

4%

ව�ාපාර කටුු 
ංඳාා

රවොාන අරුණ අුව ංංුිය 06 වන ාි්ො�දය 
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ිිය� 6.7 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා බල  රේේශ� ුළ උ්පාිා සා්ා ගා්වාා ඝා්ව� ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ිිය� 6.8 : ේාාාුව රවාහා සැලැ්ා - 2030  ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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අ) ෙ�ාරුව නගරය ාා යා�ා නාගික ේ්ර අංර ං�ඳංාව ංර ිී� ංඳාා රේශෙ� �ා්ග 
ප්ධිය ාා ෙපාු රවාාන ජාංය වැිිුු ිී�.

ොකොාඹ ාර රොේශො� ිු වන ො�ගව් නොගීකරණය් ං�ඟ, ොකොාඹට ආං්නො� රධොන නොගික 
ෝ්ර කරො රධොන �ෝග ඔ්ෝ නොගීකරණය ං්ොේෂණය ී ො�් ඊට ආං්නව උපනගර ොේිය් 

ි්�ොණය ී ඇි අාර ොකොාඹ ාර රොේශය ාො ං්බ්ධ වන ගොු ොකොිොඩෝව රධොන ොකොට ගිි් 
ොකො�ුිිය, වැ�ැව්ා, ොදිවැ, ර්�ැොන ාො ො�ොරුව යන උප නොගික ෝ්ර ොේිය් ිි ී 
ඇා. 

ො�ොරුවට යොබදව ිිි ්වොීන නොගික ෝ්ර ොැං උුි් ොදිවැ, නැොගනිි් ිිය්දැ ාො 
�ාරග�, දුි් පොනුර ාැි්ිය ාැක. ොබොරැැ්ගුව, ර්�ැොන, කැ්බෑව ාො කාුුව යන 
රොේශ අනොගාො� ී නොගික �ධය්ාොන ොැං ංංව්ධනය ී� ුි් ො�ොරුව නගරය ං�ඟ ංබඳාො 
ව්ධනය  වු ඇාැි අො�්ෂො ොකෝ. (ූප ංටා් අංක 6.4)

ූා ංටාන 6.4 : ේාාාුව හා ාාගික ේ්්ර අාා 
කලාී� සබඳාා  | ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

06 වන ාි්ො�දය 
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පාා ි්ාර ොකොට ඇි ික�ප ොපොු රවොාන �ොධය ාු්වො ී� ාො �ෝග ංංව්ධනය ුි් ඉාා 
ද්වන ැද නොගික ෝ්ර  ාො ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය අාර කැොීය ං්බ්ධාොව ඉාැ  
නැංී�ට අො�්ෂො ොකෝ.  

(ො�ොරුව රවොාන ංැැැ්� ෝාය- TP)

i. ංැාැ්ු ු්ිය ේවය (LRT)

බ්නොිර කැොීය �ාොනගර රවොාන ංැැැ්� �ි් ොයෝිා ංැාැ�ු ු්ිය �ෝගය කැාිොය් 
ආර්� ී ොද�ටොගොඩ, ොබොැ�ැ, නොරොො�්ිට, ුො�ොගොඩ ාරාො ො�ොරුව බුිධ රවොාන 
�ධය්ාොනය ග�නෝාය ො�. 

පවින �ාො�ෝගයට ඉාි් ඉි වන ු්ිය �ෝගය ඔ්ෝ ධොවනයට ාු්වො ොදන ංැාැ�ු ු්ිය 
ෝවොව, ීිා නැවු් ්ාොන ගණනොවි් ං�්ිා වන අාර �ාජනයොට වඩො කෝය්ෂ� ාො 
ුවපාු ොපොු රවොාන ෝවොව් ැබො ීෝ ාැියොව ඇා. 

TP01- ිිය්දැ, කුබැේද ාරාො ො�ොරුව නගර �ධයය ද්වො  
ංැාැ�ු ු්ිය ෝවය

ූප ංටා් අංක 6.5 ි ද්වො ඇි පිි ඉි ිී�ට ොයෝිා ංැාැ�ු ෝවය ිොැෝීටර 5ක ිගි් 
ුු අාර ො�ොරුව රොේශයට අය් නැවු් ්ාොන වශොය් ො�ොරුව ි�විදයොැය, කුබැේද, 
රොවාොව්ා ාො ො�ොරුව බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය ාුනො ගු ැැීය.

ii. ු්ිය �ා්ග ංංව්ධනය 

TP02- ොවරාබඩ ු්ිය �ෝගය නීකරණය

ු්ිය ෝවොව වඩො කෝය්ෂ� ිී� ංඳාො නව ංංඥො පේධිය් ඇුුව ු්ිය පේධිය ිදුානය 
ොකොට ොවරාබඩ ු්ිය �ෝගය නීකරණය ාො අුැොන, ුනොව, ොකොරාවැ�ැ ාො එොගොඩ උයන ු්ිය 
්ාොන නීකරණය ිී�. 

iii. �ාා�ා්ග ංංව්ධනය 

TP03- ගොු පොර ංංව්ධන වයොපෘිය.

ො�ොරුව නව ගොු පොර ාො පරණ ගොු පොර ං්බ්ධ වන ්ාොනො� ිට ො�ොරුව ොයෝිා බුිධ 
රවොාන �ධය්ාොනය ද්වො ි .ි. 1ක ි ි් ු ු �ෝගය �ංීු 6 ්  ංිාව ංංව්ධනය ි ී� (ාර් 
ා්ඩය ූප ංටා් අංක 6.5 �ි් ිූපනය කරි).

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

මා්ග ංා රවාාා  
ංැලැ්ම
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ූා ංටාන 6.6 : P1 - ේබාුපා පාා ාා�ග හා් ා්ඩ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

TP05 ොකොාඹ ර�ය පොර ොාව් ුුුබඩ �ෝගය ී්ඝ ිී�

බ්නොිර පාෝ �ාොනගර ංැැැ්� �ි් ොයෝිා ොකොාඹ ර�ය පොර ොදිවැ ිට ීරුර් අ�ු 
�ෝගය ඔ්ෝ ොයෝිා ො�ොරුව බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය ද්වො ි්ඝ ිී�. (ාර් ා්ඩය ූප 
ංටා් අංක 6.7 �ි් ිූපනය කරි).

TP04- ොබොුපන �ෝගය ංංව්ධන වයොපෘිය 

ොකෝ්ෝ් වෝාොවට අුව �ංීු 6් ංිාව ංංව්ධනය ිී�ට ාුනො ොගන ඇි �ධය වටරු් 
පොර �ාරග�, බ්ාරු�ැ, කැාිය, ව්ාැ ාො ො�ොරුව යන නොගික ෝ්ර එිොනකට ං්බ්ධ 
ොකොරන �ෝගය ංංව්ධනය ිී�ට ාැි වන පිි ොබොුපන �ංං්ිො� ිට ගංගොරො� �ෝගය 
ද්වො ීටර 200ක ිි් ුු  ොබොුපන පොර �ංීු 6 ් ංිාව ංංව්ධනය ිී�. (ාර් ා්ඩය 
ූප ංටා් අංක 6.6 �ි් ිූපනය කරි).

ූා ංටාන 6.5 : P1 - ගාු පාා ාා�ග හා් ා්ඩ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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ූා ංටාන 6.8 : P2- බ්ඩාාාා�ක ාාවා ාා�ග හා් ා්ඩ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ූා ංටාන 6.7 : P2- ේ�ෝිා ුුුබඩ ාා�ග හා් ා්ඩ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

TP06 බ්ඩොරනොයක �ොවා ංංව්ධන වයොපෘිය 

ොරෝ්ෝ් වෝාොව අුව ො�ොරුව නගරය බ්ඩොරනොයක �ොවා ඔ්ෝ ිිය්දැ, ප්ිිිය, 
�ොැොේ, ොබො�ොැගැ, ංුග්ක්ද, ුුිිය ංා ාැඳැ ාො ං්බ්ධ වන පිි නැොගනිර වටරු් 
�ෝගය ංංව්ධනයට ොයෝිා අාර ඒ අුව කුබැේද �ංං්ිො� ිට ොකෝපැොන පොැ� ද්වො ි.ී. 
2ක ිි් ුු බ්ඩොරනොයක �ොවා �ංීු 4 ් ංිාව ංංව්ධනය ිී�. (ාර් ා්ඩය ූප 
ංටා් අංක 6.8 �ි් ිූපනය කරි)

TP07 ද ොංොිංො �ෝග ංංව්ධන වයොපෘිය

ොරෝ්ෝ් වෝාොව අුව ාුනො ොගන ඇි නැොගනිර වටරු් �ෝගයට රොවාොව්ා �ංං්ිය 
ං්බ්ධ වන පිි රොවාොව්ා �ංං්ිො� ිට කුබැේද ොකෝපැොන පොැ� ද්වො  ි.ී. 3ක ිි් 
ුු ද ොංොිංො �ෝගය �ංීු 4ි් ුුව ංංව්ධනය ිී�. (ාර් ා්ඩය ූප ංටා් අංක 6.9 
�ි් ිූපනය කරි)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

106

ආ) ඒකා�්ධ රවාාන ප්ධිය් ඇි ිී� ුි් ං්ි්ිං නාගික ආකෘිය් ිි ිී�.

නගර ි්�ොණකරණො� ංංක�පය් වන ං්ි්ිා නගර ොනොොාෝ ොකි ුර නගර, කෝය්ෂ� 
ාො ඒකොබේධ රවොාන ෝවොවි් ුු නොගික ආකෘිය් ංිා නගර ොැං ංැැෝ. ෝ අුව 
ො�ොරුව නගරය ුාද ො�වැි ං්ි්ිා නොගික ආකෘිය් ඇි ිී� ංඳාො පාා ොයෝජනො 
ඉිිප් කරු ැබි.

TP08- ොයෝිා බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය

දැනට�් ො�ොරුව ු්ිය ්ාොනය ාො බ් නැවු්ොපොැ ිිි ු්ිය ොදපෝාෝ්ුව ංු අ්කර 
10් ප�ණ ූ ූි �ොගය ු්ිය, ංැාැ�ු ු්ිය ාො බ් රා රවොාන �ොධයය්ොග් ඒකොබේධ ූ 
බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය ඉිිී�ට ොයෝිා අාර එය බ් ාො ු්ිය ප්ය්ාය, ංැාැ�ු ු්ිය 
නැවු් ්ාොනය ංා රා වොාන නැවු් අංගනය ආී පාුක් වි් ං�්ිා ිර ංංව්ධන 
කෝයය ංඳාො ොයදී�ට කටුු කරු ැබි.

TP09- පික ාො පොපැි �ංීු ජොැය 

ං්ි්ිා නොගික ආකෘිය් ංිා නගර වැ ුේගික ො�ෝට් රා �ොිායට ංොො�්ෂව ඇිී� 
ාො පොපැි �ොිාය රව්ධනය කරන අාර එ�ි් නගරො� ං�්ා ශ්ි පිො�ෝජනය ාො පිංර 
ූෂණය අව� ිී� අරුු ොකෝ. ඒ අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ආවරණය වන පිි �ෝග 
ොදපං ිොවන පොපැි ාො පික �ංීු ජොැය් ාු්වො ොදන අාර එය ිිය් අංක 6.10 �ි්  
ද්වො ඇා.

ූා ංටාන 6.9 : P2 - ෙ ේසාිසා ාා�ග හා් ා්ඩ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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ිිය� 6.9 : ේාාාුව ාගා� සඳහා පික හා පාපැි ාංීු ජාල� - 2030 ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ූා ංටාන 6.10 : P2 ාා�ග හා් ා්ඩ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ූා ංටාන 6.11 : P3 ාා�ග හා් ා්ඩ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

TP10- ු්ියොපොා රො�ශ �ෝග ංංව්ධනය

ො�ොරුව ු්ිය ්ාොනය ඇුු  අ�ය්ාර ු්ිය ්ාොන ගොු පොර ාො ං්බ්ධ වන ිිය් අංක. 6.9 
ි ොප්වො ඇි පාා ංඳා් රධොන රො�ශ �ෝග පික ාො පොපැි �ංීු ංිාව �ංීු 2 ි් 
ුුව ංංව්ධනය ි ී�. එ� �ෝගය්ි ාර් ා්ඩය ූ ප ංටා් අංක. 6.11 �ි් ි ූපණය කරු 
ැබි. 

• ොකොරැවැ�ැ ු්ියොපොා රො�ශ �ෝගය -  ීටර 400
• එොගොඩ උයන ු්ියොපොා  රො�ශ �ෝගය-   ීටර 400
• අුැොන ු්ියොපොා රො�ශ �ෝගය- ිොැෝ ීටර 2
• ුනොව ු්ියොපොා රො�ශ �ෝගය- ිොැෝ ීටර 2
• ො�ොරුව ු්ියොපොා රො�ශ �ෝගය- ීටර 200
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ඇ) ජංාිුඛ රේශ �ාජනයාට ිවෘං ෙකාට ංංව්ධන කටුු ිිගැ්ී�. 

ොබො�ොගොඩ ගංගොිා රොේශො� ිු වන අනවංර ොගොඩිී් වාකොැි් ජැ ං්ප් ංංර්ෂණය 
ංඳාො වන එ් උපොය�ෝගය් ොැං ජැොිුා රොේශ �ාජනයොට ිවෘා කර ජැොිුා ංංව්ධන 
කටුු ිි ගැ්ී� ො�ිී අදා් කරු ැබි. 

TP11 ොයෝිා ොබො�ොගොඩ ිි �ෝගය  

ිොගොැ�ැ නව පොැෝ ිට ොබො�ොගොඩ ගංගො �ොි� ඔ්ෝ ොබොුපන පොර ද්වො අි 20ක පාැි් 
ුු නව �ෝගය් ඉි ිී�. (ිිය් අංක 6.8.) 

TP12- ෘශය රො�ශන ොකොිොඩෝ 

ොබො�ොගොඩ ගංගොව ාො ො�ොරුව ොවරා ී රය එක එ�ො� ද්ශනය වන පිි ොකොරාවැ�ො� ි ට එොගොඩ 
උයන අාර ිිි ුණව්ධනොරො� �ෝගය, ං�ොජවොී ිවා් ොපොදං, ී.එ�.ී ීි් �ොවා  ාො 
�ාව්ා �ොවා �ංීු 2් ංිාව ුු� ිී�. (ිිය් අංක 6.8), (ාර් ා්ඩය ූප ංටා් අංක 
6.12 �ි් ිූපනය කරි).

ූා ංටාන 6.12 : ෘශය රේ�ශා ේකාිේඩෝ හා් ා්ඩ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

මා්ග ංා රවාාා  
ංැලැ්ම
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�ා්ග කා්ඩ ගං ිී� 

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ුි් ංංව්ධනයට ොයෝිා  �ෝග රුාාොව අුව 
කෝඩගා කරන ැද අාර පාු රුා �ෝග P1 ොැංද, ොදවන රුා �ෝග P2 ොැංද, ොාවන රුා 
�ෝග P3 �ෝග ොැංද ද්වො ඇා.

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ුි් ංංව්ධනයට ොයෝිත �ෝග

�ෝග රුාතොව �ෝග ැ්ෂණ ාුනො ග්නො ැද �ෝග �ංීු 
ගණන 

ෝවො 
�ංීු

ොයෝිත �ෝග 
ාළැ-ීටර

පළු රුා ාා�ග 
P1 ාා�ග

ාගා�ා ිාා ේවා් රයාා 
ාාගික ේ්්ර ිිප�් සාග 
ස්බ්ය වා, ේාෞික පළල 
අි 20 ේහෝ ඊා වැි ාා�ග

TP3 ගාු පාා- ේාාාුව ාව ගාු පාා හා පාණ ගාු පාා 
ස්බ්ය වා ්ාාාේ� ිා ේාාාුව බුිය රවාහා 
ායය්ාාා�

6 අොළ ේ�.  36.6

TP4 ේබාුපා පාා- ේබාුපා ාංස්ිේ� ිා ගංගාාාා 
ාා�ග� ේවා

6 අොළ ේ�.  31.7

ේෙවා රුා ාා�ග 
P2 ාා�ග

ාගා�ා ිාා ේවා් ාාගික 
ේ්්ර සාග ස්බ්ය 
වා,ාා�ගේ� ේාෞික පළල අි 
20 ේහෝ ඊා වැි ාා�ග

TP6 බ්ඩාාාා�ක ාාවා- කුබැේෙ ාංස්ිේ� ිා 
ේකා්පලාා පාලා ේවා 

4 අොළ ේ�.  27.2

TP5 ේ�ෝිා ුුුබඩ ාා�ග� ේෙිවල ිා ීාුා් අ්ු 
ාා�ග� ඔ්ේ් ේ�ෝිා ේාාාුව බුිය රවාහා 
ායය්ාාා� ේවා

4 අොළ ේ�.  24.7

TP7 ෙ ේසාිසා ාා�ග� ාාවාාව්ා ාංස්ිේ� ිා 
කුබැේෙ ේකා්පලාා පාලා ේවා  

4 අොළ ේ�.  24.7

ේාවා රුා ාා�ග 
P3 ාා�ග

ාා�ගේ� ේාෞික පළල අි 20 
ේහෝ ඊා වැි ාා�ග 

TP11 ේ�ෝිා ේබා්ේගාඩ ිි ාා�ග� ිේගාැ්ල ාව 
පාලේ් ිා ේබා්ේගාඩ ගංගා ාාිා ඔ්ේ් ේබාුපා 
පාා ේවා   

2 අොළ ේ�.  17.1

ාා�ගේ� ේාෞික පළල අි 20 
ා වඩා අු ාා�ග

TP10 ේාාාුව ු්ි�ේපාළ රේ�ශ ාා�ග� ගාු පාේ� ිා 
ේාාාුව ු්ි� ්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�.  17.1

TP10 ේකාාලවැ්ල ු්ි�ේපාළ රේ�ශ ාා�ග� ගාු 
පාේ� ිා ේකාාලවැ්ල ු්ි� ්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�.  17.1

TP10 එේගාඩ උ�ා ු්ි�ේපාළ රේ�ශ ාා�ග� ගාු 
පාේ� ිා එේගාඩ උ�ා ු්ි� ්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�.  17.1

TP10 අුලාා ු්ි�ේපාළ රේ�ශ ාා�ග� ගාු පාේ� 
ිා අුලාා ු්ි� ්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�.  17.1

TP10 ුාාව ු්ි�ේපාළ රේ�ශ ාා�ග� ගාු පාේ� ිා 
ුාාව ු්ි� ්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�.  17.1

TP12 ුණව�යාාාාා ාා�ග� ාව ගාු පාේ� ිා 
ේබා්ේගාඩ ේ�ෝිා පාපැි හා පික ාංීු ේවා 

2 අොළ ේ�.  12.2

TP12 සාාජවාී ිවහ් ේපේෙස ාව ගාු පාේ� ිා 
ේබා්ේගාඩ ේ�ෝිා පාපැි හා පික ාංීු ේවා 

2 අොළ ේ�.  12.2

TP12 ී.එ්.ී ීි් ාාවා ාව ගාු පාේ� ිා ේබා්ේගාඩ 
ේ�ෝිා පාපැි හා පික ාංීු ේවා  

2 අොළ ේ�.  12.2

TP12 ාහව්ා ාාවා ාව ගාු පාේ� ිා ේබා්ේගාඩ 
ේ�ෝිා පාපැි හා පික ාංීු ේවා  

2 අොළ ේ�.  12.2

වුව 6.1 : ේාාාුව සංව�යා සැලැ්ා 2021–2030 ුි් සංව�යා�ා ේ�ෝිා ාා�ග රුාාාව 
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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ංංව්ධන ාැොාය ගෘා්ත ජැ ඉ්ු�  
(ිනාට ඝන ීටර)

ගෘා්ත ොනොවන ජැ 
ඉ්ු� (ිනාට ඝන ීටර)

ං�්ත ජැ ඉ්ු� 
(ිනාට ඝන ීටර)

අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� 2833 1695 4528

අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප� 5296 1017 6313

අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� 1089 396 1485

අු ඝා්ව ේ්වාික කලාප� 4749 283 5031

ෙැව ආිා ි්පාො රව�යා කලාප� 2535 1130 3665

ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප� 3071 1130 4201

සා්ා ජල ඉ්ුා (ිාකා ඝා ීාා) 19573 5650 25223

වුව 6.2 : ුේාෝකාා� කාා ලෙ ජල ඉ්ුා - 2030
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

P1, P2 ාො P3 ොැං ංංව්ධනයට ාුනො ග් �ෝග ාො එි ොයෝිා �ෝග පාැ ඉාා වු අංක 6.1 ි 
ංි්ාරෝ�කව ද්වො ඇා.

6.3.3. ජං ංැපු් ංැංැ්�

2021–2030 කොැ පි්ො�දය ංඳාො ිිොයා කරන ැද ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ අරුු කරො ාඟො 
ීෝී, ජනාොව ොවා ර�ොණව් ාො අා්ඩ ජැ ංැපු�් ෛදිකව ැබො ී� අායොවශය වන අාර 
2030 වංර ංඳාො ුොරෝකානය කරන ැද ජැ ඉ�ු� ංුරොී� ංඳාො ව්ා�ොනො� පව්නො ර�ො�ද 
ාො ොයෝිා වයපෘි ාුනො ගැී� ො�� ජැ ංැපු් ංැැු� �ි් අො�්ෂො කරු ැබි.

අ. 2030 වන ිට අෙේ්ිං ජං ඉ්ු�

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ංඳාො 151,000ක ෝවොික ජනගානය්ද 87,000ක �ී 
ජනගානය්ද ු ොරෝකානය කරන ැද අාර ි ිය් අංක 6.10 ි  ද්වො ඇි පිි ංංව්ධන කැොපයට 
අදොැව ජැ ඉ�ු� ගණනය කරු ැී. එිී ෝවොික ඒක ුේගැ ෛදික ජැ අවශයාොව ීටර 130 ් 
වශොය්ද ංැකු ැැූ අාර නගරයට ිටි් පැිොණන ුේගැයුො� ෛදික ජැ අවශයාොව ීටර 
50 ් වශොය්ද ංැකු ැැීය.

ඒ අුව 2030 ව්ෂය වන ි ට ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී �ොව ු ා ෛදික ජැ ඉ�ු� ඝන ී ටර 25,500 
වන අාර ගෘා්ා ජැ ඉ�ු� ෛදිකව ඝන ීටර 19,600්ද, ගෘා්ා ොනොවන කටුු ංඳාො ජැ 
ඉ�ු� ෛදිකව ඝන ීටර 5,900්ද  ො�. එ් එ් ංංව්ධන කැොපයට අදොැ ජැ ඉ�ු� ාො ං�්ා 
ජැ ඉ�ු� පාා 6.2 වුොවි දැ්ො�.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

මා්ග ංා රවාාා  
ංැලැ්ම

ජල ංැපු් ංැලැ්ම
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ිිය� 6.10 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා රේේශේ� සා්ා ජල ඉ්ුා - 2030  ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ඝන ීටර 500,000 ාො 60,000ක ධොිාොවයි් ුු අඹාො� ාො කැුවොව ජැ පිරොගොර �ි් 
ෛදික අා්ඩ ාො ර�ොණව් ජැ ංැපු�් ැබො ොදි් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය ආවරණය 
කරු ැබි. එෝ ුවද ො�� ජැ පිරොගොර �ි් ො�ොරුව රොේශයට අ�ාරව ොවන් රොේශ ංඳාොද 
ජැය ංපයු ැබන බැි් ජැ ංැපු� ිි�් කරි්, අනොගා ංංව්ධන ි�වාො පවින රොේශ 
ංඳාො වන ජැ ඉ�ු� ංුරොී�ට ජොික ජැ ං්පොදන ාො ජැොපවොාන �්ඩැය �ි් කරන ැද 
ොයෝජනො ිිපය් පාි් ද්වො ඇා. 

i. කැුවොව ජැ ිිපාු �ධය්ාොනො� ව්ා�ොන ෛදික ංැපු් ධොිාොව වන ඝන ීටර 
60,000 ඝන ීටර 140,000 ් ද්වො වැි ිුු ිී�.

ii. කැුවොව ජැ ිිපාු �ධය්ාොනො� ූගා ජැ ටැංි පේධිො� ව්ා�ොන ධොිාොව වන ඝන 
ීටර 4,600 අ�ාර ඝන ීටර 20,000ි් ඉාැ නැංී� 

iii. එ� ූගා ටැංි පේධිො� ිට ොකොං�ව්ා ද්වො ි.ී.3ක ප�ණ ිගි් ුු ං්ොේෂණ 
නා ඉි ිී�.

6.3.4. ිුි ංැපු් ංැංැ්�

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� ි ිොයා ි ීෝී එ� බැ රොේශය ංඳාො ර�ොණව් පිි යිාැ පාුක් 
ැබො ී� එ් අරුණ් වන බැි් එ� රොේශය ංඳාො ර�ොණව් පිි ිුි පාුක් ැබො ී� 
කා�නොකරණය ිී� ංඳාො ිුි ංැපු් ංැැැ්� ිිොයා කරන ැී. 2017 වංෝ බැශ්ි 
පිො�ෝජනය ාො දැනට පව්නො ිුි ං්බ්ධාො ිිබඳ ොාොරුු පාා ූප ංටා් අංක 6.13 ාො 
6.14 �ි් ිූපණය කරු ැබි.

ූා ංටාන 6.13 : බලශ්ි පිේාෝජා� - 2017
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2%

ෙවන්
44%

ේවාික

26%

වාිජ

28%

ක්�ා්ං

�ැශ්ි ාිොභෝජන රිශතය

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ජල ංැපු් ංැලැ්ම

ිුි ංැපු් ංැලැ්ම



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

114

ඉාා ර්ාොර ගා ද්ා අුව ඉාා බැශ්ි පිො�ෝජනය් එන් 44%් ෝවොික පිො�ෝජනය 
ංඳාො වන අාර අොනු් කෝයය ංඳාො බැශ්ි පිො�ෝජනය අවොරෝාණ ිිොවි් ක්�ෝා, 
වොිජ ාො ොවන් �ොිා ංඳාො ොයොදො ොගන ඇි බව පැාැිි ො�. ාවද 2017 වන ිට ැබො ී ඇි ිුි 
ං්බ්ධාො ඒකක අවොරෝාණ ිිොවි් ෝවොික, වොිජ, ක්�ෝා ාො ොවන් �ොිාො ොැං 
දැ්ිය ාැි අාර ක්�ෝා ංඳාො ැබොී ඇි ිුි ංබඳාො ඒකක ගණන වොිජ ඒකක ගණනට 
වඩො අු අගය් ගු ැැුවද ක්�ෝා ංඳාො වන බැශ්ි පිො�ෝජනය ඉාැ අගය් ොප්ු් 
කරු ැබි.

ැංකො ිුිබැ �්ඩැය ාො ී/ං ැංකො ිුි ුේගික ං�ොග� �ි් ො�ොරුව බැ රොේශො� ංෑ� 
නොගික ොකො�ටොශය්� ආවරණය වන පිි ිුි ංැපු් ැාැ් �ි් ආවරණය ී ඇි අාර 2030 
ව්ෂය ංඳාො ුොරෝකාන ජනගානයට ංිැන බැශ්ි ඉ�ු� ංුරොීෝ ාැියොව් පවින බවට 
ාාුු ී ඇා.

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 �ි් අි ාො �ධය ුෂක ක්�ෝා වයො�ා ී� ී�ො ිී� 
ො�ුොව් ඉාා ි්ාර කර ඇි පිි ක්�ෝා කටුු ංඳාො අොනු් �ොිාය්ට ංොො�්ෂව 
ඉාැ බැශ්ි ංැපු�් අා්ඩව අවශය ොකොරන නු් රොේශො� ක්�ෝා ර�ොණය අු ූ ී 
2030 වන ි ට ක්�ෝා ංඳාො වන බැශ්ි ඉ�ු�ද ංොො�්ෂ වශොය් පාැ යු ඇාැි අො�්ෂො 
කරන අාර ං�්ා බැශ්ි ඉ�ු�ද පාැ යු ඇා

ඉාා ී ා්්ව �ා ො�ොරුව ංැැු් රොේශය ුා 2030 ව්ෂය වන ිට ිුිබැ ඌනාොවය් ිු 
ොනොවු ඇාැි අො�්ෂො ොකෝ.

ූා ංටාන 6.14 : ිුි ස්බ්යාා ඒකක-2017
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

3%

ක්�ා්ං

84%

ේවාික

12%

වාිජ

28%

ෙවන්

ිුි ං��්ධතො ඒාා රිශතය06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  

උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ිුි ංැපු් ංැලැ්ම



115

6.3.5. �ළ ාා අපජං කළ�නාකරණ ංැංැ්�

ො�ොරුව රොේශ ුා  ඉාැ ඝන්වයි් ුුව ිිධ ක්�ෝාශොැො ාො ිවොං වයො�ාව ඇි බැි්  
එ� �ොිාය් ුි් ෛදිකව උ්පොදනය වන අපජැය ිි�් ොැං බැාැර ිීෝ ර�ො�දය් 
ොනො�ැි ී� ු්වැාොවය් ොැං ාුනො ග්නො ැී.

අ. 2030 වන ිට අෙේ්ිං අපජං උ්පාානය

2030 වංර වන ිට ුොරෝකානය කරන ැද ජනගානය ොවුොව් අපජැ උ්පොදනය ගණනය ිී� 
ංඳාො ෛදිකව ඒක ුේගැ ෝවොික අපජැ උ්පොදනය ඝන ීටර 130් ොැං උපක�පනය කරන 
ැී. ඒ අුව පාා වු අංක 6.3 ි  ංඳා් වන පිි 2030 වන ි ට ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය 
ුා ෛදිකව ඝන ීටර 30112 ක ගෘා්ා අපජැ උ්පොදනය්ද, ෛදිකව ඝන ීටර 8879 ක 
ගෘා්ා ොනොවන අපජැ උ්පොදනය්ද, ිු වු ඇාැි ුොරෝකානය කරන ැී. ඉාැ අපජැ 
උ්පොදනය් අි ඝන්ව ිර ංංව්ධන කැොපය ාො අි ඝන්ව ාිා ෝවොික කැොපය �ි් ිු 
වන බව පාා ිිය් අංක 6.11 �ි් පැාැිි ො�.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

මළ ාා අපජල  
කළමාාකරණ ංැලැ්ම

ආ. ව්ං�ාන අපජං ිිපාු ව�ාපෘි  

ජොික ජැ ං්පොදන ාො ජැොපවාන �්ඩැය ිි් ර්�ැොන ාො ො�ොරුව රොේශ ආවරණය වන පිි 
අපජැය බැාැර ිීෝ පේධිය ්ාොිා ිීෝ වයොපෘිය �ි් ො�ොරුව ංැැු් ී�ොොවි රො� 
ිැධොී ොකො�ාොශ 23 ක අපජැය ිිපාු ොකොට ුදො ාැී� ංඳාො අපජැය ොපෝප ිීෝ �ධය්ාොන 
5් ්ාොිා ිී�ට ොයෝජනො කර ඇා. එී රො� ිැධොී වං් ොැං ො�ොරුු�ැ උුර, රොවාොව්ා 
දුණ, රොවාොව්ා බටිර, රොවාොව්ා  නැොඟනිර, උයන දුණ,  උයන උුර, ො�ෝ�ො�, කුවොු�ැ, 
ැ්ෂපිය �ධය�, ැ්ෂපිය දුණ, ැ්ෂපිය උුර, අුැොන උුර, අුැොන දුණ, ො�ොරුවැ�ැ 
උුර, ඉඩ�, ොංොිංොුර දුණ, ොංොිංොුර උුර, දා්ුර, ොාැවැ දුණ, ොාැවැ උුර, ක�ොදු�ැ, 
ොබොුපන ාො කුබැේද දැ්ිය ාැක. 

ංංව්ධන ාැොාය ගෘා්ත අාජැය 
උ්ාොදනය  
(ිනාට ඝන ීටර)

ගෘා්ත ොනොවන 
අාජැය 
උ්ාොදනය  
(ිනාට ඝන ීටර)

ං�්ත අාජැය 
උ්ාොදනය  
(ිනාට ඝන ීටර)

අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� 4,358 2,664 7,022

අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප� 8,148 1,598 9,747

අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� 1,676 622 2,297

අු ඝා්ව  ේ්වාික කලාප� 7,306 444 7,750

ෙැව ආිා ි්පාො රව�යා කලාප� 3,899 1,776 5,675

ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප� 4,724 1,776 6,500

සා්ා අප ජල උ්පාො� (ිාකා ඝා ීාා) 30,112 8,879 38,990

වුව 6.3 : අේ්්ිා අපජල උ්පාො� - 2030
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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අියර ොදක් යටෝ ිු ිී�ට ංැැු් කර ඇි වයොපෘිොයි පාු අියර ෝ වන ිට් ි� ොකොට 
ඇි අාර එ�ි් ෛදිකව ර්�ැොන ාො ො�ොරුව රොේශ වැ අපජැය ඝන ීටර 7,000 ක ර�ොණය් 
එ්ැ් ොකොට ිිපාු කරු ැබන නු් අියර 1ි ං�්ා ෛදික ධොිාොව ඝන ීටර 17,000 ් 
වන බව ංඳා් ො�. ෝ අුව ාවුරට් අියර 1 ි අපජැය එ්ැ් ිී� ංඳාො ඝන ීටර 10,000 ක 
ධොිාොවයි් ං�්ිා වන බව ාුනො ග්නො ැී.

ඇ. අපජං කළ�නාකරණය ංඳාා වන ි්ේශ

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ි�ොොව් ෛදිකව අපජැය ඝන ීටර 39,000 ්  ප�ණ උ්පොදනය වන 
බැි් ඉාා ාුනො ග්නො ැද අපජැ කා�නොකරණ වයොපෘිය �ි් ආවරණය ොනොවන ො�ොරුව 
දුු ොකොටංට අය් රො� ිැධොී ොකො�ාොං 19 ංඳාොද අපජැ කා�නොකරණ වයොපෘියක 
අවශයාොව පවි. ිො�ෂොය්� ොකොරැවැ�ො� ිට එොගොඩ උයන ද්වො ි් ීරොයි ජන ාො 
ොගොඩනැිි ඝන්ව අික වන ොාි් ිි�් අපජැ කා�නොකරණ පේධියක අවශයාවය් පැන 
නැී ඇා. ඒ ංඳාො වන ි්ොේශ ිිපය් පාි් ද්වො ඇා.

i. ො�ොරුව නගර ං�ො ී�ොව ුා උ්පොදනය වන අපජැය, අපජැය එ්ැ් ිීෝ නැ 
පේධිය් ාරාො ාො �ධය� ිිපාු පිරොගොරයකට ොයොු ොකොට ිිපාු ොකොට ජැ  
ුැොර ොවා ුදොාැී�.

ii. ඉාා ොයෝිා අපජැය ිිපාු වයොපෘිය �ි් ආවරණය ොනොවන රොේශ වැද  
උ්පොිා අපජැය ිිපාු ිී�ට ාැි වන පිි ොයෝිා අපවාන ිිපාු පේධිො� 
ධොිාොව ඉාැ නැංී�.

iii. ඉාා වයොපෘිය �ි් ආවරණය ොනොවන රොේශය්ි අපජැය එ්ැ් ිීෝ අපවාන  
නැ පේධිය් ්ාොපනය.

iv. එ� රොේශ වැ ාුනො ග් ්ාොනය්ි ොපෝප ිීෝ �ධය්ාොන ිිුී�.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  

උාොය�ෝිා ංැැැ්�

මළ ාා අපජල  
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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ිිය� 6.11 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා රේේශේ� ජලාපවහා හා ාලාපවහා උ්පාො�-2030 ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
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6.3.6. ඝන අපරව� කළ�නාකරණ ංැංැ්� 

නොගික රොේශය්ි ිු කරු ැබන ො�ගව් ංංව්ධන කටුු ො�ුොව් ිශොැ ර�ොණය්ොග් 
උ්පොදනය වන ඝන අපරවය ්ව�ොික ෛජීය ිොයෝජන ියොවිය �ි් ිොයෝජනය ී�ට ගාවන 
කොැයට වඩො වැි ො�ගයි් උ්පොදනය වන ොාි් ිි ොැං අපරවය ව්ග ොකොට එකු ිී�, 
අපරවය රවොානය, අාර�ැි  ිිපාුව ාො ර�ව් බැාැර ිී� ොැං ිි�් කා�නොකරණ 
ර�ො�දය් පව්වො ගැී� අායවශය ො�. එෝ ි ු ොනොුනොාෝ ොබොොාෝ රොේශ වැ ද්නට ැැොබන 
පිි නගරො� �ෝග ොදපං ාො ොපොු ්ාොන ො�්� පා් ි් ාො ජැ ුැොර වැි ංංො�ී පොිංික 
රොේශ ොවා ො�� අපරවය බැාැර ිී� ිු කරු ැබි. ො�� අිි�් බැාැර ිී් ිංො ඇිිය ාැි 
ූගා ජැ ුෂණය, බැර ොැෝා ආිය �ි් ිුවන පොංු ුෂණය ාො ීෝ්, ාිරජ්, ං�ෆි් ආී 
වොු �ි් ිුවන වොු ුෂණය ො�ුොව් අි ංෝරනොය් ුුව ිෂ ුැරවය පිංර පේධි ුා 
ංංංරණය ී� ො�ුොව් නගරො� ිව්වන ජනාොවට ොබොොාෝ ොංි් ොංෞායය ාො ං�ොීය ගැටු 
වැට ුුණපෑ�ට ිු ී ඇා. 

අ. 2030 වන ිට අෙේ්ිං ඝන අපරව� උ්පාානය 

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශය් වන බැි් එක ුේගැයුො� පිො�ෝජන අවශයාොව ාො ඝන 
අපරවය උ්පොදනය ංැැි�ැට ගිි් ෝවොික ඒකුේගැ ෛදික ඝන අපරවය උ්පොදනය 
ිොැෝරෑ් 0.75 ් ොැංද ිටි් පැිොණන ුේගැොයුො� ෛදික ඝන අපරවය උ්පොදනය 
ිොැෝරෑ් 0.25 ් ොැංද ංැකන ැී. ඒ අුව ංංව්ධන කැොපය්ට අදොැව ඝන අපරවය උ්පොදනය 
වු අංක 6.4ි ාො ිිය් අංක 6.12 ි ද්වො ඇා.

ඉාා වු අංක 6.4 ි ද්වො ඇි පිි ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොව ුා ෛදිකව ඝන අපරවය 
ො�ි්ොටෝ 135 ් ප�ණ උ්පොදනය ුවද, පි�ො�ද 2.2.2.1.ඇ) අුව ඝන අපරවය එ්ැ් ිී� 
ංඳාො �ා නගර ං�ොො� පවින ව්ා�ොන ධොිාොවය අුව ෛදිකව එකු කරු ැබන ඝන අපරවය 
ර�ොණය ො�ි්ොටෝ 70-120 ් ප�ණ වන බැි් ො�ි් ොටෝ 14-64ක ප�ණ ඝන අපරවය 
ර�ොණයක අිි්ාය් පවී යැි ාුනො ග්නො ැී.

ංංව්ධන ාැොාය ගෘා්ත ඝන අාරවය 
උ්ාොදනය 
(ිනාට ො�ි්ොටෝ)

ගෘා්ත ොනොවන ඝන 
අාරවය උ්ාොදනය 
(ිනාට ො�ි්ොටෝ)

ං�්ත ඝන අාරවය 
උ්ාොදනය 
(ිනාට ො�ි්ොටෝ)

අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�. 16 6 22

අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප�. 6 1 8

අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�. 31 4 34

අු ඝා්ව  ේ්වාික කලාප�. 27 1 28

ෙැව ආිා ි්පාො රව�යා කලාප�. 15 4 19

ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප�. 18 4 22

සා්ා ඝා උ්පාො�(ිාකා ේාි්ේාා්) 113 20 133

වුව 6.4 : අේ්්ිා ඝා අපරවය උ්පාො� - 2030
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  

උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ඝා අපරව�  
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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ිිය� 6.12 : ේාාාුව ාහ ාගා සාා රේේශේ� ඝා අපරවය උ්පාො� - 2030  ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

අාරවුා ාාුා් 
ංංව්ධනය ිීෝ  

උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ඝා අපරව�  
කළමාාකරණ ංැලැ්ම

ආ්ිා ංංව්ධන 
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

පරමා්ථ

ිෂය පථය

ආ) ඝන අපරව� කළ�නාකරණය ංඳාා ි්ේශ 

2019 වංෝී අවං් ිී�ට ියිා ො�ි් ොටෝ 500ක ධොිාොවයි් ුු කරියොන කංා �ි් 
ිුිය ංා ොපොොාොර ි්පොදනය ිීෝ වයොපෘිය ංීය ූ පු ො�ි් ොටෝ 14-64 ් ප�ණ වන 
අිි්ා ඝන අපරවය කා�නොකරණය ංඳාො, ාැියොව ැැොබන අාර ීව-වොු ි්පොදනයට්, 
ිුිය ි්පොදනයට්, ියර ංා කොබික ොපොොාොර ි්පොදනයට් ාැියොව ැැොබු ඇා.

6.4. ආ්ිා ංංව්ධන උාොය�ෝිා ංැැැ්�

පර�ා්ථ

ො�ොරුව ංැැු් රොේශො� පවින ං්ප් ි රංොර අුි් උපොයෝී කර ගිි් ාො යිාැ පාුක් 
වැි ිුු කරි්, වොිජ ාො ූැය අංශය, ංංාොරක ක්�ෝාය ාො දැව ක්�ෝාය යන ආ්ික 
ියො�න ඒකොබේධ කරි් ආ්ික ංංව්ධනය කරො ැඟො ී� ආ්ික ංංව්ධන උපොය�ෝික 
ංැැැ්ො�ි පර�ෝාය ොැං දැ්ිය ාැක.

ිෂය පථය 

ො�ොරුව රොේශො� ආ්ික අංශය වැි ිුු ිීෝ පර�ෝාය ොපරදැිව ිිොයා කරු ැබන ආ්ික 
ංංව්ධන ංැැැ්ෝ කොැය 2021–2030 ව්ෂය ද්වො ී�ො වු ඇා. ො�� ආ්ික ංංව්ධන 
උපොය�ෝික ංැැැ්� දැව ක්�ෝාය, වොිජ ාො ූැය අංශය ාො ංංාොරක ක්�ෝාය යන අංශ 
ංංව්ධනය ිී�ට අදොැව ිරා කරු ැබන අාර ො�ොරුව රොේශො� ිු කරු ැබන කරිය,ිිිය 
ාො ි ු�ිය ී වර ක්�ෝාය �ි් ැබන වෝික �්ංය ි ්පොදනය රොේශො� ගෘා්ා පිො�ෝජනය 
ංඳාො ප�ණ් ර�ොණව් වන ොාි් ො�� ංැැැ්� �ි් ීවර ක්�ෝාය ිිබඳව ිො�ෂ 
අවධොනය ොයොු ොනොකරන ැී.

ො�ොරුව �ාො නගර ං�ො රොේශය ංඳාො ොයෝිා ං�්ා ආ්ික ංංව්ධන උපොය�ෝික ංැැැ්� 
ිිය් අංක 6.13 �ි් ද්වො ඇා.

(ො�ොරුව ආ්ික ංංව්ධන උපොය�ෝික ංැැැ්� ෝාය- EcP)
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ිිය� 6.13 : ආ�ික සංව�යා උපා�ාා�ික සැලැ්ා - 2030 ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

122

ආ්ික ංංව්ධන උපාය�ා්ග ාා ව�ාපෘි 

අ. ෙ�ාරුව �ා නගර ංාා �ං රේශෙ� ආ්ිකයට ිිධ අංශ �ි් කරු ං�න 
ාායක්වය ාා ව්�් ූි පිාරණ රටාව අුව ංංව්ධන කංාප ාුනා ගැී�.

දැව ක්�ෝාය බුැව වයො�ාව ඇි රොේශ දැව ආිා ි්පොදන කැොපය ොැංට්, ගොු පොර ාො 
නගර �ධයය රොේශය වොිජ ාො ූැය කටුු ංංව්ධනය ංඳාො අි ඝන්ව ිර ංංව්ධන කැොපය 
ොැංට්, ජැොිුා රොේශ ංංාොරක කටුු රව්ධනය ංඳාො ොයොදො ගැී�ට් කැොප කරු ැැූ 
අාර එ� ංංව්ධන කැොප ආිාව රො�ෂක්ව පාුක් වැි ිුු ිී� ංඳාො පි්ො�ද 6.3.2. 
�ෝග ාො රවොාන ංැැැ්ො�ි ද්වො ඇි �ෝග ංංව්ධන උපොය�ෝග ොයෝජනො කරු ැැීය.

1. දැව ආිා ි්පොදන කැොපය ංංව්ධනය ංඳාො රො�ශ පාුක් ැබො ී�.
2. දැව ආිා ි්පොදන කැොපය ොවා රො�ශ වන රධොන �ෝග ුු� ිී�

i. TP03 ගොු පොර ංංව්ධන වයොපෘිය
ii. TP06 කුබැේද �ෝග ංංව්ධන වයොපෘිය 
iii. දැව ආිා ි්පොදන කැොපය ාරාො වැී ඇි රධොන �ෝගය වන ද ොංොිංො �ෝගය 

ංංව්ධනය ංඳාො වන TP07 ද ොංොිංො �ෝග ංංව්ධන වයොපෘිය.

අි ඝන්ව ිර ංංව්ධන කැොපය ංංව්ධනය ංඳාො රො�ශ පාුක් ැබො ී�.

ගොු පොර ආිා ෝීය ංංව්ධනය් ං�ග ංංෝ්රණය වන ිිධ වොිජ ාො ුැය ුි පිාරණ 
ියොකොරක් වැි ිුු ිී� ංඳාො ික�ප රවොාන �ොධයය ොැං TP01- ංැාැ�ු ු්ිය පේධිය 
්ාොිා කරු ැබන අාර� නගර �ධයය රොේශය ුා TP08- බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය ඉි කරු 
ඇා.

ොබො�ොගොඩ ජැොිුා ංංව්ධන කැොපය ංංව්ධනය ංඳාො රො�ශ පාුක් ැබො ී�.

ොබො�ොගොඩ ගංගොිුා රොේශය ංංව්ධනය ංඳාො ොයෝිා TP11 ොබො�ොගොඩිි �ෝග ංංව්ධන 
වයොපෘිය �ි් එ� රොේශය ොාෝට� ක්�ෝාය ංා ංාොිපාය ඉි ි ී් ආිා ආොයෝජන අව්ාො  
ංඳාො ිවෘා වු ඇා.

ආ. ෙ�ාරුව නගර �ධ�ය රේශය පළු ෙපළ �ංං්ි රේශය් ෙංං ංංව්ධනය ිී�.

ො�ොරුව නගරො� ආ්ික ංංව්ධනය උොදංො ර�ොණව් පාුක් ංැපී� ංඳාො වොිජ අංශය 
දොයක කර ගැී� ු ි් රොේශො� ආ්ික ��ට� ඉාා නැංී�ට අො�්ෂො කරු ැබි. එිී ො�ොරුව 
ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 �ි් ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොව ංඳාො ුොරෝකානය කරු ැැූ 
150,000ක ප�ණ වන ෝවොික ජනගානය ාො 87,000ක ප�ණ වන �ී ජනගානය ංඳාො අවශය 
වොිජ පාුක් ැබොී�ට ාැි වු ි ිං උ්ොේරණ වයොපෘි  ි ිපය් ි ය් ි ී�ට ොයෝජනො කරු 
ැබන අාර එ� වයොපෘි ූප ංටා් අංක 6.15 �ි් ොප්ු් කරු ැබි.  

i. EcP01- ොපොු ොවාඳ ංංී්ණ ංංව්ධන වයොපෘිය
ii. EcP02- ීර ුර්අ�ු උදයොන ිර ංංව්ධන වයොපෘිය 
iii. EcP03- බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය ාො ංබැි ිර ංංව්ධන වයොපෘිය
iv. EcP04- ිර ංංව්ධන වයොපෘිය
v. EcP05- නව කෝයොැ ංංී්ණ වයොපෘිය

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ආ්ිා ංංව්ධන 
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ආ්ික ංංව්ධා  
උපායමා්ග ාා ව�ාපෘි
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06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ආ්ිා ංංව්ධන 
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ආ්ික ංංව්ධා  
උපායමා්ග ාා ව�ාපෘි

i. EcP01- ෙපාු ෙවළඳ ංංී්ණ ංංව්ධන ව�ාපෘිය

ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව ංු ො�ොරුව ාො කුබැේද ොපොු ොවාඳ ංංී්ණ ොගොඩනැිි ඌන �ොිාය 
ාො අ්ාරොදොයක ා්්වය ො�ු ොකොට ොගන ාවුරට් �ොිාය ංඳාො උිා ොනොවන බවට ොපොනන 
බැි් නව ොවාඳ ංංී්ණය් ඉි කර වොිජ කටුු ංඳාො අවශය අවකොශ ංපයො ොදි් ාො ිි 
නඩ්ුවි් ුුව පව්වො ොගන යො�ට ොයෝජනො ොකෝ. 

කුබැේද ොපොු ොවාඳ ංංී්ණ වයොපෘිය 

දැ වශොය් ර�ොණොය් ප්ා් 32 ් ආවරණය වන පිි ගොු පොරට ුුණැො කුබැේද ාංිො� ිිටො 
ඇි කුබැේද ොපොු ොවාඳ ංංී්ණය ව්ා�ොනය වන ිට �ොිාො ිී�ට අපාු ��ටෝ පවී. ො�� 
ොද�ා� ොගොඩනැි�ො� කඩ කො�ර 42 ් වැි ර�ොණය් පැවියද ෝ වන ිට ියොකොී ��ටෝ 
පවිුො� කඩ කො�ර 25් ප�ණ ො�. වැිිි පේධිය �ොිාො ිී�ට ොනොාැි ී ිී�, ජැය ාො 
ිුිය වැි ොපොු පාුක් ිඳ වැී� ාො වොාන නැවු් පාුක් ොනො�ැි ී� යනොී කුු ො�ු 
ොකොට ොගන ො�� ොගොඩනැි�ැ �ොිාො ිී�ට අපාු ී ඇි අාර ව්ා�ොනො� පවින අබැ් ූ 
ොද�ා� ොගොඩනැි�ැ ඉව් කර දැනට පවින කඩ කො�ර 42 ට අ�ාරව කඩ කො�ර ො�්� රාවොාන 
ගො� ිී�ට ාැි වන අුි් රාවොාන නැවු් අංගනය් ං�ග ිර ංංව්ධන ොගොඩනැි�ැ් 
ොැං වයොපෘිය ිු ිී�ට ොයෝිාය.  

ූා ංටාන 6.15 : ේාාාුව ාගා ායය� පළු ේපළ ාංස්ි රේේශ� සංව�යා වයාපෘි 
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ිර ංංව්ධන ව�ාපෘිය
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ො�ොරුව ොපොු ොවාඳ ංංී්ණය වයොපෘිය

කුාර ි ට ොකොාඹ ොදංට ග�් ි ීෝී නව ගොු පොරට ු ුණැො ව් පි් ි ිටො ඇි ො�ොරුව ොපොු 
ොවාද ංංී්ණය ො�ොරුව නගරයට ඇු� ීෝී පවින රධොන �ංංැුණි. ො�� ොවාද ංංී්ණය 
ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව ංු ප්ා් 72 ක වැි ර�ොණයක පැිී පවින කඩ කො�ර 37 ි් ු් 
ොා�ා� ොගොඩනැි�ැි. ෝ වන ිට ො�� ොපොු ොවාදොපොැ අබැ් ා්්වො� පවින අාර ඉිි 
අනොගා ංංව්ධන කටුු ං�ග ඒකොබේධ ූ ිර ංංව්ධනය් ංිා ුිි ොවාඳ ංංී්ණ 
ොගොඩනැි�ැ් ො�� ්ාොනො� ්ාොිා ිී�ට ොයෝිාය. 

ii. EcP02 - ීරුර් අේු උා�ාන ිර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

නව ගොු පොරට ුුණැො, ො�ොරුව ොපොු ොවාදොපොැ ඉිිිට ිිටො ඇි ො�ොරුව �ා නගර ං�ොව ංු  
ීරුර් අ�ු උදයොනය දැ වශොය් ප්ා් 115 ක වපංියි් ු්ා ො�. නගර �ධයො� ිිටො ඇි 
ො�� උදයොනය ව්ා�ොනය වනිට ිිධ උ්ංව අව්ාො ංඳාො ොයොදො ගු ැැූවද, රශ්ා ොැං ිි 
�ොිායකට ොයොදො ොනොගී. එො�්� ො�ොරුව නගරො� රා වොාන නැවු් ්ාොන ොනො�ැි ී�ද 
ගැටුව් ී ඇි අාර ඒ ංඳාොද ිංු�් ොැං ීරුර් අ�ු උදයොනය ජනාොවට රො�ශ ී�ට ි් 
ොදන අුි් ූගා රාවොාන අංගනයි් ං�්ිා නොගික උදයොනය් ොැං ංංව්ධනය ිී�ට 
ොයෝජනො කරු ැබි. ාවද ොයෝිා ො�ොරුව ුිි ොවාඳ ංංී්ණ ොගොඩනැි�ැ ාො ීරුර් අ�ු 
උදයොනය නව ගොු පොර ොදපං පවින ූි වන ොාි් ො�� ොයෝිා ූගා රාවොාන අංගනය ාො 
ො�ොරුව ුිි ොවාඳ ංංී්ණ ොගොඩනැි�ැ ූගා උ�ං �ෝගයි් ං්බ්ධ කරු ැබි.

iii. EcP03- �ුිධ රවාාන �ධ�්ථානය ාා ං�ැි ිර ංංව්ධන ව�ාපෘිය

ො�ොරුව නගර �ධයො� පවින ී  ැංකො ු ්ිය ොදපෝුෝ්ුව ංු අ්කර 8 ක ප�ණ වපංියි් 
ු් ු්ිය ්ාොනය ාො බ් නැවු් ොපොා ිිි ඉඩ� බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය් ොැං 
ංංව්ධනය ිී�ට ොයෝිාය. ොයෝිා බුිධ රවොාන �ධය්ාොන ූිො� එන්; ො�ොරුව ු්ිය 
නැවු් ොපොා, ො�ොරුව බ් නැවු් ොපොා ාො ු්ිය ිැ ිවොං යන ූි �ොග වැ ාැි් ාැන 
අිි�් ොැං පැිර ඇි ොගොඩනැිි ඉව් කරි් නැවා ංංව්ධනය් ොැං ිර ංංව්ධන 
වයොපෘිය ොයෝිා ො�. එිී ො�� වයොපෘිය ොයෝිා බුිධ රවොාන �ධය්ාොන පිරයට අ�ාරව 
ූ්ණ පාුක් ංිා ු්ිය ිැ ිවොං, රාවොාන නැවු් අංගන ාො ොවාඳ ුි යනොිොය් 
ං�්ිා වු ඇා.

iv. EcP04- ිර ංංව්ධන ව�ාපෘිය

ො�ොරුව ොපොි් ් ාොනය ි ිි ඉඩ�, ො�ොරුව නගර �ධයො� පවින එක� ඓිාොික විනොක�ි් 
ුු ොගොඩනැි�ැ පවින ඉඩ� ොැං ංඳා් කැ ාැක. ාවද ො�� ඉඩ�, ො�ොරුව නගර �ධයය 
රොේශයට ොබො�ොගොඩ ගංගොව ඍුව ද්ශනය වන ූි බොගය ොැංටද ාු්වො ිය ාැි අාර එය 
ආං්න වශොය් අ්කර 3 ක ප�ණ වපංියි් ු්ා ො�. ො�� ොපොි් ්ාොනය ිිි ඉඩ් ී 
ැංකො ොපොි් ොදපෝුෝ්ුව ංු ොේොපොැ් වන අාර ව්ා�ොනය වන ිට ොපොි් ්ාොනය ාො 
ොපොි් ිැ ිවොං පව්වොොගන යු ැබි. ො�� ඉඩො�ි ්ාොීය ිිී� ංැැි�ැට ගිි් 
ුරොිදයෝ�ක විනොක�ි් ු් ොගොඩනැි�ැ ආර්ෂො කර ගිි් ොපොි් ්ාොන ොගොඩනැි�ැ 
ුන්ජනනය කරි් ිර ංංව්ධන වයොපෘිය් ොැං ංංව්ධනය ිී�ට බැොොපොොරෝු ො�.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ආ්ිා ංංව්ධන 
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ආ්ික ංංව්ධා  
උපායමා්ග ාා ව�ාපෘි
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v. EcP05- නව කා්යාං ංංී්ණ ව�ාපෘිය

ො�ොරුව නගරො� රජො� ාො රජො� ොනොවන ආයාන ාැි් ාැන ිිී පවින අාර �ාජනාොවට 
ුිො�ී ෝවො ංපයන රජො� ාො රජො� ොනොවන ආයාන එක� ්ාොනයකට ිාැ් කර, ො�ොරුව �ා 
නගර ං�ො පිරයට යොබදව ො�ොරුව නව කෝයයොැ ංංී්ණය ඉි ිී�ට ොයෝජනො කරු ැබි. ෝ 
ංඳාො ො�ොරුව නගර ං�ොව ංු ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ොගොඩනැි�ැට යොබදව පවින ඉඩ් ඒ 
ංඳාො ොයොදො ගැී�ට ොයෝිා අාර එිී ොයෝිා ිර ංංව්ධන වයොපෘිය ො�ුොව් ඉව් ිී�ට 
ිු වන ො�ොරුව ොපොි් ්ාොනයද ො�� ූි බොගො�� ්ාොපනය ිී�ට ොයෝජනො කරු ැබි.

6.5. ිරංර ාිංර උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ංැැු් රොේශය ුා ිරංොර පොිංික ංංව්ධනය් ිු ිී� �ි් 
ොයෝිා දැ්� ංෝෂෝ කරගැී�ට ාැි වන අුි් “ජැොය් ොපෝෂණය වන නගරය්” යන අරුණ 
ඉිිප් කරු ැැීය. එ� අරුණ කරො ාඟො ී� ංඳාො “2025 ව්ෂය වන ිට රොේශො� පවින ජැ 
ූැොර (ොබො�ොගොඩ ගඟ, ුනොව කැුව ාො ොවරා) ඇුුව ොා්ි් ාො වුුි් 100% ංංර්ෂණය 
ිී�ට කටුු ිී�” යන පර�ෝාය ාො “2025 ව්ෂය වන ිට ුනොව කැුව පිංර ආර්ෂණ 
කැොපය් ොැං රකොශයට ප් ිී�” යන පර�ෝාය උපොයෝී කර ගු ැබි. ෝ අුව ිරංොර 
පොිංික උපොය�ෝික ංැැැ්� රධොන අු ොකොට් ාාරි් ං�්ිා ො�.

• පොිංික ංංර්ෂණ ංැැැ්�
• ූද්ශන කා�නොකරණ ංැැැ්�
• ොපොු එි�ා් ාො ිොනෝද කටුු ිිබඳ අවකොීය ංැැැ්�
• ආපදො කා�නොකරණ ංැැැ්�

ෝ අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො රොේශො�  ිරංොර පොිංික ංංව්ධනය් ිු ිී� ංඳාො  
ාුනො ගු ැැූ උ්ොේරක වයොපෘි ඇුා් ං�්ා පොිංික ංැැැ්� ිිය් අංක 6.14 �ි් 
ද්වො ඇා.

(ිරංොර පිංර උපොය �ෝික ංැැැ්� ංඳාො වන ෝාය- En)

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ආ්ිා ංංව්ධන 
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ආ්ික ංංව්ධා  
උපායමා්ග ාා ව�ාපෘි

ිරංර ාිංර  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�
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6.5.1. පාිංික ංංර්ෂණ ංැංැ්� 

ංැංු් පර�ා්ථ  

ංංො�ිාො ි �ො�ෂණය ු ි් ාුනො ගු ැැූ පොිංික ංංො�ී රොේශය්ි ර�ව් ූ ි පිාරණය් 
ඇි කරි් එ� රොේශ ංංර්ෂණය කර ගැී� පොිංික ංංර්ෂණ ංැැැ්ො�ි පර�ෝාය ොැං 
දැ්ිය ාැක.

ංැංු් ිෂය පථය

ංැැු් රොේශය ුා පවින රධොන ජැ ුැොරද එ� ජැ ුැොර ොවාට ං්බ්ධ අොනු් ජැ �ෝග 
ාො ියු� ජැොිුා රොේශ ංංර්ෂණය කරු ැබන අාර ුිො�ී පොිංික ා්්ව ංිා රොේශ 
ාුනො ගු ැැීය. පොිංික ංංර්ෂණ ංැැැ්� ඉාො ොකි කැ් ුා ියෝ�ක ිී� ආර්� 
කරු ැබන අාර එි වැංුාොව ිු කොීන වු ඇා. 

ංැංු් උපාය�ා්ග 

අ) පාිංික වශෙය් ුිේී ාා ංංර්ෂණය ිීේ ාැි අවශ�ංාවය් ඇි රේශ ාුනා 
ගැී� ාා එ� රේශ පාිංික ආර්ෂක රේශ ෙංං රකාශ ිී� ංඳාා ි්ේශ ිී�.

i. ි්ේිං ුනාව කංු ආර්ෂක රේශය.

පි්ො�ද 5.2.1.1; රබැාො යටෝ ුනොව කැු රොේශො� ඉාැ ං්්ව ාො ශොක ිො�ෂ ඝන්වය් ාො 
ිිධ්වය් ඇි බවට ාුනො ොගන ඇි අාර ාවුරට් ජැ ිදයෝ�ක වශොය් වැදග් ජැජ ාො 
ොගොඩි් ආිා පිංර පේධී් ඇි බවට ාාුු ී ඇා. 2000 අංක 53 ාො 1986 අංක 56 දරණ 
පන් වි් ංංොශෝිා 1980 අංක 47 දරණ ජොික පොිංික පනෝ 24 (ඇ) ංා 24 (ඈ) යන වග්ි 
රකොරව පොිංික වශොය් ුිො�ී ොාෝ ා්ජනයට ැ් ී ඇි ොාෝ ංංර්ෂණය ිීෝ දැි 
අවශයාොවය් ඇි රොේශ ගැං� ිො�දනයක පැ කරන ිය�ය් �ි් පිංර ිෂය�ොර 
අ�ොායවරයොට පොිංික ආර්ෂක රොේශ වශොය් රකොශයට ප්කැ ාැිය. ඒ අුව �ධය� පිංර 
අිකොිය ි ි් පිංර ආර්ෂණ රොේශය් ොැං ය් රොේශය් රකොශයට ප් ි ීෝී  "ුුු රොේශ/
්ාොන" ොැං ංඳා් කරු ැබන ර කුු අාි් ුනොව කැු රොේශය පාා කුු අුව ොයෝගය 
වන බවට ාුනො ගු ැැීය.

• පොිංික ආර්ෂක රොේශ රකොශයට ප් ිී� ංඳාො ුුු රොේශ/්ාොන
• අනනය ගි ැ්ෂණ වි් ුු පොිංික පේධි. උදො: ෛජව ිිධ්වය අි් අූන   

වන ා්ජනයට ැ් ී ඇි ොාෝ ඒක ොේික ං්්ව / ශොක රජොව්ොග් ුු ු රොේශ
• ජැ ිදයෝ�ක වශොය් ුිො�ි රොේශ   

උදො: ොා් ි්, ජැ ොපෝෂක රොේශ, වැදග් ජැ �ෝග, ජැොශ 
• ිිධ ආයාන �ි් ංක් කරන ැද �ාො ංැැු් යටෝ ංංර්ෂණය කා ුු බවට ාුනො 

ග්නො ැද රොේශ / ිදයෝ�ක ගො�ශණ ොාෝ ොවන් ංැැු් �ි් ංංර්ෂණය කා ුු 
බවට ි්ොේිා රොේශ.

• ිදයෝ�ක වශොය් වැදග් රොේශ / ූි �ොග.
• ිදයෝ�ක ගො�ශණ වි් ි්ොේිා ොාෝ ොවන් ංැැු් වැට අුව ංංර්ෂණය කා ුු 

බවට ාුනොග් රොේශ.
• පොිංික වශොය් වැදග් ොැං ොවන් අණපන් යටෝ රකොශයට ප් කරන ැද රොේශ වැ 

්වොර්ෂක කැොප.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ිරංර ාිංර  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

පාිංික ංංර්ෂණ  
ංැලැ්ම
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ආ) ජංාිුඛ රේශ ංංර්ෂණය ිී� ංඳාා ර්ිං කංාප ාුනා ගැී�.

i. ෙ�ා්ෙගාඩ ගංඟා ර්ිංය

ොබො�ොගොඩ ගංඟො ඉුොරි ිට අි 40 ක පාැි් ුු ර්ිාය් පව්වො ගා ුු අාර ො�� 
ර්ිාය වොි�ෝග ොදපෝාෝ්ුො� ි්ොේශය්ට ාො ී ැංකො ඉඩ් ොගොඩිීෝ ාො ංංව්ධනය 
ිීෝ ංං්ාොො� ි්ොේශය්ට යට් ිය ුුය.

ii. ුනාව කංු ර්ිංය

ුනොව කැු ඉුොරි ිට ීටර 8ක පාැි් ුු ර්ිාය පව්වො ගා ුු අාර, ො�� ර්ිාය ී 
ැංකො ඉඩ් ොගොඩ ිීෝ ාො ංංව්ධනය ිීෝ ංං්ාොො� ි්ොේශය්ට යට් ිය ුුය. ඉාා 
ංඳා් කැුව ාො ං්බ්ධව පවින අොනු් ියු� ුඩො ඇැව� ංඳාො එ� ඇා �ෝග වැ 
පවින පාොැි �ොගය් වන ර�ොණයි් ු් ර්ිාය් ඇා ඉුෝ ිට පැවැ්ිය ුුය. 

iii. ෙවරළ ර්ිංය 

ොවරා ර්ිාය වඩිය ෝාොො� ිට ීටර 45 ් ිය ුුය. 

iv. ඇළ �ා්ග ර්ිං.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ිරංර ාිංර  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

පාිංික ංංර්ෂණ  
ංැලැ්ම

ඇළ �ෝගො� න� ජැ �ෝගය ඉුෝ ිට ාැවිය ුු ර්ිතය ීටර වි් 

ුාාව ඇළ ීාා 6

එු ඇළ ීාා 6

ේහි් ි�  ඇළ ීාා 6

බඹුව ඇළ ීාා 6

වුව 6.5 : ඇළ ාා�ග ා්ිා�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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6.5.2. ූා්ශන කළ�නාකරණ ංැංැ්� (LMP)

ංැංු් පර�ා්ථ

ංැැු් රොේශො� පවින ොංෞ්ද්යයෝ�ක විනොක�ි් ු්ා ාො ව්ා�ොනො� රො�ශ- 
ක්වොය් ඌන රොේශ �ාජනයොට අ්ිිය ාැි රොේශ ොැං ංංව්ධනය ිී�ට්, ංැැු්  
රොේශය ුා ුාං ංංංරණය ිි�් ිී� ංා ඉාා ංංර්ෂණ ංැැැ්� �ි් ංංර්ෂණය කරු 
ැබන රොේශ ිරංොර �ොිාය ංඳාො ඉිිප් ිී� ූද්ශන කා�නොකරණ ංැැැ්ො�ි පර�ෝා 
ොැං දැ්ිය ාැක.

ංැංු් ිෂය පථය 

ූද්ශන කා�නොකරණ ංැැැ්� 2021–2030 ංැැු් කොැ පි්ෝදය ුා ියෝ�ක ිී�ට 
ොයෝිා අාර ංැැැ්� �ි් ියු� ිවෘා ුි, ාිා රොේශ  ,ජැොිුා රොේශ , ොා්ි්, පික �ං 
ොප් ,ංංර්ිා රොේශ  ංඳාො ූද්ශන වයොපෘි ාුනො ගු ැැීය.

ංැංු් උපාය�ා්ග 

අ. ංැංු් රේශ ුං නාගික උ්ණ්වය අු ිී�ට්, කා�් ියංටා් අව� ිී�ට්, 
ෛජව ිිධ්වය වැිිී�ට් ංඳාා ාිං ගාණය ව්ධනය කර ගැී� 

ආ. ංැංු් රේශය ුළ ුළං ංංංරණය ර�ව් පිි ිු ී� ංඳාා ජං ුංාර එිෙනක 
ං්�්ධ කරි් වාු ංංංරණ ෙකාිෙඩෝ ි්�ාණය කර ගැී�.

En1 - �ා්ග ොපං ාිං �ංීු ව�ාපෘි

ඇුු� 7 ි ද්වො ඇි පිි ො�ොරුව රොේශය ංඳාො ිු කරු ැැූ ුාං ංංංරණ ි�ො�ෂණයට 
අුව රොේශො� ජැ ුැොර එිොනක ං්බ්ධ වන පිි රොේශය ුරො ර�ව් වොු ංංංරණය 
ියොවිය් ඇි ිී� ංඳාො උපොයෝී කර ගා ාැි �ෝග ාුනො ගු ැැූ අාර එ� �ෝග ොදපං 
පාා ිිය් අංක 6.15 ි ංඳා් ොැං ු් ොරෝපණය කරි් ාිා �ංීු ිිුවු ඇා.

*ො�ොරුව රොේශය ුැ ඇි ොවරා  ීරය, ිවෘා ුි රොේශ කැු ආිය ංඳාො ූ ද්ශන වයොපෘි 
ාුනො ගු ඇා.එෝ� ොවරාබඩ ොා්ි් ංඳාො ිොනෝද කටුු ාු්වො ොදි් ිරංොර ොැං 
�ොිායට ගැී�ට් ංැැු් ි්�ොණය වු ඇා.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ිරංර ාිංර  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ූැ්ශා කළමාාකරණ  
ංැලැ්ම (LMP)
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ිිය� 6.15 : ාා�ග ේෙපස ු් ේාෝපණ� කාු ලබා ාා�ග ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ඇ. ජංාිුඛ රේශ ංඳාා ූා්ශන ර�ෙ�ා ාු්වා ී�.

En2 - ෙ�ා්ෙගාඩ ජංාිුඛ ූා්ශන ව�ාපෘිය

ොබො�ොගොඩ ජැොිුා ූද්ශන වයොපෘිය ජැ ුැොරය ූද්ශනය, ජැයට ඉාො ආං්න රොේශය 
ූද්ශනය ාො ිි් ියොකොරක් ංිා රොේශය ූද්ශනය ොැං රධොන ොකොට් ි්වයි්  
ු්ා ො�.

ජැ ුැොරය ූද්ශනය: කොඩොැොන ශොක ඇුු ොවන් ජැජ ශොක රි්ාොපනය ොකොට ජැොිා 
ීි් ංඳාො උිා පිංර පේධි ි්�ොණය කර ී�.

ජැයට ඉාො ආං්න රොේශය ූද්ශනය: ොබො�ොගොඩ ූද්ශන වයොපෘිො� රධොන උපොය�ෝික 
අංගය ොැං, රොේශො� ගංවුර ා්්ව �ැඩපැවැ්ී�ට ාො ගංගොව ද්ශනය ී�ට ාැි වන ොැං 
ජැයට ආං්න රොේශය "ිය ගැට ොපා උදයොනය් " ොැං ංංව්ධනය ංඳාො ගංගො ඉුු රොේශය 
උිා කැු් ාො ිරු් ිු ොකොට ිය ගැට ොපා ො�ිකොවක අුි් ි්�ොණය කරු ැබි. ාවුරට් 
ොබො�ොගොඩ ගංගො ��ටි් ඉාැට ඔංවො ඉි කරු ැබන ොයෝිා පොපැි, පික �ංීු ංා නැරු් 
ුි �ි් ජනාොවට ිිු ෘශය බොධොවි් ොාොරව ගංගොො� ු්දර්වය අ්ිී�ටද ාැියොව 
ැැොබු ඇා.

ිි් ියොකොරක් ංිා රොේශ ූද්ශනය: ජැ ුැොරො� ිට ොගොඩි� ොදංට ව්නට පවින 
රොේශය ුා ිොනෝදෝවොද කටුු රව්ධනය ංඳාො කඩ ංො�ු, ා�ො උදයොන, ිො�ක ගා ාැි ුඩො 
ගෘා ඒකක, ංං්කෘික �ධය්ාොන ංා අධයොපික ුි ආිය අු�ා �ොිාොව් ොැං ාුනො ගු 
ැැූ අාර ො�ොරුු�ැ ආිා උුු  ොබො�ොගොඩ වැව රොේශය ජැ ීඩො ඇුු ිිධ ජැ ියොකොරක් 
ංඳාො උිා ො�ෞික ා්්වය්ොග් ං�්ිා බව ාුනො ගු ැැිය.

En3 ෙවරළ ූා්ශන ව�ාපෘිය

i. ොවරාබඩ ු්ිය �ෝගය ොදපං ආරිා වැි ්ාොපනය ාො ොවරා ාොදනය වැාැ්ීෝ ර� 
�ොිාො ිී�.

ii. අික ුාං ාො ුි ුාං ා්්ව �ැඩපැවැ්ී�ට ාැි වන අුි් ාො ැවණ පිංරයට උිා 
ශොක ොරෝපණය ොකොට ොවරා ීරය ාිා �ංීුව් ොැං ංංව්ධනය.

iii. රධොන රො�ශ �ෝගො� ිට ු්ිය �ෝගය ාරාො ොවරා ීරය ොවා ජනාොවට ආර්ිාව 
රො�ශ ී�ට ාැි වන පිි පික ුව් පොැ් ්ාොපනය ිී�.

iv. ොවරා ීරො� ිොනෝද කටුු රව්ධනය ිී� ංා ොංවණ ංිා ශොක ඇි ිී�

En4 ුනාව ූා්ශන ව�ාපෘිය
 

i. ුනොව කැුව ආිාව ෛජව ිිධ්වය ඉාැ නැංී�ට ංා කැුො� ජැය ්වො�ොික 
ිිපාුව ංඳාො කොඩොැොන ශොක රි්ාොපනය ිී�.

ii. ුනොව කැුව ආිා ්ව�ොව ොංෞ්ද්ය ඉාැ නැංී� ංඳාො, පොපැි ාො පික �ංීු ොදපං 
ු් ොරෝපණය ිී�. 

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ිරංර ාිංර  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ූැ්ශා කළමාාකරණ  
ංැලැ්ම (LMP)
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6.5.3. ෙපාු එි�ා් ාා ිෙනෝා කටුු ිි�ඳ අවකාීය ංැංැ්� (PORS)

ංැංු් පර�ා්ථ

ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ංඳාො 2030 ව්ෂය වන ිට ුොරෝකානය කරන ැද 151000ක 
ජනගානය ංඳාො ර�ොණව් ොපොු එි�ා් ිොනෝදෝවොද රොේශ ොව් කර ී� ොපොු එි�ා් ාො 
ිොනෝද කටුු ිිබඳ අවකොීය ංැැැ්ො�ි පර�ෝාය ොැං දැ්ිය ාැි ො�.

ංැංු් ිෂය පථය

1983 අොේ� �ං නොගික ංංව්ධන අිකොිය �ි් පව්වන ැද “Spatial and Design Standards 
for Urban Development” වැඩුුො� එකඟ්වයට අුව ොපොු එි�ා් ි ොනෝදෝවොද රොේශ ංඳාො 
ං්�ාය ොැං ුේගැි් 1000් ංඳාො අව� වශොය් ොා්ටයොර 1.4 ක (අ්කර 3.5 ක) රොේශය් 
ොව් කැ ුු නු් නගරොයි අනොගා ව්ධනය ං�ඟ බැුු ්ව�ොික ාො ංො�ොීීය වටිටොො� 
්ාොීය ොවන්ක් ො�ුොකොට ොගන, ඉාා ං්�ාය ංංොශෝධනයට ඉඩ ැබො ී ඇා. ව්ා�ොන 
ඉඩ් පිාරණ රටොව අුව ො�ොරුව �ා නගර ං�ො ී�ොව ුා ිොනෝදෝවොද කටුු ංඳාො ොව් කර 
ඇි ොා්ටයොර 9 ක ූ ි ර�ොණය රොේශො� ජනගානය ංඳාො ර�ොණව් ොනොවන අාර ො�ොරුව �ා 
නගර ං�ො බැ රොේශය ව්ග ිොැෝීටර 23.4ක ීිා ූි ර�ොණයි් ුු බැි් ඉාා ං්�ාය 
ංංොශෝධනය කරි් ු ේගැි් 1000කට ොා්ටයොර 1.0 ොැං ංැකො 2030 ව්ෂය වන ි ට ොා්ටයොර 
150ක ොපොු එි�ා් ිොනෝදෝවොද රොේශ ්ාොිා කරු ඇා. 

ංැංු් උපාය�ා්ග

අ. ෙපාු එි�ා් ිෙනෝාා්වාා රේශ ිිුී� ංඳාා ර�ාණව් ඉඩ පාුක් ෙනා�ැි 
රේශ වං ේීය උා�ාන ංංව්ධනය

En5 ෘශ� රෙ�ශන ෙකාිෙඩෝ 

ොකොරැවැ�ො� ිට එොගොඩ උයන ද්වො නැොගනිි් ොබො�ොගොඩ ගංඟොොව් ාො බටිි් ුුොද් 
�ොි්ව පවින ීටර 500- 800 ක ප�ණ පු ූි ිිු� ී ැංකොො� දැිය ාැි ්ාොනය ොැං 
ො�ොරුව ාැි්ිය ාැක. ඒ අුව ඇුු් අංක 8ි ද්වො ඇි පිි ි ු කරන ැද ෘශයාො ි �ො�ෂණය 
�ි්, ොබො�ොගොඩ ගංඟොව ාො ොවරා ීරය ෝීයව ද්ශනය වන �ෝග, ෘශය රො�ශන ොකොිොඩෝ 
(ිිය් අංක 6.16) ොැං ංංව්ධනය ිී�ට ොයෝිා ො�. වු අංක 6.6 ි ංඳා් පිි ෘශය රො�ශන 
ොකොිොඩෝ ොැං ාුනො ගු ැැූ �ෝග අි 40 ක පාැි් ාො ොදපං ු් ොරෝිා ාිා �ංීු, පික 
�ංීු, පොපැි �ංීු ාො ිො�ිව ගා කා ාැි ්ාොන වි් ු්ාව ෝීය උදයොන වශොය් 
ංංව්ධනය කරු ැබි. 

ෘශය රො�ශන ොාොිොාෝව ොාොිොාෝොවි ිග

ුණව�යාාාාා පාා 770m

සාාජවාී ිවහ් ේපේෙස 520m

ි.එ්.ී. ීි් ාාවා 450m

ාහව්ා පාා 400m

වුව 6.6 : ේ�ෝිා ෘශය රේ�ශා ේකාිේඩෝ
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ිරංර ාිංර  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ේපාු එිමා් ාා ිේාෝැ  
කටුු ිිබඳ අවකාීය  

ංැලැ්ම (PORS)
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ිිය� 6.16 : ේ�ෝිා ෘශය රේ�ශ ේකාිේඩෝ ුැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

2020 ේෙසැ්බ�

(2021–2030)
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ආ. ව්ං�ානෙ� ඌන ාාිංෙය් ුු ූි ෙපාු උා�ාන ෙංං ංංව්ධනය ිී�.

En6 කු�ැ්ා ෙං්ි් උා�ානය

ී වගො කටුු ංඳාො �ොිාො කර ව්ා�ොනය වන ිට අාාැර ද�ො ුර්ව පවින ව්ග ි.ි 0.19 
වපංියි් ුු කුබැේද වුුි�, පික �ංීු, පොපැි �ංීු, නැරු් ුි, ිො�ිව අු්ගා 
ාැි ්ාොන, ුඩො ප්ො�ෂණ රද්ශන ුි ංා කොඩොැොන රිංං්ාොපනය වයොපෘිය ඇුැ්ව 
ොා්ි් උදයොනය් ොැං (ූප ංටා් අංක 6.16)  ංංව්ධනයට ොයෝජනො ොකෝ.

ූා ංටාන 6.16 : ේා්ි් උෙයාා

En7 �ුු ූව ිවෘං උා�ානය 

ො�ොරුු�ැ රොේශො� ොබො�ොගොඩ ගංඟොො� ොගොඩි�ට ඉාො ආං්නො� පවින ොා්ටයොර 3ක 
ප�ණ වපංියි් ුු “�ුු ූව” ූපා රොේශො� ිොනෝදෝවොද කටුු රව්ධනය ංඳාො ඉාො 
වැදග් ි�වාොව් ොැං ාුනො ගා ාැි ොාි් ඉාා En2 ොබො�ොගොඩ ජැොිුා ූද්ශන 
වයොපෘිය උ්ොේරණය ිී�ට ාැි වන අුි් �ුු ුව ූපා ිවෘා උදයොනය් ොැං ංංව්ධනයට 
ොයෝිා ො�. ාවද ොබො�ොගොඩ ගංගොව ද්ශනය වන පිි ොගොඩ ි් රොේශ ාො ූපා ං්බ්ධ වන පිි 
�ී පොැ් (bridge views) ්ාොපනය ිී�ටද ොයෝජනො කරු ැබි.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ිරංර ාිංර  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ේපාු එිමා් ාා ිේාෝැ  
කටුු ිිබඳ අවකාීය  

ංැලැ්ම (PORS)
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6.5.4. ආපාා කළ�නාකරණ ංැංැ්�

අ. ජං ගැී් �ැඩපැවැ්ීේ ියා�ා්ග 

• ොබො�ොගොඩ ගංගොව ආිා ජැ ගැී් ිප් අව� කර ගැී� ංඳාො En2 යටෝ ොයෝිා “ිය 
ගැට ොපා උදයොන” ංංව්ධනය ාැි වු ඇා.

• ො�ොරුව ංැැු් රොේශො� රධොනා� ාො ඉාැ� වපංියි් ුු අ�ය්ාර ොා්ි� වන 
කුබැේද වුුි�, ඉාැ වැි ජැ ර�ොණය් රඳවො ාබො ගැී�ට ාැි නු් ව්ා�ොනො�ී 
අනවංර ොගොඩ ිී් ො�ුොව් වුුිො�ි ජැය රඳවො ාබො ගැීෝ ධොිාොව ර�ොය් අු 
වන බැි්, අික වැි ා්්වය්ිී ජැ ගැී් වැට ු ුණපෑ�ට ි ු ො�. එොාි් ඉාා ජැ 
ැඳු් රොේශය ංංර්ෂණය ංඳාො En6 කුබැේද ොා්ි් උදයොන වයොපෘිය �ි් ාැියොව 
ැැොබු ඇා.

ආ. ුි-ුළං 

ො�ොරුව නගරය ුි-ුාං ා්්ව �ි් බැපෑ�ට ැ්වන අාර, ඒ අාිු් ොකොරාවැ�ො� ිට 
එොගොඩ උයන ද්වො ු ුොද් ාො ොගොඩිො�් �ොි්ව පවින පු ූ ි ී රය එි ් වො�ොික ො�ෞික 
ිිී� ො�ුොව් ිර්ාර ආපදොවට ැ් ො�. එොාි් ො�� රොේශො� ුි-ුාං �ි් ඇි වන 
ාොිදොයක ා්්ව �ග ාරවො ගැී� ංඳාො En3 වයොපෘිය යටෝ ොයෝිා ොවරා ීරො� ශොක 
රි්ාොපන වයොපෘිය �ි් ාැියොව ැැොබු ඇා.  

ඇ. ුනාි �ංපෑ�

�ැඩපැවැ්ීේ ියා�ා්ග

ො�ොරුව ංැැු් රොේශො� බටිර �ොි� ි.ී 10.5 ක ිි් ුු ොවරා ීරයි් ු්ා බැි් ුනොි 
අනුු ඇඟී් පේධිය් ්ාොපනය ිී�ට ොයෝජනො ොකෝ. එ�ි් ුනොි අවදොන් අව්ාො වැී 
ක� ඇිව දැුව් ී අවදොන් ංිා රොේශ වි් ඉව් ීො�් ුේගැ ීිා ාො ොේපා ාොි ී� අව� 
කර ගැී� අො�්ෂො ොකෝ.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

ිරංර ාිංර  
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ආපැා කළමාාකරණ  
ංැලැ්ම
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6.6. වයොාෘි ියෝ�ා ිීෝ උාොය�ෝිා ංැැැ්�

6.6.1 ාැි්ී�

2030 ව්ෂය ංඳාො ංැකොංන ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශය ංඳාො ූ ංංව්ධන ංැැැ්ෝ 
වැදග් ොකොටං් ොැං වයොපෘි ියෝ�ක ිීෝ උපොය�ෝග ංැැැ්� ාු්වො ිය ාැක. රොේශො� 
ංංව්ධනය ංඳාො අායොවශය  වයොපෘි ිිබඳව ාුනො ගැීො�් අනුුව එී වයොපෘි ාරාො 
රොේශො� දැනට පැන නැී ඇි ගැටු ාො ඉිිො�ී පැන නැිය ාැි ගැටු ංඳාො ිංු් ැබො ී�ට 
බැොොපොොරෝු ො�. ො�� වයොපෘී් අියර ිිපය් යටෝ ියෝ�ක ිී�ට ාො කිනි් ිංු් 
ැබො ිය ුු ගැටු ංඳාො රුාාොව පදන් කර ොගන වයොපෘි ිු ිී�ට අදා් කරු ැබි. ො�ිී 
�ාො �ෝඩොගොරො�, නොගික ංංව්ධන අිකොිො� ාො ොපෞේගික අංශො� ූැය�ය රිපොදන ොයොදො 
ොගන වයොපෘි ියෝ�ක ිී�ට අො�්ිා අාර ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� ුි්  ූිකව� 
වයොපෘි 22 ් ාුනො ොගන ඇි අාර එ� වයොපෘි ියෝ�ක කරන ආකොරය ිිබඳ ි්ාර පාා 
පිි දැ්ිය ාැක.

06 වන ාි්ො�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්�

වයොාෘි ියෝ�ා ිීෝ 
උාොය�ෝිා ංැැැ්�

ාැි්ීම
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව TP01 - සැහැ්ු ු්ි� ාා�ග වයාපෘි�

වයොාෘිය සැහැ්ු ු්ි� ාා�ග

වයොාෘි ොයෝජනොව
බ්ාාිා කලාී� ාහා ාගා රවාහා සැලැ්ා ාි් ේ�ෝිා සැහැ්ු ු්ි� ාා�ග� කැළිේ�් ආා්ා ී ේොාේගාඩ, ේබාැ්ල, 
ාාාාේ�්ිා, ුේ�ේගාඩ හාහා ේාාාුව බුිය රවාහා ායය්ාාා� ගාාා්ා� වා පිි පවිා ාහා ාා�ග�ා ඉහි් ඉි ිීාා 
ේ�ෝිා ු්ි� ාා�ග� ඔ්ේ් යාවා�ා හු්වා ේො සැහැ්ු ු්ි� ේ්වාව, ීිා ාැවු් ්ාාා ගණාාවි් සා්ිා වු ඇා.  
ාැවු් ්ාාා වශේ�් ේාාාුව ි්විෙයාල�, කුබැේෙ ාංස්ි�, ාාවාාව්ා ාංස්ි� හා ේාාාුව බුිය රවාහා ායය්ාාා� 
හුාා ගු ලැි�.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර කුබැේෙ පාලේ් ිා 255 

ග්ි්ස ේකා්ාාව ාා�ග� 
ඔ්ේ් කුබැේෙ ාංස්ි� 
හාහා ගාු පාා ඔ්ේ් 
ේාාාුව බුිය රවාහා 
ායය්ාාා�

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ිි�්ඳල ිා 255 ාා�ග� ඔ්ේ් ේාාාුව ාගා� ේවා.

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

01වුව 6.7 : සැහැ්ු ු්ි� ාා�ග වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ේාාාුව ාගා� හා ේවා් රයාා ාාගික ේ්්ර අාා පළා්බඳ සබඳාාව වැි ිුු ිීා හා 
ගාාාගාා කාල� අු කාීා.

ii. ාී් ික්ප රවාහා ාායය ේවා ාැුු ිීා.
iii. රයාා ාා�ග�්ි වාහා ාෙබෙ� අවා ිීා.
iv. ේපාු රවාහා ාායය�්ි ුාා්ාකාාව හා කා��්ෂාාාව ඉහල ාැංීා. 

වයොාෘිො� ාදන� ඉහල �ා ගාාාගාා ඉ්ුා ාා රයාා ාා�ග�්ි ේ්වා ා්ා් අිරාණ� කාි් වාහා ාෙබෙ ා්්ව�් ඇි වා ේහි් 
ාගා�ා ඇුු වා හා ිාවා ාාවාහා රාාණ� අවා ිීා සඳහා ාහජාාාව ේපාු රවාහා ාායය� කාා ේ�ාු කල ුු ේ�. ඒ සඳහා 
ේපාු රවාහා ාායය� ඉාා කා��්ෂා හා ුවපහු ේලස පව්වා ගා ුු වා ේහි් ික්ප ේපාු රවාහා ාායය ේලස සැහැ්ු ු්ි� 
ේ්වා හු්වා ීා ේකේාි අවොා� ේ�ාු කාු ලැි�.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� සහ  
අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව √

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික 

ිවාස සාාී� √

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික 

ේවා් ේාෞික √
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව TP02 - ේවාළබඩ ු්ි� ාා�ග� ාීකාණ�

වයොාෘිය ේවාළබඩ ු්ි� ාා�ග� ාීකාණ�

වයොාෘි ොයෝජනොව ු්ි� ේ්වාව වඩා කා��්ෂා ිීා සඳහා ාව සංාා පේයි�් ඇුුව ු්ි� පේයි� ිෙුාා� ේකාා ේවාළබඩ ු්ි� ාා�ග� 
ාීකාණ� හා අුලාා, ුාාව, ේකාාළවැ්ල හා එේගාඩ උ�ා ු්ි� ්ාාා ාීකාණ� ිීා.

ිිී� ාළොත බ්ාාිා ී�ොව් උුර ේෙිවල-ග්ි්ස ාහ ාගා 
සාාව

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර –

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර –

රො�ශය ේකාුව රයාා ු්ි� ්ාාාේ� ිා ේාාාුව රයාා ු්ි� ්ාාා� ේවා ිේවා ේවාළබඩ ු්ි� ාා�ග�.

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

02වුව 6.8 : ේවාළබඩ ු්ි� ාා�ග� ාීකාණ�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ේවාළබඩ ු්ි� ාා�ග� හා ේවා් ු්ි� ාා�ග අාා සබඳාාව ඉහල ාැංීා.
ii. ාහාාා�ග�්ි ාාවාහා ාෙබෙ� අවා ිීා.
iii. ාී රවාහා හා ාා්ඩ රවාහා යාිාාව� ඉහල ාැංීා.
iv. ු්ි� ගාාාගාා� සඳහා ගා වා කාල� අවා ිීා.

වයොාෘිො� ාදන� ඉහල �ා ගාාාගාා ඉ්ුා ාා රයාා ාා�ග�්ි ේ්වා ා්ා් අිරාණ� කාි් වාහා ාෙබෙ ා්්ව�් ඇි වා ේහි් 
ාගා�ා ඇුු වා හා ිාවා ාාවාහා රාාණ� අවා ිීා සඳහා ාහජාාාව ේපාු රවාහා ාායය� කාා ේ�ාු කල ුු ේ�. ඒ සඳහා 
ේපාු රවාහා ාායය� ඉාා කා��්ෂා හා ුවපහු ේලස පව්වා ගා ුු වා ේහි් ික්ප ේපාු රවාහා ාායය ේලස සැහැ්ු ු්ි� 
ේ්වා හු්වා ීා ේකේාි අවොා� ේ�ාු කාු ලැි�.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� සහ අි ඝා්ව හිා 
ේ්වාික කලාප�

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය 

ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
• ේවාල සංා්ෂණ ේෙපා�ාේ්්ුව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස සාාී� √

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික 

ේවා් ේාෞික √
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03වුව 6.9 : ගාු පාා සංව�යා වයාපෘි�.
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව TP03 - ගාු පාා සංව�යා වයාපෘි�.

වයොාෘිය ගාු පාා සංව�යා වයාපෘි�

වයොාෘි ොයෝජනොව ේාාාුව ාව ගාු පාා හා පාණ ගාු පාා ස්බ්ය වා ්ාාාේ� ිා ේාාාුව ේ�ෝිා බුිය රවාහා ායය්ාාා� ේවා ි.ි. 1ක 
ිි් ුු ාා�ග� ාංීු 6 ් සිාව සංව�යා� ිීා

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර ේාාාුව ාව ගාු පාා හා 

පාණ ගාු පාා ස්බ්ය වා 
්ාාාේ� ිා ේාාාුව ේ�ෝිා 
බුිය රවාහා ායය්ාාා� 
ේවා

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ගාු පාා

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. පවිා ාා�ගේ� රේ�ෂක්ව හා ාලයාාව(mobility) ඉහල ාැංීා.
ii. ාා�ගේ� යාිාාව ඉහල ාැංීා.
iii. ාාගික ේ්්ර අාා ාාවාහා ගාාාගාා ේ�ග� පැ�ා ිේලෝීාා 60ක අග�ි් ුුව පව්වා ගැීා.

වයොාෘිො� ාදන� –

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� 

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස සාාී� √

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික 

ේවා් ේාෞික √
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව TP04 - ේබාුපා ාා�ග� සංව�යා වයාපෘි� 

වයොාෘිය ේබාුපා ාා�ග� ුු් ිීා

වයොාෘි ොයෝජනොව ේබාුපා ාංස්ිේ� ිා ගංගාාාා ාා�ග� ේවා ීාා 200ක ිි් ුු ේබාුපා පාා ාංීු 6 ් සිාව සංව�යා� ිීා.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර ේබාුපා ාංස්ිේ� ිා 

ගංගාාාා ාා�ග� ේවා
ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ගාු පාා හා ගංගාාාා ාා�ග�

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

04වුව 6.10 : ේබාුපා ාා�ග� සංව�යා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. පවිා ාා�ගේ� රේ�ෂක්ව හා ාලයාාව(mobility) ඉහල ාැංීා.
ii. ාා�ගේ� යාිාාව ඉහල ාැංීා.
iii. ාාගික ේ්්ර අාා ාාවාහා ගාාාගාා ේ�ග� පැ�ා ිේලෝීාා 60ක අග�ි් ුුව පව්වා ගැීා.

වයොාෘිො� ාදන� ේකා්ාා්් වා�ාාවා අුව ාහාගා, බ්ාාු්ල, කැළි�, ව්ාල හා ේාාාුව �ා ාාගික ේ්්ර එිේාකා ස්බ්ය වා පිි 
සංව�යා� සඳහා ායය වාාු් පාා සංව�යා� ිීාා හැි වා පිි ේබාුපා පාා ාංීු 6 ් සිාව සංව�යා� සඳහා ේ�ෝජාා 
කාු ලබි.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� 

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික 

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික 

ේවා් ේාෞික √
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05වුව 6.11 : කුබැේෙ ාා�ග සංව�යා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව TP06 - කුබැේෙ ාා�ග සංව�යා වයාපෘි�

වයොාෘිය කුබැේෙ ාා�ග� ුු් ිීා

වයොාෘි ොයෝජනොව කුබැේෙ ාංස්ිේ� ිා ේකා්පලාා පාලා ේවා ි.ී. 2ක ිි් ුු කුබැේෙ ාා�ග� ාංීු 4 ් සිාව සංව�යා� ිීා.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර කුබැේෙ ාංස්ිේ� ිා 

ේකා්පලාා පාලා ේවා
ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ගාු පාා හා ේකා්පලාා පාලා

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�
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ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. පවිා ාා�ගේ� රේ�ෂක්ව හා ාලයාාව(mobility) ඉහල ාැංීා.
ii. ාා�ගේ� යාිාාව ඉහල ාැංීා.
iii. ාාගික ේ්්ර අාා ාාවාහා ගාාාගාා ේ�ග� පැ�ා ිේලෝීාා 60ක අග�ි් ුුව පව්වා ගැීා.

වයොාෘිො� ාදන� ේකා්ාා්් වා�ාාවා අුව ේාාාුව, ිි�්ෙල, ප්ිිි�, ාාලේ�, ේබා්ේලගල, සුග්ක්ෙ, ුුිි� සහ හැඳල �ා ාාගික 
ේ්්ර එිේාකා ස්බ්ය වා පිි සංව�යා� සඳහා ාැේගාිා වාාු් පාා සංව�යා� ි ීාා හැි වා පිි කුබැේෙ පාා ාංීු 
4 ් සිාව සංව�යා� සඳහා ේ�ෝජාා කාු ලබි.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප� 

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික 

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික 

ේවා් ේාෞික √
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව TP07 - ෙ ේසාිසා ාා�ග සංව�යා වයාපෘි�

වයොාෘිය ෙ ේසාිසා ාා�ග� ුු් ිීා

වයොාෘි ොයෝජනොව ාාවාාව්ා ාංස්ිේ� ිා කුබැේෙ ේකා්පලාා පාලා ේවා  ි.ී. 3ක ිි් ුු ෙ ේසාිසා ාා�ග� ාංීු 4ි් ුුව  
සංව�යා� ිීා.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර ාාවාාව්ා ාංස්ිේ� ිා 

ේකා්පලාා පාලා ේවා
ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ගාු පාා හා ේකා්පලාා පාලා

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

06වුව 6.12 : ෙ ේසාිසා ාා�ග සංව�යා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ාාවාහා ගා් ිීා සඳහා අවකාශ ඇි ිීා.
ii. පවිා ාා�ගේ� රේ�ෂක්ව හා ාලයාාව(mobility) ඉහල ාැංීා.
iii. ාා�ගේ� යාිාාව ඉහල ාැංීා.

වයොාෘිො� ාදන� ෙැව ක�ාා්ා� වයා්ාව ඇි රේේශ� ේවා අුරවය හා ිාකළ ාා්ඩ රවාහා� සඳහා සහ ාා්ඩ ිලී ගැීා සඳහා ඇුුවා 
ාාවාහා ේ�ුේව්, ෙ ේසාිසා ාා�ගේ�ි ව�ාාාා යාිාාව රාාණව් ේාාවා ේහි් සහ ේ�ෝිා ාැේගාිා වාාු් ාා�ග�ා 
ාාවාාව්ා ාංස්ි� ස්බ්ය ි ීාා  හැි වා පිි ාා�ග� ේෙපස ාාවාහා ගා් ි ීාාෙ හැි පිි ෙ ේසාිසා ාා�ග� ු ු් ි ීාා 
ේ�ෝජාා කාු ලබි.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය ෙැව ආිා ි්පාො රව�යා කලාප�

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික 

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික 

ේවා් ේාෞික √
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07වුව 6.13 : ේ�ෝිා බුිය රවාහා ායය්ාාා�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව TP08 - ේ�ෝිා බුිය රවාහා ායය්ාාා�

වයොාෘිය බුිය රවාහා ායය්ාාා�

වයොාෘි ොයෝජනොව ේාාාුව ු්ි� ්ාාා� හා බ් ාැවු් ේපාල ිිි ු්ි� ේෙපා�ාේ්්ුව සු අ්කා 10් පාණ ූ ූි ාාග� ු්ි�, සැහැ්ු 
ු්ි� හා බ් ාා රවාහා ාායය�්ේග් ඒකාබේය ූ  බුිය රවාහා ායය්ාාා� ඉිිීාා ේ�ෝිා අාා එ� බ් හා ු්ි� 
ප��්ා�, සැහැ්ු ු්ි� ාැවු් ්ාාා� සහ ාා වාහා ාැවු් අංගා� ආී පහුක් වි් සා්ිා ිර සංව�යා කා��� 
සඳහා ේ�ෙීාා කාුු කාු ලබි.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර –

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ගාු පාා හා ේකා්පලාා පාලා

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ිිය රවාහා ාායය ඒකාබේය ිීා සහ සබඳාාව වැිිුු ිීා. 
ii. ාී රවාහාේ� ුණා්ාකාාව ඉහල ාැංීා හා ාී ුවාාු පහුක් වැි ිුු ිීා.
iii. ාගා� ුළ වයාපාා අව්ාා, වාිජ හා ුලය කාුු ේා්ා සංාාාක අංශ� වැි ිුු ිීා.

වයොාෘිො� ාදන�
–

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික 

ේවා් ේාෞික √
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08වුව 6.14 : ේබා්ේගාඩ ිි ාා�ග�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව TP11 - ේබා්ේගාඩ ිි ාා�ග�

වයොාෘිය ේබා්ේගාඩ ගඟ ා්ිාේ�් ිේවා ාා�ග සංව�යා වයාපෘි� 

වයොාෘි ොයෝජනොව ිේගාැ්ල ාව පාලේ් ිා ේබා්ේගාඩ ගංගා ාාි් ා්ිා� ඔ්ේ් ේබාුපා පාා ේවා අි 20ක පළලි් හා ාංීු 2ි් ුු ාව 
ාා�ග� ඉි ිීා සහ ාා�ග� ේෙපස හිා ාංීු ඇි ිීා.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර ේබා්ේගාඩ ගඟ ා්ිා�

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ිේගාැ්ල පාලා, ේබාුපා පාා, කුබැේෙ පාා 

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ේබා්ේගාඩ ජලාිුා රේේශ� ාහජා�ාා ිවෘා ිීා. 
ii. ේබා්ේගාඩ ගංගාේ� ජල� ූෂණ� ීා වළ්වාීා  .
iii. අාවසා ේගාඩිී්, අ්ලාගැී් හා ඉිිී් ාවාාීා.
iv. ේාාාුව ාහ ාගා සාා උුු ේබාුපා ීාාේ� ිා ිේගාැ්ල ාව පාලා ේවා ේ�ෝිා ාා�ග� ාි් ාාා ස්බ්යාාව�් 

ලබා ීා.

වයොාෘිො� ාදන� ව�ාාාාේ� ේබා්ේගාඩ ගංගා ඉුා ේවාා ේගාඩාැීි ඉි ිී් ිු කාු ලබා අාාා ගංගාවා ඝා හා රව අපරවය ේා්ා අපජල� 
බැහැා ිීාෙ ිු කාු ලබි. ේබා්ේගාඩ පිසා ආා්ෂණ කලාප�් ේලස හුාා ේගා ඇි බැි් ීාා 60ක ා්ිා රේේශ�් බල 
පැව්ුවෙ එ� ි�ා්ාක ිීා රේ�ෝිකව අපහු බව හුාා ග් ේහි් ා්ිා ාාිා ඔ්ේ් ාා�ග�් ඉි ිීා ුි් ේාෞිකව 
ා්ිා කලාප� සලුු ි ීාා අෙහ් කාු ලබි. එාි් පාිසික, සාාජී� හා ේාෞික වශේ�් ඇිවා ගැාු අවා කා ගැීාා 
අේ්්ෂා ේකේ�.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප�

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය 

ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ායයා පිසා අිකාි�
• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� √ වයොාෘි ්වභොවය ාව √

ූෙ�ශා √ ි්ීාණ� කළ ුු

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික √

ේවා් ේාෞික √
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව En1 - ාා�ග ේෙපස හිා ාංීු වයාපෘි

වයොාෘිය ු් ේාෝපණ� ිීා

වයොාෘි ොයෝජනොව ජල ුලාර එිේාක ස්බ්ය වා පිි රේේශ� ුාා රාව් වාු සංසාණ� ි�ාවි�් ඇි ිීා සඳහා උපේ�ෝී කා ගා හැි ාා�ග 
ේෙපස ු් ේාෝපණ� කාි් හිා ාංීු ිිුවු ඇා.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර –

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය හුාා ගු ලැූ ාා�ග

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

09වුව 6.15 : ාා�ග ේෙපස හිා ාංීු වයාපෘි
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. හිා ීු ්ාාපා� ිීා සහ සංා්ිා රේේශ ආා්ෂා ිීා
ii. රේේශේ� රාව් වාු සංසාණ� ි�ාවි�් ඇි ිීා
iii. රේේශේ� ජල ුලාර එිේාක ස්බ්ය ිීා

වයොාෘිො� ාදන� ේාාාුව සැලු් ීාාේවි ේගාඩාැිි හා ඉිිී් ේ�ුේව් ඇිවා ාාගික ාාප� ඉහළ �ාා අවා කාි් රේේශේ�ි ේසෞාය 
පිසා�් ඇි ිීා ුි් ිව් ීාා ේ�ෝගය පිසා�් ේගාඩාැීා.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�.
අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�.
ෙැව ආිා ි්පාො රව�යා කලාප�. 
අු ඝා්ව  ේ්වාික කලාප�.
අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප�.
ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප�.

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය 

ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
• ාා�ග සංව�යා අිකාි�

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා √ ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික 

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා පාිසික √

ේවා් ේාෞික √
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව En2 - ේබා්ේගාඩ ජලාිුා ූෙ�ශා වයාපෘි�

වයොාෘිය ූෙ�ශා වයාපෘි�

වයොාෘි ොයෝජනොව ජල ුලාර� ූෙ�ශා�: කේඩාලාා ශාක ඇුු ේවා් ජලජ ශාක රි්ාාපා� ේකාා ජලාිා ීි් සඳහා උිා පිසා පේයි 
ි�ාාණ� කා ීා.

ජල�ා ඉාා ආස්ා රේේශ� ූෙ�ශා�: ජල�ා ආස්ා රේේශ� "ි� ගැා ේපළ උෙයාා�් " ේලස සංව�යා� සඳහා ගංගා ඉුු 
රේේශ� උිා කැු් හා ිාු් ිු ේකාා ි� ගැා ේපළ ේ�ිකාවක අුි් ි�ාාණ� කාු ලබා අාා ේබා්ේගාඩ ගංගා ා්ාි් 
ඉහලා ඔසවා පාපැි, පික ාංීු සහ ාැාු් ුි ඉි කාු ලබි.

ිි් ි�ාකාාක් සිා රේේශ ූෙ�ශා� : ජල ුලාරේ� ිා ේගාඩිා ේෙසා ව්ාා පවිා රේේශ� ුළ ිේාෝෝවාෙ කාුු 
රව�යා� සඳහා කඩ සා්ු, ළාා උෙයාා, ිේ�ක ගා හැි ුඩා ගෘහ ඒකක, සං්කෘික ායය්ාාා සහ අයයාපික ුි ආි� 
අුාා ාාිාාව් ේලස හුාා ගු ලැූ අාා ේාාාුු්ල ආිා උුු  ේබා්ේගාඩ වැව රේේශ� ජල ීඩා ඇුු ිිය ජල 
ි�ාකාාක් සඳහා උිා ේාෞික ා්්ව�්ේග් සා්ිා බව හුාා ගු ලැි�.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර ේබාුපා පාා සහ ගංගාාාා 

පාා ස්බ්ය කාු ලබා 
පාලේාි ිා ේාෝො වාා� 
ේවා ේබා්ේගාඩ ගංගා 
ා්ිා�

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය –

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

10වුව 6.16 : ේබා්ේගාඩ ජලාිුා ූෙ�ශා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ජලාිුා රේේශ සඳහා ූෙ�ශා රාේ�ෙ හු්වා ීා.
ii. රේේශේ� ගංවුා ා්්ව ාැඩපැවැ්ීාා
iii. ෘශය බායාවි් ේාාාව ගංගාව ෙ�ශා� ීා.
iv. ිේාෝෝවාෙ කාුු රව�යා�

වයොාෘිො� ාදන� ේබා්ේගාඩ ගංගාව ආිා පාිසික ුෂණ� වළකාලි් රේේශේ� ජාාාවා ේබා්ේගාඩ ේා්ි් පේයි� ේවා ඇි රේවෂක්ව� 
ඉහල ාැංීා.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප�.

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� 
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය 

ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
• ායයා පිසා අිකාි�

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� √ වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා √ ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ් √

රි්ාාපා √ වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික 

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා √ පාිසික √

ේවා් ේාෞික √
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වයොාෘි �ොතෘාොව En3 - ේවාළ ූෙ�ශා වයාපෘි�

වයොාෘිය ූෙ�ශා වයාපෘි�

වයොාෘි ොයෝජනොව i. ේවාළබඩ ු්ි� ාා�ග� ේෙපස ආාිා වැි ්ාාපා� හා ේවාළ ාාො� වැළැ්ීේ් රා ාාිාා ිීා.
ii. ලවණ පිසා�ා උිා ශාක ේාෝපණ� ේකාා ේවාළ ීා� හිා ාංීුව් ේලස සංව�යා� සහ ිේ�ි ්ාාා  ි�ාාණ�  
iii. රයාා රේ�ශ ාා�ගේ� ිා ු්ි� ාා�ග� හාහා ේවාළ ීා� ේවා පිි පික ුව් පාල් ්ාාපා� ිීා.
iv. ේවාළ ීාේ�  ිේාෝෙ කාුු රව�යා�ා සැලු් ිීා

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර අුලාා උුා ේාෝො ෙුණ 

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය හුාා ගු ලැූ ාා�ග

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

11වුව 6.17 : ේවාළ ූෙ�ශා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ේවාළ ාාො� වැළැ්ීා
ii. අික ුළං හා ුි ුළං ා්්ව ාැඩපැවැ්ීා
iii. ේවාළ ීා� ේවා ජාාාවා ආා්ිාව රේ�ශ ීාා පහුක් සැපීා.
iv. ිේාෝෝවාෙ කාුු රව�යා�

වයොාෘිො� ාදන� ේවාළ ආිා පාිසික ුෂණ� වළකාලි් රේේශේ� ජාාාවා ේවාළ ීා� ේවා ඇි රේවෂක්ව� ඉහල ාැංීා.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�.
අු ඝා්ව ේ්වාික කලාප�.
අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප�.
ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප�

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ�
√

ායයා පිසා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය 

ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
• ායයා පිසා අිකාි�
• ි ලංකා ු්ි� ේෙපා�ාේ්්ුව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� √ වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා √ ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ් √

රි්ාාපා √ වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික 

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා පාිසික √

ේවා් ේාෞික √
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව En4 - ුාාව ූෙ�ශා වයාපෘි�

වයොාෘිය ූෙ�ශා වයාපෘි�

වයොාෘි ොයෝජනොව i. ුාාව කලුව ආිාව කේඩාලාා ශාක රි්ාාපා� ිීා.
ii. ුාාව කලුව ආිා පාපැි හා පික ාංීු ේෙපස ු් ේාෝපණ� ිීා. 

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

12වුව 6.18 : ුාාව ූෙ�ශා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ුාාව කලුව ආිාව ෛජව ිිය්ව� ඉහල ාැංීා
ii. කලුේ� ජල� ්වාාාික ිිපහු ිීා.
iii. ුාාව කලුව ආිා ක�කශ ්වාාව� ාග හාවා ්වාාව ේසෞ්ෙ�� ඉහල ාැංීා.
iv. ිේාෝෝවාෙ කාුු රව�යා�

වයොාෘිො� ාදන� ුාාව කලුව ආිා පාිසික ුෂණ� වළකාලි් රේේශේ� ජාාාවා ුාාව කලුව ේවා ඇි රේවෂක්ව� ඉහල ාැංීා.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප�.

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ�
√

ායයා පිසා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය 

ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
• ායයා පිසා අිකාි�

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� √ වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා √ ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ් √

රි්ාාපා √ වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික 

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා පාිසික √

ේවා් ේාෞික √
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව En6 - කුබැේෙ ේා්ි් උෙයාා වයාපෘි�

වයොාෘිය ේා්ි් උෙයාා හා ායය පා්ික ිවාස වයාපෘි� 

වයොාෘි ොයෝජනොව ී වගා කාුු සඳහා ාාිාා කා ව�ාාාා� වා ිා අාහැා ොා ුා්ව පවිා ව�ග ි.ි 0.19 වපසි�ි් ුු කුබැේෙ වුුිා, 
පික ාංීු, පාපැි ාංීු, ාැාු් ුි, ිේ�ිව අු්ගා හැි ්ාාා, ුඩා ප�ේ�ෂණ රෙ�ශා ුි සහ කේඩාලාා රිසං්ාාපා� 
වයාපෘි� ඇුල්ව ේා්ි් උෙයාා�් ේලස සංව�යා� කාු ලබි. ීා අාාාව සා්ා ූි රාාණේ�් අ්කා 5ක රාාණ�් 
ායයා පා්ික ිවාස වයාපෘි�් ේලස සංව�යා� කාු ලබි.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය බ්ඩාාාා�ක ාාවා

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

13වුව 6.19 : කුබැේෙ ේා්ි් උෙයාා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� √ වයොාෘි ්වභොවය ාව √

ූෙ�ශා √ ි්ීාණ� කළ ුු

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ්

රි්ාාපා √ වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස √ සාාී� √

ාා�ග සංව�යා පාිසික √

ේවා් √ ේාෞික √
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ෙැාා ඉිිව පවිා ේා්ි් සංා්ෂණ� ිීා 
ii. ිේාෝෝවාෙ කාුු රව�යා�
iii. කේඩාලාා රි්ාාපා� ිීා හාහා පාිසික විාාකා වැි ිීා
iv. ායයා පා්ික ිවාස වයාපෘි�්

වයොාෘිො� ාදන� ව�ාාාා ඉඩ් පිහාණ ාාාව අුව ේාාාුව ාහ ාගා සාා ීාාව ුළ ිේාෝෝවාෙ කාුු සඳහා ේව් කා ඇි ේහ්ා�ාා 9 ක ූි 
රාාණ� රේේශේ� ජාගහා� සඳහා රාාණව් ේාාවා අාා පවිා ඉඩ් ීිා බැි් ඒ සඳහා ේව් ිීාා රාාණව් අවකාශ 
සප�ා ගැීාෙ අපහු ේහි් ෙැාා ඉිිව පවිා එකා ේා්ිා වා කුබැේෙ ේා්ිා ේා්ි් උෙයාා ේලස සංව�යා� ිීේා් 
පාිසික ු්ෝව� ැක ගැීාා ෙ, ේා්ිා සංා්ෂණ� ිීාාෙ හැි වු ඇා. එේ්ා රේේශේ� පවිා 3000් පාණ ූ ිවාස 
ිඟ�් පවිා බැි් ඉ් ේකාාස් ේහෝ ේාා වයාපෘි� ුි් ලබාීා 

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් √ ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප�

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ�
√

ායයා පිසා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය 

ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
• ායයා පිසා අිකාි�
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14වුව 6.20 : ේපාු ේවළඳ සංී�ණ සංව�යා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව EcP01 - ේපාු ේවළඳ සංී�ණ සංව�යා වයාපෘි�

වයොාෘිය කුබැේෙ ේපාු ේවළඳ සංී�ණ වයාපෘි� 
ේාාාුව ේපාු ේවළඳ සංී�ණ� වයාපෘි�

වයොාෘි ොයෝජනොව ාු�ැේද ොාොු ොවළඳ ංංී්ණ වයොාෘිය :

ෙල වශේ�් රාාණේ�් ප�ා් 32 ් ආවාණ� වා පිි ගාු පාාා ුුණලා කුබැේෙ හංිේ� ිිාා ඇි කුබැේෙ ේපාු ේවළඳ 
සංී�ණ� ව�ාාාා� වා ිා ාාිාා ිීාා අපහු ා්ාේ් පවී. ේාා ේොහ් ේගාඩාැි්ේ් කඩ කාාා 42 ් වැි රාාණ�් 
පැවි�ෙ ේ් වා ිා ි�ාකාී ා්ාේ් පවිුේ� කඩ කාාා 25් පාණ ේ�. වැිිි පේයි� ාාිාා ිීාා ේාාහැි ී ිීා, ජල� 
හා ිුි� වැි ේපාු පහුක් ිඳ වැීා හා වාහා ාැවු් පහුක් ේාාාැි ීා �ාාී කුු ේ�ු ේකාා ේගා ේාා ේගාඩාැි්ල 
ාාිාා ිීාා අපහු ී ඇි අාා ව�ාාාාේ� පවිා අබල් ූ ේොහ් ේගාඩාැි්ල ඉව් කා ෙැාා පවිා කඩ කාාා 42 ා 
අාාාව කඩ කාාා ේා්ා ාාවාහා ගා් ිීාා හැි වා අුි් ාාවාහා ාැවු් අංගා�් සාග ිර සංව�යා ේගාඩාැි්ල් 
ේලස වයාපෘි� ිු ිීාා ේ�ෝිා�.

ො�ොරුව ොාොු ොවළඳ ංංී්ණය වයොාෘිය :

කුාා ිා ේකාළඹ ේෙසා ගා් ිීේ්ී ාව ගාු පාාා ුුණලා ව් පි් ිිාා ඇි ේාාාුව ේපාු ේවළෙ සංී�ණ� ේාාාුව 
ාගා�ා ඇු් ීේ්ී පවිා රයාා ාංසලුණි. ේාා ේවළෙ සංී�ණ� ේාාාුව ාහ ාගා සාාව සු ප�ා් 72 ක වැි රාාණ�ක 
පැිී පවිා කඩ කාාා 37 ි ් ු ් ේාාහ් ේගාඩාැි්ලි. ේ් වා ි ා ේාා ේපාු ේවළෙේපාල අබල් ා්්වේ� පවිා අාා ඉිි 
අාාගා සංව�යා කාුු සාග ඒකාබේය ූ ිර සංව�යා�් සිා ුිි ේවළඳ සංී�ණ ේගාඩාැි්ල් ේාා ්ාාාේ� ්ාාිා 
ිීාා ේ�ෝිා�. 

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ගාු පාා 

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ් √

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා පාිසික 

ේවා් √ ේාෞික √

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ාහජාාාව සඳහා අවශය ේපාු පහුක් සැපීා 
ii. ාගාායයේ�පවිා ේාා ඉඩේාි විාාකා රශ්ා ේලස ාාිා�ා ගැීා
iii. ේවළඳ ජාාාවේ� ීවා ා්ාා ඉහල ාැංීා 
iv. ාගාේ� සංරාික ජාාාව සඳහා අවශය පහුක් සැපීා

වයොාෘිො� ාදන� ේකාළඹ අග ාගාේ�  ෙුු ේෙසා ව්ාා ිිාා ඇි ේාාාුව ාගා�ෙ  ේ් වා ිා ාාගීකාණ� ේවි් පවිා ාගා�් ේලස 
හැි්ි� හැි අාා ව�ග ිේලෝ ීාා 24 ් වැි ුඩා ූි රාාණ�කා ිික් ි�ා ේාා බල රේේශේ� වැි ජා ඝා්ව�් ෙැි� 
හැි�. ිිය අවශයාා සඳහා එා් අයයාපා, ැි�ා  හා පිපාලා ආී ේ්වා සඳහා ිාකා 100000-150000 අාා රාාණ�්  
ේාාාුව ාගාේ� සැිසාු ලබි .එේා්ා එා ජාගහා�ා සාේ්්ෂව රේේශේ� පවිා වාිජ පහුක් රාාණව් ේාාවා අාා 
එවැි සංව�යා�් ඇි ිීේ් කාීා අවශයාාව් පවී.ේාිී ේාාාුව ාගා�ා ඇු් වා රේ�ශ� ආස්ාේ� පවිා ේාාාුව 
ාගා සාාව සු ේපාු ේවළඳ ේපාළ සඳහා ්ර සංව�යා�් ේාා සැලැ්ා ාි් ේ�ෝජාා කාා අාා ාගාේ� වාිජ අවශයාාව් 
සුාාීාා එාි් බලාේපාේාා්ු ේ�.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�.

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ�
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව EcP02 - ීාුා්අ්ු උෙයාා ිර සංව�යා වයාපෘි� 

වයොාෘිය උෙයාා සහ ිර සංව�යා

වයොාෘි ොයෝජනොව ාව ගාු පාාා ුුණලා, ේාාාුව ේපාු ේවළෙේපාල ඉිිිා ිිාා ඇි ේාාාුව ාහ ාගා සාාව සු  ීාුා් අ්ු උෙයාා� ෙල 
වශේ�් ප�ා් 115 ක වපසි�ි් ු්ා ේ�. ාගා ායයේ� ිිාා ඇි ේාා උෙයාා� ව�ාාාා� වාිා ිිය උ්සව අව්ාා සඳහා 
ේ�ාො ගු ලැූවෙ, රශ්ා ේලස ිි ාාිා�කා ේ�ාො ේාාගී. එේා්ා ේාාාුව ාගාේ� ාා වාහා ාැවු් ්ාාා ේාාාැි ීාෙ 
ගැාුව් ී ඇි අාා ඒ සඳහාෙ ිසුා් ේලස ීාුා් අ්ු උෙයාා� ජාාාවා රේ�ශ ීාා ි් ේො අුි් ූගා ාාවාහා 
අංගා�ි් සා්ිා ාාගික උෙයාා�් ේලස සංව�යා� ිීාා ේ�ෝජාා කාු ලබි. ාවෙ ේ�ෝිා ේාාාුව ුිි ේවළඳ සංී�ණ 
ේගාඩාැි්ල හා ීාුා් අ්ු උෙයාා� ාව ගාු පාා ේෙපස පවිා ූි වා ේහි් ේාා ේ�ෝිා ූගා ාාවාහා අංගා� හා 
ේාාාුව ුිි ේවළඳ සංී�ණ ේගාඩාැි්ල ූගා උාං ාා�ග�ි් ස්බ්ය කාු ලබි.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ගාු පාා

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

15වුව 6.21 : ීාුා්අ්ු උෙයාා ිර සංව�යා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු √

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ් √

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා පාිසික 

ේවා් √ ේාෞික √

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ාහජාාාව සඳහා අවශය ේපාු පහුක් සැපීා 
ii. ාගා ායයේ� පවිා ේාා ඉඩේාි විාාකා රශ්ා ේලස ාාිා�ා ගැීා
iii. ාගාේ� සංරාික ජාාාව සඳහා අවශය පහුක් සැපීා
iv. ාහජාාාව සඳහා රාාණව් ිේාෝෝවාෙ රේේශ ේව් කා ීා

වයොාෘිො� ාදන� ේාාාුව ාගාේ� ේ්වාික හා ාී ජාගහා� සඳහා අවශය ිේාෝෝවාෙ රේේශ සප�ා ේෙි් ාගා ාායය පළු ේපළ ා්ස්ි 
රේේශ�් ේලස සංව�යා� ිීා සඳහා අවශය ේකේාා �ිාල පහුක් ඇි කා ීා වයාපෘි පොා ේලස ෙැ්ි� හැක.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�.

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ�
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
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16වුව 6.22 : ීාුා්අ්ු උෙයාා ිර සංව�යා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව EcP03 - බුිය රවාහා ායය්ාාා� හා සබැි ිර සංව�යා වයාපෘි�

වයොාෘිය බුිය රවාහා ායය්ාාා� හා සබැි ිර සංව�යා

වයොාෘි ොයෝජනොව ේාාාුව ාගා ායයේ� පවිා ී ලංකා ු්ි� ේෙපා�ුේ්්ුව සු අ්කා 8 ක පාණ වපසි�ි් ු් ු්ි� ්ාාා� හා බ් 
ාැවු් ේපාළ ිිි ඉඩා බුිය රවාහා ායය්ාාා�් ේලස සංව�යා� ිීාා ේ�ෝිා�. ේ�ෝිා බුිය රවාහා ායය්ාාා ූිේ� 
එා්; ේාාාුව ු්ි� ාැවු් ේපාළ, ේාාාුව බ් ාැවු් ේපාළ හා ු්ි� ිල ිවාස �ා ූි ාාග වල ාැි් ාැා අිිා් ේලස 
පැිා ඇි ේගාඩාැිි ඉව් කාි් ාැවා සංව�යා�් ේලස ිර සංව�යා වයාපෘි� ේ�ෝිා ේ�. එිී ේාා වයාපෘි� ේ�ෝිා 
බුිය රවාහා ායය්ාාා පිර�ා අාාාව ූ�ණ පහුක් සිා ු්ි� ිල ිවාස, ාාවාහා ාැවු් අංගා හා ේවළඳ ුි 
�ාාිේ�් සා්ිා වු ඇා.

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය ාව ගාු පාා

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව √

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ් √

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා පාිසික 

ේවා් √ ේාෞික √

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ශ්ිා් ේපාු රවාහා ේ්ව�් සැපීා
ii. ාා වාහා ාෙබෙ� අවා ිීා 
iii. ාගා ායයේ� පවිා ඉඩ් රශ්ා ා්ාි් රේ�ෝජා�ා ගැීා
iv. වාිජ සංව�යා� රුා ිර සංව�යා�් ඇි ිීා  

වයොාෘිො� ාදන� ේපාු රවාහා ේ්වාව් ිිා් කා ජාාාවා අවශය පහුක් සැපීා්, ාගා ායයේ� පවිා විාාකි් ු් ඉඩ් රශ්ා ේලස 
ාාිා�ා ගැීා්, ාගාේ� ගැාුව්ව  පවිා ේපාු ාා වාහා ාැවු් ්ාාා ේාාාැිීා සඳහා ිසුා් ලබා ීා �ාාි� ේාා 
වයාපෘි� ිු ිීා ාි් ිු ේ�. එේා්ා ාව සංව�යා සැලැ්ාා අුව ිු කාා ලෙ කලාපකාණ සැලැ්ාා අුව ේාා රේේශ� අි 
ඝණ්ව ිර සංව�යා කලාප�් ේලස සංව�යා� ිීාා සැලු් කා ඇා. ඒ අුව ේාා වයාපෘි� හාහා ාගා ායය� සඳහා ාාා 
සංව�යා�් ලබා ීාා්, ේසු සංව�යා�් සඳහා ාග ේප්ීා් ලබා ීාා් අාුු කා ඇා.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ාාගික සංව�යා 
අිකාි�

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�.

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව 

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ�
√

ාා�ග සංව�යා 
අිකාි�

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය 

ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව
• ි ලංකා ු්ි� ේෙපා�ාේ්්ුව
• ාා�ග සංව�යා අිකාි�
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වයොාෘිය ාුනො ගැී�

වයොාෘි �ොතෘාොව EcP04 - ිර සංව�යා වයාපෘි�

වයොාෘිය ිර සංව�යා

වයොාෘි ොයෝජනොව ේපාි් ්ාාා� ිිි අ්කා 3 ක පාණ වපසි�ි් ු්ා ී ලංකා ේපාි් ේෙපා�ුේ්්ුව සු ඉඩා ව�ාාාා� වා ිා ේපාි් 
්ාාා� හා ේපාි් ිල ිවාස පව්වාේගා �ු ලබි. ේාා ඉඩේාි ්ාාී� ිිීා සැලි්ලා ගිි් ුාාිෙයා්ාක විාාකාි් 
ු් ේගාඩාැි්ල සංා්ෂණ� කාි් ිර සංව�යා වයාපෘි�් සඳහා ේ�ෝිා ේ�. 

ිිී�
ාළොත බ්ාාිා 

ී�ොව්
උුර

ි්ි්ාය ේකාළඹ නැොගනිර

රොොේීය ි�ොව ේාාාුව ාහ ාගා 
සාා බල රේේශ�

දුණ

ාිාොැන ඒාාය ාහ ාගා සාා �ටිර

රො�ශය පාණ ගාු පාා 

ිිී� ද්වන ිිය� ුි ාිාරණ ංැැැ්�

17වුව 6.23 : එිාහ් ාංග ශාලාව හා ිර සංව�යා වයාපෘි�
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021
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වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි ඉැ්ා i. ාහජාාාව සඳහා අවශය ේපාු පහුක් සැපීා 
ii. ාගා  ායයේ�  පවිා ේාා ඉඩේාි විාාකා රශ්ා ේලස ාාිා�ා ගැීා
iii. ාගාේ� සංරාික ජාාාව සඳහා අවශය පහුක් සැපීා
iv. ාහජාාාව සඳහා රාාණව් ිේාෝෝවාෙ රේේශ ේව් කා ීා

වයොාෘිො� ාදන� ේාාාුව ේපාි් ්ාාා� ිිි ඉඩා, ේාාාුව ාගා ායයේ� පවිා එකා ඓිහාික විාාකාි් ුු ේගාඩාැි්ල පවිා ඉඩා 
ේලස සඳහ් කල හැක. ාවෙ ේාා ඉඩා, ේාාාුව ාගා ායය� රේේශ�ා ේබා්ේගාඩ ගංගාව ඍුව ෙ�ශා� වා ූි බාග� ේලසාෙ 
හු්වා ි� හැි අාා එා ේගාඩාැි්ල ආා්ෂා කා ගිි් ේබා්ේගාඩ ගේ� අිි� ිඳ ගිි් ේසෞ්ෙ��ා්ාක අ්ෙැීා් ලබා 
ගැීාා හැි වා අුි් සංව�යා� ිීා ේාා වයාපෘිේ�ි පොා ේ�.

වයොාෘිො� ොේාළ  ිි�ඳ ි්තරය

ඉාෝ ව්ත�ොන 
අිිය 

ාා.සං.අි. ිි්ොදෝු ංැැු� අංක� –

ාජේ� √ ිා� –

ේවා් ඉඩේ් රාාණ� –

වයොාෘිය ියෝ�ා ිී�

වයොාෘිය ියෝ�ා 
ිීෝ ර�ො�දය

ියෝ�ා ාළ ුු 
ආයතනය

ේාාාුව ාහ ාගා 
සාාව

ාැොාය අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�.

ාැොීාරණ 
අුුැභොවය 

ඔ� √

ාැා 

අරුද් ංායො 
ගැීෝ ර�ො�දය ාා්ඩාගාා අාුේ  

අු�ැිය ැ�ො ගත 
ුු ආයතන

• ාාගික සංව�යා අිකාි�
• ේාාාුව ාහ ාගා සාාව

වයොාෘිය ංොධොරිාරණය ිී�

වයොාෘි රො�ද සංා්ෂණ� වයොාෘි ්වභොවය ාව √

ූෙ�ශා ි්ීාණ� කළ ුු

උුා�් ුි� සංව�යා� ිීා පාණ් √

රි්ාාපා වයොාෘිො� ඉැ්ා ආ�ික √

ිවාස සාාී� 

ාා�ග සංව�යා පාිසික 

ේවා් √ ේාෞික √
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6.6.2. ආයංික වුාය

වුව 6.24 : ආ�ාික වුහ�-රවාහා සැලැ්ා 
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ංැැැ්� උා ංැැු් ාො ියොාොී ංැැු් ං්�්ීාරණ ආයතන ං්�්ීාරණ ආයතන ංඳාො වයොාෘිය 
ියෝ�ා ිී�ට ාවින වගී�

රවොාන ංැැැ්�
TP01- ිි�්ෙල, කුබැේෙ හාහා 
ේාාාුව ාගා ායය� ේවා සැහැ්ු 
ු්ි� ේ්ව�

ාා�ග සංව�යා අිකාි� වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP02- ේවාළබඩ ු්ි� ාා�ග� 
ාීකාණ�

ී ලංකා ු්ි� ේෙපා�ුේ්්ුව වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP03- ගාු පාා සංව�යා වයාපෘි�. ාා�ග සංව�යා අිකාි� වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP04- ේබාුපා ාා�ග� සංව�යා 
වයාපෘි� 

ාා�ග සංව�යා අිකාි� වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

 TP05 ේකාළඹ රා� පාා ේහව් ුුුබඩ 
ාා�ග� ී�ඝ ිීා

ාා�ග සංව�යා අිකාි� වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP06 බ්ඩාාාා�ක ාාවා සංව�යා 
වයාපෘි� 

ාා�ග සංව�යා අිකාි� වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP07 ෙ ේසාිසා ාා�ග සංව�යා 
වයාපෘි�

ාා�ග සංව�යා අිකාි� වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP08- ේ�ෝිා බුිය රවාහා 
ායය්ාාා�

ාාගික සංව�යා අිකාි�
ී ලංකා ු්ි� ේෙපා�ුේ්්ුව 

වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP09- පික හා පාපැි ාංීු ජාල�   ාා�ග සංව�යා අිකාි� ඉඩ් අ්ප් කා ගැීා/ වයාපෘි� 
ි�ා්ාක ිීා

TP10- ු්ි�ේපාළ රේ�ශ ාා�ග 
සංව�යා�

ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP11 ේ�ෝිා ේබා්ේගාඩ ිි ාා�ග� ාාගික සංව�යා අිකාි� වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

TP12- ෘශය රේ�ශා ේකාිේඩෝ ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

වුව 6.25 : ආ�ාික වුහ�-ාාගික ජාාවාස සංව�යා සැලැ්ා 
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ංැැැ්� උා ංැැු් ාො ියොාොී ංැැු් ං්�්ීාරණ ආයතන ං්�්ීාරණ ආයතන ංඳාො වයොාෘිය 
ියෝ�ා ිී�ට ාවින වගී�

නොගිා ජනොවොං 
ංංව්ධන ංැැැ්�

SP01- ේ්්ක ව්ා, ේාෝල ව්ා උසාි 
ව්ා , අේලි ව්ා ,සාාේකෝ් ව්ා හා 
ාහව්ා ිවාස සංව�යා වයාපෘි 

ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

SP02- බැාි ව්ා හා ේේෙි� ව්ා 
ිවාස සංව�යා වයාපෘි� 

ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

SP03- ේසාිසාුා හා ුාාි ිවාස 
සංී�ණ වයාපෘි� 

ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා
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වුව 6.26 : ආ�ාික වුහ�- ිාසාා පාාසික සැලැ්ා 
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

වුව 6.27 : ආ�ාික වුහ�-ආ�ික සංව�යා සැලැ්ා 
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

ංැැැ්� උා ංැැු් ාො ියොාොී ංැැු් ං්�්ීාරණ ආයතන ං්�්ීාරණ ආයතන ංඳාො වයොාෘිය 
ියෝ�ා ිී�ට ාවින වගී�

ිරංොර ාොිංිා 
ංැැැ්�

En1- ාා�ග ේෙපස හිා ාංීු වයාපෘි ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

En2 ේබා්ේගාඩ ජලාිුා ූෙ�ශා 
වයාපෘි�

ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

En3 ේවාළ ූෙ�ශා වයාපෘි� ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

En4 ුාාව ූෙ�ශා වයාපෘි� ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

En5 ෘශය රේ�ශා ේකාිේඩෝ ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

En6 කුබැේෙ ේා්ි් උෙයාා� ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

En7 ාුු ූව ිවෘා උෙයාා� ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

ංැැැ්� උා ංැැු් ාො ියොාොී ංැැු් ං්�්ීාරණ ආයතන ං්�්ීාරණ ආයතන ංඳාො වයොාෘිය 
ියෝ�ා ිී�ට ාවින වගී�

ආ්ිා ංංව්ධන 
ංැැැ්�

Ec1- ේපාු ේවළඳ සංී�ණ සංව�යා 
වයාපෘි�

ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

Ec2- ීා ුා්අ්ු උෙයාා ිර සංව�යා 
වයාපෘි� 

ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

Ec3- බුිය රවාහා ායය්ාාා� හා 
සබැි ිර සංව�යා වයාපෘි�

ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

Ec4- ිර සංව�යා වයාපෘි� ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා

Ec5- ාව කා��ාල සංී�ණ වයාපෘි� ාාගික සංව�යා අිකාි�  වයාපෘි� ි�ා්ාක ිීා



II වන ොාොටං
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7.1. ාැි්ී�

2021–2030 කොැ ී�ොව ංඳාො ංක් ොකොරන ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� �ි් ොයෝිා දැ්�, 
ංැැැ්ෝ අරුු ාො ොයෝිා ූි පිාරණ ංැැැ්ෝ අරුු ංෝෂෝ කර ගැීෝ රො�ෝපොය් 
ොැං ංංව්ධන කැොප ාො කැොීකරණ ිය�ාො ාු්වො ොදු ැබි.

ොයෝිා ංැැැ්� ිි�් ොැං ියොවට නැංී� ො��  කැොීකරණ  �ි් ිු ො�. 1978 අංක 41 දරණ 
නොගික ංංව්ධන අිකොි පනෝ 3(1) වග්ිය යටෝ නොගික ංංව්ධන රොේශය් ොැං 
රකොශයට ප් කර ඇි ො�ොරුව �ා නගර ං�ො බැ රොේශයට බැ පැවැ්ොවන ආකොරයට ිය�ාො 
ංක් කරන ැී.

7.2. ංංව්ධන ාැොා ාො ාැීාරණ ිය�තො 

7.2.1. ංංව්ධන කංාප  

ොයෝිා ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� �ි් ිය�ාො ියෝ�ක ිී� ංඳාො ො�ොරුව �ා නගර ං�ො 
බැ රොේශය කැොප 6 කට ොබදො ඇි අාර එ� කැොප පාා පිි දැ්ිය ාැක.

1. අි ඝන්ව ිර ංංව්ධන කැොපය. 
2. අු ඝන්ව ිර ංංව්ධන කැොපය
3. අි ඝන්ව ාිා ෝවොික කැොපය.
4. අු ඝන්ව  ෝවොික කැොපය
5. දැව ආිා ි්පොදන රව්ධන කැොපය
6. ොබො�ොගොඩ ජැොිුා ංංව්ධන කැොපය

07 වන ාි්ො�දය
ංංව්ධන කංාප ාා 

කංාිකරණ ිය�ංා

ාැි්ී�

ංංව්ධන ාැොා ාො 
ාැීාරණ ිය�තො

ංංව්ධා කලාප

කලාීකරණය  ංැලුම
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ිිය� 7.1 : කලාීකාණ�  සැලුා                                    ූැො�ය :  ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

7.2.2. කංාීකරණය  ංැංු�

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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7.3. ාැොා ංංුණාය  

පි්ො�දය 7 ි අු අංක 7.2 ංඳා් කැ කැොප 6ි  ංඳාො ොයෝිා ඝන්වය, කැොපය්ට අො�ික 
ගි ැ්ෂණ වැි ිුු ිී� ංඳාො ාො ැක ගැී� ංඳාො කැොප ංංුණකය ාු්වො ොදු ැබි .

7.3.1. ාැි්ී�

කැොප ංංුණකය  නව ංංක�පය් ොැි් නොගික ංංව්ධන අිකොිය �ි් ිිොයා කරු ැබන 
ංංව්ධන ංැැු් ාරාො ාු්වො ොදු ැබි. එය නව ංැැු්කරණ ියො පිපොිොයි, එ් එ් 
ංංව්ධන කැොපය්ට අදොැව පව්නො ුි අවකොීය ඝන්වය ංා ොගොඩ නගන ැද ුි රොේශය 
ආරොය් අො�්ිා ංංව්ධනය ියො�නය ිී� ංඳාො ොයොදො ගු ැබන එ් ො�වැ�් ොැං 
ාු්වො ිය ාැක.එිී ංංව්ධන ංැැැ්� �ි් ොයෝිා ංංව්ධන කැොපය්ි පව්නො අපරවුා 
පාුක් ංා ංංව්ධනය කැ ාැි ූි ර�ොණය ංැැි�ැට �ොජනය කරි් එ් එ් කැොපය්ට 
ොව් ොව් වශොය් කැොප ංංුණකය ගණනය කරු ැැො�. ාවුරට් කැොප ංංුණකය �ි් 
ග�ය වුො�, ය් රොේශයක ංංව්ධන ංැැු� ිිොයා කරු ැබන කොැ පරොංය ුැී, ංැැු� 
රොේශො� උපි� ඉිු් ධොිාොවයට අුව  අො�්ෂො කරු ැබන ංංව්ධනොයි ර�ොණයි. කැොප 
ංංුණකය ි්ණය ිීෝ ී පාා ංොධක �ා පදන් ව ගණනය ිී් ිු කරු ැැො�.

1. රොේශො� පොිංික ංා ංං්කෘික ංංො�ීාොවය  

2. අො�්ිා ංංව්ධනය කරො ාඟො ී� ංඳාො පව්නො අපරවුා පාුක්ි ධොිාොවය 
(රො�ශ �ෝග,ජොැ ංැපු�, �ුිට ජැොපවානය, �ාඅපරවය බැාැර ිී� ආිය) 

3. රොේශො� ූොගෝීය ා්වය ාො ජනගාන ඝන්වයට අුුැව එි ඉුු් 
ධොිාොවය

ංංව්ධනය් ංඳාො අවංරැ් ොගි් ර�ොණය ී්ණය ිී� 2021 ූි �ං 08 ැා්පි්දො ින 
අංක 2235/54 දරණ අි ිො�ෂ ගැං� ිො�දනො�  IV වන ොකොටෝ   6  වන උප  ො�ානො�  “අ” , 
“ආ”, “ඉ” යන ආකෘි පරය්ට අුූැව ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්�ට අදොැ වන කැොප 
ංංුනකය්  උපො�ාන වු අංක 1 , 2 ාො 3 �ි් ද්වො ඇා.

07 වන ාි්ො�දය
ංංව්ධන කංාප ාා 

කංාිකරණ ිය�ංා

ාැොා ංංුණාය

ාැි්ීම



1
7

9

උපේඛනය 01

"අ" ොාෝර�ය  - අවංරැ් ොගි් අුාොතය් 

ඉඩේ ර�ාණය
(ව. ිට් )

කංාිය ංංුණකය =  
0.50 - 0.74

කංාිය ංංුණකය =  
0.75-0.99

කංාිය ංංුණකය = 
1.00-1.24

කංාිය ංංුණකය= 
1.25-1.49

කංාිය ංංුණකය= 
1.50-1.74

කංාිය ංංුණකය = 
1.75-1.99

කංාිය ංංුණකය = 
2.00-2.24

කංාිය ංංුණකය = 
2.25-2.49

කංාිය ංංුණකය = 
2.50-2.74

�ා්ගෙ� අව� පළං �ා්ගෙ� අව� පළං �ා්ගෙ� අව� පළං �ා්ගෙ� අව� පළං �ා්ගෙ� අව� පළං �ා්ගෙ� අව� පළං �ා්ගෙ� අව� පළං �ා්ගෙ� අව� පළං �ා්ගෙ� අව� පළං 
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150 - 250ට අු 0.8 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 3.0 3.2 3.3 3.0 3.4 3.6 3.8 3.0 3.4 3.6 4.0 3.0 3.4 3.6 4.0

250 - 375 ට අු 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 2.0 1.8 2.2 2.4 2.7 2.2 2.7 3.0 3.3 2.6 3.2 3.6 4.0 3.0 3.4 4.3 4.7 3.2 3.6 4.5 4.5 3.5 3.8 4.5 5.0 3.5 4.0 5.0 5.5

375 - 500 ට අු 0.9 1.0 1.2 1.4 1.3 1.6 1.9 2.1 1.9 2.2 2.5 2.8 2.3 2.8 3.2 3.4 2.7 3.3 3.8 4.2 3.2 3.5 4.5 5.0 3.4 3.7 4.8 5.2 3.6 4.5 4.7 5.5 3.6 4.6 5.2 6.0

500 - 750 ට අු 1.0 1.1 1.3 1.5 1.4 1.7 2.0 2.2 2.0 2.3 2.7 3.0 2.4 3.0 3.4 3.5 2.8 3.4 4.0 4.5 3.4 3.6 4.7 5.5 3.5 4.0 5.0 6.0 3.7 5.0 5.0 6.0 3.7 5.1 5.5 6.5

750 - 1000 ට අු 1.0 1.2 1.4 1.7 1.5 1.8 2.2 2.5 2.1 2.4 2.9 3.3 2.6 3.0 3.6 4.0 3.1 3.6 4.3 5.0 3.5 3.8 5.1 6.0 3.6 4.5 5.7 6.5 3.8 5.1 6.0 6.5 3.8 5.2 6.5 7.0

1000 - 1500 ට අු 1.1 1.3 1.5 1.8 1.6 1.9 2.3 2.7 2.2 2.5 3.0 3.6 2.7 3.1 3.8 4.5 3.2 3.8 4.6 5.5 3.6 4.0 5.4 6.5 3.7 5.0 6.1 8.0 3.9 5.3 6.5 8.5 3.9 5.4 7.0 9.0

1500 - 2000 ට අු 1.1 1.4 1.7 2.0 1.7 2.1 2.5 3.0 2.3 2.7 3.4 4.0 2.9 3.4 4.2 5.0 3.4 4.0 5.0 6.0 3.7 4.2 5.8 7.0 3.8 5.1 6.7 9.0 4.0 5.4 7.0 *10 4.0 5.5 7.5 *10.5

2000 - 2500 ට අු 1.2 1.5 1.8 2.1 1.8 2.3 2.7 3.1 2.4 2.8 3.5 4.2 3.0 3.5 4.4 5.4 3.5 4.2 5.2 6.5 3.8 4.4 6.2 7.5 3.9 5.2 7.1 *10 4.0 5.5 7.5 *10.5 4.0 5.6 7.5 *11

2500 - 3000 ට අු 1.2 1.6 2.0 2.4 1.9 2.4 3.0 3.6 2.5 3.2 4.0 4.7 3.1 3.8 4.7 5.8 3.6 4.4 5.5 7.0 3.9 4.6 6.5 8.0 4.0 5.3 7.4 *10.5 4.0 5.6 7.5 *11 4.0 5.7 8.0 *11.5

3000 - 3500 ට අු 1.3 1.7 2.1 2.5 2.0 2.5 3.1 3.7 2.6 3.4 4.2 5.0 3.2 4.0 5.0 6.2 3.7 4.6 6.0 7.5 4.0 4.8 6.9 8.5 4.0 5.4 7.6 *11 4.0 5.7 8.0 *11.5 4.0 5.8 8.0 *12

3500 - 4000 ට අු 1.4 1.8 2.2 2.6 2.2 2.6 3.3 3.9 2.8 3.6 4.3 5.3 3.3 4.3 5.5 6.6 3.8 4.8 6.3 7.7 4.0 5.0 7.3 9.0 4.0 5.5 7.8 *11.5 4.0 5.8 8.0 *12 4.0 5.9 8.0 *12

4000ට වැි 1.5 1.9 2.3 2.8 2.5 2.8 3.5 4.0 3.0 3.8 4.5 5.5 3.5 4.5 6.0 7.0 4.0 5.0 6.5 8.0 4.0 5.2 7.5 9.5 4.0 5.6 8.0 *12 4.0 5.9 8.0 *UL 4.0 6.0 8.0 *UL

UL - අීිංි 
වාාන නැවු් ංාාා ෙව්කර ඇි ෙගි් ර�ාණය් ෙගි් අුපාංය ංාාා ගණනය ෙනාකරි 
කංාීය ෙරුංාි යටේ �ා් ර�ාණය ොෝ ෙගි් අුපාංය ාකවා ඇි ිටකී ඉාං ෙගි් අුපාංය් අාාළ ෙනාෙ�.
ංංව්ධන ංැංැ්� යටේ ඉඩේ ආනියට අුව ඉාං ෙගි් අුපාංය් ෙවන් ිය ාැක
ඉඩේ ආනිය අංශක 11ට වඩා වැිවනිට ජාික ෙගාඩනැිි ප්ෙ�ෂණ ආයංනෙ� අු�ැිය ං�ාගං ුුය
 
* ෙගි් අුපාංය 10.0  ොෝ ඊට වැි ර�ාණය් ංාාා අවංර ංැෙ�ුෙ� අව� වශෙය් ීට් 12ක( �ා්ගෙ� �ැා ිට) ෙගාඩනැිි ී�ාව් පනවා ඇි රෙ�ශ �ා්ගය ංාාා ප�ි. එේ ෙනාවන අව්ථාවක උපි� ෙගි් අුපාංය 9.0 ට ි�ා ිය ුුය.
**ංංව්ධන ංැංැ්ේ ීට් 7 ් පළං �ා්ගය් ෙංං ාුනාෙගන ඇි �ා්ග ංඳාා අව� �ා්ග පළං ීට් 7 ් ෙංං ංංකු ංැේ
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උපේඛනය 02

උපේඛනය 03

"ආ" ොාෝර�ය - ීට් 3 ංා 4.5 �ෝග ංදාො �ා් ර�ොණය් 

�ෝගො� අව� 
ාළැ 

ඉාෝ 
ුුණොති 
අව� ාළැ 

* ොගි් 
ආවරණ 
රිශතය 

උාි� �ා් ර�ොණය 

ාැොිය 
ංංුණාය 
0.5 - 0.74

ාැොිය 
ංංුණාය   
0.75 - 1.24

ාැොිය 
ංංුණාය 
1.25 - 3.49

ාැොිය 
ංංුණාය 
3.50 - 4.00

3.0 ීා� 6 ීා� 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 3 (G+2)

4.5 ීා� 6 ීා� 65%  1 (G) 2 (G+1) 3 (G+2) 4 (G+3)

 වාහා ාැවු් ඉඩකඩෙ ඇුල්ව ඉහා ාහ් රාාණ�් ේවා ඇා 
 එ් එ් ාා�ග සෙහා ි�ිා ිවාස ඒකක රාාණ�් ේවා් ේාාේ�       
 * කලාී� ේාුලාි �ාේ් ේගි් ආවාණ රිශා�් ේවා ේාාාැි ිාකී 

"ඉ" ොාෝර�ය - ිවෘත අවාොශය්

ොග
ොා

න
ැි

ි 
ා

ෝ
ාය

 

ොග
ොා

න
ැි

්ො
් 

උං
 (ී

ට්
)

ඉා
ෝ

 ු
ු

ණ
ොත

ි
 අ

ව�
 ා

ළැ
 (ී

ට්
) ොගි් ආවරණ 

රිශතය* ාුාං අවාොශය (ීට්) ාැි අවාොශය (ීට්)
්වභොිා ආොැෝාය ාො 
වොතො�ය ැ�ොග්නො 
වොිං ංදාො

ෝ
වො

ිා
 ො

න
ොව

න
 

ෝ
වො

ිා
 

ො�
� 

අ්
ත

ොය
්

 ්
වභ

ොි
ා

 
ආ

ොැ
ෝා

ය 
ා

ො ව
ොත

ො�
ය 

ැ�
ො ො

න
ොග

්
න

ොි
ට

ො�
� 

අ්
ත

ොය
්

 ්
වභ

ොි
ා

 
ආ

ොැ
ෝා

ය 
ා

ො ව
ොත

ො�
ය 

ැ�
ො ග

්
න

ොි
ට

ො�
� 

අ්
ත

ොය
්

 ්
වභ

ොි
ා

 
ආ

ොැ
ෝා

ය 
ා

ො ව
ොත

ො�
ය 

ැ�
ො ො

න
ොග

්
න

ොි
ට

ො�
� 

අ්
ත

ොය
්

 ්
වභ

ොි
ා

 
ආ

ොැ
ෝා

ය 
ා

ො ව
ොත

ො�
ය 

ැ�
ො ග

්
න

ොි
ට

අව
� 

ාළ
ැ 

අව
� 

ොග
ි්

 ර
�ො

ණ
ය 

 

අු උස 
 7ා අු 6 80%** 65% 2.3 ීා� 2.3 ීා� - 2.3 ීා� 2.3 ීා� 5 ව. ීා�

7 - 15ා අු 6 65% 65% 3.0 ීා� 3.0 ීා� - 3.0 ීා� 3.0 ීා� 9 ව. ීා�

අාාාැී උස 15 - 30ා අු 12 65% 65% 4.0 ීා� 4.0 ීා� 1.0 ීා� සහ 3.0 ීා� 4.0 ීා� 4.0 ීා� 16 ව. ීා�

ායයා උස 30 - 50ා අු 20 65% 65% 4.0 ීා� 5.0 ීා� 3.0 ීා� ේෙපි් 5.0 ීා� 5.0 ීා� 25 ව. ීා�

අි උස 
50 - 75ා අු 30 50%*** 50%*** 5.0 ීා� 6.0 ීා� 4.0 ීා� ේෙපි් 6.0 ීා� 6.0 ීා� 36 ව. ීා�

75 සහ ඊා වැි  40ා වැි 50%*** 50%*** 5.0 ීා�  6.0 ීා� 5.0 ීා� ේෙපි් 6.0 ීා� 6.0 ීා� ****

  ේගාඩාැි්ේ් උස - රේ�ශ ාා�ග� ා්ාේ් ිා ඉහල සෙු ාල� ේහෝ වහල� ා්ාා ේවා උස (වාහා ාැවු් ාහ්ෙ ඇුල්ව) 
  * කලාී� ේාුලාි �ාේ් ේගි් ආවාණ රිශා�් ේවා ේාාාැි ිාකී 
  ** ස්ු�ණේ�්ා ේ්වාික ේාාවා සංව�යා කාුු සෙහා 
  *** ේගාඩාැිි උේ්් 20% ේහෝ ාහ් 12 �ා ේෙේක් අවා උස් සිා ේපාි�් (Podium) ාහ් සෙහා 65%  ේගි් ආවාණ රිශා�් ලබා ි�හැක 
  **** අාාා සෑා උස ී 3් සෙහාා අවා ේගි් රාාණ�  ව. ිා�  1 ි් වැිි� ුු� 
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7.3.2. කංාප  ංංුණක ංැංු�        

ිිය� 7.2 : කලාප සංුණක�                                   ූැො�ය :  ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

(2021–2030)
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7.4. ංැැු් රොේශය ංඳාො ූ ොාොු ාැොිාරණ ිය�තො

ොයෝිා කැොීකරණ ංැැැ්ෝ එ් එ් කැොප ංඳාො ො�� පි්ො�දය  08 ොකොටොංි ාු්වො ී ඇි 
�ොිා ංා ිය�ාො වැට අ�ාරව එ� ියු කැොප ංඳාො අදොා වන ොපොු ිය�ාො ො�� ොකොටි් 
ි්ාර ො�.

I. ව්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නොගික ංංව්ධන අිකොිය පනෝ 3 වන වග්ිය යටෝ අංක 
26/8 ාො 1979 �ෝු 07 ිනැි අිිො�ෂ ගැං� පරො� නොගික ංංව්ධන රොේශය් ොැං 
රකොශයට ප් කර ඇි ො�ොරුව �ාො නගර ං�ො බැ රොේශො� පිපොැන ී�ොව් ුැ ිිි 
ියු� රොේශය් ංඳාො ො�� ිය�ාො බැ පැවැ්ො�. 

II. ිිය් ංංව්ධන කටු්ා් ිු ිීෝී ඊට අදොැවන ංැැු් ාො ංංව්ධන ිය�ාො 
ංඳාො ො�� කැොිකරණ ංැැැ්ෝ ිය�ාොව්ට අ�ාරව  2021 ුි �ං 13 ිනැි අංක 
2236/16 දරන ගැං� පරය �ි් රකොශයට ප්කර ඇි ංැැු් ාො ංංව්ධන ිය�ාො 
ො�ොරුව �ාො නගර ං�ො බැ රොේශය ංඳාො බැෝ�ක ො�. 

III. ි් ොකොටංක ංංව්ධන කටු්ා් ංඳාො අු�ැිය ැබො ී ෝී කැොීකරණ  ි ය�ාො ු ැ 
ිො�ෂොය් අව� ි් ර�ොණය ංඳා් කර ොනො�ැි අව්ාො වැී ි් ොකොටංක අව� ි් 
ර�ොණය ව.ි.150් ිය ුුය.

IV. ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ ොා් ි් ්වො�ොික ංංර්ිා කැොපය ංා ුුු වගො ාො 
ොා් ි් කැොපය ුැ ිු කරු ැබන ංංව්ධන කටුු බ්නොිර පාෝ ොා් ි් 
කැොිකරණ ංැැැ්�ට අුුැ ිය ුුය.

V. ජැ ුැොරයකට ුුණැො ඇි ව්ග අි 4,000 ඉ්�වන ෝවොික ොනොවන ංංව්ධනය 
ංඳාො �ධය� පිංර අිකොිො� ි්ොේශය්ට අුූැව ිි අපජැ කා�නොකරණ 
යෝරණය් ියෝ�ක කා ුුය. අවශය ිොටක ොගොඩනැිි ංැැැ්� ං�ඟ ූ ද්ශන 
ංැැැ්�් ඉ�ැො ිී�ට නොගික ංංව්ධන  අිකොියට ාැිය.

VI. ය් ිි ිො�ෂ �ොිාය් ංඳාො ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්ො�ි ඇි ි් ොකොටං් ොාෝ 
ොේපැ් ි�ිා �ොිාය් ංඳාො ොව් කර ඇි ාැ්ි , එෝ ොව් කර ඇි කටු්ා 
ංඳාො ප�ණ් එය �ොිාො කැ ුු ො�. 

VII. ිිු ාැනැ්ොාු ිි් ින් ි් ොකොටං් ොාෝ ොගොඩනැි�ැ් ංංව්ධන බැපරොයි 
ංඳා් කෝය ාැර ොවන් කෝය් ංඳාො �ොිාො ොනොකා ුුය. 

VIII. ො�ොරුව ංැැු් ී�ොව ුැ කැොප ොදක් ොව් වන �ොි�ක ිිි ඉඩ් ොකොටං් ංඳාො ඒ 
ඒ ි් ක�ිය අිිකුො� අි�ාය පිි යොබද කැොපො� �ොිාය ංා එ� කැොප 
ංංුණකය ංඳාො අයු් කැ ාැි ො�. එය පාු ි් ොකොටොංි ගැුර ීටර 50 ොාෝ ීටර 50 
ඉ්�වන ිට එය ුු ුි ර�ොණොය් 50% ් ිය ුුය. ංංව්ධන පොැනය කරු ැබන 
කැොප වැට ො�ය අදොා ොනොො�.

IX. ො�� කැොප ුැ රජො� �ෝගය්ො� ොගොඩනැිි ී�ොව ුැ ංා ොයෝිා ීී  ෝාො ී�ොව 
ුැ �ොි් ාො�ප ඉි ිී� ොවුවට ිිිද ොපොනන දැ� වැට් ොාෝ ොවන් ර� ො�දය් 
(උපි� බැි උං අි 2් ංිා) අුව ඉිිප් කරන ංැැු් ංඳාො අු�ැිය ැබො ීෝී 
�ොි් ාො�ප ංඳාො , අය කරු ැබන ොපරංි ගෝුොව් 50 % ් ප�ණ් අය කරු ැැො�. 
්ිර නො�ුවු ොාෝ ොවාඳ දැ්ී් ංිිීෝී ීියට ැ්�කව  ොාෝ ොගොඩනැි�ො� 

07 වන ාි්ො�දය
ංංව්ධන කංාප ාා 

කංාිකරණ ිය�ංා

ංැැු් රොේශය ංඳාො ූ 
ොාොු ාැොිාරණ ිය�තො
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ොපු�ට බොධො ොනොවන පිි ිය ුුය. එෝ� රාවොාන ාදබදය ඇි කරන, වොාන අනුු 
ඇිවන ආකොරයට ොාෝ ්ව�ොික ද්ශණ රොේශ අවිර වන ොැං �ොි් ාො�පවැ, ඉුුවැ 
ොවාඳ දැ්ී් ොාෝ නො�ුවු ංිිී�ට අවංර ොදු ොනොැැො�.

X. නව ආගික ොගොඩනැි�ැ් ඉි ිීෝී ිොයෝජනය ිය ුු ජන ිිං ීරණය ිී� 
නොගික ොකො�ංොි්/ අිකොිය ංුවන අාර/ රොොේීය ො�ක්  ංු වන අාර , අදොා 
ආගික කටුු ිිබඳ අ�ොායංශො� ි්ොේශය ංා අදොා පාෝ පොැන ආයානො� ැබො 
ොගන ංංව්ධන ංැැැ්�ට අුව අු�ැිය ැබො ී� ොාෝ ොනොී� ිිබඳව අවං් ීරණය  
ගු ැබ්ෝ අිකොිය ි ිි. නගර ං�ො බැ ී �ොව ු ැ �ංං්ි , �ෝග ොදපං ොගොඩනැිි 
ි�ො, �ෝග පාැ ිීෝ ි�ො ාො ර්ිා ුැ ිිධ ආගික ංැුු ඉි ිී� ංඳාො අවංර 
ොදු ොනොැැො�.

XI. ොයෝිා කැොප ංැැැ්� ුැ පව්නො �ොිාය් ාව ුරට් පව්වොොගන යො� ංඳාො අවංර 
ැබො ී� ංැකො බැු ැැො�. එෝ ුවද එ� �ොිාය් ොවන් ිී� ොාෝ ුු� ිී�් ිු 
කර්ෝ න් ඒ ංඳාො අු�ැිය නොගික ංංව්ධන අිකොිො� ුික ංැැු් 
ිරොකරණයි් ැබො ගා ුුය. එිී යිාැ පාුක් , ෝවක පාුක් වැි ිී� ංඳාො 
උපි� ොගි් ර�ොණය 10% ද්වො ප�ණ් ංැකො බැො�. 

XII. අිකොිය ිි් උිා යැි ංැකු ැබන අව්ාොවකී ංංව්ධන රොේශ අඩංු ිිය් 
රොේශය්, ිො�ෂ වයොපෘි රොේශය්, රිංංව්ධන ර ොේශය්, ිො�ෂ ිවොං වයොපෘි 
රොේශය්, �ධය වොිජ රොේශය්, ද්ශීය රොේශය්, ංංර්ෂණ රොේශය්, ංං්කෘික 
රොේශය් ොාෝ ොවන් රොේශය් ොැං රකොශයට ප් කැ ාැක. එ� රකොශයට ප් කරු 
ැබන රොේශ ංඳාො එ� රොේශ වැට ාු්වො ොදු ැබන ි ය�ාො ංා ි ය�ාො බැ පැවැ්ො�.

XIII. ඉාා XII ි ංඳා් රොේශ ුැ ින් ොාෝ ිො�ෂ ොගොඩනැි�ැ් ඉිිී� ංඳාො ි් 
රොේශය �ොිාො ි ී�, ී �ො ි ී� ොාෝ ාාන් ි ී� ො�� වයව්ාොවි් පනවො ඇි ාාන් 
ිි� ිී� ොාෝ රොේශය ංඳාො ිය� කර ඇි ක්ාවයය් ඉුකර ගැී� ංඳාො ොවන් 
වයව්ාො පැනී� ොාෝ අිකොිය ිි් ිු කරු ැැිය ාැක. 

XIV. රජො� කෝයොැ, රජො� ොරෝා� වැි ොපොු �ාජනයො පැිොණන ොගොඩනැිිවැ අුුැාො 
ංාික ැබො ගැී�ට ොපර ොව් කරන ැද රා ගො� පාුක් වි් අව� වශොය් 50% ් 
ොපොු �ාජන රා ගො� පාුක් ංඳාො ොව් කර ාැිය ුුය. 

XV. කැොිකරණ ංැැැ්ෝ ොප්වො ී  ඇි �ොි් , ො�ෞික �ොි් ාො (Google Earth) ූ ොගෝීය 
ා්ඩොංක යන ොදොක්� ි්වානය කර ඇි අව්ාොවකී �ොි් ොවනං් ිු ුවොාෝ 
කැොපො� �ොි� ොැං ො�ෞික �ොි� ගා ුුය. 

XVI. ිිය් ි් රොේශය්  කැොප ොදක් අාරට වැොටන ෝ ොප්වො ී ඇි අව්ාොව්ිී එ� 
ි් රොේශයට ාුවන කැොපය ීරණය කරු ැබ්ෝ, එ� ි් ොකොටංට රධොන  රො�ශය 
අය් කැොපය ො�. 

XVII. ිිය් ි් ොකොටං් පාෝ පොැන බැ රොේශ ොදක් අාරට ාු වන ෝ ඇ්න්, එ� ි් 
ොකොටං එයට රධොන රො�ශය ැබන කැොපො� �ොිාය ංඳාො අදොා පාෝ පොැන ආයානවැ 
එකගාොවය �ා අිකොිය ිි් ීරණය කරු ැැො�.

XVIII. ාැබෑු් ාො ආග්ුක ිවොං ංඳාො අවංර ැබොී�ට ආගික ්ාොන ංා පොංැ�වැ ිට 
අව� වශොය් ීට් 100 ුර් පැවිය ුුය.

07 වන ාි්ො�දය
ංංව්ධන කංාප ාා 
කංාිකරණ ිය�ංා

ංැැු් රොේශය ංඳාො ූ 
ොාොු ාැොිාරණ ිය�තො
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XIX. ක්�ෝා ාො ගබඩො �ොිාය ංඳාො ීටර 9ක රො�ශ �ෝගය් අවශය ුවද ංංව්ධො� 
පි�ොණය, ව්ගය, රොේශො� ුි �ොිාය ංා රො�ශ �ෝගය �ොිාො වන ධොිාොව 
ංැැි�ැට ොගන රො�ශ �ෝගො� අව� පාැ ීටර 6 ් ොැං පවින අව්ාොවක අදොා ඉඩ� 
ුි් රො�ශ �ෝගය ීටර 9් ද්වො ුු� කර ංංව්ධනය ංඳාො ුික ංැැු් 
ිරකරණය් �ි් ංා ය් ය් ොකෝොේි වැට යට්ව අවංර ී� ංැකො බැී�ට 
අිකොියට ාැිය. 

XX. ොයෝිා ංංව්ධනය පාා ංඳා් දෑ ංුරොැ්ෝ න්, ීටර 9 ට අු �ෝග පාැ් ංිා 
එවැි ංංව්ධනය් නොගික ංංව්ධන අිකොිය  ිි් ංැකො බැු ඇා.

A. �ෝග පාැ ීටර 6 ට ොනොඅු ිය ුුය
B. ංංව්ධකයොට ඔුො� / ඇයො� ඉඩො�් ීට් 9 ් ද්වො �ෝග ුු� ිී� ංඳාො 

ාෑි ඉඩ�් ිය ුුය.
C. ංංව්ධනය ආර්� ිී�ට ොපර ංංව්ධකයො ො�ෞිකව �ෝගය ිවෘා කා ුුය. 

XXI. ොපොු ිො�ක ාො ිොනෝද කටුු අවකොීය ංැැැ්� (PROS) ොාෝ ො�ොරුව කැොිකරන 
ංැැැ්� ුි් ංංව්ධන කටුු පොැනය ිී� ංඳාො ාුනොග් රොේශ ාැර අොනු් 
කැොප වැ පව්නො පා්  ි්, වුු ි්, ුුු ,ඕිට ොාෝ ොවන් එවැි ඉඩ් ංඳාො 
අවංර ැබො ී ෝී නොගික ංංව්ධන අිකොිො� ු ික ංැැු් ි රකරණය් ැබොගා ු ුය.   

XXII. ොපොු එි�ා් උදයොන , ීඩො ාො ිොනෝද කටුු ංඳාො වන අවකොීය ංැැැ්� (PROS) 
ාුනොොගන ඇි ුි එ� කටුු ංඳාො ප�ණ් �ොිාො කැ ුුය. 

XXIII. නගර �ධයො� ිට 500 ක කැොපය ුැ ඉ්ධන ිරු් ා� ාො ඒ ආිා ොවන් �ොිාය් 
ංඳාො අවංර ැබො ොදු ොනොැැො�. 

XXIV. ඉ්ධන ි රු් ා� ාො ඒ ආිා �ොිාය් ංඳාො  අවංර ැබො ොද්ෝ න් ඉඩො�ි ු ුණා 
පාැ අව� අි 100් ිය ුුය. 

XXV. පොංැ�, අධයොපන ආයාන ංා ොරෝා� ංඳාො අවංර ොදු ැබන උපි� ි් ක�ි ආවරණය 
50% ් ිය ුුය.

XXVI. ො�� ංැැු් කැොප ුැ ොවන් රජො� ආයාන �ි් ිු් කරන ැද අණපන්, ගැං� 
ිො�දන ාො ාරො�ා ාවුරට් බැපැවැ්ො�.  

XXVII. ය්ිි ි් ොකොටං් ොාෝ ොේපැ්, ිො�ිා �ොිාය් ංඳාො ොව්කර ොනො�ැි ිට එි 
�ොිාය, එය ිිි කැොපො� අවංර ී ඇි �ොිායට අුූැ ිය ුුය.

XXVIII. අදොා කැොපො� ොව් ොව් වශොය් ද්වො ඇි �ොිාය්ට අ�ාරව අොනු් �ොිාය් 
ංඳාො අිකොිය ංෑී�කට ප්ව්ෝ න්, ොකෝොේිවැට යට්ව අවංර ැබොී� ිිබඳව 
ංැකො බැු ැැො�.

XXIX. ංංව්ධන කටුු ංඳාො අු�ැිය ැබොොදන ුු ොගි් ර�ොණය ීරණය ිීෝී ාො 
කැොීකරණ �ොි් ිිබඳ ගැටු ඇිවන අව්ාොවැී ඒ ං්බ්ධොය් අවංොන ීරණය 
ැබොී� නොගික ංංව්ධන අිකොිය ංු ො�.

XXX. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ ිය�ාො �ි් ආවරණය ොනොව්නො ු ය් ංංව්ධන කටු්ා් ො� 
න්, ඒ ං්බ්ධොය් ඒ ං්බ්ධොය් ීරණ ගැී� නොගික ංංව්ධන අිකොිය ංු ො�. 

07 වන ාි්ො�දය
ංංව්ධන කංාප ාා 

කංාිකරණ ිය�ංා

ංැැු් රොේශය ංඳාො ූ 
ොාොු ාැොිාරණ ිය�තො
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XXXI. ය් ිො�ෂ අව්ාොවකී ොාෝ අනොගාො�ී ඇි  ිය ාැි ංංව්ධනය් ො�ු ොකොටොගන 
කැොප ංංුණකය අුොාෝ වැිිීෝ ූ්ණ බැය නොගික ංංව්ධන අිකොිය ංු ො�.

XXXII. �ධය� පිංර අිකොිය ිි් ිු් කරන ැද අංක 1533/16 ාො 2008.01.25 ින දරන ගැං� 
ිො�දනය රකොරව, නොගික ංංව්ධන අිකොිය ිි් ි්ොේශ ොනොකරන ැද ක්�ෝා 
ො�� කාොපය ුා අවංර ොනොැ් �ොිාො ො�.

XXXIII. ිිය් ංංව්ධන කටු්ා්, ඉිිී�් ආර්� ිී�ට ොපර පිංර ි්ොේශ ැබොගා ුු 
අව්ාො :

A. ජොික පොිංික පනෝ IV “අ ” ංා IV “ඇ” ොකොට් යටෝ පනවො ඇි ිය�ාො 
වි් ද්වො ඇි වයොපෘි/ ක්�ෝා ංඳාො 

B. පොිංික ංංො�ී කැොප වැ වොිජ ොගොඩනැිි ඉි ිීෝී �ධය� පිංර 
අිකොිොය් ි්ොේශ ැබො ගා ුුය. 

C. ොගොඩනැි�ො� ව්ග ර�ොණය ව්ග ීටර 10,000 ට වැි වොිජ ොගොඩනැිි ංඳාො 
නොගික ංංව්ධන  අිකොිො� පිංර උපොේශන කිුො� ි්ොේශය ැබොගා ුුය. 

D. ොගොඩනැිිවැ ව්ග ර�ොණය ව.ී. 10,000 ට අු ොගොඩනැිි වැ අප ජැ 
කා�නොකරණය ංඳාො ොපොු අපජැ ිිපාු  පේධි  ොයෝජනො වන අව්ාො වැී �ධය� 
පිංර අිකොිො� ි්ොේශ ැබො ගා ුුය. 

E. ඉාා අව්ාොව්ට අදොා ොනොවන, නොගික ංංව්ධන අිකොිය ිි් පිංර ි්ොේශ 
අවශය යැි ීරණය කරු ැබන අොනු් ියොකොරක්.

XXXIV. නොගික ංංව්ධන අිකොිො� ූික ංැැු් ිරොකරණය් ැබොගා ුු අව්ාො:

ො�ොරුව  නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ කැොීකරණ ංැැැ්�ට අුව ිො�ෂොය් නොගික 
ංංව්ධන අිකොිො� ිරු� ංාිකය් ැබොගා ුුයැි ංඳා් කර ඇි �ොිාය්ට 
අ�ාරව පාා අව්ාොවැ ංංව්ධන බැපර ැබොගැී�ට ොපර නොගික ංංව්ධන 
අිකොිොය් ූික ංැැු් ිරොකරණය් ැබොගා ුුය.

A. �ධය� පිංර අිකොිය ිි් ජොික පොිංික පනා යටෝ අංක 1533/16 දරණ 
2008.01.25 ිනැි අිිො�ෂ ගැං� පරය �ි් රකොශයට ප්කර ඇි ංංව්ධන 
ව්ීකරණො� “A”, “B” ාො “C” යටාට ගැොනන ංංව්ධන කටුු ංඳාො.

B. ංාොිපාය ංංව්ධන කටුු ංඳාො.
C. ුරකාන ුුු ඉිිී� ංඳාො.
D. නොගික ංංව්ධන අිකොිය ිි් ංංව්ධන කටුු ංඳාො අවංර ොදු ැබන 

කැොපය්ි පව්නො පා්ි් ංංව්ධනය ංඳාො ඉ�ැො ිිු ැබන අව්ාොවැ.
E. ව්ග ීට් 10,000 කට වැි වොිජ ොගොඩනැිි ඉිිීෝී,
F. ොපෞේගික පොං� , ොපෞේගික ොරෝා� ංා ොපෞේගික උපකොරක ප්ි 

(කැොිකරණො� ොකෝ ංඳා් ුවද ුික ංැැු් ි්ොේශ ැබො ී� ්ාොීය ිිී� 
ංැකො ීරණය ිීෝ අිිය නොගික ංංව්ධන අිකොිය ංු ො�. )

G. දැ්ී් ුවු ංිිී� ංඳාො.(A ාො  B �ෝග ොදපං)
H. නගර �ංං්ි ංා රො�ශ �ෝගවැ ්�ොරක ඉිිීෝී.
I. ිො�ෂ වයොපෘි ගණයට අය්වන ංංව්ධන කටුු ංඳාො.
J. ඉාා අව්ාොව්ට අදොා ොනොවන, නොගික ංංව්ධන අිකොිය ිි් ූික ංැැු් 

ිරොකරණ ංාිකය් අවශය යැි ීරණය කරු ැබන අොනු් ියොකොරක්.

07 වන ාි්ො�දය
ංංව්ධන කංාප ාා 
කංාිකරණ ිය�ංා

ංැැු් රොේශය ංඳාො ූ 
ොාොු ාැොිාරණ ිය�තො
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7.5. ජැොිත රොේශ ංඳාො ොාොු ිය�තො

• ජැොිුා රොේශවැ  ොගොඩනැිි ඉිිීෝී ඉඩෝ පාි් ¼ ් ොාෝ 4mක ුර් ය්ොන් 
අු අගය  ජැ ූැොරය රො�ශ �ෝගො� ිට ොපොනන ආකොරොය් ිවෘා අවකොශය් ොැං 
පව්වොොගන යො ුුය. රො�ශ �ෝගය ජැොිුා රොේශවැ ි් කැබි ිිපය් ඇිිට 
ංංව්ධනය ිීෝී ංැැු් කිු ීරණය ාො පනවු ැබන ොකෝොේිවැට අුව  කටුු 
කැ ු ුය. එෝ ොනො�ැි අව්ාොවැ ජැොිුා රොේශවැට �ොි්වන ි ් කැබිවැ ු ුණා 
පාැ 6m ොාෝ අු ඉඩ් ංඳාො ොගොඩනැිි ංැැැ්ෝ ි් �ාැ ුි් අදොා ජැ ූැොරය 
ද්ශනයට බොධො ොනොවන පිි 3m අව� පාැි් ු්ාව ි් �ාො� ංැැු් ඉිිප් කැ 
ුුය.

• ජැ ූැොරයකට යොව ය් ඉඩ් ොකොටං් ිිට්ෝන්, එ� ඉඩ් අු�ැිො�ී ොව් කරන 
ිවෘා ඉඩකඩ �ොිාො කරි් එ� ජැ ූැොරවැට ාඟොී, �ාජනාොවට එ� ිවෘා ඉඩකඩ 
�ොිායට  ඉඩ ැබොොදි න් ංා ජැ ූැොර ද්ශනයට  ඉඩ ැබො ොදි න්, ංංව්ධන කටුු 
ිිගැ්ී� ංඳාො  අ�ාර 10% ොගි් අුපොාය් ැබො ොදු ැැො�.

• ජැොිුා රොේශවැ ොගොඩනැිි ඉිිීෝී ජැොශයට ුුණැො ිිි පැි ොපු� ඉිි 
ොපු� ො�් ංැැු් කැුු අාර , ොගොඩනැි�ැ ාො ජැොශයට �ොි්ව ි ිි ඉඩ් ොකොට් 
ූ ද්ශනය කැුුය. 

• ජැොිුා ියු� ඉිිී් ංඳාො අපජැ කා�ණොකරණ ංැැැ්�් ඉිිප් කර, �ධය� 
පිංර අිකොිො� ි්ොේශවැට අුව අප ජැ කා�නොකරණය කා ුු ය.

• ජැොර ආිාව ඉිිප් කරු ැබන ොගොඩනැිි ංැැු්වැී  ූද්ශන ංැැැ්�් ං�ඟ 
ංැැු් ඉිිප් කා ුු ය.

• ජැ ූ ැොරය ආිාව ි ු කරු ැබන ංංව්ධන කටුුවැී අවට පිංරය ාො ගැැොපන ොැං 
ොගොඩනැිි ඉිකා ුුය. ො�ිී ොගොඩනැි�ොැි  ව්ණය, ොගොඩනැිි ංඳාො ොයොදො 
ග්නො අුරවය (පරොව්ානය ොනොවන අුරවය) ොයොදො ගැී�ට කටුු කා ුු ය.

• ංංව්ධන ංැැැ්� �ි් ොා්ි් ආීාව ාුනො ග් වයොපෘි ංා දැනට�් ංංව්ධනය 
කර ඇි වයොපෘි ාැර අොනු් ි යු� පා් ි ් ාො ු ුු ඉඩ්, ජැ ැඳු් ාො ජැ පොැන 
රොේශ බ්නොිර පාෝ ොා් ි් කා�නොකරණ ංැැැ්�ට අුූැ ිය ුුය.

• ංො�ු ොාෝ වොිජ ොගොඩනැිි වි් ං්ූ්ණොය් ොාෝ රධොන වශොය් ංංු්ා වන ය් 
ීිය් ං්බ්ධොය් වන ිට ොගොඩනැි�ො�  ුුණා පැ්ොා් අිකොිය  ිි් ිය� 
කරු ැබන  ැ්ෂණවි් ංා පාි් ු් ොපොු  ආු්ු ො�ිය් ුුණා ොදපං �ොි� 
ද්වො ංංව්ධනය කාාැි පිි උපි� �ා� 4 කට ී�ොවන ොැං  අිකොිො� ිය�ය පිි 
ඉිිප් කා ුු අාර, එවැි අව්ාොවකී අොනු් ිය�ාො ාො අවශයාොවය් ිි� 
ිීෝ බැය අිකොිය ංුය. 

• �ා නගර ං�ො බැ ී�ොො� රධොන රො�ශ �ෝග වැට ාො ජැොිුා � රොේශවැට �ොි්වන 
ියු ොගොඩනැිිවැ ුුනා ොකොට් ව්ණ ගැ්ීෝී පරොව්ානය ොනොවන ැො පැාැි 
ව්ණ ප�ණ් ොයොදො ගා ුු ය.

07 වන ාි්ො�දය
ංංව්ධන කංාප ාා 

කංාිකරණ ිය�ංා

ජැොිත රොේශ ංඳාො 
ොාොු ිය�තො
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• ො�� රොේශය ුා ිිි ිො�ෂ ංංව්ධන වයොපෘි ංා ිො�ෂ ංංව්ධන රොේශ ංඳාො එ� 
රොේශවැට ංා වයොපෘිවැට ාු්වොී ඇි ිය�ාො බැපැවැ්ො�.  (ොබො�ොගොඩ ගඟ 
ිය�ාො, ුනොව කැු ිය�ාො  ) 

• ො�� ංැැු් කැොප ුා ොවන් රජො� ආයාන �ි් ිු් කරන ැද  අණපන්, ගැං� 
ිො�දන ාො ාරො�ා  ාවුරට් බැපැවැ්ො�. 

• ො�� ංැැු් රොේශය ුා පවින ුරොිදයෝ�ක විනොක�් ඇි ොගොඩනැිි ංා ්ාොන 
ංංර්ෂණය ිී�ට්, නීකරණය ංඳාො අවශයාොවය් ඇිව්ෝ න්, නොගික 
ංංව්ධන අිකොිො� රධොන්වොය් ංා අදොා ආයානවැ ිොයෝජනොය් කිුව් 
ිිුවො එි ි්ොේශය්ට අුූැ ිය ුුය. 

• ංැැු් රොේශොයි රධොන රො�ශ �ෝග ාො ජැොීුා ඉඩ�වැට �ොි්වන ඉඩ් 
ංඳාොඉිකරන �ොි් ාො�ප ංඳාො අවංර ැබො ොනොොදන අාර, රො�ශ �ෝග ංා ජැොරය 
අාර ිී්ෂණයට බොධොවන පිි ිිු ඉිිී�කට අවංර ොදු ොනොැැො�.

• ංැැු් රොේශය ුා ිිි අු ආදොය් ජනොවොං ංඳාො ොගොඩනැිි ිය�ාො ිි� ිීෝ 
ාො ීරණය ිීෝ බැය අිකොිය ංුය.

07 වන ාි්ො�දය
ංංව්ධන කංාප ාා 
කංාිකරණ ිය�ංා

ජැොිත රොේශ ංඳාො 
ොාොු ිය�තො
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ාැොීාරණ ිය�තො

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්ො�ි ොයෝිා කැොීකරණ ංැැැ්� �ි් ාුනො ගු ැැූ ංංව්ධන 
කැොප 6 ංඳාො බැපැවැ්ොවු ැබන කැොප ිය�ාො පාි් ි්ාර කර ද්වො ඇා.

8.1. අි ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

අ කලාප ි�වාා� ේාා කලාප� ේාාාුව ාගාේ�ි වාිජ  හා ආ�ාික කාුු සඳහා 
රුා්ව� ේවා කලාප� ේලස සංව�යා�ා අාුු ේකේ�. එිී 
ේාා කලාප� අි ඝා්ව ාාගික පිසා�් ේලස ේගාඩාැීාා 
අේ්්ිා අාා, ේාාාුව සංව�යා සැලැ්ේාි ි�ු සංව�යා කලාප 
අුි් වැිා ි් ක්ි ආවාණ අුාැි�් ලබා ේො කලාප� 
වශේ�් ෙ හැි්ි� හැක. ාවෙ ේාා කලාපේ�ි කලාප සංුණක� 
අේාු් කලාප ි�්ලා සාේ්්ෂව ඉහලා අග� ගු ලබා අාා 
එාි් කලාප� ුළ 2030 ව�ෂ� වා ිා ඉහල සංව�ිා ූි 
රාාණ�් ඇි ිීාා අේ්්ෂා කාු ලබි.

ආ කලාප ාාි්  (ූ ා්ඩාංක) ඇුු් අංක 14 ි ේවා ඇා

ඇ කලාප සංුණක� 2.5

ඈ අුාා උස ීාාව A ,B හා C ආකෘි අුව 

ඉ අුාා ි් ක්ි ආවාණ� ේ්වාික 65% 
ේ්වාික ේාාවා 80%
අයයාපා / ේාෝහ් 50%

ඊ කලාප�ා අොළේපාු ි�ා�් • ේාා කලාපේ�  සංව�යා කාුු ිු ිීේ්ී ිි් ුව් ේ්වා 
අාාායාංශේ�  ිාු් සහික�් ලබා ගා ුුි . 

• ව�ග ීා� 3000ා වැි ේ්වාික ේාාවා ාාිාා සඳහා හා 
ව�ග ීා� 1000ා වැි ේ්වාික ාාිා සඳහා ායයා පිසා 
අිකාිේ� අුාැි� ලබා ගා ුු�

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

අි ඝන්ව ි� 
ංංව්ධන ාැොාය
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වා
ි

ජ

ුිි ේවළඳසැ් 500

සා්ු සංී�ණ 500

බු ාහ් වාහා ාැවැ්ීා 1000

ි්ලා  ේවළඳසැ් 150

අව්හ් 150

ඔුස් 150

ිිගැීේ් උ්සව ශාලාව 1000

පාිේාෝික ේ්වා ායය්ාාා 150

අවාංගලය ශාලා 300

අවාංගලය උ්සව ශාලා 1000

ේගාඩාැිි රවය ිුු් ේවළඳසැ් 500

ඉ්යා ිාු්හ් (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් ඇුළා අවසා ාැා) 1000

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා  වාහා ේ්වා ායය්ාාා (ාගා ායයේ� ිා ීා� 
500 ් ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා සා්ු සංී�ණ (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් 
ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ගෑ් ්ාාා සහ ිුි ආේාෝපණ ායය්ාාා 750

ිවෘා ාාගාල 250

ිවෘා ේවළඳේපාල 500

රෙ�ශාාගාා 300

ේාාග 500

ගබඩා 1000

ගෘහ ාා්ඩ ේවළෙසැ් 350

ේ්
වා

ික

ේ්වාික 150

ිල ිවාස / ේ්වක ිල ිවාස 150

වැිිි / ආබාිා ිවාස 1000

ළාා ිවාස 500

ළාා ආා්ෂණ ායය්ාාා 500

ේ්වාිකාගාා 150

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

අි ඝන්ව ි� 
ංංව්ධන ාැොාය
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ේස
ෞා

ය�

ේාෝහ් 1000

ෛවෙය රිකාා ායය්ාාා 250

ෛවෙය උපේේශා ේ්වා ායය්ාාා 500

ළාා හා ාාාෘ සා�ා 500

පු ෛවෙය  සා�ා සහ රිකාා ායය්ාාා� 250

පු ේාෝහල 500

ෛවෙය ාසා�ාාගාා 150

ආු�ේ�ෙ ෛවෙය ායය්ාාා 250

අය
යා

පි
ක

ු් ළාාි� සංව�යා ායය්ාාා 500

ුේගික උපකාාක ප්ි (අි 20 ක ාා�ග රේ�ශ�් ිේ් ා් පාි) 500

වෘ්ී� ුුු ායය්ාාා 1000

කලා�ාා / ාංගා�ාා 1000

උස් අයයාපා ආ�ාා 4000

ආ
�ා

ා

බැංු, ා්ෂණ සහ ූලය ආ�ාා 300

කා��ාල 150

කා��ාල සංී�ණ� 500

වෘ්ී� කා��ාල� 150

සා
ාජ

 ේ
්ව

ා ස
හ

 
ේප

ාු
 ප

හ
ුක

්

රජා සංව�යා ායය්ාාා 150

සාාජ හා සං්කෘික ායය්ාාා 1000

රවණාගාා සහ ස්ා්රණ ශාලා 1000

ු්ාකාල 150

ුාු්ාාපා ායය්ාාා 500

සං
ාා

ාක

ිවාු ිේ්ාා 300

අු්ා්ේ� ිවාස 150

ාවාාැ් 150

සංාාාක ේහෝා් 500

ාගා ේහෝා් 500

සංාාාක ේාාාුු ායය්ාාා 150

කබාාා ේහෝා් 500

පංා ක�ා ායය්ාාා  250

08 වන ාි්ො�දය
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අි ඝන්ව ි� 
ංංව්ධන ාැොාය



193

භොිතය් අවංර ැ් භොිතය් අව� ඉා් ර�ොණය (ව. ි)

ි
්ප

ාෙ
ා

 ක
�ා

ා්
ා

ආහාා සහ ීා ව�ග  (ා්පැ් ේාාාැිව) 500

කඩොි ි්පාො� සහ ුරණ ආිා ක�ාා්ා 500

ඇඟු් ක්හල 500

රිාීකාණ ක�ාා්ා� 1000

ගෘහ්ා ක�ාා්ා 150

ී බු ි්පාො ආිා ක�ාා්ා 500

පිසා ිාකාී ුඩා පිාාණ ක�ාා්ා 500

ේ්
වා

 ක
�ා

ා්
ා

වාහා ේ්වා ායය්ාාා 1000

වාහා අු්වැි�ා ායය්ාාා / ී්ා ගැ්ීේ්  ායය්ාාා 500

ේාි ේසෝො / ඇු් ිිිු කාා ්ාාා 150

ඇඹු් ේාෝල 250

ිෙු් උපකාණ අු්වැි�ා ායය්ාාා 150

ුී ාා වාහා ේ්වා 250

ිේ
�ක

 ස
හ

 ි
ේා

ෝෙ
 ක

ාු
ු

ගෘහ්ා ීඩා ායය්ාාා 500

ාගහ් 500

සාාජ ශාලා 500

කලාගාා / ේකෞුකාගාා 500

එිාහ් ාඟහල 2000

එිාහ් ේ�ෝගයාා ායය්ාාා / වයා�ාා ශාලාව 500

ිාාාහ් 500

උෙයාා
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8.2. අු ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

(a) කලාප ි�වාා� ව්ා් ූි පිේාෝජා ාාාව අුව ේාා කලාප� ුළ ක�ාා්ා 
කාුු සඳහා සැලි� ුු ූි රේේශ�් ේව් ව ඇා. එා ක�ාා්ා 
ාි් උ්පාිා අපරවය ිි ිිපහුවි් ේාාාව  පාිසික සංේ�ී 
රේේශ�් වා ේබා්ේගාඩ ේා්ි් පේයි� ේවා ඍුව සහ ේවා් 
ඇළ ාා�ග හා කාු පේයි ඔ්ේ් ුො හිු ලැීේා් ඉහල පාිසික 
ුෂණ�් ිු කාු ලබා බව හුාා ගා හැි ේ�. එේහි් ේාා 
කලාප� සඳහා කලාප ි�ාාා හු්වා ීේ්ී පාිසික ුෂණ� අවා 
ිීා සඳහා ිේ්ෂ අවයාා�් ේ�ාු කාු ලබා අාා එි ී රුා 
ාාිාාව වශේ�් ේ්වාික ාාිාා ිි ග්වු ඇා.

(b) කලාප ාාි්  (ූ ා්ඩාංක) ඇුු් අංක 15 ි ේවා ඇා

(c) කලාප සංුණක� 1.75

(d) අුාා උස ීාාව A ,B හා C ආකෘි අුව

(e) අුාා ි් ක්ි ආවාණ� ේ්වාික 60% 
ේ්වාික ේාාවා 60%

(f) කලාප�ා අොළේපාු ි�ා�් ේාා කලාපේ�  සංව�යා කාුු ිු ිීේ්ී,

• ේාා කලාපේ�  සංව�යා කාුු ිු ිීේ්ී ිි් ුව් ේ්වා 
අාාායාංශේ�  ිාු් සහික�් ලබා ගා ුුි . 

• ව�ග ීා� 300ා වැි ේ්වාික ේාාවා ාාිාා සඳහා හා 
ේ්වාික ව�ග ීා� 1000 ා වැි ාාිා සඳහා  ායයා පිසා 
අිකාිේ� අුාැි� ලබා ගා ුු�.
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වා
ි

ජ

ුිි ේවළඳසැ් 500

සා්ු සංී�ණ / සංී�ණ� 500

බු ාහ් වාහා ාැවැ්ීා 1000

ි්ලා  ේවළඳසැ් 150

අව්හ් 150

ඔුස් 150

ිිගැීේ් උ්සව ශාලාව 1000

පාිේාෝික ේ්වා ායය්ාාා 150

අවාංගලය ශාලා 300

අවාංගලය උ්සව ශාලා 1000

ේගාඩාැිි රවය ිුු් ේවළඳසැ් 500

ඉ්යා ිාු්හ් (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් ඇුළා අවසා ාැා) 1000

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා  වාහා ේ්වා ායය්ාාා (ාගා ායයේ� ිා ීා� 
500 ් ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා සා්ු සංී�ණ (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් 
ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ගෑ් ්ාාා සහ ිුි ආේාෝපණ ායය්ාාා 750

ිවෘා ාාගාල 250

ිවෘා ේවළඳේපාල 500

රෙ�ශාාගාා 300

ේාාග 500 

ගබඩා 1000

ගෘහ ාා්ඩ ේවළෙසැ් 350

ේ්
වා

ික

ේ්වාික 150

ිල ිවාස / ේ්වක ිල ිවාස 150

වැිිි / ආබාිා ිවාස 1000

ළාා ිවාස 500

ළාා ආා්ෂණ ායය්ාාා 500

150
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භොිතය් අවංර ැ් භොිතය් අව� ඉා් ර�ොණය (ව. ි)

ේස
ෞා

ය�

ේාෝහ් 1000

ෛවෙය රිකාා ායය්ාාා 250

ෛවෙය උපේේශා ේ්වා ායය්ාාා 500

ළාා හා ාාාෘ සා�ා 500

පු ෛවෙය  සා�ා සහ රිකාා ායය්ාාා� 250

පු ේාෝහල 500

ෛවෙය ාසා�ාාගාා 150

ආු�ේ�ෙ ෛවෙය ායය්ාාා 250

අය
යා

පි
ක

ු් ළාාි� සංව�යා ායය්ාාා 500

රාාික පාස් 2000

ේිික පාස් 8000

ාෘි� පාස් 8000

ුේගික උපකාාක ප්ි (අි 20 ක ාා�ග රේ�ශ�් ිේ් ා් පාි) 500

වෘ්ී� ුුු ායය්ාාා 1000

කලා�ාා / ාංගා�ාා 1000

උස් අයයාපා ආ�ාා 4000

ආ
�ා

ා

බැංු, ා්ෂණ සහ ූලය ආ�ාා 300

කා��ාල 150

කා��ාල සංී�ණ� 500

වෘ්ී� කා��ාල� 150

සා
ාජ

 ේ
්ව

ා ස
හ

 
ේප

ාු
 ප

හ
ුක

්

රජා සංව�යා ායය්ාාා 150

සාාජ හා සං්කෘික ායය්ාාා 1000

රවණාගාා සහ ස්ා්රණ ශාලා 1000

ු්ාකාල 150

ුාු්ාාපා ායය්ාාා 500
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සං
ාා

ාක

ිවාු ිේ්ාා 300

අු්ා්ේ� ිවාස 150

ාවාාැ් 150

සංාාාක ේහෝා් 500

ාගා ේහෝා් 500

සංාාාක ේාාාුු ායය්ාාා 150

කබාාා ේහෝා් 500

පංා ක�ා ායය්ාාා  250

ි
්ප

ාෙ
ා

 ක
�ා

ා්
ා

ආහාා සහ ීා ව�ග  (ා්පැ් ේාාාැිව) 500

කඩොි ි්පාො� සහ ුරණ ආිා ක�ාා්ා 500

ඇඟු් ක්හල 500

රිාීකාණ ක�ාා්ා� 1000

ගෘහ්ා ක�ාා්ා 150

ී බු ි්පාො ආිා ක�ාා්ා 500

පිසා ිාකාී ුඩා පිාාණ ක�ාා්ා 500

ේ්
වා

 ක
�ා

ා්
ා

වාහා ේ්වා ායය්ාාා 1000

වාහා අු්වැි�ා ායය්ාාා / ී්ා ගැ්ීේ්  ායය්ාාා 500

ේාි ේසෝො / ඇු් ිිිු කාා ්ාාා 150

ඇඹු් ේාෝල 250

ිෙු් උපකාණ අු්වැි�ා ායය්ාාා 150

ුී ාා වාහා ේ්වා 250

ිේ
�ක

 ස
හ

 ි
ේා

ෝෙ
 ක

ාු
ු

ගෘහ්ා ීඩා ායය්ාාා 500

ාගහ් 500

සාාජ ශාලා 500

කලාගාා / ේකෞුකාගාා 500

එිාහ් ාඟහල 2000

එිාහ් ේ�ෝගයාා ායය්ාාා / වයා�ාා ශාලාව 500

ිාාාහ් 500

උෙයාා

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

අු ඝන්ව ි� 
ංංව්ධන ාැොාය
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8.3. අි ඝන්ව ාිත ෝවොිා ාැොාය

(a) කලාප ි�වාා� ුාාව කලුව ේ්්ර කා ගිි් එ� සංා්ෂණ� ිීාා  හැි 
අුි් ේ්වාික කලාප�් ේලස සංව�යා�ා අාුු කාි. එිී 
ේගාඩාැිි ඝා්ව� ඉහළ අග�ි් ුුව පව්වා ගැීාා 
අේ්්ිා අාාා රේේශේ� හිා ඝා්ව�ෙ ඉහළ අග�ි් පව්වා 
ගැීාා අේ්්ෂා කාු ලබි.  ඒ අුව ඉහල හිා ඝා්ව�් සහ 
ේගාඩාැිි ඝා්ව�් පව්වා ගැීා සඳහා ිා් සංව�යා වලා 
සාේ්්ෂව රේේශේ� ඉඩ් අු ේබු් ීාා කාි් ිා් සංව�යා ිි 
ගැ්ීාා අෙහ් කාු ලබා අාා කලාපේ� රුා ාාිාාව ේලස 
ේ්වාික ාාිා� හු්වු ලබි.

ාවෙ ුාාව කලුව ආිා සංව�යා� ි�ාාා� සඳහා සහ හිා 
ඝා්ව� ඉහල ාැංීා සඳහා කලු ඉුේ� ිා ීාා 8 ේවා රේේශ� 
ා්ිා� ේලසාෙ ීාා 8 ිා ීාා 30් ේවා රේේශ� ා්ිා 
රව�යා රේේශ� ේලසාෙ සැලු් ිු කාු ඇා.

(b) කලාප ාාි්  (ූ ා්ඩාංක) ඇුු් අංක 16 ි ේවා ඇා

(c) කලාප සංුණක� ීාා  0-8 ේවා කලාප සංුණක� 0
ීාා 8-30 ේවා කලාප සංුණක� බලපාු ේාාලැේ්
ීාා 30ා වැි කලාප සංුණක� 2.0
කලාප සංුණක සැලැ්ේාි හුාා ේගා ඇි ි�ු කලු,  
ේා්ි්/වුුි්, ඇළ ාා�ග හා ේවා් ජල ුලාර සඳහා කලාප 
සංුණක� 0 ේ�.

(d) අුාා උස ීාාව කලු ා්ිා� ුළ (ීාා 0-8 ේවා) ිිු ඉි ිීා් සඳහා අවසා 
ලබා ේෙු ේාාලැේ්.

ීාා 8-30 ේවා උපිා ේගාඩාැිි උස ීාා 9 ේහෝ ි් ාහල සහ 
ාව් ාහ් එක් (G+1) සඳහා අවසා ලබා ේෙු ලැේ්.

(e) අුාා ි් ක්ි ආවාණ� ුාාව කලු ා්ිා රව�යා රේේශ� ුළ ි�ු ාාිාා සඳහා ි් 
ක්ි ආවාණ� 50% ේ�.

ීාා 30 ිා කලාප ා්ඩාංක ාාි් ේවා රේේශ�්ි ේ්වාික 
ාාිාා සඳහා ි් ක්ි ආවාණ� 65% සහ ේ්වාික ේාාවා ාාිාා 
සඳහා ි් ක්ි ආවාණ� 65% ේලස වු ඇා.

(f) කලාප�ා අොළේපාු ි�ා�් • ේාා කලාපේ� සංව�යා� කාුු ිුිීේ්ී ායයා පිසා 
අිකාි�, ේවාළ සංා්ෂණ ේෙපා�ාේ්්ුව සහ ු්ි� 
ේෙපා�ාේ්්ුව �ා ආ�ාා�්ේග් ිාු්  සහික  ලබා 
ගා ුු�.

• ේගාඩාැිි ආවාණ� ේාාවා රේේශ හිා ආවාණ�් සිාව 
පව්වා ගා ුු�. 

08 වන ාි්ො�දය
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වා
ි

ජ

ුිි ේවළඳසැ් 500

සා්ු සංී�ණ 500

බු ාහ් වාහා ාැවැ්ීා 1000

ි්ලා  ේවළඳසැ් 150

අව්හ් 150

ඔුස් 150

ිිගැීේ් උ්සව ශාලාව 1000

පාිේාෝික ේ්වා ායය්ාාා 150

අවාංගලය ශාලා 300

අවාංගලය උ්සව ශාලා (Parlor) 1000

ේගාඩාැිි රවය ිුු් ේවළඳසැ් 500

ඉ්යා ිාු්හ් (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් ඇුළා අවසා ාැා) 1000

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා  වාහා ේ්වා ායය්ාාා (ාගා ායයේ� ිා ීා� 
500 ් ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා සා්ු සංී�ණ (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් 
ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ගෑ් ්ාාා සහ ිුි ආේාෝපණ ායය්ාාා 750

ිවෘා ාාගාල 250

ිවෘා ේවළඳේපාල 500

රෙ�ශාාගාා 300

ේාාග 500 

ගබඩා 1000

ගෘහ ාා්ඩ ේවළෙසැ් 350

ේ්
වා

ික

ේ්වාික 150

ිල ිවාස / ේ්වක ිල ිවාස 150

වැිිි / ආබාිා ිවාස 1000

ළාා ිවාස 500

ළාා ආා්ෂණ ායය්ාාා 500

ේ්වාිකාගාා 150

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

අි ඝන්ව ාිත 
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භොිතය් අවංර ැ් භොිතය් අව� ඉා් ර�ොණය (ව. ි)

ේස
ෞා

ය�

ේාෝහ් 1000

ෛවෙය රිකාා ායය්ාාා 250

ෛවෙය උපේේශා ේ්වා ායය්ාාා 500

ළාා හා ාාාෘ සා�ා 500

පු ෛවෙය  සා�ා සහ රිකාා ායය්ාාා� 250

පු ේාෝහල 500

ෛවෙය ාසා�ාාගාා 150

ආු�ේ�ෙ ෛවෙය ායය්ාාා 250

අය
යා

පි
ක

ු් ළාාි� සංව�යා ායය්ාාා 500

රාාික පාස් 2000

ේිික පාස් 8000

ාෘි� පාස් 8000

ුේගික උපකාාක ප්ි (අි 20 ක ාා�ග රේ�ශ�් ිේ් ා් පාි) 500

වෘ්ී� ුුු ායය්ාාා 1000

කලා�ාා  / ාංගා�ාා 1000

ආ
�ා

ා

බැංු, ා්ෂණ සහ ූලය ආ�ාා 300

කා��ාල 150

කා��ාල සංී�ණ� 500

වෘ්ී� කා��ාල� 150

සා
ාජ

 ේ
්ව

ා ස
හ

 ේ
පා

ු 
පහ

ුක
්

රජා සංව�යා ායය්ාාා 150

සාාජ හා සං්කෘික ායය්ාාා 1000

රවණාගාා සහ ස්ා්රණ ශාලා 1000

ු්ාකාල 150

ුාු්ාාපා ායය්ාාා 500

සං
ාා

ාක

ිවාු ිේ්ාා 300

අු්ා්ේ� ිවාස 150

ාවාාැ් 150

සංාාාක ේහෝා් 500

ාගා ේහෝා් 500

සංාාාක ේාාාුු ායය්ාාා 150

කබාාා ේහෝා් 500

පංා ක�ා ායය්ාාා  250
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ි
්ප

ාෙ
ා

 
ක

�ා
ා්

ා පිසා ිාකාී ුඩා පිාාණ ක�ාා්ා 500

ේ්
වා

 ක
�ා

ා්
ා

වාහා ේ්වා ායය්ාාා 1000

වාහා අු්වැි�ා ායය්ාාා / ී්ා ගැ්ීේ්  ායය්ාාා 500

ේාි ේසෝො / ඇු් ිිිු කාා ්ාාා 150

ඇඹු් ේාෝල 250

ිෙු් උපකාණ අු්වැි�ා ායය්ාාා 150

ුී ාා වාහා ේ්වා 250

ිේ
�ක

 ස
හ

 ි
ේා

ෝෙ
 ක

ාු
ු

ගෘහ්ා ීඩා ායය්ාාා 500

ාගහ් 500

සාාජ ශාලා 500

කලාගාා / ේකෞුකාගාා 500

එිාහ් ාඟහල 2000

එිාහ් ේ�ෝගයාා ායය්ාාා / වයා�ාා ශාලාව 500

ිාාාහ් 500

උෙයාා

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

අි ඝන්ව ාිත 
ෝවොිා ාැොාය
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8.4. අු ඝන්ව ෝවොිා ාැොාය

(a) කලාප ි�වාා� ේාා කලාප� ුි-ුළං ා්්ව සඳහා අවොා් කලාප�් වා බැි් 
කලාපේ�ි සංව�යා ඝා්ව� අු අග�ි් පව්වා ගැීාා 
අේ්්ෂා කාු ලබි. කලාපේ�ි ්වාාික ිිුා සලකි් එ� 
සංාාාක ආක�ෂණ� සිා රේේශ�් ේලස සංව�යා� ිීේ්ී, 
කලාපේ�ි ිේ්ිා ිිීා් ේලස හුාා ග් ාැේගාිා ාාිා වා 
ේබා්ේගාඩ ගංගාව හා බාිා ාාිා වා ුුු ේවාළ එක එ්ේ් 
ෙ�ශා� වා ෘශය රේ�ශ ේකාිේඩෝ 4් (ුණව�යාාාාා පාා , 
සාාජවාී ිවහ් ේපේෙස , ි.එ්.ී. ීි් ාාවා , ාහව්ා පාා ) 
ේ�ෝිා අාා එා ේකාිේඩෝ ේෙපස ිු කාා සංව�යා කාුු සඳහා  
පහා ිේ්ිා ි�ාාා අුව කාුු කල ුු ේ�.

I. ෘශය රේ�ශ ේකාිේඩෝ ේෙපස හා පාා  ායයේ�ි ග් වැු ාා�ග 
ේලස සංව�යා� ිීා. 

II. පාා ායයේ� ිා ීාා 9 බැි් ේෙපසා ේගාඩාැිි ීාාව් 
පාවු ලබා අාා එා ේගාඩාැිි ිාාව ුළ ිිු ඉි ිීා් 
සඳහා අවසා ේෙු ේාාලැේ්. 

III. ාාිා ආා්ෂා ිීා සඳහා ෙැ් වැා් ලබා ේො අාා රේ�ශ 
ාා�ගේ� ායයේ� ිා ීාා 9 ක රාාණ�් ේාා ාා�ග� සඳහා 
අ්ප් කා ගැීාා ි�ිා�.

(b) කලාප ාාි්  (ූ ා්ඩාංක) ඇුු් අංක 17 ි ේවා ඇා

(c) කලාප සංුණක� 1.5

(d) අුාා උස ීාාව A ,B හා C ආකෘි අුව

(e) අුාා ි් ක්ි ආවාණ� ි�ු ාාිාා සඳහා 60%

(f) කලාප�ා අොළේපාු ි�ා�් • ේාා කලාපේ� සංව�යා කාුු ිු ිීේ්ී ායයා පිසා 
අිකාි�, ේවාළ සංා්ෂණ ේෙපා�ාේ්්ුව, ිි් ආා්ෂක 
ේෙපා�ාේ්්ුව සහ ු්ි� ේෙපා�ාේ්්ුව �ා 
ආ�ා�්ේග් අුාැි� ලබා ගා ුු�. 

• ේාා කලාප� ්වාාික ුළං කේපා්ල් ේලස ි�ාකාා බැි් 
ේගාඩාැිි වහල හා අේාු් ඉි ිී් ුළං ා්්ව සඳහා 
ඔේාා්ු ේො බවා වූහා්ාක ඉංිේ්ු සහික සාග 
ේගාඩාැිි සැලු් ඉිිප් කල ුු ේ�.

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

අු ඝන්ව 
ෝවොිා ාැොාය
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භොිතය් අවංර ැ් භොිතය් අව� ඉා් ර�ොණය (ව. ි)

වා
ි

ජ

ුිි ේවළඳසැ් 500

සා්ු සංී�ණ 500

බු ාහ් වාහා ාැවැ්ීා 1000

ි්ලා  ේවළඳසැ් 150

අව්හ් 150

ඔුස් 150

ිිගැීේ්  උ්සව ශාලාව 1000

පාිේාෝික ේ්වා ායය්ාාා 150

ඉ්යා ිාු්හ් (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් ඇුළා අවසා ාැා) 1000

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා සා්ු සංී�ණ (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් 
ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ගෑ් ්ාාා සහ ිුි ආේාෝපණ ායය්ාාා 750

ිවෘා ාාගාල 250

රෙ�ශාාගාා 300

ගෘහ ාා්ඩ ේවළෙසැ් 350

ේ්
වා

ික

ේ්වාික 150

ිල ිවාස / ේ්වක ිල ිවාස 150

වැිිි / ආබාිා ිවාස 1000

ළාා ිවාස 500

ළාා ආා්ෂණ ායය්ාාා 500

ේ්වාිකාගාා 150

ේස
ෞා

ය�

ෛවෙය රිකාා ායය්ාාා 250

ෛවෙය උපේේශා ේ්වා ායය්ාාා 500

ෛවෙය ාසා�ාාගාා 150

ආු�ේ�ෙ ෛවෙය ායය්ාාා 250

අය
යා

පි
ක

ු් ළාාි� සංව�යා ායය්ාාා 500

කලා�ාා  / ාංගා�ාා 1000

උස් අයයාපා ආ�ාා 4000 

ආ
�ා

ා

බැංු, ා්ෂණ සහ ූලය ආ�ාා 300

කා��ාල 150

වෘ්ී� කා��ාල� 150

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

අු ඝන්ව 
ෝවොිා ාැොාය



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

204

භොිතය් අවංර ැ් භොිතය් අව� ඉා් ර�ොණය (ව. ි)

සා
ාජ

 ේ
්ව

ා ස
හ

 ේ
පා

ු 
පහ

ුක
්

රජා සංව�යා ායය්ාාා 150

සාාජ හා සං්කෘික ායය්ාාා 1000

රවණාගාා සහ ස්ා්රණ ශාලා 1000

ු්ාකාල 150

සං
ාා

ාක

ිවාු ිේ්ාා 300

අු්ා්ේ� ිවාස 150

ාවාාැ් 150

සංාාාක ේහෝා් 500

ාගා ේහෝා් 500

සංාාාක ේාාාුු ායය්ාාා 150

කබාාා ේහෝා් 500

පංා ක�ා ායය්ාාා  250

ි
්ප

ාෙ
ා

 
ක

�ා
ා්

ා ී බු ි්පාො ආිා ක�ාා්ා 500

පිසා ිාකාී ුඩා පිාාණ ක�ාා්ා 500

ේ්
වා

  
ක

�ා
ා්

ා

ේාි ේසෝො / ඇු් ිිිු කාා ්ාාා 150

ඇඹු් ේාෝල 150

ුී ාා වාහා ේ්වා 250

ිේ
�ක

 ස
හ

 ි
ේා

ෝෙ
 ක

ාු
ු

ගෘහ්ා ීඩා ායය්ාාා 500

ාගහ් 500

සාාජ ශාලා 500

කලාගාා / ේකෞුකාගාා 500

එිාහ් ාඟහල 2000

එිාහ් ේ�ෝගයාා ායය්ාාා / වයා�ාා ශාලාව 500

ිාාාහ් 500

උෙයාා

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

අු ඝන්ව 
ෝවොිා ාැොාය
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8.5. දැව ආිත ි්ාොදන රව්ධන ාැොාය

(a) කලාප ි�වාා� ේාා කලාප� ුළ වු ක�ාා්ා� රව�යා� ිීේ් අාුි් ේාා 
කලාපේ� පාණ් අුාා ාාිා�් වා ෙැව හා ෙැව ආිා ි්පාො 
ක�ාා්ා ිි ගැ්ීා සඳහා ිේ්ෂ අවයාා� ේ�ාු ේකාා ි�ාාා 
සකසා ඇා. 

ඒ අුව ෙැව ක�ාා්ා කාුු ිි ගැ්ීා සඳහා 80%ක ි් ක්ි 
ආවාණ�් ි�ේේශ කාා අාා, ඒ සඳහා අවශය  අවා ි් රාාණ�  
ප�ා් 20 ේවා අු ේකේ�. ේාා කලාප� ුළ රුා ාාිා� වා වු 
ක�ාා්ා� හැා අේාු් ාාිා�් ිාා කාා අාා, ි්ක්ි 
ආවාණ� 50% ේවා ිාා කාු ඇා.

(b) කලාප ාාි්  (ූ ා්ඩාංක) ඇුු් අංක 18 ි ේවා ඇා

(c) කලාප සංුණක� 1.75

(d) අුාා උස ීාාව A ,B හා C ආකෘි අුව

(e) අුාා ි් ක්ි ආවාණ� ෙැව ක�ාා්ා� ආිා කාුු- 80%
අේාු් - 50%

(f) කලාප�ා අොළේපාු ි�ා�් • ේාා කලාපේ� ේ්වාික ේාාවා සංව�යා කාුු සඳහා  
ායයා පිසා අිකාිේ� අුාැි� ලබා ගා ුුි

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

දැව ආිත ි්ාොදන 
රව්ධන ාැොාය
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භොිතය් අවංර ැ් භොිතය් අව� ඉා් ර�ොණය (ව. ි)

වා
ි

ජ 

ි්ලා ේවළෙසැ් 150

ඔුස් 150

පාිේාෝික ේ්වා ායය්ාාා 150

ගෑ් ්ාාා සහ ිුි ආේාෝපණ ායය්ාාා 750

රෙ�ශාාගාා 300

ගෘහ ාා්ඩ ේවළෙසැ් 350

ේ්
වා

ික

ේ්වාික 150

වැිිි / ආබාිා ිවාස 1000

ආ
�ා

ා

බැංු, ා්ෂණ සහ ූලය ආ�ාා 300

කා��ාල 150

වෘ්ී� කා��ාල� 150

ි
්ප

ාෙ
ා

 ක
�ා

ා්
ා

ගෘහ්ා ක�ාා්ා 150

ී ගබඩා 500

ී බු ි්පාොාගාා 500

ී බු ිිු්  ේවළෙසැ් 500

ී ඉී් ායය්ාාා 500

ී බු ි්පාො ආිා ක�ාා්ා 375

පිසා ිාකාී ුඩා පිාාණ ක�ාා්ා 500

ේ්
වා

 
ක

�ා
ා්

ා ේාි ේසෝො / ඇු් ිිිු කාා ්ාාා 150

ඇඹු් ේාෝල 250

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

දැව ආිත ි්ාොදන 
රව්ධන ාැොාය
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8.6. ො�ෝොගොා ජැොිුා ංංව්ධන ාැොාය

(a) කලාප ි�වාා� ේාා කලාපේ� පාිසික ල්ෂණ හා ූ ිිුා සලකා බැීේා් අාුුව 
අේාු් සංව�යා කලාප�්ා සාේ්්ෂව අු ඝා්ව�ි් ුුව 
සංව�යා� කාු ලබි. ාවෙ ේබා්ේගාඩ ගංගාේ� ජල� ුෂණ� ීා අවා 
කාවා  ගැීා සඳහා ක�ාා්ා ාාිාා ීාා ිීාා අෙහ් කාු ලබා 
අාා හිා ඝා්ව� ුැීාා හා ගංවුා ආපො ා්්ව ාගහාවා 
ගැීාා හැි වා අුි් ේාා කලාප� ුළ සංව�යා� රව�යා� කාු 
ලබි.
 
ඒ අුව ේබා්ේගාඩ ගංගා ඉුේ� ිා ීාා 12් ේවා ා්ිා� ේලස 
හු්වු ලබා අාා ීාා 12 ිා ීාා 36 ේවා රේේශ� ුළ ිුකාු 
ලබා සංව�යා�් උපේ්ාා� 02

(b) කලාප ාාි්  (ූ ා්ඩාංක) ඇුු් අංක 19 ි ේවා ඇා

(c) කලාප සංුණක� ගං ඉුේ� ිා ීාා 12 (0-12)ේවා කලාප සංුණක� 0

ීාා 12 ිා ීාා 36 ේවා කලාප සංුණක� බල ේාාපාු ඇා  

ීාා 36 ිා කලාප ා්ඩාංක ාාි් ේවා කලාප සංුණක� 1.5

කලාප සංුණක සැලැ්ේාි ේවා ඇි ි�ු ේා්ි් සඳහා කලාප 
සංුණක� 0 ේ�.

(d) අුාා උස ීාාව ගං ඉුේ� ිා ීාා 12 ේවා ිිු ඉි ිීා් සඳහා අවසා ලබා ේාාේේ. 

ීාා 12 ිා ීාා 36 ේවා උපේ්ාා අංක 02ේවා ඇි උස ීාාව්ා 
�ා්ව සංව�යා� කල ුු�.

ීාා 36 ිා කලාප ා්ඩාංක ාාි් ේවා කාු ලබා ඉි ිී්  A ,B හා C  
ආකෘි්ා අුුල ි� ුු�. 

(e) අුාා ි් ක්ි ආවාණ� ීාා 12 ිා ීාා 36 ේවා - 65%
ීාා 36 ිා කලාප ා්ඩාංක ාාි් ේවා ේ්වාික ාාිාා සඳහා 65% 
ේ්වාික ේාාවා ාාිාා සඳහා70  %

(f) කලාප�ා අොළේපාු ි�ා�් • ේබා්ේගාඩ ගංගා ඉුේ� ිා ීාා 12  ිා ීාා 36 අාා ිු කාු 
ලබා ව�ග අි 3000 ා වැි  ේ්වාික සංව�යා හා සංව�යා 
කලාප� ුළ අවසා ල් ාාිාා සඳහා ායයා පිසා අිකාිේ� 
ි�ු සහික ලබා ගාුු ේ�. 

• ේාා කලාප� ුළ ඉඩ් වල සංව�යා කාුු වලී ප් කැීා, 
ිාීා ිු ේාාකළ ුු අාා පවිා ූ ිෂාාාවා අුුලව 
ේගාඩාැිි ඉිිී් කල ුු ේ�. 

• ි් ාහල හා ාව් ාහ් ුාකා වඩා වැි ඉිිීා් ිු කාු 
ලබ්ේ් ා් ිි් ුව් ේ්වා අිකාිේ� ිාු් සහික ලබා  
ගා ුු �. 

• කලාප� ුළ කැිකසල හා අපරවය බැහැා ිීේ් ී ේාාාුව ාහ 
ාගා සාාේ� ි�ේේශ හා රාේ�ෙ අුගාා� කල ුු අාා 
ිිේ්්ා ගඟා ේහෝ ගඟ ා්ිා�ා අපරවය බැහැා ිීා  
ේාාකළ ුු�.

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

ො�ෝොගොා ජැොිුා 
ංංව්ධන ාැොාය
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භොිතය් අවංර ැ් භොිතය් අව� ඉා් ර�ොණය (ව. ි)

වා
ි

ජ

ුිි ේවළඳසැ් 500

සා්ු සංී�ණ / සංී�ණ� 500

බු ාහ් වාහා ාැවැ්ීා 1000

ි්ලා  ේවළඳසැ් 150

අව්හ් 150

ඔුස් 150

ිිගැීේ් උ්සව  ශාලා 1000

පාිේාෝික ේ්වා ායය්ාාා 150

ඉ්යා ිාු්හ් (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් ඇුළා අවසා ාැා) 1000

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා වාහා ේ්වා ායය්ාාා (ාගා ායයේ� ිා ීා� 
500 ් ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා සා්ු සංී�ණ (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් 
ඇුළා අවසා ාැා)

1500

ගෑ් ්ාාා සහ ිුි ආේාෝපණ ායය්ාාා 750

ිවෘා ාාගාල 250

ිවෘා ේවළඳේපාල 500

රෙ�ශාාගාා 300

ේාාග 500

ගබඩා 1000

ගෘහ ාා්ඩ ේවළෙසැ් 350

ේ්
වා

ික

ේ්වාික 150

වැිිි / ආබාිා ිවාස 1000

ළාා ිවාස 500

ළාා ආා්ෂණ ායය්ාාා 500

ේ්වාිකාගාා 150

ේස
ෞා

ය� ආු�ේ�ෙ ෛවෙය ායය්ාාා 250

අය
යා

පි
ක ු් ළාාි� සංව�යා ායය්ාාා 500

උස් අයයාපා ආ�ාා 4000

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

ො�ෝොගොා ජැොිුා 
ංංව්ධන ාැොාය
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භොිතය් අවංර ැ් භොිතය් අව� ඉා් ර�ොණය (ව. ි)

ආ
�ා

ා

බැංු, ා්ෂණ සහ ූලය ආ�ාා 300

කා��ාල 150

වෘ්ී� කා��ාල� 150

සා
ාජ

 ේ
්ව

ා ස
හ

 
ේප

ාු
 ප

හ
ුක

්

රජා සංව�යා ායය්ාාා 150

සාාජ හා සං්කෘික ායය්ාාා 1000

රවණාගාා සහ ස්ා්රණ ශාලා 1000

ු්ාකාල 150

ුාු්ාාපා ායය්ාාා 500

සං
ාා

ාක

ිවාු ිේ්ාා 300

අු්ා්ේ� ිවාස 150

ාවාාැ් 150

සංාාාක ේහෝා් 500

ාගා ේහෝා් 500

සංාාාක ේාාාුු ායය්ාාා 150

කබාාා ේහෝා් 500

පංා ක�ා ායය්ාාා  250

ිේ
�ක

 ස
හ

 ි
ේා

ෝෙ
 ක

ාු
ු

ගෘහ්ා ීඩා ායය්ාාා 500

ාගහ් 500

සාාජ ශාලා 500

කලාගාා / ේකෞුකාගාා 500

එිාහ් ාඟහල 2000

එිාහ් ේ�ෝගයාා ායය්ාාා / වයා�ාා ශාලාව 500

ිාාාහ් 500

උෙයාා

08 වන ාි්ො�දය
කංාීකරණ ිය�ංා

ො�ෝොගොා ජැොිුා 
ංංව්ධන ාැොාය
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මයෝිා �ොරග පළල 
මගොඩනැිි ී�ො ාො ර්ිා

වන පි්ෙ�ාය
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9.1. ොයෝිත �ෝග ාළැ 

ො�ොරුව  ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ුි් ංංව්ධනයට ොයෝිා �ෝග රුාාොව අුව කෝඩ 
ගා කරන ැද අාර රුා �ෝග ොැංද P1, ොදවන රුා �ෝග P2 ොැංද, ොාවන රුා �ෝග  P3 �ෝග 
ොැංද ද්වො ඇා.

ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ුි් ංංව්ධනයට ොයෝිත  �ෝග

�ෝග 
රුාතොව �ෝග ැ්ෂණ ාුනො ග්නො ැද �ෝග �ංීු 

ගණන 
ෝවො 
�ංීු

ොයෝිත 
�ෝග 
ාළැ-ීටර

පළු රුා 
ාා�ග P1 
ාා�ග

ාගා�ා ිාා ේවා් 
රයාා ාාගික ේ්්ර 
ිිප�් සාග 
ස්බ්ය වා, ේාෞික 
පළල අි 20 ේහෝ ඊා 
වැි ාා�ග 

TP3 ගාු පාා- ේාාාුව ාව ගාු පාා 
හා පාණ ගාු පාා ස්බ්ය වා 
්ාාාේ� ිා ේාාාුව බුිය රවාහා 
ායය්ාාා� 

6 අොළ ේ�. 36.6

TP4 ේබාුපා පාා- ේබාුපා 
ාංස්ිේ� ිා ගංගාාාා ාා�ග� ේවා

6 අොළ ේ�. 31.7

ේෙවා රුා 
ාා�ග P2 
ාා�ග

ාගා�ා ිාා ේවා් 
ාාගික ේ්්ර සාග 
ස්බ්ය වා,ාා�ගේ� 
ේාෞික පළල අි 20 
ේහෝ ඊා වැි ාා�ග

TP6 බ්ඩාාාා�ක ාාවා- කුබැේෙ 
ාංස්ිේ� ිා ේකා්පලාා පාලා 
ේවා 

4 අොළ ේ�. 27.2

TP5 ේ�ෝිා ුුුබඩ ාා�ග� ේෙිවල 
ිා ීාුා් අ්ු ාා�ග� ඔ්ේ් 
ේ�ෝිා ේාාාුව බුිය රවාහා 
ායය්ාාා� ේවා

4 අොළ ේ�. 24.7

TP7 ෙ ේසාිසා ාා�ග� ාාවාාව්ා 
ාංස්ිේ� ිා කුබැේෙ ේකා්පලාා 
පාලා ේවා  

4 අොළ ේ�. 24.7

ේාවා රුා 
ාා�ග P3 
ාා�ග

ාා�ගේ� ේාෞික 
පළල අි 20 ේහෝ ඊා 
වැි ාා�ග 

TP11 ේ�ෝිා ේබා්ේගාඩ ිි ාා�ග� 
ිේගාැ්ල ාව පාලේ් ිා ේබා්ේගාඩ 
ගංගා ාාිා ඔ්ේ් ේබාුපා පාා 
ේවා   

2 අොළ ේ�. 17.1

ාා�ගේ� ේාෞික 
පළල අි 20 ා වඩා 
අු ාා�ග 

TP10 ේාාාුව ු්ි�ේපාළ රේ�ශ 
ාා�ග� ගාු පාේ� ිා ේාාාුව ු්ි� 
්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�. 17.1

TP10 ේකාාලවැ්ල ු්ි�ේපාළ රේ�ශ 
ාා�ග� ගාු පාේ� ිා ේකාාලවැ්ල 
ු්ි� ්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�. 17.1

TP10 එේගාඩ උ�ා ු්ි�ේපාළ රේ�ශ 
ාා�ග� ගාු පාේ� ිා එේගාඩ උ�ා 
ු්ි� ්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�. 17.1

TP10 අුලාා ු්ි�ේපාළ රේ�ශ 
ාා�ග� ගාු පාේ� ිා අුලාා ු්ි� 
්ාාා� ේවා 

2 අොළ ේ�. 17.1

09 වන ාි්ො�දය 
ෙයෝිං �ා්ග පළං 
ෙගාඩනැිි ී�ා ාා 

ර්ිං

ොයෝිත �ෝග ාළැ 
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�ෝග 
රුාතොව �ෝග ැ්ෂණ ාුනො ග්නො ැද �ෝග �ංීු 

ගණන 
ෝවො 
�ංීු

ොයෝිත 
�ෝග 
ාළැ-ීටර

ේාවා රුා 
ාා�ග P3 
ාා�ග

ාා�ගේ� ේාෞික 
පළල අි 20 ා වඩා 
අු ාා�ග 

TP10 ුාාව ු්ි�ේපාළ රේ�ශ ාා�ග� 
ගාු පාේ� ිා ුාාව ු්ි� ්ාාා� 
ේවා 

2 අොළ ේ�. 17.1

TP12 ුණව�යාාාාා ාා�ග� ාව ගාු 
පාේ� ිා ේබා්ේගාඩ ේ�ෝිා පාපැි හා 
පික ාංීු ේවා 

2 අොළ ේ�. 12.2

TP12 සාාජවාී ිවහ් ේපේෙස ාව 
ගාු පාේ� ිා ේබා්ේගාඩ ේ�ෝිා 
පාපැි හා පික ාංීු ේවා 

2 අොළ ේ�. 12.2

TP12 ී.එ්.ී ීි් ාාවා ාව ගාු 
පාේ� ිා ේබා්ේගාඩ ේ�ෝිා පාපැි හා 
පික ාංීු ේවා  

2 අොළ ේ�. 12.2

TP12 ාහව්ා ාාවා ාව ගාු පාේ� 
ිා ේබා්ේගාඩ ේ�ෝිා පාපැි හා පික 
ාංීු ේවා  

2 අොළ ේ�. 12.2

වුව 9.1 : ේාාාුව සංව�යා සැලැ්ා 2021–2030 ුි් සංව�යා�ා ේ�ෝිා ාා�ග රුාාාව
ූැො�ය : ාාගික සංව�යා අිකාි�, 2021

09 වන ාි්ො�දය 
ෙයෝිං �ා්ග පළං 
ෙගාඩනැිි ී�ා ාා 
ර්ිං

ොයෝිත �ෝග ාළැ 
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9.2. ොගොානැිි ී�ො ාො ර්ිත

වු අංක 9.2 �ි් ො�ොරුව �ාො නගර ි�ොව ුැ පව්නො �ෝගය්ට අදොා ොගොඩනැිි ී�ොව 
ද්වො ඇා.

අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

ොගොානැිි ී�ොව �ෝග �ධයො� ිට අි  100’-0”  ාව්වො ගතුු �ෝග  

1. ේවාළ පාා - - 30.5

2. ේ්ි ෙ ේසාිසා පාා - - 30.5

ොගොානැිි ී�ොව �ෝග �ධයො� ිට අි  55’-0” ාව්වො ගත ුු �ෝග 

1. පාණ ගාු පාා 12 - 16.76

2. ාව ගාු පාා 30 - 16.76

3. ේබාුපා පාා 12 - 16.76

4. ිි�්ෙල පාා 12 - 16.76

5. ක්ේේු්ල පාා 06 - 16.76

6. කුබැේෙ - ේකා්පාලා පාා 20 - 16.76

7. ේකාාලවැ්ල - එේගාඩඋ�ා පාා 12 - 16.76

ොගොානැිි ී�ොව �ෝග �ධයො� ිට අි  25’-0”  ාව්වො ගත ුු �ෝග 

1. ේජෝ් ේාාිේගෝ පාා 06 - 7.6

2. එේගාඩ උ�ා ේපි පාා 10 - 7.6

3. ෙ ේා් පාා 6 - 7.6

4. ිේලෝාව්ා පාා 6 - 7.6

5. ේාලවලේ�ා පාා 10 - 7.6

6. ශා්ා ඇ්ාී පාා 10 - 7.6

7. ාාවාාව්ා  පාා 10 - 7.6

8. ා්ාලාා - අුලාා ේවාළ පාා 05 - 7.6

9. ේ�ාා්ා ාාවා 06 - 7.6

10. පහළ හා ඉහළ ඉිබැේෙ පාා 06 - 7.6

11. අුලාා - ේාලවල පාා 10 - 7.6

12. ේාාාුව ු්ි�පල පාා 10 - 7.6

13. ුාාව ු්ි�පල පාා 10 - 7.6
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

14. ේකාාලවැ්ල ු්ි�පල පාා 15 - 7.6

15. එේගාඩ උ�ා ු්ි�පල පාා 15 - 7.6

16. අුලාා ු්ි�පල පාා - - 7.6

ොගොානැිි ී�ොව �ෝග �ධයො� ිට අි  6.0-0” ාව්වො ගත ුු �ෝග 

ාු�ැේද

1. ේේවාල පාා 3.68 0.89 6.0

2. ේේෙි�ව්ා පාා 5.52 0.41 6.0

3. ාණිු විා රාා්ු පාා 3.35 0.89 6.0

4. ි්ව ිෙයාල පාා  (ආා්ා� ී.එ්. ිේ�ිංහ ාාවා) 3.16 0.28 6.0

5. ේාෝි රාා්ු ාාවා (ුුවාු්ල  පාාා ස්බ්ිා) 6.5 0.74 6.0

6. ුුවාු්ල  - 2 වා පුාග 3.3 0.08 6.0

7. ේගෝා් ේපේෙස හා ූලාා්ෙ ප්සල පාා ස්බ්ිා පාා 3.5 0.09 6.0

8. සාාේකෝ් ේවල පාා 3.5 0.19 6.0

9.
ේාෝි රාා්ු ාාවා (ුුවාු්ල  පාා  සහ ාාවාාව්ා 09 වා පුාග 
ස්බ්ිා පාා)  

5.3 0.07 6.0

10. ී.එ්. ිේ�ිංහ ාාවා - 03  වා පුාග 5.6 0.8 6.0

11. ේාෝි රාා්ු ාාවා - 02 වා පුාග - - 6.0

12. විපා් අංක  60 අසල පාා 6.2 0.09 6.0

13. ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා 6.13 0.74 6.0

14. ආිි ේපේෙස - - 6.0

15. ුාාය ේපේෙස 6.13 0.34 6.0

16. ී.එ්. ිේ�ිංහ ාාවා (ේාෝල පාා) 5.5 0.96 6.0

17. ුුවාු්ල පාා 5.3 0.59 6.0

18. ේාෝි රාා්ු ාාවා (ගාු පාාා ස්බ්ිා)  6.5 0.74 6.0

19. ේගෝා් ේපේෙස 4.3 0.31 6.0

20. ේාෝි රාා්ු ාාවා  - 01 වා පුාග - - 6.0

21. ේාෝ්ේ් පාා 8.5 0.30 6.0

22. ේසෝිා ිෙයාල� පාා 3.3 0.22 6.0

23. ආා්ොාාා පාා 8.8 0.7 6.0
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

එොගොා උයන 

24 ීවා වාා� පාා (ේාෝො පාේා් ආා්ාී ීවා වාාේ�් අවස් වා) 5.8 0.34 6.0

25 ීවා ජ� ාාවා 3.3 0.13 6.0

26 ඉුුිි ාාවා 3.4 0.15 6.0

27 ේවාළ පාා - - 6.0

28 ි�ාා ාාවා 3.6 0.16 6.0

29 ව.අ. 214 සහ 282/1 අසල පාා - - 6.0

30 ජ�ග්ුා පාා (ේෝ ිි�් ාාවා) 3.5 0.16 6.0

31 ජ�ග්ුා රයාා පාා (ේෝ ිි�් පාා)  3.7 0.19 6.0

32 ාහව්ා පාා 3.5 0.18 6.0

33 සාා ේපේෙස (ව.අ.182 සහ 184 අසල පාා) 3.6 0.19 6.0

34  ේස්ිි් ේපේෙස 3.3 0.32 6.0

35 ේජෝශ් ේපේෙස 3.3 0.34 6.0

36 ජාි� ාාවා 3.3 0.32 6.0

37 සාණපාල ාාවා 3.5 - 6.0

38 ේාෝස් ේපේෙස 3.7 0.38 6.0

39 සේෙ�ේාෝෙ� ාාවා 3.5 0.24 6.0

40 ිවාස සංී�ණ පාා 3.5 0.24 6.0

41 ාහ ුග ේසවණ පාා 3.5 - 6.0

42 ිවාස වයාපෘි පාා 3.6 0.09 6.0

43 කා්ා පාා 3.6 0.34 6.0

44 ුා්ෙ ිවාස පාා 4.2 0.24 6.0

45 ාංි් ීි් ාාවා 3.7 0.12 6.0

46 ලී ේසවණුා පාා 3.6 0.23 6.0

47 ුබසායා කා��ාල� අසල පාා 3.3 - 6.0

48 ජ�්ි ාාවා 3.6 0.21 6.0

49 ී ීපි්ා පාා 3.7 0.06 6.0

50 සාි ෙහ් ාාවා 3.3 0.09 6.0

51 ා්වැි ාාවා 3.7 0.24 6.0

52 ිාිි පාා සහ ජ�ව�යා පාා ස්බ්ිා පාා 3.6 0.35 6.0
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

53 ේසාබාේ ාාවා 3.3 0.16 6.0

54 ප්ි� පාා 4.2 0.21 6.0

55 ිාිි ාාවා 4.2 0.21 6.0

56 සාා ේපේෙස අුු ාා�ග� (ාහව්ා පාේ� ිා ාාාාේලෝක ාාවා ේවා) 5.9 0.08 6.0

ඉි�ැේද

57 ේා්ි් පුාග 3.3 0.45 6.0

58 ්ලාි�් පුාග 2.0 - 6.0

59 ේා්ා ි්ා ිෙයාලා� පාා 3.6 - 6.0

60 ශා්ා ්ලාි�් පුාග 4.6 0.42 6.0

61 ප්සල පාා ඉිිපස පාා 3.3 0.05 6.0

62 ව.අ. 30 අසල පාා 3.3 0.06 6.0

63 එ්.එ්. ව්ා පාා 3.6 0.05 6.0

64 ිාණ හා්ේව�ා� අසල පාා 3.3 0.06 6.0

65 ිාිි ිි් ේාෝල අසල පාා   3.0 0.10 6.0

66 ාගා සාා ව්ා පාා 4.5 0.06 6.0

67 බැ්ව්ා පාා 3.3 0.90 6.0

68 ඉිබැේෙ - 06 වා පුාග 3.7 - 6.0

69 ා්ි් ර්ාාු පාා 4.0 0.22 6.0

70 ාාුල ිෙයාල� පාා 3.6 0.22 6.0

71 ේ්ාි ේාා් පාා 6.1 0.18 6.0

72 කුිි� පාා 3.4 0.13 6.0

73 ුේ� පුාග  3.3 0.16 6.0

74 ේ්ජ� ීාූි� ාාවා - 0.08 6.0

75 ේබාාුව පාා 3.3 0.11 6.0

76 ි්ේාෝි�ා පාා 5.1 0.12 6.0

77 ේජෝ් සැුේව් පාා 4.0 0.17 6.0

78 ෙහ් පාසැ් ාාවා 3.5 0.38 6.0

79
ඉහළ ඉිබැේෙ ේජෝ් සැුේව් පාේ� ජග් ේා්ි් ාහාාේ� ිවස 
ඉිිිි් ඇි ාා�ග�

4.0 - 6.0

80 ුය�ාා්ාාාාා පුාග 5.6 0.29 6.0

81 ේ්වා පුාග ික්ප පාා 3.6 - 6.0
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

රොවතොව්ත

82 ාාවාාව්ා - 10 වා පුාග - ේජාි�් රාා්ු ාාවා 3.8 0.3 6.0

83 09 වා පුාග (ාාවාාව්ා පාා ිා) ජාාා ාාවා 4.5 - 6.0

84 ී ශාසාාවාස පාා - - 6.0

85 ේපා්ේකාුව පාා 5.8 0.49 6.0

86 ේපා්ේකාුව ේපේෙස 4.2 0.09 6.0

87 ඇ්ිි් ෙ ි්වා පාා 5.7 0.38 6.0

88 ාාවාාව්ා - 01 වා පුාග 4.7 0.36 6.0

89 ව.අ. 49 සහ 67 අසල පාා - - 6.0

90 ව.අ. 44 සහ 42 අසල පාා - - 6.0

91 ශා්ා එ්ාාුව් ප්ි� පාා 7.3 0.44 6.0

92 සේය�ාාාාා පාා - - 6.0

93 ජාාා ජ� ාාවා 3.3 - 6.0

94 ව.අ. 28/ී අසල පාා - - 6.0

95 ාාවාාව්ා - 06 වා පුාග 6.2 0.42 6.0

96 ුේස� ෙ ේසාිසා පාා  (ේා්ි් පාේ� ිා) 4.5 - 6.0

97 කැා් ජාේකා් ාාවා 5.3 - 6.0

98 ේබෝි ාාවා 3.7 - 6.0

99 ය�ාා්ා ඇිිු 5.21 0.61 6.0

100
ය�ාා්ා ඇිිු  - 01 වා පුාග (ුිා් ක�ා් සංීව රාා්ු 
ාාවා) 

4.6 0.14 6.0

101
ය�ාා්ා ඇිිු  - 02 වා පුාග (ුිා් ක�ා් සංීව රාා්ු 
ාාවා)

4.6 0.14 6.0

102 ය�ාා්ා ඇිිු  - 03 වා පුාග (ආා්ා� 05 වා පුාග)  4.6 0.08 6.0

103 ය�ාා්ා ඇිිු  - 04 වා පුාග 3.7 0.07 6.0

104 ය�ාා්ා ඇිිු  - 05 වා පුාග 3.8 0.17 6.0

105 ේස්ල්ේපුාේ� රාා්ු ාාවා 5.5 0.28 6.0

106 ා්ිා හා�්ේව�ා� ්ේාෝ�් ඉිිිා පාා 4.6 0.07 6.0

107 ආු�ේ�ෙ ිවාස පාා 3.3 0.09 6.0

108 ආු�ේ�ෙ ිවාස ඉිිපස පාා 3.3 0.19 6.0

109 ාාවාාව්ා - 05 වා පුාග 3.3 0.90 6.0
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110 ය�ාා්ා ඇිිු  - 06 වා පුාග 4.5 – 6.0 0.01 6.0

111 ේා්ේාා ි්ා  ිෙයාල� අසල පාා 4.5 0.17 6.0

112 ාේ්්ර රසාේ ාාවා 3.5 0.68 6.0

ො�ොරුු්ැ

113 වුා ාැංි� පාා 4.0 0.17 6.0

114 ාැික්ෙ පාා 5.6 0.25 6.0

115 කඩලාා පාා 4.4 0.19 6.0

116
3 වා පුාග (විපා් අංක 385 අසල ඇි ෙ ේසාිසා පාේා් ආා්ා වා 
ාා�ග�)

4.5 - 6.0

117 හුො ාාවා 3.6 0.21 6.0

118 ේේවාල ව්ා පාා  3.3 0.80 6.0

119 ේා්ි් පාා 3.7 0.65 6.0

120 ුව්ගහ ේාාුපල පාා 3.7 - 6.0

121 ේ්ුු ාාවා 3.6 0.15 6.0

122 ස්ගහව්ා පාා 4.0 0.31 6.0

123 ආේලෝකිි� පාා 3.6 0.18 6.0

124 ේ�ාව්ා පාා 4.6 1.7 6.0

125 ව.අ. 560 අසල 4.6 0.07 6.0

126 ේජෝ් ෙ ි්වා ාාවා 6.2 0.17 6.0

127 ෙ ේා් ාාවා 4.6 0.14 6.0

128 ාාපසාාාා පාා හා ේා්ි් පාා ස්බ්ය කාා පාා 3.3 0.09 6.0

129 ශා්ා ිේා් ුිි පාා 3.3 0.45 6.0

130 ාහජා පාා 3.7 0.08 6.0

131 ග්ේපා්ා පාා 5.3 0.18 6.0

ි්ොැෝරව්ත

132 ීවි ාාවා 3.7 0.66 6.0

133 බඹුව පාා ( බඹුව ඇළ හාහා) 5.52 0.45 6.0

134 ේේවාා්ෙ පාා 4.6 0.32 6.0

135 ිාල්ෙුව පාා 4.2 0.32 6.0

136 ේාාුපල පාා 4.5 - 6.0
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ිග (ි.ී.)
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(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

137 ී  ාාේ්්වා ාාවා - 02 වා පුාග 3.0 - 6.0

138 ීපාා්ෙ පාේාි ය්ික රාා්ු ාහාාේ� ිවස අසල පාා 3.0 - 6.0

139 ේා්ි් පාේ� ල�ා් ාහාාේ� ිවසා �ා ාා�ග� 3.0 - 6.0

140 ී ීපාා්ෙ පාේ� ි�ලා් ාහාාේ� ාාිාා සාා්ාාව ිිී ඇි ාා�ග� 3.0 - 6.0

ොාොරැවැ්ැ

141 ීඩාිි� ාාවා 4.2 0.21 6.0

142 ෙ ේා් ාාවා (ාව ගාු පාා - පාණ ගාු පාා) 3.54 0.22 6.0

143 ක්්ා්ාි් පාා 4.6 0.37 6.0

144 ේ්ජ� ජි් ුණා්ා ාාවා - - 6.0

145 රාොා ාාවා 4.2 0.37 6.0

146 සාාජවාී ිවහා ේපේෙස 3.7 0.53 6.0

147 සාාජවාී  - 01 වා පුාග - - 6.0

148 සාාජවාී  - 02 වා පුාග - - 6.0

149 ේ්ා�ා් ේපේෙස 3.3 0.24 6.0

150 ේ්ා�ා් ේපේෙස - 01 වා පුාග - - 6.0

151 ය්ාිලක ාාවා - - 6.0

152 එ්.ඊ. ේපේ�ාා ාාවා (ු්ිපලා) - - 6.0

153 ා්රා ාාවා 3.6 0.23 6.0

154 ේකාාලවැ්ල - 03 වා පුාග 3.7 0.32 6.0

155 ීවා ිවහා ේපේෙස 5.9 0.37 6.0

156 ීවා ිවහා ේපේෙස -  01 වා පුාග - - 6.0

157 ශා්ා ිේා් ුිි පාා 3.8 0.35 6.0

158 ්වාිා ේවාළ පාා - - 6.0

159 ුණව�යාාාාා පාා 5.5 0.33 6.0

160 ුණව�යාාාාා පුාග - - 6.0

161 ාාා ිඳ පාා 3.3 0.27 6.0

162 ුණව�යාාාාා ාැෙ පාා 3.7 0.18 6.0

163 ුස්ා ිිා්ා ාාවා 3.7 0.21 6.0

164 ාහාිොා පාා 3.7 0.46 6.0

165 ිුබ් ෙ ේා් ාාවා 3.5 0.22 6.0
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166 ාහිොා හා් පාා - - 6.0

167 ශා්ා ීා� පාා 4.3 0.40 6.0

168 ශා්ා ීා� - 01 වා පුාග - - 6.0

169 ශා්ා ීා� - 02 වා පුාග 4.3 0.09 6.0

170 ේකාාලවැ්ල - 02 වා පුාග 3.0 0.21 6.0

171 ිව� සි් ගා�්්  පාා 4.5 - 6.0

172 ේෂ්ා් ීි් ාාවා - - 6.0

173 ී�ා ේපේෙස 6.0 - 6.0

174 ේකාාලවැ්ල - 01 වා පුාග 3.8 - 6.0

175 විපා් අංක 34 අසල පළු පුාේග් පා් ග්ාා ාා�ග� - - 6.0

176 විපා් අංක 21/A අසල පළු පුාේග් පා් ග්ාා ාා�ග� - - 6.0

177 ව.අ. 21/1 ඒ අසල පාා  - - 6.0

178 ූව ව්ා පාා 3.7 - 6.0

179 ිශා්ා ෙ ේා් ාාවා 6.0 - 6.0

180 ජාාා ාාවා 3.3 - 6.0

181 ව.අ. 38 සහ 32 අසල පාා  - - 6.0

182 ේබෝි ාාවා 3.6 - 6.0

183 ේකාාලවැ්ල - 05 වා  පුාග 4.0 - 6.0

184 125 ේවි ජ�්ි ාාවා 3.7 - 6.0

185 ආිි ාාවා 3.7 - 6.0

186 ේකාාේ්ි් ාාවා 4.6 - 6.0

187 ේ්ේ��ා� ගා්් පාා 4.6 - 6.0

188 ව.අ. 93 සහ රජා ශාලාව අසල පාා  - - 6.0

189 ිවහ් ේපේෙස 3.7 - 6.0

190 ි්ා් ෙ ේා් ාාවා 3.6 - 6.0

191 ා්රා ාාවා අසල පාා  3.5 - 6.0

192 ිෙයාල ාාවා 3.6 - 6.0

193 ිංහ සාාජ� අසල පාා 3.6 - 6.0

194 ාණිු ිව් රාා්ු ාාවා 6.0 - 6.0

195 ස�ිුල� පාා 3.3 - 6.0
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196 ේ්ක්ේ� ේාෝා් ේපේ�ාා ාාවා 3.6 - 6.0

197 ා්සා ෙ ි්වා ාාවා 3.6 - 6.0

198 ු්ි�පල අසි් ආා්ාවා පාා - - 6.0

199 ාී ාාවා ික්ප පාා - - 6.0

200
ේකා්්ා් ාි් පුාග පාණ පාේා් පා් ග්ාා ්ාාාේ� ෙුු 
පැ්ාා ඇි ාා�ග�

- - 6.0

ො�ොුාන

201 අුා ාාවා 6.11 - 6.0

202 සාි ාාවා 6.11 - 6.0

203 ිජ� ාාවා 6.11 - 6.0

204 ි්ස ාාවා 6.11 - 6.0

205 ය�ාාරා ාාවා 6.11 - 6.0

206 අා� ාාවා 6.11 - 6.0

207 ගැුු ාාවා 6.11 - 6.0

208 පැාු් ාාවා 6.11 - 6.0

209 ාාජිංහ ාාවා - 02 වා පුාග 4.6 - 6.0

210 ාාේා් ාාවා 6.11 - 6.0

211 ු්ා් ාාවා 3.6 - 6.0

212 සා් ාාවා 3.06 - 6.0

213 සා් ිහාා ාාවා 4.6 - 6.0

214 වළග්බා ාාවා 6.11 - 6.0

215 සඝේබෝ ාාවා 6.11 - 6.0

216 ාාජිංහ ාාවා 6.11 0.35 6.0

217 ාාජිංහ ාාවා - 01 වා පුාග 4.6 0.08 6.0

218 ේස්ිි ාාවා 3.06 0.39 6.0

219 ාැෙ පාා (ිජ� ාාවා හා ේස්ිි ාාවා අාා) 4.6 0.81 6.0

220 විාාාා ාාවා (සාිුා පාා) 3.6 0.34 6.0

221 ල්ිිුා පාා 4.6 0.35 6.0

222 බාි ව්ා පාා 4.6 0.10 6.0

223
විපා් අංක 154/92, 154/112 අසල ල්ිිුා පාේා් පා් ග්ාා 
ාා�ග�

4.5 0.10 6.0
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224 ජාි� ාාවා 3.3 0.33 6.0

225 ජාජ� ාාවා 6.2 0.15 6.0

226 අාි� ාාවා 3.6 0.17 6.0

227 ීුු ක�ාා්ාශාලාව අසල පාා 5.3 0.32 6.0

228 ාාිගාව - 05 වා පුාග 5.8 0.10 6.0

229 ිාලිි ෙ ේා් පාා 4.25 0.27 6.0

230 ාාිගාව - 04 වා පුාග 5.6 0.15 6.0

231 ාාිගාව - 03 වා පුාග 4.5 0.15 6.0

232 ාාිගාව - 02 වා පුාග 5.7 0.14 6.0

233 ාාිගාව - 01 වා පුාග 5.9 0.18 6.0

උයන

234 උ�ා - 08 වා පුාග 6.13 0.87 6.0

235 උ�ා පාා 6.2 1.25 6.0

236 ේහිේකෝ් ඇිිු 5.8 0.34 6.0

237 ව.අ. 27 අසල පාා 3.8 0.05 6.0

238 ීවා ව්ා පාා - 01 වා පුාග) 3.0 0.19 6.0

239 ීවා ව්ා පාා - 02 වා පුාග) 3.0 0.09 6.0

240 ීවා ව්ා පාා - 03 වා පුාග) 3.0 0.05 6.0

241 උ�ා පාා (ාාාා�ේ් ිා ේබෝි ාාවා ේවා) 6.1 0.53 6.0

242 ේබෝිාාජාාාා පාා (ආා්ා� උ�ා පාා) 3.7 0.22 6.0

243 ව.අ.168 අසල පාා (ආා්ා� ේබෝිාාජ පාා)  3.7 0.05 6.0

244 ව.අ.168 සහ 8/256 අසල පාා (ආා්ා� උ�ා පාා)  3.6 0.14 6.0

245 අ්ි් ව්ා පාා  (ආා්ා� 03 වා  පුාග) 5.2 0.29 6.0

246 ේබෝි ාාවා 3.8 0.51 6.0

247 උ�ා - 11 වා පුාග 3.7 0.15 6.0

248 උ�ා - 12 වා පුාග 4.6 0.19 6.0

249 උ�ා අාවා පුාග ස්බ්ය කාා පාා  (කඩ� අසල) - - 6.0

250  උ�ා අාවා පුාග ස්බ්ය කාා පාා - - 6.0

251 ුාාව ාා�ල් ේපේෙස - - 6.0

252 ුාාව, සී රාා්ු ාහාාේ� ිවස අසල පාා - - 6.0
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අු 
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(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

ඉා�

253 ාු්් පාා 3.7 0.21 6.0

254 ීි් පුාග 7.6 0.21 6.0

255
පාණ ගාු පාා සහ ාව ගාු පාා ස්බ්ය වා පාා  (ාහ ාගා සාාව 
ඉිිිා) 

3.9 0.96 6.0

256 ිූ ේාෝා�් අසල පාා - -

257 ීි් ාාවා පළවා පුාග 3.7 0.09 6.0

258 ීි් ාාවා ේෙවා පුාග 3.7 0.08 6.0

259 එ්.ේ�.ී. රාා්ු ාාවා 4.9 0.82 6.0

260 එ්.ේ�.ී. රාා්ු ාාවා අුු ාා�ග� 4.9 - 6.0

261 ේබා්ේගාඩිි ාාවා  - - 6.0

262 ාා්් ෙ ේසාිසා පාා  4.9 0.07 6.0

263 ාා්් ෙ ේසාිසා පළවා පුාග  - - 6.0

264 එුි් ෙ ේසාිසා ආ��ා  පළවා පුාග 3.3 - 6.0

265 ීි් ාාවා - පළු පුාග 3.7 - 6.0

266 ීි් ාාවා - ේෙවා පුාග 3.7 - 6.0

267 ි්ශා් ේා්ුවා්් අසල පාා 3.5 0.01 6.0

268 උසාි ව්ා පාා 3.7 0.08 6.0

269 ඔේාෝ ේ�ිේ�ා� ්ේාෝ�් අසල පාා  3.3 0.04 6.0

ොතැවැ

270 ේාලවල ිා ගඟ ේවා පාා  - - 6.0

271 හ් වා පුාග 3.06 0.47 6.0

272 7 වා පුාේ� ේබ් ේාෝ් - - 6.0

273 ේබ් ේාෝ් 1, ේ�ෝගාරා ාාවා (විපා් අංක 33, 17 අසල පාා) - - 6.0

274 ේබ් ේාෝ් 2, ේ�ෝගාරා ාාවා (විපා් අංක 17, 18 හා 73 අසල පාා) - - 6.0

275 විපා් අංක  15 සහ 17  අසල පාා - - 6.0

276 ේ�ෝගාරා ාාවා පළවා පුාග  - - 6.0

277
ශාසා ේජෝි ාාවා ිා හ�වා පුාග ේවා හා් ාා�ග� (විපා් අංක 
16 සහ 185 අසල පාා) 

- - 6.0

278 විපා් අංක 165 සහ 195 අසල පාා - - 6.0

279 ේෙවා පාා 3.06 0.02 6.0
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280 6 වා පුාග (රජාශාලාව අසල) 3.3 - 6.0

281 විපා් අංක 37 ිා ේ�ෝගාරා ාාවා ේවා පාා   - - 6.0

282 විපා් අංක 185 සහ 195 ිා ශාසා ේජෝි ාාවා ේවා පාා  - - 6.0

283 විපා් අංක 325 සහ 57  අසල  ිා ශාසා ේජෝි ාාවා ේවා පාා  - - 6.0

284 ේාු්ුා රයාා පාා  6.13 0.75 6.0

285
විපා් අංක 29 අසල ිා ආා්ාවා පාා (ී ශාසා ේජෝි ාාවා ිා 
ක�ාා්ාශාලාව ේවා)  

- - 6.0

286 විපා් අංක  75 සහ 77 අසල පාා - - 6.0

287 විපා් අංක 2 සහ  28  අසල පාා - - 6.0

288 විපා් අංක  118  සහ  209  අසල පාා - - 6.0

289 ී.ී. ුලව�යා ාාවා  3.7 0.19 6.0

290 විපා් අංක 63  අසි් ආා්ා වා ුලව�යා ාාවා  - - 6.0

291 විපා් අංක 60 සහ 54 අසල පාා (ේාු්ුා 8 වා පුාග අසල පාා) - - 6.0

292 ේාා්් ාු් පාා 5.52 0.53 6.0

293 ේාා්් ාු් පාා  පළවා පුාග 4.4 0.09 6.0

294 ේාා්් ාු් පාා  ේෙවා පුාග 4.4 0.90 6.0

295 ේාා්් ාු් පාා  ු්වා පුාග - - 6.0

296 ේාා්් ාු් පාා  හාාවා පුාග - - 6.0

297 ේාා්් ාු් පාා  ප්වා පුාග - - 6.0

298 විපා් අංක 108 සහ 119 අසල පාා  - - 6.0

299 ූ�� ේපේෙස 3.68 0.28 6.0

300 ඉුු ේපේෙස 3.06 0.22 6.0

301 ුුු ේපේෙස  3.68 0.45 6.0

302 ඉුු ේපේෙස සහ ුුු ේපේෙස ස්බ්ය වා පාා  7.67 0.11 6.0

303 ශා්ා ේපේෙස  5.52 0.22 6.0

304 ේසෝාා ේපේෙස  5.52 0.22 6.0

305 ිිි ේපේෙස 4.06 0.22 6.0

306 ාාය ේපේෙස 6.30 0.17 6.0

307 ුි් ගා්ලේ� ාාවා  3.5 0.28 6.0

308 ේසෝාාා්ෙ ාාවා  3.7 0.12 6.0
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309 CIC ක�ාා්ාශාලාව අසල පාා 3.4 0.09 6.0

310 ිාාාා ඇඹු්හල අසල පාා  6.4 0.09 6.0

311 ාුා ාාවා  11 0.33 6.0

312 ිාලිිෙ ේා් ාාවා හා් පාා  3.4 0.14 6.0

313 එේගාඩේ�ා පාා  5.5 0.35 6.0

314 ිේයාේ්ප ක�ාා්ාශාලාව අසල පාා  6.0 0.11 6.0

315 ිුේයාාාා ාාවා  4.8 0.12 6.0

316 ේබාාගා ිවාස සංී�ණ� අසල පාා 5.7 - 6.0

317 ාැෙ පාා 3.9 0.22 6.0

318 රජාශාලාව අසල පාා  3.7 - 6.0

319 සෙහ් ාාවා 3.3 0.08 6.0

320 ේාාඩ් ාු් අවිු 11.7 0.2 6.0

321 ුිි ේපේෙස  5.5 0.23 6.0

ැ්ෂාිය

322 සංාාාක ිේපෝ  පළවා පුාග 5.3 0.14 6.0

323 සංාාාක ිේපෝ 2 වා පුාග 4.7 0.15 6.0

324 පළු පුාග සහ ේෙවා පුාග  ස්බ්ය කාා අුු ාා�ග�  3.4 0.27 6.0

325 ීාුා් අ්ු ාාවා  4.0 0.6 6.0

326 විපා් අංක 39 සහ 41 අසල පාා  3.3 0.12 6.0

327 විපා් අංක 41 සහ 55 අසි් ආා්ා වා ීා ුා් අ්ු ාාවා 3.3 0.09 6.0

328 අේපා්ු ාාවා 4.9 0.49 6.0

329 අේපා්ු ාාවා පළු පුාග  3.8 0.11 6.0

330 අුලාා ු්ි�පල පාා පළු පුාග  5.9 0.28 6.0

331 අුලාා ු්ි�පල පාා  ේෙවා  පුාග  5.9 0.27 6.0

332 අුලාා පළු පුාග සහ ේෙවා පුාග ස්බ්ය වා පාා 3.7 0.05 6.0

333 පළු පුාග සහ ේෙවා පුාග අසල පාා  3.8 0.06 6.0

334 අුලාා ු්ි�පල පාා ු්වා පුාග  4.6 0.31 6.0

335 අුලාා ේෙවා පුාග සහ ු්වා පුාග ස්බ්ය වා පාා 3.6 0.11 6.0

336
විපා් අංක 15/1 සහ 17/1 අසි් ආා්ා වා ු්වා පුාග ේවා 
ාා�ග�

3.7 0.1 6.0
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337
විපා් අංක 22 සහ 24  අසි් ආා්ා වා  ු්වා පුාග ේවා 
ාා�ග� 

3.7 0.05 6.0

338 විපා් අංක  15/5A  සහ  15/15  අසල ාා�ග� 3.7 0.08 6.0

339 ේ�ා්ේ්කා පාා 4.3 0.3 6.0

340 බැි් ිවාස සංී�ණ� පාා  3.3 0.1 6.0

341 ේ�ා්ේ්කා පාා - ේෙවා පුාග 3.3 0.8 6.0

342 ේබෝ ේසවා පාා  3.7 0.11 6.0

343 සාාුා පාා  4.0 0.13 6.0

344 ාේවෝෙ උෙයාා පාා  (අුලාා ු්ි�පල අසි් අා්ා වා) 3.7 0.20 6.0

345 ාේවෝෙ උෙයාා - පළුවා පුාග 3.9 0.08 6.0

346 සංාාාක ිවාස පාා  - - 6.0

347 ල්ෂපි� පාා  / අ�ා්් ේපේෙස 5.52 0.99 6.0

348 කාගා්ා ේපේෙස 3.3 0.04 6.0

349 කාගා්ා ේපේෙස - පළු පුාග 3.6 0.2 6.0

350 විපා් අංක 13/8  සහ  9/13  අසල පාා 3.73 0.15 6.0

351 විපා් අංක 85  සහ  87/4  අසල පාා 3.3 0.15 6.0

352
විපා් අංක 13 සහ  3 අසල පාා  (ක්ා්ගා ේපේෙස ිා  එු ඇළ 
හාහා අ�ා්් ේපෙස ේා් පාා) 

3.0 0.16 6.0

353 ේ්යාා්ෙ ාාවා 3.7 0.16 6.0

354 ේ්යාා්ෙ ාාවා - පළු පුාග 5.2 0.09 6.0

355
විපා් අංක  124  සහ  120  අසල  අ�ා්් ේපේෙි්  ආා්ා වා 
ාා�ග� 

4.3 0.14 6.0

356
විපා් අංක  58/1A සහ  72  අසල අ�ා්් ේපේෙි් ආා්ා වා 
ාා�ග� 

3.9 0.11 6.0

357 ේ�ුවාාාාා පාා  (එු ඇළ හාහා) 4.9 0.81 6.0

358 අ�ා්් ේපේෙස - ේෙවා පුාග 3.7 0.16 6.0

359 විපා් අංක  54  අසල පාා 2.8 0.15 6.0

360 විපා් අංක 15  සහ  191  අසල පාා 3.3 0.06 6.0

361 අ�ා්් ේපේෙස - පළු පුාග 4.1 0.19 6.0

362 ේ්් ී� ේහෝා් පාා 3.8 0.19 6.0

363 රාා්ු ාාවා 3.8 0.19 6.0

364 ුාාිි ාාවා 3.7 0.25 6.0
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365 ගා�්් ිි පාා  6.13 0.34 6.0

366 ගා�්් ිි - පළු පුාග 3.4 0.09 6.0

367 ගා�්් ිි - ේෙවා පුාග 3.8 0.08 6.0

368 ගා�්් ිි -  ු්වා පුාග 7.0 0.16 6.0

369
විපා් අංක  280/81  අසල  ගා�්් ිි  3 වා පුාි් ආා්ා වා 
ාා�ග�   

3.8 0.13 6.0

370 ිේෂා් ේාා්  (ේ�ුවාාාාා පාා සහ ෙ ේා් පාා ස්බ්ය වා පාා) 6.13 0.53 6.0

371 ිේෂා් ේාා් - පළු පුාග 3.3 0.21 6.0

372 ිේෂා් ේාා් - ේෙවා පුාග 4.9 0.81 6.0

373 විපා් අංක 16/19  අසල ේෙවා පුාි් ආා්ා වා ාා�ග�  - - 6.0

374 ුිි පාා - පළු පුාග  3.9 0.31 6.0

375 ුි් පාා 5.5 0.36 6.0

376 විපා් අංක  68  සහ  56  අසල පාා 3.0 0.07 6.0

377 විපා් අංක 07  අසල පාා 3.3 0.11 6.0

378 ා්ව්ා පාා  (එු ඇළ හාහා) 3.3 0.17 6.0

379 ල්ෂපි�  පාා - පළු පුාග - - 6.0

380 ල්ෂපි� පාාා ස්බ්ය වා පාා  - - 6.0

381 ල්ෂපි�  පාා -  ේෙවා  පුාග - - 6.0

382 විපා් අංක  93 අසල පාා  - - 6.0

383 ේ්යාා්ා ාාවා  - ේෙවා පුාග 6.2 0.07 6.0

384 ේ්යාා්ා ාාවා  -  ු්වා පුාග 6.2 0.09 6.0

385 ිේෂා් ේාා් ාා�ග�ා ස්බ්ය වා පාා 4.7 0.04 6.0

386 ිේෂා් ේාා් - ප්වා පුාග 6.2 0.08 6.0

387 ිේෂා් ේාා් - ේෙවා පුාග 4.2 0.08 6.0

388 ිේෂා් ේාා් - ු්වා පුාග 4.6 0.07 6.0

389 ුිි පාා  - හාාවා පුාග 4.6 0.08 6.0

390 හාාවා පුාග 3.5 0.15 6.0

391 විපා් අංක  64  සහ  62 අසල පාා (එු ඇළ හාහා) 3.7 0.11 6.0

392 විපා් අංක 79/2  අසල ිා ාහා ිහාා ේවා පාා  - - 6.0

393 ඇ්ජේලෝ ේපේෙස,  ේ�ා්ේ්කා පාා සහ ෙ ේා් පාා  අාා පාා   - - 6.0
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අුැොන

394 සුරාස්ා පාා  5.3 1.18 6.0

395 විපා් අංක  111 අසල පාා  (සුරාස්ා පාේා් ආා්ා වා) 3.3 0.08 6.0

396 විපා් අංක  187 අසල පාා 3.3 0.06 6.0

397 විපා් අංක  227  අසල පාා 3.3 0.20 6.0

ො�ොරුවැ්ැ

398 ී.එ්. රාා්ු ාාවා - - 6.0

399 ජාජ� ාාවා - - 6.0

400 ැැ්ි්ේකෝ ේපේෙස - - 6.0

401  ේ�ස�  ඇවිු - පළු පුාග - - 6.0

402 විපා් අංක. 3  සහ  21/4A  අසල පාා - - 6.0

403 විපා් අංක  21/5 A  සහ  10  අසල පාා - - 6.0

404  ේ�ස�  ඇවිු - - 6.0

405  ් ේලෝි�්  ඇවිු 6.7 0.21 6.0

406  ් ේලෝි�්  ඇවිු - පළු පුාග (විපා් අංක  16  සහ 48 අසල පාා) 3.5 0.17 6.0

407 විපා් අංක 1 අසල පාා  (්ේලෝි�් ඇවිු ිා ුාව්ා ේවා) 4.3 0.15 6.0

408 ාාෙංගහව්ා  පාා  3.7 0.11 6.0

409 ුාව්ා පාා 3.3 0.14 6.0

410 උ්ව්ා පාා 3.7 0.20 6.0

411 උ්ව්ා පාා - පළු පුාග 3.0 0.07 6.0

412 ඇල් ුෙලාි ව්ා පාා 2.7 0.24 6.0

413 ඇල් ුෙලාි ව්ා පාා - පළු පුාග 3.3 0.03 6.0

414 ඇල් ුෙලාි ව්ා පාා - ේෙවා පුාග 4.3 0.03 6.0

415 උ්ව්ා ේෙවා පුාග (ීවී ිෙයාල� පාා) 6.7 0.26 6.0

416 උ්ව්ා වාාුා පාා 6.2 0.91 6.0

417 රාා්ු ේපේෙස (ය�ා ිේ්ාා පාා) 3.3 0.16 6.0

418 ේාාාුවැ්ල - පළු පුාග 3.7 0.12 6.0

419 ආාා�� ේ්.ේ�. ෙ ි්වා ාාවා  3.5 0.14 6.0

420 විපා් අංක  58/6 අසල පාා - - 6.0

421 ාු්් පාා සහ ආාා�� ේ්.ේ�. ෙ ි්වා පාා ස්බ්ය කාා පාා  3.8 0.11 6.0
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ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
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422 ාගා උොව පාා - - 6.0

423 ේඩාි්ේගෝ පාා - - 6.0

424 ASP කා��ාල� අසල පාා - - 6.0

425 හ�බ් ෙ ේා් පාා  - - 6.0

426 ේැස� ඇවිු පාා - ේෙවා පුාග - - 6.0

427 ේවා්ස් ීි් ාාවා  - - 6.0

428 ඇේල්් ාණිංහ ාාවා  5.8 0.13 6.0

429 ශා්ා ීාා පාා 4.3 0.40 6.0

430 උ්ව්ා ාාි කේ් අසල පාා - - 6.0

431 උ්ව්ා ාාි ව�ල් වැිිි ිවාස පාා - - 6.0

432 ්ේලෝි�් ාාවා  6.7 - 6.0

ා්ොදු්ැ

433 ේෙවා පාා 4.3 0.65 6.0

434 ුය�ාාාාා පාා 3.9 0.35 6.0

435 ක්ේෙු්ල ේෙවා පුාග 5.3 0.13 6.0

436 ුය�ාාාාා හා් පාා 4.3 0.16 6.0

437 ුය�ාාාාා සහ ු්වා පුාග ස්බ්යවා පාා 4.6 0.15 6.0

438 ු්වා පුාග (විපා් අංක 385  අසල ිා  ෙ ේසාිසා පාා ේවා පාා) 3.7 0.2 6.0

439 විපා් අංක  86 සහ  84  අසල පාා 3.7 0.15 6.0

440 විපා් අංක  110 සහ  106  අසල පාා 4.7 0.12 6.0

441 හාාවා පුාග 6.1 0.46 6.0

442 හාාවා පුාග සහ විපා් අංක 124 සහ  26  අසල පාා 3.7 0.25 6.0

443 හාාවා පුාග සහ විපා් අංක  22 සහ 18  අසල පාා 5.2 0.10 6.0

444 හාාවා පුාග සහ විපා් අංක 142, 142 A,146  අසල පාා 3.7 0.25 6.0

445 විපා් අංක  70  සහ  60A  අසල පාා 3.3 0.18 6.0

446 විපා් අංක  82 සහ  24 A අසල පාා 5.5 0.25 6.0

447 විපා් අංක 26  සහ 78 අසල පාා 3.7 0.15 6.0

448 විපා් අංක  146  සහ  142 අසල පාා 3.7 0.25 6.0

449 ඊබ් පුාග 4.6 1.1 6.0

450 ේා්් ාාවා 5.52 0.84 6.0
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451 ේේව රසාේ ෙ ි්වා ාාවා  5.52 0.08 6.0

452 ී.ී. ෙ ි්වා ාාවා  4.6 1.0 6.0

453 ේාාාුිි� පාා  4.5 0.9 6.0

454 ේොහ් ිවාස පාා  4.6 0.16 6.0

455 ේසාිසාුා රයාා පාේා් උුු ේෙසා ඇි පාා   - - 6.0

456 විපා් අංක  37/G  සහ  38/ G 4  අසල පාා - - 6.0

457 විපා් අංක  B/3  සහ  G/12  අසල පාා - - 6.0

458 ු්ාකාල� සහ ාහ ාගා සාා සා�ා� අසල පාා - - 6.0

459 ේසාිසාුා පළු පුාග  - - 6.0

460 ේසාිසාුා ේෙවා පුාග  - - 6.0

461 ේසාිසාුා ු්වා පුාග  - - 6.0

462 ේසාිසාුා  හාාවා පුාග  - - 6.0

463 ේසාිසාුා ප්වා පුාග  - - 6.0

464 ේසාිසාුා හ�වා පුාග  - - 6.0

465 ේසාිසාුා හ්වා පුාග  - - 6.0

466 ේසාිසාුා අාවා පුාග  - - 6.0

467 ේසාිසාුා ාාවා පුාග  - - 6.0

468 ේසාිසාුා ෙහවා පුාග  - - 6.0

469 ේසාිසාුා එේකාේළා්වා පුාග  - - 6.0

470 ේසාිසාුා ේොේළා්වා පුාග  - - 6.0

471 ේසාිසාුා ෙහු්වා පුාග  - - 6.0

472 ේසාිසාුා ොහාාවා පුාග  - - 6.0

473 ේසාිසාුා පහේළා්වා පුාග  - - 6.0

474 ේසාිසාුා ෙහස�වා පුාග  - - 6.0

475 ේසාිසාුා  ොහ්වා  පුාග  - - 6.0

476 ේසාිසාුා ෙහඅාවා පුාග  - - 6.0

477 ේසාිසාුා ෙහාාවා පුාග - - 6.0

478 ක්ේෙු්ල පාා (අුලාා ු්ි�පල ිා පාා)  - - 6.0

479 ආා� ේපේෙස 4.0 0.28 6.0

480 විපා් අංක  27 අසල පාා (ආා� ේපේෙස ිා) - - 6.0
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481 විපා් අංක  25/20  සහ  25/1 අසල පාා - - 6.0

482 විපා් අංක  19  අසල පාා - - 6.0

483 ආා� ේපේෙස ේවා පාා - - 6.0

484 ේාාිු සහ ුරේ�ෝ  ේවළඳසැල ඉිිිා පාා  3.7 0.15 6.0

485 ේ්.එ්.ී  ප්සල පාා 4.7 0.09 6.0

486 ේ්.එ්.ී. පාා 6.21 0.31 6.0

487 ෙහ් ාාවා 6.2 0.94 6.0

488 විපා් අංක  37 සහ  39  අසල පාා - 0.09 6.0

489 ිාා� ිවාස පළු පුාග  4.6 0.07 6.0

490 ිාා� ිවාස ේෙවා පුාග 4.6 0.07 6.0

ාුුු්ද

491 ාාාාේලෝක ාාවා 3.7 0.17 6.0

492 ීි් ාාවා 7.6 0.21 6.0

493 ීි් ාාවේා්  ආා්ා වා අුු පාා 3.7 - 6.0

494 සණස පාා 3.5 0.16 6.0

495 ිාිි පාා 3.4 0.19 6.0

496 ිාිි පාා සහ ජ�ව�යා පාා ස්බ්ය කාා පාා - - 6.0

497 විපා් අංක 10/4 සහ 10A  අසල ිාිි ාාවේා් ආා්ාවා පාා  - - 6.0

498 විපා් අංක  6 සහ 10 A  අසල ිාිි ාාවේා් ආා්ා වා පාා  - - 6.0

499 ජ්ි් ඩ�් පාා 3.5 - 6.0

500 ා්වැි පාා  3.7 - 6.0

501 ජ�ව�යා පාා 3.5 - 6.0

502 ජා අිි ාාවා  3.0 - 6.0

503 ඉුුිි ාාවා 3.3 - 6.0

504 ශා්ා අ්ේාෝි පාා 3.8 - 6.0

505 ශා්ා ාි�ා ාාවා 3.8 - 6.0

506 ුා්ෙ එි� පාා 3.9 - 6.0

507 උපා්ෙ ාාවා 3.7 - 6.0

508 ය�ාබ්ු ාාවා 4.2 - 6.0

509 සාගා පුාග 3.7 - 6.0
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510 උපා්ෙ  වාාු් පාා 3.7 - 6.0

511 එ්.අි. ීි් ාාවා 3.3 - 6.0

512 ශා්ා ආාා පාාා ස්බ්ය වා පාා 3.3 - 6.0

513 ශා්ා ේ්ි පාා සහ ශා්ා ආාා පාා ස්බ්ය කාා පාා   3.3 - 6.0

514 ුා්ේෙෝපා්ෙ පාා  4.2 - 6.0

515 ජාිි ාාවා 3.4 - 6.0

පාා ායයේ� ිා ේගාඩාැිි ීාාව අි  15’-0” ාැි� ුු ාා�ග 

ාු�ැේද

1
විපා් අංක  139/9  සහ  132/2  අසල ිා  ේේවාල පාේා් ආා්ා වා 
පාා 

- - 4.5

2 ේේවාල පාා පළු පුාග 3.06 0.14 4.5

3 ේේෙි�ව්ා පළු පුාග 3.36 0.13 4.5

4 ේේෙි�ව්ා ේෙවා පුාග 3.36 0.13 4.5

5 ේේෙි�ව්ා ු්වා පුාග 3.36 0.13 4.5

6 ේේෙි�ව්ා හාාවා පුාග 3.37 0.13 4.5

7 ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවේා් ආා්ාවා පුාග - - 4.5

8 ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා පළු පුාග - - 4.5

9 විපා් අංක 20 අසල ිා සා් ේපේෙි් ආා්ා වා පාා  - - 4.5

10 විපා් අංක  115/1B  අසල ිා බ්ඩාාාා�ක ාාවේා් ආා්ා වා පාා  - - 4.5

11 210 ව්ා පාා  3.06 0.15 4.5

12 පස් ේපේෙස 3.06 0.11 4.5

13 විපා් අංක  1 සහ  371 අසල පාා  3.68 - 4.5

14 විපා් අංක  137  සහ  142 අසල පාා - - 4.5

15 ූි� ේපේෙස 3.68 0.28 4.5

16 විපා් අංක  60/1  සහ  48  අසි් ආා්ා වා පාා - - 4.5

17 විපා් අංක  60/1 අසල පාා  3.0 - 4.5

18 ුුවාු්ල හා් පාා - - 4.5

19 ාණිු ාුා රාා්ු ාාවා - - 4.5

20 අේශෝක ේපේෙස (ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවේා් ආා්ා වා) 3.6 0.31 4.5

21 අේශෝක ේපේෙස පළු පුාග 4.6 0.23 4.5
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අු 
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ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)
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(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

22 අේශෝක ේපේෙස ේෙවා පුාග - - 4.5

23 අඹගහව්ා පාා  3.68 0.33 4.5

24 අඹගහව්ා පාා පළු පුාග - - 4.5

25 ී.ී. හ්ේාාුව පාා  4.3 0.31 4.5

26 ුේි ේපේෙස (ේජෝ් ේාාිු ාාවේා් ආා්ා වා) 3.0 0.07 4.5

27 ීා ුා්අ්ුගා ිවාස සංී�ණ� පාා  - - 4.5

28 ීා ුා්අ්ුගා පළු පුාග - - 4.5

29 ිිබා ාැිේ්ුා පාා  - - 4.5

30
විපා් අංක  44 අසි් ආා්ා වා පාා (ිිබා ාැිේ්ුා පාේා් 
ආා්ා වා) 

- - 4.5

31 විපා් අංක  35 අසි් ආා්ා වා පාා  - - 4.5

32 කුබැේෙ පළු පුාග  - - 4.5

33 ක්ේේාා ාාවා  (පළු පුාග සහ ේෙවා පුාග ස්බ්ය කාා පාා) - - 4.5

34 විපා් අංක  20/14  සහ 19/18  අසල පාා - - 4.5

35 පළු පුාග සහ ආා්ොාාා පාා ස්බ්ය කාා පාා   - - 4.5

36 විපා් අංක  187/14 A  සහ 187/3 අසල පාා  - - 4.5

37 එ්.ී.ී. ව්ා පාා  - - 4.5

38 ෙිේ�් පාා  - - 4.5

39 ේෝ ේ්ි් ිේ�ිංහ ාාවා  - - 4.5

40 කුබැේෙෙ ේජෝ් ේාාිු ාාවා  අවසාාේ� ව්පසා  ඇි පාා - - 4.5

41 බ්ඩාාාා�ක ාාවා ුුුඩආා්ි පාා  - - 4.5

42 ගැුු ේපෙස - - 4.5

43 ි්ස ේපේෙස  - - 4.5

44 අාි� ේපෙස - - 4.5

45 සා් ේපේෙස  - - 4.5

46 විපා් අංක  29  අසි් ආා්ා වා පාා - - 4.5

47 කුබැේෙ ේෙවා පුාග  - -

එොගොා උයන  

48 ීවා ජ� ේපේෙස - - 4.5

49 අ් ලා්ෂා ාාවා - - 4.5

50 ජ�ග් ේපේෙස - - 4.5
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(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

51 ජ�ග්ුා ේපේෙස - - 4.5

52 ජාසි ාාවා (ු්ි� ාා�ග� ේවා) - - 4.5

53 ාාාාේලෝක ාාවා - - 4.5

54 ාාාාේලෝක ාාවා අුු ාා�ග� (ව�පා් අංක 22A අසල පාා) - - 4.5

55 ාැෙ පාා (ේස්ිි් ේපේෙස හා ේජෝස් ේපේෙස �ා කාා පාා) - - 4.5

56 ෙහ් ේසවා ාාවා - - 4.5

57 ීි් ේපේෙස - - 4.5

58 ාැෙ පාා (ේාෝස් පුාග  හා ාව ගාු පාා �ා කාා පාා) - - 4.5

59 වාුකාාාා ාාවා (ේාෝස් පුාග හා සේය�ේාෝෙ� ාාවා �ා කාා පාා) - - 4.5

60 ු්ි් ප්ි� පාා - - 4.5

ඉි�ැේද

61 ශාසායජ ාාවා - - 4.5

62 ේ�ුව් සාාජ පාා - - 4.5

63 ශා්ා ්ලාිු් පාා 1 වා පුාග 3.3 - 4.5

64 ශා්ා ්ලාිු් පාා 2 වා පුාග 3.4 - 4.5

65 ශා්ා ්ලාිු් පාා 3 වා පුාග 3.4 - 4.5

66 ශා්ා ්ලාිු් පාා 4 වා පුාග 3.6 - 4.5

67 ශා්ා ්ලාිු් පාා 5 වා පුාග 3.6 - 4.5

68 ේා්ි් පුාග - - 4.5

69 එ්ව් පුාග - - 4.5

70 බ්ඩාාාා�ක ාාවා (එ්ව් පුාේ� ිා පහළ ඉිබැේෙ පාා ේවා) 3.6 - 4.5

71 ේ්වා පුාග (ඉහළ ඉිබැේෙ පාේ� ිා පහළ ඉිබැේෙ පාා ේවා) - - 4.5

72 ේාේාෝි්ා ිෙයාල පාා 1 වා පුාග - - 4.5

73 ේාේාෝි්ා ිෙයාල පාා 2 වා පුාග - - 4.5

74 ේාේාෝි්ා ිෙයාල පාා 3 වා පුාග - - 4.5

75 ජාි� ාාවා - - 4.5

76 ජාි� ාාවා 1 වා පුාග - - 4.5

77 ෛාී පැු්ුා පාා - - 4.5

රොවතොව්ත

78 ප්ි�ේගාඩැ්ල ිහාා ාාවා (ාාවාාව්ා 7 වා පුාග) 3.8 - 4.5

79 ී ආි�වංශ පාා - - 4.5
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80 ේබෝිු්ාාාාා පාා 8.0 - 4.5

81 ජාායාා ාාවා (ාාවාාව්ා 8 වා පුාග) - - 4.5

82
ාාවාාව්ා 1 වා පුාග හා ශා්ා එ්ාාුඑ් ප්ි�  පාා  ස්බ්ය 
කාා ාා�ග�

- - 4.5

83 ාාවාාව්ා 2 වා පුාග 5.8 - 4.5

84 ාාවාාව්ා 3 වා පුාග 4.0 - 4.5

ො�ොරුු්ැ

85 ෙිවල ව්ා පාා (ු්වා පුාේග් ආා්ා වා) - - 4.5

86 විපා් අංක 37/20 හා 3 අසල ඇි ාා�ග� - - 4.5

87 ිි්ේෙෝුව්ා පාා (ේබෝිු්ාාාාා පාේා් ආා්ා වා) - - 4.5

88 රාා්ු ාාවා - - 4.5

89 ජා ආිි ාාවා - - 4.5

90 ාාපසාාාා පාා (ේ�ාා්ා ාාවේා් ආා්ා වා) - - 4.5

91 ගලිාහබඩ පාා - - 4.5

92 ේාාාුු්ල 2 වා පුාග - - 4.5

93 ේ�ී පුාග - - 4.5

94 විපා් අංක 21 අසල ඇි ාා�ග� - - 4.5

95 ේාාාුු්ල 3 වා පුාග - - 4.5

96 විපා් අංක 13A අසල ඇි ාා�ග� - - 4.5

97 බොො ේපාල ව්ා පාා - - 4.5

98 විපා් අංක 53/8 හා 49/15 අසල ඇි ාා�ග� - - 4.5

99
විපා් අංක 161 අසල ාා�ග� (ශා්ා අ්ේාෝි පාා හා කඩලාා පාා 
ස්බ්ය කාා ාා�ග�)

- - 4.5

100 රාොා ාාවා - - 4.5

101 සාි ාාවා - - 4.5

102 ුිි ාාවා - - 4.5

103 ඉුු ේපේෙස - - 4.5

104 ිාස� ාාවා - - 4.5

105 ේාෝසා් ාාවා - - 4.5

106 5 වා පුාග (ේ�ාා්ා ාාවේා් පා් ග්ාා) - - 4.5

107 ජා ආිි ාාවා - - 4.5
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

108 ා් ේෙවා පාා - - 4.5

109 ාාපසාාාා පාා - - 4.5

110 4 වා පුාග - - 4.5

111 ේකෝිල පාා - - 4.5

ි්ොැෝරොව්ත

112 ජාාා ජ� ාාවා - - 4.5

113 ේ්ජ� ජාාා් ුස්ා ේා්ි්  ාාවා - - 4.5

114 ීපාා්ෙ පාා - - 4.5

115
ීපාා්ෙ පාා හා ි්ේලෝාාව්ා පාා ස්බ්ය කාා ාා�ග� (විපා් 
අංක 2 සහ 88 අසල ාා�ග�)

- - 4.5

116 සාි ාාවා - - 4.5

117
ීපාා්ෙ පාා (විපා් අංක 29 අසල ේා්ි් පාේා් පා් ග්ාා 
ාා�ග�)

- - 4.5

118 ාා්් පුාග - - 4.5

119 ිාල්ෙුව 2 වා පුාග 3.7 - 4.5

120 රඩාිි� පාා - - 4.5

121
ිාල්ෙුව හා් පාා  
(විපා් අංක 193 අසල ේේවාා්ෙ පාේා් පා් ග්ාා)

- - 4.5

122 ූව පාා - - 4.5

123
ීපාා්ෙ පාේා් ආා්ා වා බඹුව පාා �ා කාා ාා�ග�  
(ේවෙ ේාෝාාේ� ිවස)

- - 4.5

124 ි�ා් ෙ ි්වා පාා - - 4.5

උයන

125 උ�ා 7 වා පුාග 5.8 - 4.5

126 උ�ා 6 වා පුාග 3.6 - 4.5

127 ුව් ේ�.ී.ි්වා ාාවා 5.8 - 4.5

128 ුී ුාාි ාාවා 3.9 - 4.5

129 සාගා 5 වා පුාග 4.9 - 4.5

130 සාගා 4 වා පුාග 4.7 - 4.5

131 සාගා 3 වා පුාග 4.6 - 4.5

132 සාගා 2 වා පුාග 4.3 - 4.5

133 සාගා 11 වා පුාග 3.7 - 4.5
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

134 සාගා 12 වා පුාග 4.6 - 4.5

135 උ�ා 5 වා පුාග 4.6 - 4.5

136 උ�ා ෙ ේා් ාාවා 4.5 - 4.5

137 ශා්ා ේසබ්ි�් ිෙයාල� අසල ාා�ග� 3.3 - 4.5

138 ී.එ්.ඒ.ේපේ�ාා 4.0 - 4.5

139 ීි් ව්ා පාා 3.37 - 4.5

140 ඩ්.ඒ.ීි් ාාවා 4.3 - 4.5

141 උ�ා 3 වා පුාග 5.2 - 4.5

142 උ�ා 4 වා පුාග 3.7 - 4.5

ොතැවැ

143 ේ�ෝගාරා පාා - - 4.5

144 ේාු්ුා 1 වා පුාග 4.06 - 4.5

145 ේාු්ුා 2 වා පුාග 4.06 - 4.5

146 ේාු්ුා 3 වා පුාග 4.0 - 4.5

147 ේාු්ුා 4 වා පුාග 4.0 - 4.5

148 ේාු්ුා 5 වා පුාග 4.0 - 4.5

149 ේාු්ුා 6 වා පුාග 4.06 - 4.5

150 ේාු්ුා 7 වා පුාග 4.06 - 4.5

151 ේාු්ුා 6 වා හා 8 වා පුාග ස්බ්ය කාා ාා�ග� - - 4.5

152 ේාු්ුා 8 වා පුාග - - 4.5

ැ්ෂාිය

153 ේ�ා්ේ්කා පුාග (විපා් අංක 7 හ 2 අසල ාා�ග�) - - 4.5

154 ිි්ි� ඇළ පාා - - 4.5

155 කාගා්ා 2 වා පුාග - - 4.5

අුැොන

156 ේපාු ජ� ාාවා - - 4.5

157 ේපාුණ පාා - - 4.5

158 ජ�ව�යා ාාවා - - 4.5

159 පළු පුාග (කා්ා අසල පාා) - - 4.5

160 ේෙවා පුාග (පළු පුාේග් ආා්ා වා) - - 4.5
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

161 ප්ි� පාා - - 4.5

162 සාි ාාවා - - 4.5

163 ාහජා ාාවා - - 4.5

164 ආා්ෙ ේබෝි ිහාා ාාවා - - 4.5

165 ජාශ්ි ාාවා - - 4.5

ො�ොරුවැ්ැ

166 ී.එ්.රාා්ු ාාවා 1 වා පුාග 3.4 - 4.5

167 ී.එ්.රාා්ු ාාවා 2 වා පුාග 3.4 - 4.5

168 ී.එ්.රාා්ු ාාවා 3 වා පුාග 3.3 - 4.5

169 ී.එ්.රාා්ු ාාවා 4 වා පුාග 3.7 - 4.5

170 ී.එ්.රාා්ු ාාවා 5 වා පුාග 4.3 - 4.5

171 ී.එ්.රාා්ු ාාවා 6 වා පුාග 4.2 - 4.5

172 ශා්ා ේසබ්ි�් පාා - - 4.5

ාුුු්ද

173 ජ� ාාවා 4.7 - 4.5

ොගොානැිි ී�ොව �ෝගය �ධයො� ිට අි  10’-0” තැිය ුු �ෝග 

1. විා ිවාස පළු පුාග - - 3.0

2. විා ිවාස ේෙවා පුාග - - 3.0

ාු�ැේද

3.
විපා් අංක 2,  4,  6 අසි් පා් ග්ාා පාා (ේෙවා පුාග හා ිිබා 
ාැිේ්ුා පාා ස්බ්ය කාා ාා�ග� 

- - 3.0

එොගොා උයන 

4.
විපා් අංක 99 හා ප්ි� අසි් ආා්ා වා ාා�ග� (ාහව්ා පාේ� 
ිා ජ�ග්ුා පාා ේවා)

- - 3.0

ඉි�ැේද

5. ුෙ�ාාාාාාාා 1 වා පුාග - - 3.0

6. ුෙ�ාාාාාාාා 2 වා පුාග - - 3.0

7. ුෙ�ාාාාාාාා 3 වා පුාග - - 3.0

8. ුුණයජ ාාවා - - 3.0

9. ුිි පාා - - 3.0
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

රොවතොව්ත

10. විපා් අංක 366A  හා උසාි ාාගාල අසල පාා - - 3.0

11. ේපා්ේකාුව පුාග - - 3.0

12. විපා් අංක 7 හා 7A අසල ඇි ාා�ග� - - 3.0

ො�ොරුවැ්ැ

13.
ාාවාාව්ා පාා හා ේබෝිු්ාාාාා පාා ස්බ්ය කාා පාා (විපා් 
අංක 25 හා 13 අසල ඇි ේබෝිු්ාාාාා පාේා් ආා්ා වා පාා)

- - 3.0

14. විපා් අංක 25/3 අසල පාා - - 3.0

15. විපා් අංක 74C හා 48 අසල ඇි පාා - - 3.0

16. විපා් අංක 18 හා 4 අසල පාා - - 3.0

17. රාොා ාාවා 1 වා පුාග (රාොා ාාවේා් ආා්ා වා) - - 3.0

18. එ්.ී.ී.ිවාස සංී�ණ� පාා - - 3.0

ි්ොැෝරොව්ත

19. ේබෝිාාජ ාාවා - - 3.0

20. උෙයාා ාාවා (ේා්ි් පාේා් ආා්ා වා) - - 3.0

21. ේබෝිාාජ ාාවා 1 වා පුාග - - 3.0

22. විපා් අංක 13 හා 15/1 අසල ාා�ග� - - 3.0

23. ී ාාේ්්වා ාාවා 1 වා පුාග - - 3.0

24. ීවී ාාවා 1 වා පුාග - - 3.0

25. ීවී ාාවා 2 වා පුාග - - 3.0

26. ීවී ාාවා 3 වා පුාග - - 3.0

27. ීවී ාාවා 4 වා පුාග - - 3.0

28. ීවී ාාවා 5 වා පුාග - - 3.0

29. ිිු ාාවා - - 3.0

30. ුිි පාා - - 3.0

31. ුහෙ ාාවා - - 3.0

32. ආා� ීි් ාාවා - - 3.0

33. බඹුව පාේා් ආා්ා වා ාා�ග� (ේවෙ ේාෝාාේ� ිවස අසි්) - - 3.0

අුැොන

34. විපා් අංක  170 සහ  274  අසල පාා - - 3.0
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අු 
අංාය �ෝගො� න� ාවින �ෝගො� 

ාළැ (ී)
ොයෝිත �ෝගො� 
ිග (ි.ී.)

ොගොානැිි ී�ොව 
(�ෝග �ධයො� ිට) (ී)

ා්ොදු්ැ

35. විර ිවොං ාොර  - - 3.0

ේාාාුවැ්ල

36. ොතොුාැ ව්ත ාොර - - 3.0

වුව 9.2 : ේාාාුව ාහා ාගා ිාාව ුල පව්ාා ාා�ග�්ා අොළ ේගාඩාැිි ීාාව
ූැො�ය : ේාාාුව ාහ ාගා සාාව 

ො�යට අ�ාරව ො�ොරුව �ාො නගර ං�ො ී�ොව ුැ පවින �ෝගය්ො� ආර්�ක ාො අවංොන 
්ාොනය ඇුු් අංක 10 �ි් ද්වො ඇා.

9.3. ඇැ �ෝග ංඳාො ාව්වො  ගත ුු ර්ිත

9.4. ී ැංාො ඉා් ොගොා ිීෝ ාො ංංව්ධනය ිීෝ 
ංං්ථොව �ි් රාොිත ඇැ ර්ිත

ඇැ �ෝගො� න� ජැ �ෝගො� ඉුෝ ිට ාැවැ්ිය ුු ර්ිතය (ීටර)

ුාාව ඇල 6

එු ඇල 6

ේහි් ි� ඇල 6

බබුව  ඇල 6

කාු කාුේ�  පළි්  1/2 ් බැි් ේෙපසා

ඇොළි �ුිට ාළැ (ීට්) ඇළ ඉුෝ �ොිෝ ිට ර්ිතය

ිවෘත ඇළ ංඳාො (ීට්) �ුිට ආවරණය  ාරන ැද ඇළ ංඳාො (ීට්)

1.0 – 1.2 1.0 0.3

1.3 – 3.0 2.0 1.0

3.1 – 4.5 2.75 1.0

4.6 – 6.0 3.5 1.5

6.1 – 9.0 4.5 1.5

9.0 ා වැි 6.5 2.0
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   �ෝග රුාාොව 110
වු අංක 6.2.  ුොරෝකානය කරන ැද ජැ ඉ�ු� - 2030  111
වු අංක 6.3.  අො�්ිා අපජැ උ්පොදනය 2030 115
වු අංක 6.4.  අො�්ිා ඝන අපරවය උ්පොදනය - 2030 118
වු අංක 6.5.  ඇා �ෝග ර්ිාය 128
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වු අංක 6.15  �ෝග ොදපං ාිා �ංීු වයොපෘි 153
වු අංක 6.16  ොබො�ොගොඩ ජැොිුා ූද්ශන වයොපෘිය 155
වු අංක 6.17  ොවරා ූද්ශන වයොපෘිය 157
වු අංක 6.18  ුනොව ූද්ශන වයොපෘිය 159
වු අංක 6.19  කුබැේද ොා්ි් උදයොන වයොපෘිය 161
වු අංක 6.20  ොපොු ොවාඳ ංංී්ණ ංංව්ධන වයොපෘිය 163
වු අංක 6.21  ීරුර්අ�ු උදයොන ිර ංංව්ධන වයොපෘිය 165
වු අංක 6.22  බුිධ රවොාන �ධය්ාොනය ාො ංබැි ිර ංංව්ධන වයොපෘිය 167
වු අංක 6.23  ිර ංංව්ධන වයොපෘිය 169
වු අංක 6.24  ආයතික ුුහය 171
වු අංක 6.25  ආයතික ුුහය 171
වු අංක 6.26  ආයතික ුුහය 172
වු අංක 6. 27  ආයතික ුුහය 172
වු අංක 9.1  ො�ොරුව ංංව්ධන ංැැැ්� 2021–2030 ුි් ංංව්ධනයට   
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I. ජැො� අ්ා්ගා කොබික අපරවය ්ුර ීි් ිි් ිොයෝජනය ිී� ංඳාො අවශය වන 
ඔ්ිජ්  ර�ොණය ිුපනය ොකොරන ද්ශකය ොැං ෛජීය ඔ්ිජ් ඉ�ු� ාැි්ිය ාැක. 
ෝ අුව ඉාා වු අංක ි ාුනොොගන ඇි පිි  ොබො�ොගොඩ ගංගොො� ජැොයි ෛජීය 
ඔ්ිජ් ඉ�ු� ඉාැ අගය් ද්වන ොාි් ජැයට කොබික අපරවය ිශොැ ර�ොණොය් 
අ්ා්ගා බව ිග�නය කැ ාැි ො�.

II. ජැො� අ්ා්ගා ඇො�ෝියො ාො නි්ි� වැි කොබික ොනොවන රවය ඔ්ිකරණයට් 
කොබික රවය ිොයෝජනය ංඳාෝ අවශය කරන ඔ්ිජ් ර�ොණය රංොයික ඔ්ිජ් ඉ�ු� 
යන ද්ශකය �ි් ාුනො ගා ාැක.ොබො�ොගොඩ ගංගොොව් ැබො ග්නො ැද ජැ ංෝපැ 
ි්ෂණය �ි් ඉාා වු අංක ි ාුනො ග් පිි ීටරයට ිිරෑ් 100ිට 600 ද්වො අගය 
පරොංයකට ිිී ඇි බව් ාො එය රංොයික ඔ්ිජ් ඉ�ු� ංඳාො වන ං්�ා අගය වන 
(පොිය ජැය ංඳාො) ීටරයට ිිරෑ් 10 ට වඩො ඉාැ අපග�නය් බැි් එ� ජැය පොිය 
කටුු ංඳාො ිිෝ් ොයෝගය ොනොො�.ාවුර් ො�ොැං ඉාො ඉාැ රංොයික ඔ්ිජ් 
ඉ�ු�් ොප්ු් කරනො ොාි්, ජැොිා ශොක ාො ං්්ව ි ො�ෂ ගානය්ට ඍු ඍණෝ�ක 
බැපෑ් ඇි කරන බව ිග�නය කැ ාැක.

III. ජැොිා ශොක �ි් ි්පොදනය කරන ඔ්ිජ් ර�ොණය ිඟ ූ ිට ෛජීය ියොවි ංඳාො 
ජැො� රිා ඔ්ිජ් පිො�ෝජනය කරු ැබි. එොා් ොබො�ොගොඩ ගංගොො� රිා ඔ්ිජ් 
ර�ොණය එි ං්�ාය වන අව� වශොය් ීටරයට ිිරෑ් 3 ය්නට වඩො ඉාැ බැි්, රිා 
ඔ්ිජ් ර�ොණය ර�ොණව් බව ිග�නය කැ ාැක.

IV. ජැො� අ්ා්ගා අවැ්ිා රවය ොැං කොබික ොනොවන අංු වන ොරෝ�ඩ , �ැි යනොියද  
කොබික රවය වන ඇ�ී, බැ්ීියො ාො කැි කංැ යනොියද ංැකු ැබන අාර රිා ඝන රවය 
ොැං කොබික රවය, ැවණ, කොබික ොනොවන රවය ාො ිෂ රවය යනොිය ාු්වු ැබි. ෝ අුව 
ජැො� ං�්ා ඝන රවය පර�ය ඉාැ ිය ිට ජැය ුොපෝෂණය ීෝ වැි ාැියොව් පවී. 
ඉාා ජැ ංෝපැ ිී්ෂණොය් ාුනො ග් පිි ොබො�ොගොඩ ගංගොො� ඝන අපරවය ර�ොණය 
ං්�ා අගය වන ීටරයට ිිරෑ් 25 ිට 250 ද්වො අගය පරොංයට වඩො ඉාො ඉාැ 
ර�ොණය්ොග් අ්ා්ගා ී ඇා. ෝ ිංො ොබො�ොගොඩ ගංගොො� ජැය ුොපෝෂණය ී�ට එ් 
ො�ුව් ොැං ො�ය දැ්ිය ාැක.
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66 ාරය
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ඇුු� 07 : ුළං ංංංරණ ි්ේෂණය ාා නාගික වාුධාරා ෙකාිෙඩෝ  
ංැංු් ිී�.

ෝ ංඳාො අුග�නය කරන ැද ියවර පාා දැ්ො�.

1. නගරොිා ුාං රටොව අධයයනය 
2. රොේශො� පව්නො ්ව�ොික අවකොශය් ාො ජැ පේධිය එිොනකට ං්බ්ධ කරි් 

්ව�ොික වොු ධොරො නොාය් (natural air duct) ාුනො ගැී�.
3. රොේශො� පව්නො �ෝග ජොැය ං්බ්ධ ිී� �ි් ි්�ොිා වොු ධොරො නොාය් (artiicial 

air duct) ාුනො ගැී�.

ඉාා රොාික අධයයනයට අුව ාුනො ගා පිි ො�ොරුව නගරය ංඳාො පාා ද්වො ඇි පිි වොු 
ධොරො ුරොවිය් ි්�ොණය කරන ැී.

පාු ොපා වොු ංංංරණ ොකොිොඩෝ : ිිු බොිර අවිරාොවයි් ොාෝ බොධොවි් ොාොරව ුාං 
ංංංරණය ී� ංඳාො, ං�්ා ො�ොරුව ංැැු් රොේශය ාරාො ිොවන වොු ධොරො ොකොිොඩෝ  පාු ොපා 
වොු ධොරො ොකොිොඩෝ ොැං ාු්වු ැබන අාර ො�� ොකොිොඩෝ එිොනකට ං�ෝාර වන ොැං 
ි්�ොණය ොකෝ

ොදවන ොපා වොු ංංංරණ ොකොිොඩෝ : ර�ව් වොු ංංංරණ පේධිය් ි්�ොණය ිී� ංඳාො  පාු 
ොපා වොු ංංංරණ ොකොිොඩෝ එිොනකට ං්බ්ධ කරි් ොදවන ොපා වොු ංංංරණ ොකොිොඩෝ 
ි්�ොණය ොකෝ.

ොාවන ොපා වොු ංංංරණ ොකොිොඩෝ : නගරය ුා ්ුර වොු ංංංරණය ර�ව් ී� ංඳාො පාු ාො 
ොදවන ොපා වොු ංංංරණ ොකොිොඩෝ එිොනකට ං්බ්ධ කරි් ොාවන ොපා වොු ංංංරණ ොකොිොඩෝ 
ි්�ොණය ොකෝ. 

ො�ොැං ාුනො ග් වොු ංංංරණ �ෝගය්ි ිරවදයාොව ාවුරට් ාාුු ිී� ංඳාො ුුණ් 
රොේශ ද්ශකය (Frontal Area Index –FAI) ආරොය් නගරොිා ුාං ංංංරණය ිිබඳව 
ං�ොකරණය් (Urban Ventilation Simulation) ිු කරන ැී. ාවුරට් ුුණ් රොේශ ද්ශකය 
�ි් අදා් වුො� අදොැ ංැැු් ාැය �ා ිිටො ඇි ියු� ොගොඩනැිි වැ, ුාං ා�ොයන 
ිශොවට ුුණැො ිිටන ං�්ා ුුණ් ව්ගඵැය ංා ංැැු් ාැය අාර අුපොායි. එන් 
ඉාා ගණනය ිී� ංඳාො ොයොදො ගු ැබන ංැැු් රොේශය 100ී×100ී ොකොු ංැැැ්�කට ොබදො 
ිිොයා කර ගු ැබි.

λ
f
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plane
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FAI > 1.0 යු ොාෝරො ග්නො ැද 
ංැැු් ාැය ාරාො ග�් කරන ුාං 
ොගොඩනැිි �ි් ං්ු්ණොය්� 
අවිර ී ඇි බවය

FAI >0.5 යු ොාෝරො ග්නො ැද ංැැු් 
ාැය ාරාො ග�් කරන ුාං 
ොගොඩනැිි �ි් අ්ධ වශොය් 
අවිර ී ඇි බවය

නගරොිා ුාං ංංංරණ ිිබඳව ං�ොකරණය ංඳාො ොයොදො ග්නො ැද පරොිී් (parameters) 
පාා දැ්ො�.  

1. ුි පිො�ෝජන රටොව 
2. NDVI ි�ො�ෂණය (Normalized Diference Vegetation Index)
3. ොගොඩනැිි ඝන්වය 
4. ොගොඩනැිි උං

ඉාා ාුනො ග්නො ැද පරොිී් ංා ු ුණ් රොේශ ද්ශකය අාර ඇි ංබැියොව පදන් කරොගන 
නගරොිා ුාං ංංංරණ ං�ොකරණය ිු කරන ැී. ෝ ංඳාො ැබො ොදන ැද අගය් පාා දැ්ො�.

අවංොන වශොය් ඉාා එක එක ද්ශකය ංඳාො ගණනය කර ගු ැැූ FAI අගය්ට අදොැව ඝ්ෂණ 
අගය්(Friction Value)  පාා පිී ැබො ී , Least Cost Path ි �ො�ෂණය් �ි් ාුනො ගු ැැො�.

Parameter Correlation Regional Level Correlation Pixel Level

NDVI -0.674 -0.449

BD(Building Density) 0.603 0.522

BH(Building Height) 0.527 0.383

Parameter Description Average FAI with 8 directions

Land use type Residential 0.254

Commercial, business, institutions & 
ofices

0.305

Industrial 0.239

transportation 0.15

Vacant development land 0.191
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ඇුු� 08 : ෘශ�ංා ි්ේෂණය 

අෙේ්ිං රිඵංය 

ොකොරැොව�ො� ි ට එොගොඩ උයන ද්වො  ූ  ි ර ෝවොික කැොපොයි,  ොබො�ොගොඩ ගංඟොව ංා ොවරැ 
ීරය එකවර ද්ශනය වන ැ්ෂයය් ාුනොොගන එ�ි් ෘශය ොකොිොඩෝ ි්�ොණය ංඳාො ඇි 
ශකයාො ාුනො ගැී�.

ියවර

• දැනට පව්නො �ෝග ජොැය ංා ොගොඩනැිි වැ වයො�ිය අධයයනය  

• එ�ි්, ගොු පොෝ ිට ොබො�ොගොඩ ගඟ ාො ුුද එක වර ද්ශනය වන ොාෝ අ්ධ වශොය් 
ද්ශනය ිය ාැි  ්ාොන ාුනො ොගන ්ෝර ාොිකො �ි් එ� ාුනො ග් ්ාොනය්ි 
ොයෝගයාො අධයයනය  

• එොැං ාුනො ග් ්ාොන ෘශය ්ාොන ොැංද, ොබො�ොගොඩ ගංඟොව ංා ොවරැ ීරය ඉැ්කගා 
ැ්ෂය ොැංද ංැකො ෘශයාො ි�ො�ෂණය  ිු කරන ැී. ාවුරට් උ්නාොංශය ාො 
ොගොඩනැිි වැ ි�ොණ  ාැය් ොයොදො ග්නො ැී. 

• ඒ ආකොරයට ිිොයා කර ග්නො  ැද  ිිය් අංක 1�ි් දැ්ො�. 

• ො�ි දැ්ොවන ොකොා පැාැි ෝාො ෘශය ෝාො ොැංද, රු පැාැි ෝාො ෘශය ොනොවන ෝාො 
ොැංද ාුනො ගා ාැි ො�. 
 

• අවංොන වශොය් ි�ො�ෂණය ුි් ාුනො ග් ්ාොන අාි් වඩො ොයෝගය ්ාොන, එන් 
ව්ා�ොන ො�ෞික වුායට ාොි ොනොී ොාෝ ාොිය අව� වන පිි ංංව්ධනය ිී�ට උිා 
�ෝග ්ෝර ිී්ෂණය්  ුි් ාුනො ග්නො ැී.
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ෘශ� රෙ�ශන ෙකාිෙඩෝ
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ඇුු� 09 : කංාප ංංුණකය ගණනය කං ආකාරය

ේවාික ජනගානය ි්ණය

අො�්ිා ො�ෞික ංංව්ධනය ාො ංංව්ධනො� ි�ො ාුනො ගිි් එ් එ් කැොපය ංඳාො ොව් 
වශොය් ජනගාන ව්ධන ො�ගය් ි්ණය කරු ැැිය. ඒ අුව ෝවොික ජනගාන වයො�ිය 
පාා පිි ො�.

2012 ජනගානය ්වභොිා ජනගාන 
ව්ධන ො�ගය

ොතෝරොග් ජනගාන 
ව්ධන ො�ගය

ර්ෝිත ෝවොිා 
ජනගානය

අු ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය.

ේබාුපා 2913 -0.0524125 0.00878287 968.5562556

කුබැේෙ 5500 -0.0421619 0.00878287 606.7744988

ේාලවල උුා 5385 -0.0039097 0.00878287 4256.421895

ේාලවල ෙුණ 3916 0.00878287 0.00878287 2545.794808

කලාපේ� සා්ා ජාගහා� 8377.547457

අි ඝන්ව ාිත ෝවොිා ාැොාය

අුලාා උුා 4201 0.01479506 0.015 5496.396858

අුලාා ෙුණ 3333 -0.0033115 0.015 3911.823273

ක්ේේු්ල 2299 -0.0486527 0.015 1918.341319

ේසාිසාුා උුා 2898 -0.0317191 0.015 2459.168007

ේසාිසාුා ෙුණ 2711 -0.0156328 0.015 2431.451737

ෙහ්ුා 1288 -0.055265 0.015 1106.830868

ල්ෂපි� ායයා 3049 0.0031465 0.015 3719.884121

ල්ෂපි� උුා 4481 -0.0162046 0.015 3674.171978

ල්ෂපි� ෙුණ 5380 -0.0049075 0.015 4941.222486

උ�ා උුා 3783 -0.0009276 0.015 4503.934579

උ�ා ෙුණ 4464 0.00318277 0.015 4147.371325

ාාවාාව්ා බාිා 3375 -0.0092868 0.015 2431.600079

කලාපේ� සා්ා ජාගහා� 40742.19663

දැව ආිත ි්ාොදන රව්ධන ාැොාය

ාාවාාව්ා ාැේගාිා 4033 -0.0087036 0.00845518 2622.658628

ාාවාාව්ා ෙුණ 2144 -0.0044749 0.00845518 1233.893823

ේාාාුු්ල ාැේගාිා 3854 -0.0062597 0.00845518 2762.602815

ේාාාුු්ල උුා 3255 -0.0031543 0.00845518 3535.053665

ේාාාුු්ල බාිා 3630 0.00326899 0.00845518 507.3026481

ි්ේලෝාව්ා බාිා 4689 0.00845518 0.00845518 4721.946295

ේාෝ්ේ් 3956 -0.0332473 0.00845518 1381.712647
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2012 ජනගානය ්වභොිා ජනගාන 
ව්ධන ො�ගය

ොතෝරොග් ජනගාන 
ව්ධන ො�ගය

ර්ෝිත ෝවොිා 
ජනගානය

කඩලාා 1711 -0.0479645 0.00845518 931.7001332

ඉඩා 1277 -0.0555371 0.00845518 50.41097097

ඉිබැේෙ බාිා 4437 0.00795455 0.00845518 151.6260716

ඉිබැේෙ ාැේගාිා 3592 0.00081716 0.00845518 147.2362907

ි්ේලෝාව්ා ාැේගාිා 3678 0.00122749 0.00845518 1167.033737

කුවු්ල 1618 -0.0429499 0.00845518 283.2650025

කලාපේ� සා්ා ජාගහා� 19496.44273

ො�ෝොගොා ජැොිුා ංංව්ධන ාැොාය 

කුබැේෙ 5500 -0.0421619 0.00795455 1697.423389

කුවු්ල 1618 -0.0429499 0.00795455 864.8148595

ේාෝ්ේ් 3956 -0.0332473 0.00795455 2191.686638

ි්ේලෝාව්ා ාැේගාිා 3678 0.00122749 0.00795455 2916.291535

ි්ේලෝාව්ා බාිා 4689 0.00845518 0.00795455 733.4136711

ඉිබැේෙ ාැේගාිා 3592 0.00081716 0.00795455 3824.838746

ඉිබැේෙ බාිා 4437 0.00795455 0.00795455 4969.311577

ේාාාුු්ල බාිා 3630 0.00326899 0.00795455 3568.415104

කඩලාා 1711 -0.0479645 0.00795455 331.7069946

ේාාාුු්ල ාැේගාිා 3854 -0.0062597 0.00795455 1337.648221

ේබාුපා 2913 -0.0524125 0.00795455 410.0730217

ේාලවල උුා 5385 -0.0039097 0.00795455 775.4386004

කලාපේ� සා්ා ජාගහා� 23621.06236

අු ඝන්ව  ෝවොිා ාැොාය

ේකාාලවැ්ල ාැේගාිා 2192 -0.0003306 -0.00033058 2178.995433

ේකාාලවැ්ල උුා 5696 -0.002196 -0.00033058 5599.185328

ේකාාලවැ්ල ෙුණ 3582 -0.0106833 -0.00033058 3346.297221

ේකාාලවැ්ල බාිා 3531 -0.0088748 -0.00033058 3334.641365

කුුු්ෙ උුා 3551 -0.0108649 -0.00033058 3313.724882

කුුු්ෙ ෙුණ 4399 -0.0091782 -0.00033058 4146.81656

එේගාඩ උ�ා ායයා 2869 -0.0101104 -0.00033058 2689.443386

එේගාඩ උ�ා උුා 4603 -0.0091477 -0.00033058 4339.915446

ේාාාුු්ල ෙුණ 4524 -0.0044528 -0.00033058 2544.34949

ේාාාුු්ල බාිා 2394 -0.0100935 -0.00033058 1185.517272

එේගාඩ උ�ා ෙුණ 5123 -0.0144977 -0.00033058 4677.608484

කලාපේ� සා්ා ජාගහා� 37356.49487
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2012 ජනගානය ්වභොිා ජනගාන 
ව්ධන ො�ගය

ොතෝරොග් ජනගාන 
ව්ධන ො�ගය

ර්ෝිත ෝවොිා 
ජනගානය

අි ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

උ්ව්ා 1019 -0.0550591 -0.00445277 746.9147232

ේාාාුු්ල උුා 2236 -0.0217687 -0.00445277 1914.715589

ේාාාුු්ල බාිා 2394 -0.0100935 -0.00445277 130.2055453

ේාාාුු්ල ෙුණ 4524 -0.0044528 -0.00445277 1764.409406

ඉඩා 1277 -0.0555371 -0.00445277 887.4539221

කුබැේෙ 5500 -0.0421619 0.00878287 2563.915925

ාාවාාව්ා ාැේගාිා 4033 -0.0087036 0.00878287 1639.104502

ාාවාාව්ා ෙුණ 2144 -0.0044749 0.00878287 1086.878757

ාාවාාව්ා බාිා 3375 -0.0092868 0.00878287 1306.109354

ල්ෂපි� උුා 4481 -0.0162046 0.00878287 1131.821922

ල්ෂපි� ෙුණ 5380 -0.0049075 0.00878287 1226.500329

ේසා�ාසාුා උුා 2898 -0.0317191 0.00878287 396.0284868

ේසාිසාුා ෙුණ 2711 -0.0156328 0.00878287 496.1709531

කුවාු්ල 1618 -0.0429499 0.00878287 1169.938599

ේාලවල ෙුණ 3916 0.00878287 0.00878287 2017.232026

ේාලවල උුා 5385 -0.0039097 0.00878287 809.3817743

ේබාුපා 2913 -0.0524125 0.00878287 1051.412594

ක්ේේු්ල 2299 -0.0486527 0.00878287 86.49818022

උ�ා ෙුණ 4464 0.00318277 0.00878287 1201.493416

කඩලාා 1711 -0.0479645 0.00878287 165.5564305

කලාපේ� සා්ා ජාගහා� 21791.74243
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�ී ජනගාන ි්ණය 

2011 ොකෝ්ෝ් රවොාන අධයයනය අුව ො�ොරුව නගර ී�ොව ුා අො�්ිා �ී ජනගානය 
ුේගැි් 87,000් ප�ණ ො�. ඒ අුව, එ් එ් ංංව්ධන කැොප අාර එ� ජනගානය ොබී යො� 
පාා වුො� ද්වො ඇා.

කංාප ංංුණකය ි්ණය ිී� 

කැොප ංඳාො අො�්ිා ංංව්ධන අවකොශය ි්ණය ිී� ංඳාො පාා උපක�පන ොයොදො ගු ැැිය.

• ඒක ුේගැ ෝවොික අවකොශ ර�ොණය ව්ග ීටර 50
• ෝවොික ුේගැයු ංඳාො අවශය වන ෝවොික ොනොවන ොවන් �ොිාය් ංඳාො අවකොශ 

ර�ොණනය ව්ග ීටර 45 ( වොිජ අවකොශය ව්ග ීටර 20 ාො ආයාි ක ඇුු ොවන් 
අවකොශය ව්ග ීටර 25 බැි්)

• ඒ අුව ං�්ා ඒක ුේගැ ෝවොික අවකොශ ර�ොණය ව්ග ීටර 95
• �ී ුේගැයු ංඳාො අවශය අවකොශ ර�ොණය ව්ග ීටර 75 ( වොිජ, ආයාි ක ාො 

කෝයයිය, ංංාොරක ාො ක්�ෝා ංඳාො ිිොවි් ව්ග ීටර 20, 30, 10, 15 බැි්)

ංංව්ධන ාැොාය �ී ජනගානය ො�ී යොෝ 
රිශත අගය 

�ී ජනගානය 2030 

අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�. 52 42294.99292

අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�. 4 3627.606554

අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප�. 12 9722.390935

අු ඝා්ව  ේ්වාික කලාප�. 8 6739.318672

ෙැව ආිා ි්පාො රව�යා කලාප�. 9 6975.399211

ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප� 14 11706.82768

 100 81066.53597

ංංව්ධන ාැොාය ෝවොිා 
ජනගානය 
2030

අො�්ිත 
ං�්ත ෝවොිා 
අවාොශ ර�ොණය 
ව්ග ීටර 

�ී ජනගානය 
2030 

අො�්ිත 
ං�්ත �ී 
අවාොශ ර�ොණය 
ව්ග ීටර 

ං�්ථ ුි 
අවාොශ ර�ොණය 
(ව්ග ීටර)  

අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�. 21791.74243 2004840.304 42294.99292 3172124.469 5176964.773

අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�. 8377.547457 770734.3661 3627.606554 272070.4915 1042804.858

අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප�. 40742.19663 3748282.09 9722.390935 729179.3201 4477461.41

අු ඝා්ව  ේ්වාික කලාප�. 36529.54842 3360718.454 6739.318672 505448.9004 3866167.355

ෙැව ආිා ි්පාො රව�යා කලාප�. 19496.44273 1793672.731 6975.399211 523154.9408 2316827.672

ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප� 23621.06236 2173137.737 11706.82768 878012.0761 3051149.813

 150558.54 13851385.68 81066.53597 6079990.198 19931375.88
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කංාප ංංුණකය ගණනය  ිීේ ියාවිය

ඉාි් ංදා් කැ ආකොරයට කැොප ංංුණකය ගණනය ිීෝ ියොවිය ංඳාො ොයොදො ගු ැබන 
ුරය පාා පිි දැ්ිය ාැක.

ෙයෝිං ංංව්ධන ර�ෙ�ාය ාුනා ගැී� (ංංව්ධන ංැංැ්ෙ�ි ාැ්� ාා පර�ා්ථ වංට අුුංව)

ාැොා ංංුණාය     =

ංංව්ධන ී�ා ාුනා ගැී� (ංැංු් රේශෙයි ංංෙ�ී රේශ, ිාාව�ංා,  
ඉිු් ධාිංාවය ආී ූ ි්ේෂණය් ුි්)

ූි අවකාීය ඉ්ු� 
(ුෙරෝකථන ජනගානය ංිංන අනාගං ුි අවකාශය ගණනය ිී�)

ංංව්ධනය කං ාැි ූි ර�ාණය ාුනා ගැී�

අෙේ්ිං ං්ු්ණ ුි ර�ාණය (ව්ග ීටර)

පවින ංංව්ධනය කං ාැි ුි ර�ාණය(ව්ග ීටර)

ජනගාන ුෙරෝකථනය (ංැංු් රේශෙයි අෙේ්ිං ේවාික ාා �ී ජනගානය ි්ණය)
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ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්ෙ�ි කංාපය්ට අාාංව කංාප ංංුණකය ි්ණය

අෙේ්ිං ොෞික ංැකැ්� ාුනා ගැී�

ො�ොරුව ුරවරය "ආ්ික වශොය් ංි�් නොගික ෝ්රය් ොැං ංංව්ධනය  ිී�" ාො 
"නගරොයි ්ව�ොික ජැුැොරය් ංංව්ධන ො�වැ�් ොැං ොයොදො ගිි් ිව් ී�ට ංඳාො වඩො 
ුවපාු වටිටොව් ි්�ොණය ිී�" යන  අිරොය්  ංෝෂෝ කර ගැී�ට ාැිවන අුි් 
ංංව්ධන ංැැැ්ො�ි අරුු ාො පර�ෝාය් ඉිිප් ොකොට ඇා. එොාි් ොයෝිා ංංව්ධනො�ී 
නගරො� පවින ආ්ික ි යො�නය් ාවුරට් රව්ධනය කරි් ාො ි යු� ජැ ු ැොරය් ආර්ෂො 
කර ගිි් ිර ංංව්ධනය් අො�්ෂො කරු ැබි. ාවද නගර �ොධයය රොේශය ආිාව අි 
ඝන්වයි් ුුව ංංව්ධනය කරන අාර� ංංො�ී රොේශ වැී  ූි පිො�ෝජනය ාො ංංව්ධන 
ඝන්වය ිි�් ොැං යො�නය ිී� ිු කරු ැබි.

ංංව්ධන ී�ා 

ො�ොරුව නගරය අො�්ිා ංංව්ධන දැ්� කරො ාඟො ී�ට ාැියොව ැැොබන ොැං ංංව්ධනො� 
ී�ො, රවණාො ාො ි�වාො ාුනොොගන ඒ අුව කැොිකරණය ිු කරු ැැිය. එිී කැොිකරණ 
ංැැැ්� ිිොයා ිීෝී පාා ි�ො�ෂණය් ංැැි�ැට �ොජනය කරන ැී.

1. පොිංික ංංො�ිාො ි�ො�ෂණය
2. ංංක�ිා ංැැු� ාො ි�වයාො ි�ො�ෂණය
3. ංංව්ධන ීඩන ි�ො�ෂණය
4. ිව් ීෝ ොයෝගයාො ි�ො�ෂණය 
5. අො�්ිා ජනගාන ංා ොගොඩනැිි ඝණ්වය

ංැැු් කොැ පරොංය ුැී ංංව්ධනය ිී�ට අො�්ිා ං�්ා අවකොශය ගණනො�ී පාා 
උපක�පන ොයොදො ග්න ැී.

1. ෝවොික ඒකකය් ංඳාො අවශය ොකොරන ුි ර�ොණය ව්ග ීටර 100 
2. ෝවොික ඒකකය් ුේගැි් 4 ොදොනුොග් ං�්ිාය.
3. එ් ුේගැයුො� වොිජ අවකොශය ංඳාො ඉ�ු� ව්ග ීටර 10 ් ො�.
4. ක්�ෝා රව්ධන කැොපය්ට අදොැව එ් ුේගැයුො� ක්�ෝා අවකොශය ංඳාො ඉ�ු� 

ව්ග ීටර 10 ් ො�.

ඒ අුව ො�ොරුව නගරය ුැ කැොප වශොය්  අො�්ෂො ොකොරන  ොාෝ ැඟො කර ගා ාැි ං�්ා 
ුි ර�ොණය ි්ණය කරන ැද අාර එ� ුි ර�ොණය ාො පවින ංංව්ධනය කැ ාැි ුි 
ර�ොණය අාර අුපොාය �ි් කැොප ංංුණකය ි්ණය කරන ැී. එ� ද්ාය් පාා වුොවි 
ංඳා් ොකොට ඇා.
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ංංව්ධන ාැොාය ං�්ථ ුි අවාොශ 
ර�ොණය (ව්ග ීටර)

ංංව්ධනය ාැ  
ාැි ුි ර�ොණය
(ව්ග ීටර)

ාැොා 
ංංුණාය

අි ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�. 5021527.30 2096936 2.5

අු ඝා්ව ිර සංව�යා කලාප�. 1082228.69 610250 1.75

අි ඝා්ව හිා ේ්වාික කලාප�. 4341733.25 2299844 2.0

අු ඝා්ව  ේ්වාික කලාප�. 3802900.99 2650504 1.5

ෙැව ආිා ි්පාො රව�යා කලාප�. 2319966.92 1357324 1.75

ේබා්ේගාඩ ජලාිුා සංව�යා කලාප� 2594399.42 2081342 1.5

කැොප ංංුණකය ංක් ිීෝී උපි� ංංව්ධනය් ැබො ී�ට බැොොපොොරෝු වන කැොපය ොැං  
අි ඝන්ව ිර ංංව්ධන කැොපය ාුනො ග්නො අාර එි කැොප ංංුණකය 2.5 ද්වො අගය් ුැ 
ිිොේ. ංංව්ධනය් ී�ො ිී�ට බැොොපොොරෝු වන කැොපය  ොබො�ොගොඩ ජැොිුා ංංව්ධන 
කැොපය  වන අාර එි කැොප ංංුණකය 1.5 ක පාැ අගය් ගු ැබි. අු ඝන්ව ිර ංංව්ධන 
කැොපය ංඳාො 1.75 ක ංංුණකය්ද, අි ඝන්ව ාිා ෝවොික කැොපය  ංඳාො 2.0 ක 
ංංුණකය්ද, අු ඝන්ව  ෝවොික කැොපය  ංඳාො 1.5 ක ංංුණකය්ද, දැව ආිා ි්පොදන 
රව්ධන කැොපය ංඳාො 1.75 ක ංංුණකය්ද ාුනො ොගන ඇා.
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ඇුු� 10 : ෙ�ාරුව  �ානගර ංාාව ංු �ා්ග

අංාය �ෝගො� න� ආර්භා ්ථොනය    අවං් ්ථොනය 

1 අුා ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

2 ජාි� ාාවා ේබාුපා පාා ිාාව

3 සාි ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

4 ිජ� ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

5 ය�ාාරා ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

6 අා� ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

7 ි්ස ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

8 ගැුු ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

9 වළග්බා ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

10 සඟේබෝ ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

11 පැාු් ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

12 ාාජිංහ ාාවා ේබාුපා පාා ාාිගාව පාා

13 ාාජිංහ ාාවා පලු පුාග ාාජිංහ ාාවා ිාාව

14 ාාජිංහ ාාවා ේෙවා පුාග ේබාුපා පාා ිාාව

15 ේස්ිි ාාවා ේබාුපා පාා ායයා ාාවා

16 ජාජ� ාාවා ේබාුපා පාා ිාාව

17 ාාේා් ාාවා ේස්ිි ාාවා ිාාව

18 ායයා ාාවා ිජ� ාාවා ේස්ිි ාාවා

19 ු්ා් ේපේෙස සාාිහාා ාාවා 60/

20 සා් ාාවා සාාිහාා ාාවා ිාාව

21 සාාිහාා ාාවා ායයා ාා�ග� ල්ිිුා පාා

22 ල්ිිුා පාා සාාිහාා ාාවා එේගාඩේහා පාා

23 විා පාා සාාිහාා ාාවා එේගාඩේහා පාා

24 ිව්ා පාා ාාිගාව පාා විා ාාවා

25 අාි� ාාවා සාාිහාා ාාවා අාි� ාාවා

26 ිුු ක්හල අසල පාා ාාිගාව පාා එේගාඩේහා පාා

27 ාාිගාව පාා, ප්වා පුාග ාාිගාව පාා

28 ිාලිි ි ේා් ාාවා ාාිගාව පාා ේසෝාාා්ෙ ාාවා

29 හාාවා පුාග ාාිගාව පාා ිාාව

30 ු්වා පුාග ාාිගාව පාා ිාාව

31 ාාිගාව පාා පළුවා පුාග ාාිගාව පාා ිාාව

32 ාාිගාව පාා ේෙවා පුාග ාාිගාව පාා ිාාව

33 ේාු්ුා පාා සාසාේජෝි ාාවා ාාිගාව පාා
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අංාය �ෝගො� න� ආර්භා ්ථොනය    අවං් ්ථොනය 

34 ේාු්ුා හ�වා පුාග ප්වා පුාග හ්වා පුාග

35 ේාු්ුා හ්වා පුාග සාසාේජෝි ාාවා ේාු්ුා ාා�ග�

36 ේාු්ුා පළුවා පුාග සාසාේජෝි ාාවා ේාු්ුා ාා�ග�

37 ේාු්ුා ේෙවා පුාග සාසාේජෝි ාාවා ේාු්ුා ාා�ග�

38 ේාු්ුා ු්වාපුාග සාසාේජෝි ාාවා ේාු්ුා ාා�ග�

39 ේාු්ුා හාාවා පුාග සාසාේජෝි ාාවා ේාු්ුා ාා�ග�

40 ේාු්ුා ප්වා පුාග සාසාේජෝි ාාවා ේාු්ුා ාා�ග�

41 ුි් ගා්ලේ� ාාවා සාසාේජෝි ාාවා ේසෝාාා්ෙ ාාවා

42 ේසෝාාා්ෙ ාාවා සාසාේජෝි ාාවා එේගාඩේ�ා ාාවා

43 ි.අි.ි ක�ාා්ා ාාවා ාාිගාව පාා එේගාඩේ�ා ාාවා

44 ිාාාා ි ේාෝල අසල පාා ේාලවල පාා 27/12

45 ාුා ාාවා ේාලවල පාා ාාිගාව පාා

46 පු ාා�ග�-ිාලිි ි ේා් ාාවා ිාලිි ි ේා් ාාවා ේසෝාාා්ෙ ාාවා

47 එේගාඩේහා පාා ේසෝාාා්ෙ ාාවා ල්ිිුා පාා

48 ිේයාේ්ප ක�ාා්ා පාා එේගාඩේ�ා ාාවා ිේයාේ්ප ක�ාා්ා පාා

49 ේාා.54 පාා එේගාඩේ�ා ාාවා ිාාව

50 ිුේොාාා� ාාවා එේගාඩේ�ා ාාවා ප්සල

51 ්.ි. ුලව�යා ාාවා සාසාේජෝි ාාවා ිාාව

52 ේබාාගා ිවාස� ාාවා සාසාේජෝි ාාවා ේසෝාාා්ෙ ාාවා

53 රජා ශාලාව ාා�ග� සාසාේජෝි ාාවා ිාාව

54 ප්ස් ාාවා ඉිිපස ාා�ග� සාසාේජෝි ාාවා හ�වා පුාඟ

55 ේෙවා ාා�ග� ාාුල ාාවා සාසාේජෝි ාාවා

56 ේ�ෝගාරා ාාවා ාාුල ාාවා ගඟ

57 ාාුල ිෙයාල ාාවා සාසාේජෝි ාාවා ගඟ

58 හ්වා පුාඟ ාාුල ිෙයාල ාාවා ගඟ

59 ේේවාල ාාවා ාාුල ාාවා ේේෙි� පාා

60 ේේවාල ාාවා- පළු පුාඟ ේේවාල ාාවා ිාාව

61 6 වා පුාග ාාුල ාාවා සාශාාේජෝි ාාවා 

62 210 ව්ා පාා ාාුල ාාවා අංක. 212/28, පාා අවසාා�

63 පස් ේපේෙස ාාුල ාාවා අංක. 200/5 ී

64 ූි� ේපේෙස ාාුල ාාවා පාා අවසාා� 

65 ඉුු ේපේෙස ාාුල ාාවා අංක. 118/29, පාා අවසාා�

66 ුුු  ේපේෙස ාාුල ාාවා අංක. 77, පාා අවසාා�

67 ඉුු/ුුු ේපේෙස ුුු  ේපේෙස ඉුු ේපේෙස

68 ශා්ා ේපේෙස ාාුල ාාවා අංක. 23/28, පාා අවසාා�
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69 ේසෝබා ේපේෙස ාාුල ාාවා අංක. 37/24, පාා අවසාා�

70 ිිි  ේපේෙස ාාුල ාාවා අංක. 27/24, පාා අවසාා�

71 ාායා  ේපේෙස ාාුල ාාවා අංක. 38 

72 ුිි  ේපේෙස ාාුල ාාවා ී.ී. අ්ි් 

73 ාැෙ පාා ශා්ා ේපේෙස ුිි  ේපේෙස

74 5 වා පුාග ුිි  ේපේෙස ේාා්් ාාවා 

75 4 වා පුාග ුිි  ේපේෙස ේාා්් ාාවා 

76 3 වා පුාග ුිි  ේපේෙස ේාා්් ාාවා 

77 2 වා පුාග ුිි  ේපේෙස ේාා්් ාාවා 

78 1 වා පුාග ුිි  ේපේෙස ආෙ�ශ ාාවා 

79 සඳහ් ාාවා ාාුල ාාවා පාා අවසාා� 

80 ආෙ�ශ ාගා පාා ගාු පාා 5 වා පුාග

81 ආෙ�ශ ාගා පාා ගාු පාා පාා අවසාා� 

82 ආෙ�ශ ාගා පාා  2 වා පුාග ආෙ�ශ ාගා ආෙ�ශ ාගා පාා 

83 ආෙ�ශ ාගා පාා  1 වා පුාග ආෙ�ශ ාගා පාා ආෙ�ශ ාගා පාා 

84 ුාාය  ේපේෙස ගාු පාා අංක. 530 

85 ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා ගාු පාා අංක. 51/9, ී.ී. අ්ි්  ාාවා 

86 ගැුු ාාවා අංක. 51/9, ී.ී. අ්ි්  ාාවා අංක. 24/9

87 ි්ස ාාවා  ී.ී. අ්ි්  ාාවා අංක. 28/6, 20/8  පාා අවසාා� 

88 අාි� ාාවා ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා අංක. 136/7, 136/8

89 සා් ාාවා ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා අංක. 40, පාා අවසාා� 

90 අේශෝක ේපේෙස ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා අංක.29,17/9ඒ

91 රජා ශාලා පාා බ්ඩාාාා�ක ාාවා ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා

92 ෙී් ේපේෙස ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා අංක. 51/15

93 ාණිු විා රාා්ු ාාවා ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා ුුු  ේපේෙස

94 අඹගහව්ා පාා බ්ඩාාාා�ක ාාවා ී.ී. අ්ි් ේපේ�ාා ාාවා

95 ි් පාා බ්ඩාාාා�ක ාාවා අංක. 180ී

96 ේපිි් ිේ�ිංහ ාාවා ි් පාා පාා අවසාා� 

97 හ්ේාාුව  පාා ි් පාා ේජෝ් ේාාිේගෝ 

98 3 වා පුාග ( ි් පාා) ි් පාා අංක. 88/5 පාා අවසාා� 

99 අංක. 118/ී පාා ි් පාා අංක. 118/9 

100 ේේෙි� ව්ා පාා ි් පාා බැාි ව්ා 

101 ේේෙි�ව්ා- 1 වා පුාග ේේෙි� ව්ා ේේෙි� ව්ා පාා

102 ේේෙි�ව්ා- 2 වා පුාග ේේෙි� ව්ා පාා අවසාා� 

103 ේේෙි�ව්ා- 3 වා පුාග ේේෙි� ව්ා පාා අවසාා� 
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104 ේේෙි�ව්ා- 4 වා පුාග ේේෙි� ව්ා පාා අවසාා� 

105 කැ්ප් ේහා්ා් පාා ි් පාා ේජෝ් ේාාිේගෝ ාාවා 

106 ුුවාු්ල පාා ගාු පාා ේපා්ේකාුව ාාවා 

107 ාාාේජෝි ාාවා බ්ඩාාාා�ක ාාවා ුුවු්ල පාා 

108 ේගෝා් ේපේෙස ේපා්ේකාුව ාාවා ාාාේජෝි ාාවා 

109 ේගෝා් ේපේෙේස් ආා්ා වා පාා ේගෝා් ේපේෙස ප්සල පාා 

110 ප්සල පාා ේබෝිු්ාාාාා පාා අංක. 159

111 ප්සල පාේා් ආා්ා වා පාා අංක. 159 අංක. 88/5 පාා අවසාා� 

112 ේපා්ේකාුව පාා ාාවාාව්ා පාා ප්සල පාා 

113 ාුා රාා්ු ාාවා ේපා්ේකාුව පාා ාාාේජෝි ාාවා 

114 කුබැේෙ - 1 වා පුාග  බ්ඩාාාා�ක ාාවා ආා්ොාා පාා 

115 කුබැේෙ - 2 වා පුාග බ්ඩාාාා�ක ාාවා අංක. 45/6,

116 පළු පු ාග හා ේෙවා පුාග  1 වා පුාග  2 වා පුාග

117 ීාු්අ්ුගා ිවාස සංී�ණ පාා ි්ව ිෙයාල පුාග ිවාස ේ�ෝජාාරා පාා 

118 ේාා්ේ් පාා බ්ඩාාාා�ක ාාවා ිි�්ෙල පාා 

119 ජ�ා ාාවා බ්ඩාාාා�ක ාාවා ේසෝිා ිෙයාල�

120 ේසෝිා ිෙයාල පාා ේාෝ්ේ් පාා අංක. 78-9 

121  3 වා පුාග ේාෝ්ේ් පාා අංක. 38-9 

122 ේාෝි රාා්ු ාාවා ගාු පාා කුුවාු්ල 

123 ාාේ්්ර රසාේ ාාවා ේපා්ේකාුව පාා ේාෝි රාා්ු ාාවා 

124 ීගස� පාා ආා්ොාා පාා ිි�්ෙල පාා 

125 ආා්ොාා පාා ේාාාුු්ල පාා ේාෝ්ේ් පාා 

126 ආි�වංශ ාාවා ආා්ොාා පාා ආා්ොාා පාා 

127 ුය�ාාාාා පාා ආා්ොාා පාා ප්සල පාා 

128 ිි්ේෙෝුවා් පාා ේබෝිු්ාාාාා පාා ේාාාුු්ල පාා 

129 ේබෝිු්ාාාාා පාා ේාාාුු්ල පාා ප්සල පාා 

130 ේපා්ේකාුව ේපේෙස ේපා්ේකාුව පාා පාා අවසාා� 

131 ේපා්ේකාුව පුාග ේපා්ේකාුව පාා ාාවාාව්ා පාා 

132  3 වා පුාග, ාාවාාව්ා පාා ාාවාාව්ා පාා ේබෝිු්ාාාාා පාා 

133 ේජාි් රාා්ු ාාවා ගාු පාා ාාවාාව්ා පාා 

134 අ්ිි් ෙ ි්වා ාාවා ගාු පාා ාාවාාව්ා පාා 

135 ප්ි�ේගාඩැ්ල ිහාා ාාවා  ගාු පාා ේසාිසා  පාා 

136 ේාෝසා්ේකාුව පාා ේ�ාා්ා පාා ශා්ා ඇ්ාී පාා 

137  1 වා පුාග, ාාවාාව්ා පාා ගාු පාා  2 වා පුාග

138 ේහෝි එාාුේව් ප්ි� පාා ගාු පාා  2 වා පුාග
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139  2 වා පුාග සහ ේහෝි එාාුේව් 
ප්ි� ස්බ්යවා පාා 

 1 වා පුාග ේහෝි එාාුේව් ප්ි� පාා 

140 කැා් ේජකා් ාාවා ේහෝි එාාුේව් ප්ි� පාා ේා්ි් පුාග

141 2 වා පුාග - ාාවාාව්ා ේා්ි් පාා  ේසාිසාුා පාා, 

142 රාොා ාාවා 02 වා පුාග ග්ේපා්ා  පාා 

143 ාැික්ෙ  පාා 02 වා පුාග ග්ේපා්ා  පාා 

144 ග්ේපා්ා පාා රාොා පාා ග්ේපා්ා  පාා 

145 ී ඇ්ාී පාා  ේසාිසාුා පාා, ආේලෝකිි� පාා

146 වැව  පාා ාැික්ෙ පාා ශා්ා අ්ේාෝි  පාා

147 ේේවාලව්ා පාා 03 වා පුාග 39/16,

148 ේා්ි් පාා ේසාිසාුා පාා, ි්ේලෝාාව්ා  පාා 

149 හුො ාාවා  ේ�ාා්ා   ාාවා

150 ේ්ුු ාාවා  ේ�ාා්ා   ාාවා

151 ස්ගහව්ා පාා ආේලෝකිි� පාා  ේ�ාා්ා   ාාවා

152 ආේලෝකිි� පාා  ේ�ාා්ා   ාාවා ශා්ා අ්ේාෝි පාා

153 කඩලාා ාාවා ඉිබැේෙ පාා ග්ේපා්ා  පාා 

154 ේකෝිල පාා ේා්ි්  පුාග

155 ීාව්ා පාා  ේසාිසාුා පාා, 

156 ාාපසාාාා පාා ේ�ාා්ා  ාාවා ේා්ිව්ා 

157 ුව්ගහ ේාාුපල ව්ා පාා ුවකාබා ාාවා ා්ි් රාා්ු ාාවා 

158 6 වා පුාග- ඉිබැේෙ ඉහල ඉිබැේෙ පාා ුව්ව්ා ේාාුපල

159 ග්ිාහබෙ  පාා ේා්ි්  පුාග 02 වා පුාග 

160 ැසි් රාා්ු ාාවා ඉහල ඉිබැේෙ පාා ුව්ව්ා ේාාුපල

161 ේබා් ේාා් ඉහල ඉිබැේෙ පාා ගඟ 

162 කුිි� පාා ඉහල ඉිබැේෙ පාා ගඟ 

163 ුේ� පුාග ඉහල ඉිබැේෙ පාා ගඟ 

164 එ්. ේ�. ී. රාා්ු ාාවා ගාු පාා ේා්ි් පුාග 

165 ාා�්් ි.  ේසාිසා පාා එ්. ේ�. ී. රාා්ු ාාවා එ�ි් ෙ  ේසාිසා පාා

166 ේජාහා් සැුේව් ාාවා ඉහල ඉිබැේෙ පාා ගඟ 

167 එ�ි් ෙ  ේසාිසා පාා ගාු පාා එ්. ේ�. ී. රාා්ු ාාවා 

168 එ්ව් පුාග පහළ ඉිබැේෙ පාා ඉහල ඉිබැේෙ පාා

169 ශා්ා  අ්ේාෝිුා ගලේපාහබඩ පාා 02 වා පුාග 

170 ේාේාෝි්ා පාස් පුාග පහළ ඉිබැේෙ පාා ඉහල ඉිබැේෙ පාා

171 ේ්වා පුාග පහළ ඉිබැේෙ පාා ඉහල ඉිබැේෙ පාා

172 ි්ස් ේ�. ීි් පහළ ඉිබැේෙ පාා ඉහල ඉිබැේෙ පාා

173 ි�ා්. අි. ෙ ි්වා ාාවා ි්ේලෝාාව්ා  පාා පාා අවසාා� 
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174 එ්. අි. ේපේ�ාා ාාවා ගාු පාා ේා්ි් පාා  

175 ශා්ා  ්ලැි�් පාා ඉිබැේෙ පාා ගඟ 

176 01 වා පුාග ශා්ා  ්ලැි�් පාා පාා අවසාා� 

177 02 වා පුාග ශා්ා  ්ලැි�් පාා පාා අවසාා� 

178 03 වා පුාග ශා්ා  ්ලැි�් පාා පාා අවසාා� 

179 ුජය ාාි්සා ාාවා සංඝි්ාා ාාවා සේය�ාා්ාාාාා පාා 

180 05 වා පුාග ශා්ා  ්ලැි�් පාා පාා අවසාා� 

181 ේ්ජ� ීාූි� ාාවා ශා්ා  ්ලැි�් පාා පාා අවසාා� 

182 ුුාොජ ාාවා ුය�ාා්ාාාා පාා පාා අවසාා� 

183 ේබෝ්ු  සාාජ ාාවා ුය�ාා්ාාාා පාා ගඟ 

184 ුය�ාා්ාාාා පාා ඉහල ඉිබැේෙ පාා ගඟ 

185 ීවී ාාවා ි්ේලෝාාව්ා  පාා ාා�්් ේපේෙ ස 

186 සංඝි්ාා ාාවා පහල ඉිබැේෙ පාා පහල ඉිබැේෙ පාා

187 බාබුව පාා ඉහල ඉිබැේෙ පාා ේේවාා්ෙ  පාා 

188  ී ේේවාා්ෙ  පාා ි්ේලෝාාව්ා  පාා කුුූව 

189 ුිි පාා එ්ව් ේපේෙස ඉහල ඉිබැේෙ පාා

190 ි්ාල්ෙුව පාා ි්ේලෝාාව්ා  පාා ේාාුපල පාා 

191 ාාුල පාා බැලැි�් ාාවා 03 වා පුාග 

192 ි්ාල්ෙුව, 02 වා පුාග ි්ාල්ෙුව පාා පාා අවසාා� 

193 බැ්ව්ා පාා පහල  ඉිබැේෙ පාා පාා අවසාා� 

194 ුේා්ා ාාිි ාාවා ීපාා්ෙ පාා පහල  ඉිබැේෙ පාා

195 ීපාා්ොාාා පාා ි්ේලෝාාව්ා  පාා ුේා්ා ාාිි ාාවා 

196 ී ේේවාා්ෙ  පාා ි්ේලෝාාව්ා  පාා ිිේගා ාාවා 

197 ුහෙ ාාවා ේේවාා්ෙ  පාා පාා අවසාා� 

198 ිිු ාාවා ේේවාා්ෙ  පාා ගඟ 

199 ආා� ීි්  ාාවා ිිු ාාවා ගඟ 

200 ාා�්් පුාග ි්ේලෝාාව්ා  පාා ීවි ාාවා 

201 ි්ාල්ෙුව, 01 වා පුාග ීවි ාාවා ි්ාල්ෙුව පාා 

202 ීඩාංගා ාාවා ේේවාා්ෙ  පාා ීඩා ිි� 

203 බ්ඩාාාා�ක ාාවා එ්ව් පුාග පහල ඉිබැේෙ පාා

204 ෙහ් පාස් පුාග ඉහල ඉිබැේෙ පාා පහල  ඉිබැේෙ පාා

205 ි්ේාෝි�  ාාවා ඉහල ඉිබැේෙ පාා පාා අවසාා� 

206 ේබාාුව පාා ේේවාා්ෙ  පාා බාබුව පාා  

207 ිාිි  ී ේාෝල අසල පාා පහල  ඉිබැේෙ පාා පාා අවසාා� 

208 ුය�ා්ාාාාා පාා, 01 වා පුාග ුය�ා්ාාාාා පාා පාා අවසාා� 
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209 ුය�ා්ාාාාා පාා, 02 වා පුාග ුය�ා්ාාාාා පාා පාා අවසාා� 

210 ශා්ා ීා� පාා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා 

211 ශා්ා ේසබ්ි�් පාා පාණ ගාු පාා පාණ ගාු පාා 

212 රාා්ු ේපේෙස ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා 

213 ේ�ෂ� ඇවි� ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා 

214 01 වා පුාග ේ�ෂ� ඇවි� ගාු පාා 

215 2 වා පුාග ේ�ෂ� ඇවි� පාා අවසාා� 

216 ී.එ්. රාා්ු ාාවා ශා්ා ීා� පාා රැ්ි්ු ේපේෙස

217 01 වා පුාග ගාු පාා ී.එ්. රාා්ු ාාවා 

218 2 වා පුාග ගාු පාා ී.එ්. රාා්ු ාාවා 

219 3 වා පුාග  ගාු පාා ි. එ්. රාා්ු ාාවා

220 4 වා පුාග ගාු පාා ි. එ්. රාා්ු ාාවා

221 5 වා පුාග ගාු පාා ි. එ්. රාා්ු ාාවා

222 6 වා පුාග ගාු පාා ි. එ්. රාා්ු ාාවා

223 හ�බ් ෙ ේ්් ාාවා ාහිොා පාා ේාෝො පාා 

224 ාහේවො පාා පාණ ගාු පාා ශා්ා ීාා ාාවා

225 ෙ ේ්් ාාවා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

226 ාාාිෙ පාා ාව ගාු පාා අවසාා�

227 ාික් ුිි ාාවා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

228 ේේවා ිවහ් ේපේෙස ාව ගාු පාා ශා්ා ාික් ුිි පාා

229 ි්ා් ෙ ේ්් ාාවා ාව ගාු පාා ශා්ා ාික් ුිි පාා

230 ා්රා ාාවා ාව ගාු පාා 3 වා පුාග

231 ා්රා ාාවා අසළ ාව ගාු පාා අවසාා�

232 3 වා පුාග ේකාාලවැ්ල ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

233 1 වා පුාග ේකාාලවැ්ල පාණ ගාු පාා ේාෝො පාා 

234 5 වා පුාග ේකාාලවැ්ල ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

235 ආිි ේපේෙස ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

236 ිව� සි් ගා�ඩ් පාා ේාෝො පාා ගඟ අවසාා� 

237 ්ේබෝි ාාවා ේාෝො පාා අවසාා�

238 ේකාාේ්ි් ේපේෙස ේාෝො පාා ගඟ අවසාා� 

239 125, ුිි ාාවා ේාෝො පාා අංක. 115/5, 

240 ුණව�යාාාාා පාා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

241 ූවව්ා පාා ේාෝො පාා පාා අවසාා� 

242 ුණව�යාාාාා ාැෙ  පාා ුණව�යාාාාා පාා ාහේ�ො  පාා 

243 ුස්ා ිිා්ා ාාවා ේාෝො පාා ගඟ අවසාා� 
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අංාය �ෝගො� න� ආර්භා ්ථොනය    අවං් ්ථොනය 

244 ේාේ���  උෙයාා� ේාෝො පාා අංක. 97/4, 71/11

245 ජාාා ාාවා එ්. ඊ.ේපේ�ාා  ාාවා අංක. 3/9, 8/2 

246 ාහු ේෙවා එ්. ඊ.ේපේ�ාා  ාාවා ේාෝො පාා 

247 සාාජවාි ිවහ් ේපේෙස ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

248 සාාොා ාාවා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

249 ාංි් රාා්ු ාාවා ේාෝො පාා අංක. 142/3, පාා අවසාා� 

250 ේකා්්ා්ිු පාා ේාෝො පාා පාා අවසාා� 

251 ෙ ේා් ාාවා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා 

252 ීඩාංගා ාාවා ේාෝො පාා අංක. 30/1, 

253 ජාජ� ාාවා ේාෝො පාා පාා අවසාා� 

254 ී සේය�ේාෝෙ�  පාා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

255 ේා්ාි�ා්  ේපේෙස ේාෝො පාා ගඟ 

256  ේාෝස්  පුාග ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා 

257 ෙහ් ේසවා පාා ේජෝස් ේපේෙස ේාෝේස් පාා

258 ේජෝස් ේපේෙස ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

259 ිි් ාාවා ේජෝස් ේපේෙස ේාා:20/6,3

260 ේස්ේි් පුාග ාායය පාා ේජෝස් ේපේෙස ේස්ේි් ේපේෙස

261 ේස්ේි් ේපේෙස ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

262 ජාි� ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

263 ශා්ා ේ්ි ාාවා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

264 ජ� ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

265 ශා්ා ඈ්  ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

266 ුා්ො ිවාස ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

267 ුා්ො එි� ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

268 උපා්ෙ ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

269 ආ�ා්් ේපේෙස ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

270 ා්ි් ිි් ාාවා ේාෝො පාා ගඟ

271 ේ්වාුා ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

272 ේබිගහව්ා පාා ේාෝො පාා ගඟ

273 ුාසාෙක සිි� අසළ පාා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

274 ාී ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

275 ෙ�ාබ්ු ාාවා ේාෝො පාා ාව ගාු පාා 

276 ේගා�කගහ ේාාුපල පාා ේාෝො පාා ගඟ

277 ෛවෙය පාා ේාෝො පාා ගඟ

278 ුසාා ුි� පාා ාායය පාා ාව ගාු පාා ුසාාුි පාා
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අංාය �ෝගො� න� ආර්භා ්ථොනය    අවං් ්ථොනය 

279 ුසාාූි� පාා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

280 සාගා පුාග ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

281 සාිෙහ් ේපේෙස ේාෝො පාා ගඟ ේකළවා

282 ී ීපි්ා ාාවා ේාෝො පාා ගඟ ේකළවා

283 ජ�්ි ාාවා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

284 ාණවි ාාවා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

285 ජ්ි් ඩ�් ාාවා ාව ගාු පාා ේාෝො පාා 

286 ජ�ව�යා ාාවා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා

287 ොිි ාාවා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා

288 සැාස ාාවා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා

289 ඝාේලෝක ාාවා ාව ගාු පාා ේාා: 166/5

290 ඝාේලාකා ාාවා අුු පාා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා

291 ිජ� ාාවා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා

292 සාාොා ාාවා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා

293 ේකා්්ා්ි් ාාවා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා

294 ජාසි ාාවා ඝාේලෝක ාාවා ු්ි�පල පාා

295 සාා ේපේෙස ේාෝො පාා ාහව්ා පාා 

296 ාහව්ා පාා ේාෝො පාා ුුු ේවාල පාා

297 ිවාස වයාපෘි පාා ේාෝො පාා ුුු ේවාල පාා

298 ිවාස රා පාා ිවාස වයාපෘි පාා ජ�ග්ුා  පාා

299 ජ�ග් ේපේෙස ේාෝො පාා ුුු ේවාල පාා

300 ේෝ ේව්�් ාාවා ේාෝො පාා ුුු ේවාල පාා

301 ේහ�ාා ාාවා ේාෝො පාා ජ�ග්ුා  පාා

302 අ් ආ්ෂා ාාවා ේාෝො පාා ජ�ග්ුා  පාා

303 ු්ි් ප්ි� පාා ේාෝො පාා ජ�ග්ුා  පාා

304 ඉුු ී ාාවා ේාෝො පාා සාගා ේවාළ පාා 

305 ීවා ජ� ාාවා ේාෝො පාා සාගා ේවාළ පාා 

306 ීවා වාා�  ාාවා ේාෝො පාා ීවා වාා�  

307 ීවා ජ� ේපේෙස ේාෝො පාා සාගා ේවාළ පාා 

308 ාහුගේසවණ පාා ේාෝො පාා ාහුගේසවණ පාා 

309 ්ේලෝි්  ාාවා 314/2, 316/4එ්,  ගාු පාා ්ේලෝි්  ාාවා 

310 ්ේලෝි්  ාාවා, 01 වා පුාග ්ේලෝි්  ාාවා 6/34, 6/35, 01 වා පුාග

311 ුාව්ා ්ේලෝි්  ාාවා  
ස්බ්යවා පාා 

්ේලෝි්  ාාවා ුාව්ා පාා 

312 ාාේගහව්ා පාා ුාව්ා පාා ප්සල 

313 ුාව්ා පාා ප්සල අංක.21,58 



277
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314 උ්ව්ා පාා ්ේලෝි්  ාාවා උ්ව්ා පාා,01 වා පුාග

315 උ්ව්ා පාා,01 වා පුාග ඇල් ුෙලාි ව්ා අංක. 43, 01 වා පුාග

316 ඇල් ුෙලාි ව්ා උ්ව්ා පාා,01 වා පුාග අංක.212/61 

317 ඇල් ුෙලාි ව්ා,01 වා පුාග ඇල් ුෙලාි ව්ා අංක.12/29, 12/54 

318 ඇල් ුෙලාි ව්ා,02 වා පුාග ඇල් ුෙලාි ව්ා අංක.14/12, 6/13

319 උ්ව්ා පාා,02 වා පුාග ( ීවි 
පාස් පාා) 

උ්ව්ා පාා අංක. 21,14 

320 උ්ව්ා වාාු් පාා උ්ව්ා ,02 වා පුාග උ්ව්ා ,02 වා පුාග

321 ේාාුපලව්ා පාා පාණ ගාු පාා අංක. 56/10, 56/13 

322 ආාා�� ේ්.ේ�.ෙ ි්වා ාාවා පාණ ගාු පාා අංක. 64/10, 58/6

323 ාා�ග� අසල අංක. 58/6, අංක 58/6, ී ේාෝල, අංක. 44/23 

324 ා�්් පාා  ස්බ්යවා ආාා�� 
ේ්.ේ�.ෙ ි්වා ාාවා 

ආාා�� ේ්.ේ�.ෙ ි්වා ාාවා ා�්් පාා

325 ාගා උෙයාා ාාවා ාව ගාු පාා පාණ ගාු පාා 

326 ේවා්ස් ීි්  ාාවා ාව ගාු පාා ේ්ි ේසාිසා

327 ඇේල්් ාණිංහ  ාාවා ේවා්ස් ීි් ාාවා ාව ගාු පාා 

328 උ�ා, 08 වා පුාග අංක. 149/150, උ�ා පාා ු්ි� පාා, අංක. 47 

329 උ�ා, 07 වා පුාග අංක. 125/193, උ�ා පාා අංක. 142/9, 145/6, උ�ා,         
07 වා පුාග

330 උ�ා, 06 වා පුාග අංක. 131/69,  උ�ා පාා අංක. 133/3, 133/4, උ�ා, 06 
වා පුාග 

331 ූෂ් ේ� ෙ ි්වා ාාවා අංක. 85, උ�ා ව්ා පාා අංක. 72/73, ුාාව පාා 

332 ුී ුාාි ාාවා අංක. 49, ුාාවඅු�ේ�ෙ�  09, ුාාව ේාෝහල

333 උ�ා පාා අංක.102, ාාාා�ා අංක. 210/ී, 02 ගාු පාා 

334 ේහෝි ්ේාා් ාාවා 6,150  ේපේ�ාා ාාවා අංක. 02 ප්ි� 

335 සාගා පු  ාග - 5 3, ේපේ�ාා ාාවා 18/4, 24/38, 17

336 සාගා පු  ාග -4 1,7 ේපේ�ාා ාාවා 22/7, 28/5

337 සාගා පු  ාග -3 36, 1,7 ේපේ�ාා ාාවා 36/8B 

338 සාගා පු  ාග -2 38,36 ේපේ�ාා ාාවා 23, 27 ිවසක අවසාා� 

339 උ�ා 11 පු ාග ප්ි� , ේාා. 14 249, 7/7B 

340 උ�ා 12 පු ාග 17, 21 උ�ා පාා 17/6, 25/1 ිවසක අවසාා�

341 ේාා. 27 අසල පාා 27, උ�ා පාා 27/4, 27/5

342 උ�ා 5 පු ාග 123/B රාාික පාසල උ�ා 5 වා පු ාග 

343 ීවාව්ා පාා - 1 පු ාග 254/1, 2  158/8, 13A 

344 ීවාව්ා පාා - 2 පු ාග 46/44/1 13/A , 152/8

345 ීවාව්ා පාා - 3 පු ාග 156/6 ී ේාෝල 15, 155/B - 3 වා පු ාග 

346 උ�ා ේෙේා් පාා ්ේ්් ාා්්ේ�ා�ේා� 22,24 උ�ා පාා 
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347 ේසේබ්ි�්  ිෙයාල� අසල පාා 32, ේසේබ්ි�් පාා 32/6 ේසබ්ි�් ිුහල 

348 ී එ් ඒ. ේපේ�ාා ාාවා ්ේ්් 42 25, 32

349 ිි්ගහව්ා 120, 74 උ�ා පාා 29

350 ඩ්. ඒ. ීි් ාාවා ්ේ්් 31/5, 31/1B 

351 උ�ා පාා - (ාාාාපි ිවාස ිා ේබෝි 
ාාවා)

96, ී ේාෝල -

352 ේබෝිාාජාාාා පාා උ�ා පාා 171/2, 223/12

353 ේාා. 168  අසල පාා 168 155/7, 159/9

354 ේාා. 168 අසල පාා  සහ 8/ 256   168, 256/8, උ�ා පාා 256 කලු අවසාා� 

355 ේබෝි ාාවා 162, 160 උ�ා පාා 206 උ�ා පාා 

356 උ�ා 3 වා පුාග උ�ා පාා ප්ි� 27,108/7 කලු අවසාා�

357 අ්ි් ව්ා පාා ප්ි� පාා 17 3 වා පුාග 124/1,122 උ�ා 

358 උ�ා 4 වා පාා 50/9, උ�ා පාා 36/4,10/4 4 වා පුාග

359 සංාාාක ේෙපා�ාේ්්ු පාා 1 වා 
පුාග

43, Estate A. ු්ි�පල පාා 260/25, 165/31

360 සංාාාක ේෙපා�ාේ්්ු පාා  වා 
පුාග

61/50, 55 A. ු්ි�පල පාා 37/5, 37/20 1 වා පුාග

361 1 වා පුාග හා 2 වා පුාග හා් 
පාා

43/35A, 61/8, 61/13

362 ිාුාා්ු ාාවා 77, 46,48

363 විපා් අංක 39 & 41 අසළ පාා 39, 41 ිාුා් අ්ු ාාවා 39/17, 39/16

364 විපා් අංක  41 & 55 අසළ පාා 55, 41 ිාුා් අ්ු ාාවා 53/23, 53/6

365 විපා් අංක  54 & 52 අසළ පාා 54, 52 ිාුා් අ්ු ාාවා

366 අේපා්ු ාාවා 99D,101ඒ.ඒ. ු්ි�පල පාා 46/A, 207 ෙ ේ්් පාා

367 අේපා්ු ාාවා 1 වා පුාග 20, 22 අේපා්ු ාාවා           20/2,   

368 අුලාා ු්ි�පළ පාා 1 වා පුාග 100,119A.ු්ි�පල පාා 41, 44   1 වා පුාග 

369 අුලාා ු්ි�පළ පාා 2 වා පුාග 127, 137/1 A.ු්ි�පල පාා 39, 42  2 වා පුාග 

370 අුලාා ු්ි�පළ පාා 1 වා හා 2 වා 
පුාග ස්බ්ය වා පාා

39, 42    2 වා පුාග 41,44 1 වා පුාග 

371 වා හා 2 වා පුාග අසළ පාා 29, 33    2 වා පුාග 29, 1 වා පුාග 

372 අුලාා ු්ි�පළ පාා 3 වා පුාග 33, ඒ. ුාි�ේපාළ පාා 29, 27/31   

373 අුලාා ු්ි�පළ පාා 2 වා හා 3 වා 
පුාග ස්බ්ය වා පාා

30/A,137/1 2 වා පුාග 11, 07  3 වා පුාග 

374 විපා් අංක 15/1 & 17/1 අසල පාා 15/1, 17/1, 03 වා පුාග 15/17, 03 වා පුාග 

375 විපා් අංක 22 & 24 අසල පාා 24 ඒ, 22 , 03 වා පුාග 31/3ඒ, 03 වා පුාග 

376 විපා් අංක 15/5A  & 15/5 අසල 
පාා 

15/5ඒ, 15/15 15/11, 2 

377 ේ�ා්ේ්කා පාා 207,185ඒ, ු්ි� ාාවා, 10,11,21, ේ්.ී.එ්. පාා 
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378 බැි් ිවාස සංී�ණ පාා 19/3, 21 ේ්. ී.එ් පාා 17/6, ී.ඩ්. එ් පාා, 

379 ේ�ා්ේ්කා පාා - 1 පුාග 20 ේ�ා්ේ්කා  පාා 32, 

380 ේ�ා්ේ්කා පාා - 2 පුාග 20 ේ�ා්ේ්කා  පාා  32, 

381 ේබෝ ේසවා පාා 152/8, 154 ඒ, ු්ි� පාා  160/14, 28/5 

382 සා්ුා පාා 144/1, 140/ඒ, ු්ි� පාා  144/4, 144/5, සා්ුා 

383 ාේවෝෙ ගා්් පාා 69, ු්ි� පාා  128, ේසාිසාුා පාා, 

384 ාේවෝෙ ගා්් පාා - 1 පුාග 69, ු්ි� පාා  dead end 

385 ුවි්් ිේපා් පාා 05,  ිේපෝව, ගා්ල පාා, 77/35, 77/31 

386 ේහි් ි� ඇල පාා 164, 158 ිේා් පාා,  200,  ි ේා් පාා 

387 ල්ෂපි� පාා -  ඉේා්් ේපේෙස 132, 22, ිේා් පාා,  56, සාි පාා, ුාාව 

388 කාගා්ේ් ේපේෙස 01,  ේ්.ී.එ්. පාා 34ී, කාගා්ා 

389  කාගා්ේ් ේපේෙස - 1 පුාග  ේ්. ී.එ්. පාා 34ී, කාග  පාලා  

390 විපා් අංක 13/8 & 9/13 අසල පාා 13/8, 9/13, 01 වා පුාග 87/15, 87/16 

391 විපා් අංක 85 & 87/4 අසල පාා 85, 87/4, 01 වා පුාග 

392 කාගා්ේ් ේපේෙස   - 2 පුාග ේ්. ී.එ්. පාා 40, 34/4

393 ාා�ග� අසල අංක. 13, 03 කාගා්ා ේපේෙස එ්්් ේපේෙස

394 ේ්ොා්ෙ ාාවා ෙ ේා් පාා ේ�ුවාාාාා පාා 

395 ේ්ොා්ෙ ාාවා, 01 වා පුාග ේ්ොා්ෙ ාාවා,  01 වා පුාග

396 ාා�ග� අසල අංක. 124, 120 එ්්් ේපේෙස එ්්් ේපේෙස

397 ාා�ග� අසල අංක. 58/1ඒ, 72 එ්්් ේපේෙස, 58/1ඒ, 72 අංක. 58/4ඒ

398 ේ�ුවාාාාා පාා අංක. 82/ඒ, 97 අංක. 485, 426

399 එ්්් ේපේෙස,02 වා පුාග එ්්් ේපේෙස, 73 02 වා පුාග

400 ාා�ග� අසල අංක. 54 එ්්් ේපේෙස, 54 අංක. 54/7ී,54/8ී

401 ාා�ග� අසල අංක. 15, 19 අංක.15/19, එ්්් ේපේෙස අංක. 17/9 

402 එ්්් ේපේෙස,01 වා පුාග අංක.41,23, එ්්් ේපේෙස අංක. 24,  01 වා පුාග

403 ේ්්ි� ේහෝා් පාා අංක. 23,45,  එ්්් ේපේෙස අංක. 43/12, 43/16, 

404 15,19 අංක.15/19, එ්්් ේපේෙස අංක. 17/9 

405 රාා්ු ාාවා අංක.189, 9 ෙ ේා් ාාවා අංක. 95/26, රාා්ු ාාවා 

406 ුාාිි ාාවා අංක. 51/ී, ේ�ුවාාාාා අංක. 51/ී 

407 ාගා උෙයාා පාා අංක.282, 380/1, ගාු පාා අංක. 615/31, 615/33, ාගා 
උෙයාා පාා 

408 ාගා උෙයාා පාා, 01 වා පුාග අංක. 15/80, 01, ාගා උෙයාා 
පාා,  

අංක. 280/160,  01 වා පුාග

409 ාගා උෙයාා පාා, 02 වා පුාග අංක. 280/125, 280/134 

410 ාගා උෙයාා පාා, 03 වා පුාග ාගා උෙයාා පාා අංක.180/84,180/72, 01 වා 
පුාග 
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411 ාා�ග� අසල 280/81 අංක. 280/81,  03 වා පුාග අංක. 88 

412 ිේෂා් ේාා් 36,55

413 ිේෂා් ේාා්, 01 වා පුාග අංක. 22,12, ිේෂා් ේාා් අංක. 46ඒ, ිේෂා් ේාා්

414 ිේෂා් ේාා්, 02 වා පුාග 01 වා පුාග අංක. 16/9ඒ, 12/33, 02 වා 
පුාග

415 ාා�ග� අසල 16/13 අංක. 162, 02 වා පුාග අංක. 12/9, 16/9ඒ

416 ුිි පාා අංක. 370, ේවේලෝාා පුාග ිේෂා් ේාා්

417 ුිි පාා, 01 වා පුාග අංක. 32, 30, ුිි පාා අංක. 54/3, 

418 ාා�ග� අසල 68, 56 අංක.62, 56, ිේෂා් ේාා් අංක. 54/3, 

419 ාා�ග� අසල 64, 63 අංක.64, 65, ිේෂා් ේාා් අංක. 62/3, 62/7

420 ාා�ග� අසල  07 අංක. 07, ුිි පාා අංක. 15/11, 

421 ේා්ව්ා ( එු ඇල හාහා) අංක. 50, 62 , ුිි පාා අංක. 50/18ඒ, 12/32 

422 ේපාු ජ� ාාවා අංක. 8, 51 ඒ, සාගා ේවාළ පාා අංක. 182,214, සාගා ේවාළ පාා 

423 ේපාුණ පාා අංක. 81/1, 30/10, ේපාු ජ� 
ාාවා 

අංක. 42/3, 42/4, ේපාුණ පාා 

424 ජ�ව�යා ාාවා අංක. 1,6,  සාගා ේවාළ පාා  අංක. 20, ජ�ව�යා ාාවා 

425 01 වා පුාග, ාා�ග� අසල  කා්ා අංක. 199/22, කා්ා අංක. 150/9, අංක.19/3

426 02 වා පුාග අංක. 192/1, අංක. 192/13,213 

427 ප්ි� පාා ඉිො පාසල, ී.ී. පාා අංක. 90, 

428 සාි ාාවා අංක. 275, සාගා ේවාළ පාා  අංක. 268,22 සාි ාාවා 

429 ාහජා ාාවා 01, සූපකාා� අංක. 137, සාගා ේවාළ පාා

430 ආා්ෙ ේබෝි  ිහාා ාාවා  අංක. 29/ඒ, 32 ාහජා ාාවා අංක. 29/19, 29/21 ඒ 

431 ාා�ග� අසල අංක. 170, 274  අංක. 170, 274 ී.ී. පාා අංක. 164/9 

432 ජාශ්ා ාාවා ාහ ාගා සාා කා්ා ල්ෂපි� 

433 සුරාස්ා පාා කා්ා, ු්ි� 

434 ාා�ග� අසල අංක. 111 ේරාසි�, අංක. 111, සුරාස්ා අංක. 107/6, 

435 ාා�ග� අසල අංක. 187 අංක. 187, ේපාි් ්ාාා� ආු�ේ�ෙ ායය්ාාා�

436 ාා�ග� අසල අංක. 227 ප්ි�, අංක. 227 අංක. 08, 251/1,සුරාස්ා

437 ේෙවා පාා අංක. 45, ක්ේේු්ල පාා  අංක. 03, සාගා ේවාළ පාා

438 ුෙ�ශාාාාා පාා අංක. 29, 23, ේෙවා පාා අංක. 38, 32, ක්ේේු්ල පාා  

439 ක්ේේු්ල පාා , 02 වා පුාග අංක. 27, 39 ුෙ�ශාාාාා පාා අංක. 39/4ඒ, 37/7

440 ුෙ�ශාාාාා හා් පාා අංක. 17, 19 ුෙ�ශාාාාා පාා අංක 17/9, 17/8

441 03 වා පුාග සහ ුෙ�ශාාාාා පාා  
ස්බ්යවා පාා 

අංක. 17,13 ුෙ�ශාාාාා පාා අංක. 08 

442 03 වා පුාග අංක. 60, 52 ක්ේේු්ල පාා 313, 54 03 වා පුාග

443 ාා�ග� අසල අංක. 86, 84 අංක. 86, 84 ක්ේේු්ල පාා අංක. 86/5, 86/4ඒ 
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444 ාා�ග� අසල අංක. 110, 106 අංක. 110, 106 ක්ේේු්ල පාා අංක. 106/5, 106 

445 04 වා පුාග අංක.126/ඒ, 124/ඒ ක්ේේු්ල 
පාා

අංක. 47, 50 

446 ාා�ග� අසල 04 වා පුාග  
අංක. 24, 26 

අංක. 24, 26 ක්ේේු්ල පාා අංක 24, 24/12 

447 ාා�ග� අසල 04 වා පුාග  
අංක. 22, 18

අංක. 20,118,  04 වා පුාග අංක. 22/12,22/13

448 ාා�ග� අසල 04 වා පුාග අංක. 
142, 142ඒ, 146

අංක. 146,142/ඒ අංක. 142/14ී, 142/19 ී 

449 ාා�ග� අසල  අංක. 70, 64 ඒ අංක. 70,64ඒ, ක්ේේු්ල පාා අංක. 9/1ී, 64/8ී

450 ාා�ග� අසල  අංක. 82, 78 අංක. 82,78, ක්ේේු්ල පාා අංක. 82/4, 82/5ඒ

451 විපා් අංක 26 සහ 24 අසළ පාා 24, 26, 04 වා පුාග 24,24/12, 

452 විපා් අංක 146 සහ 142 A  
අසළ පාා 

146, 142/ඒ, 04 වා පුාග 142/190, 

453 ඊබ�් පුාග 195,161/1, ක්ේේු්ල පාා 30,40, ඊබ් පුාග 

454 ේා්් ාාවා 57/ඒ, 59/ඒ, ක්ේේු්ල පාා 70, 58 ඒ 

455 ේේව රසාේ ෙ  ි්වා ාාවා ක්ේේු්ල පාා 59 ී, 87 ඒ

456 ී.ී. ෙ ි්වා ාාවා ගාු පාා ක්ේේු්ල පාා

457 ේාාාුේපා�  පාා ගාු පාා 69, 96/53 

458 ේසාිසා ්ලැ්  පාා ගාු පාා ේොහ් ිවාස පාා 

459 ේොහ් ිවාස පාා ේසාිසාුා රයාා පාා ී 1, එ් 10 

460 ිාා� ිවාස පාා ේසාිසාුා රයාා පාා ී/10, 48/26, 

461 ිාා� ිවාස - 1 වා පුාග ිාා� ිවාස පාා 164/82

462 ිාා� ිවාස- 2 වා පුාග ිාා� ිවාස පාා 194/96, 46/48 

463 ක්ේෙු්ල පාා අුලාා ු්ි� පාා ක්ේේු්ල පාා

464 ආා� ේපේෙස අුලාා ු්ි� පාා ෙහි ාාවා 

465 විපා් අංක 27 අසළ පාා ආා�  ේප ේෙස 

466 විපා් අංක 25/13 පුාග  අසළ පාා ආා�  ේප ේෙස 

467 විපා් අංක 19   අසළ පාා ආා�  ේප ේෙස 17/8, 

468 ආා� ේපේෙස ාා�ග� ආා්ා� ආා�  ේප ේෙස 5/3, 5/4 

469 විපා් අංක 25/20 අසළ පාා ආා�  ේප ේෙස 25/15, 25/18 

470 ය�ාා්ා අේවුි ගාු පාා ාා�්් ේපේෙ ස 

471 ය�ාා්ා  අේවුි  - 1 වා  පුාග ය�ාා්ා ඇවි� 14 ේෙසැ්බ� 

472 ය�ාා්ා  අේවුි  - 2 වා  පුාග ය�ාා්ා ඇවි� 21/19,21/14 

473 ය�ාා්ා  අේවුි  - 3 වා  පුාග ය�ාා්ා ඇවි� 34/27, 34/29 

474 ය�ාා්ා  අේවුි  - 4 වා  පුාග ය�ාා්ා ඇවි� 44/8,

475 ය�ාා්ා  අේවුි  - 5 වා  පුාග ය�ාා්ා ඇවි� 34/98
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476 ේස්ලේපු්ේ� රාා්ු ාාවා ය�ාා්ා ඇවි�  ේවුවාාාාා පාා, 

477 ේස්ලේපු්ේ� රාා්ු ාාවා - 1 වා 
පු ාග 

ේස්ල්ේපුාේ� ාාවා 17/6, 17/14 

478 උුු ේෙසා ඇි ාා�ග� - ේසාිසාුා 
රයාා  පාා 

  

479 විපා් අංක  37/ී සහ  38/ී 4 අසළ 
පාා 

  

480 විපා් අංක  ී/3 සහ  ී -12  පාා   

481 එ් .ී. ්ිි් සහ ු්ාකාල� අසළ  
පාා 

Soysapura Main Road  

482 ේසාිසාුා - 1 වා පුාග   

483 ේසාිසාුා - 2 වා පුාග   

484 ේසාිසාුා - 3 වා පුාග   

485 ේසාිසාුා - 4 වා පුාග   

486 ේසාිසාුා -5 වා පුාග   

487 ේසාිසාුා - 6 වා පුාග   

488 ේසාිසාුා - 7 වා පුාග   

489 ේසාිසාුා - 8 වා පුාග   

490 ප්ි� පාා ේජ ී ඩ්ා් රාා්ු ාාවා ාහව්ා පාා 

491  ිාිි ාාවා සහ ජ�ව�යා ාාවා 
ස්බ්ය වා පාා 

ජ�ව�යා ාාවා ිාිි ාාවා

492  ිාිි ාාවා සහ ජ�ව�යා ාාවා 
ස්බ්ය වා පාා

ාව ගාු පාා ිාිි ාාවා

493 ා්වැි ාාවා හා් පාා ා්වැි ාාවා හැාු් ල්ෂ� 

494 ේසාබාෙහ් ේපේෙස ේාෝො පාා ගඟ

495 ඉුුිි ාාවා ේාෝො පාා ගඟ

496 උපා්ෙ ාු් පාා උපා්ෙ  පාා උපා්ෙ  පාා 

497 ජාිි ාාවා ේාෝො පාා ගඟ

498 ුා්ෙ උපා්ෙ ිෙයාල� ඉිිිා ේාෝො පාා හැාු් ල්ෂ� 

499 ශා්ා ඈ් සහ ශා්ා ේ්ි ස්බ්ය 
වා පාා

ශා්ා ඈ් ශා්ා ේ්ි

500 ශා්ා ඈ්  අුු පාා ශා්ා ඈ් පාා අවසාා� 

501 එ්. අි. ීි් ාාවා ේාෝො පාා ගඟ

502 වාුකාාාා පාා ේාෝස් පුාග සේය�ේාෝෙ� ාාවා 

503 ිෙයාල ාාවා ේාෝො පාා පාා අවසාා� 

504 ිංහ සාාජ� අසල පාා ේාෝො පාා පාා අවසාා� 

505 ාණිු ුව් රාා්ු පාා ේාෝො පාා පාා අවසාා� 

506 ාු් පාා ශා්ා ාික් ුිි පාා ි්ා් ෙ ේා් ාාවා 
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අංාය �ෝගො� න� ආර්භා ්ථොනය    අවං් ්ථොනය 

507 ේ්කිේ�  ේාෝා් ේපේ�ාා ාාවා ගාු පාා ාහේ�ො  පාා 

508 ාණසා ෙ ි්වා ාාවා ( 01 වා 
පුාග)

ගාු පාා ාහේ�ො  පාා 

509 ශා්ා ීා�්  ාාවා ( 02 වා පුාග) ගාු පාා ාහේ�ො  පාා 

510 රැ්ි්ේකෝ  ේපේෙස ගාු පාා ේාෝො පාා 

511  02 වා පුාග ේකාාලවැ්ල ගාු පාා ේාෝො පාා 

512 ි�ා ේපේෙස ේාෝො පාා පාා අවසාා� 

513 ිශා්ා ෙ ේා් ාාවා ේාෝො පාා ගඟ

514 ේඩාි්ේගෝ ෙ ේා් ාාවා  ේාෝො පාා පාා අවසාා� 

515  01 වා පුාග ේාාාුවැ්ල පාණ ගාු පාා පාා අවසාා� 

516 ඒ.එ්.ී කා��ාල පාා අසල  පාණ ගාු පාා ේොේපාළ

517 ාු්් පාා පාණ ගාු පාා ීි් ාාවා 

518 ීි් ාාවා පාණ ගාු පාා ගඟ

519 ීි් ාාවා 01 වා පුාග ීි් ාාවා පාා අවසාා� 

520 ීි් ාාවා 02 වා පුාග ීි් ාාවා පාා අවසාා� 

521 ි්ි් ආපාශාලාව අසල ගාු පාා පාා අවසාා� 

522 උසාි ව්ා පාා ගාු පාා පාා අවසාා� 

523 ජාාා ජ� ාාවා ේසාිසා පාා 03 වා පුාග, ාාවාාව්ා 

524 ේේවාලව්ා  පාා 03 වා පුාග, ාාවාාව්ා 03 වා පුාග, ාාවාාව්ා 

525 ා්ිා හා්ේව�ා�  පාා ේබෝිු්ාාාාා පාා පාා අවසාා� 

526 ේ�ාව්ා  පාා ේබෝිු්ාාාාා පාා ේසාිසා පාා 

527 ආු�ේ�ෙ ිවාස අසල ේබෝිු්ාාාාා පාා පාා අවසාා� 

528 ආු�ේ�ෙ ිවාස ඉිිිා ේබෝිු්ාාාාා පාා පාා අවසාා� 

529 අංක. 50 පාා අසල ේබෝිු්ාාාාා පාා පාා අවසාා� 

530 ේජෝ් ෙ ි්වා ාාවා ේසාිසා පාා පාා අවසාා� 

531 ෙ ේා් ාාවා ේසාිසා පාා ාාපසාාාා/ ේ�ාා්ා ාාවා

532 ජාිි ාාවා ේබෝිු්ාාාාා පාා ේසාිසා පාා 

533 ාාපසාාාා සහ ේා්ි් ාාවා ේබෝිු්ාාාාා පාා පාා අවසාා� 

534 ේ�ාව්ා පාා ේබෝිු්ාාාාා පාා පාා අවසාා� 

535 එකුු ාාවා රාොා ාාවා පාා අවසාා� 

536 ේබෝි ාාවා ේා්ි් පුාග ේසාිසා පාා 

537 අංක.58, ීපාා්ොාාා පාා ීපාා්ොාාා පාා බාබුව පාා 

538  ීපාා්ොාාා හා් පාා ීපාා්ොාාා පාා ේසාිසා පාා 

539 අංක. 40 ුවකාාබ පාා පාා අවසාා� 

540 ාහජා ාාවා ාැි ක්ෙ පාා පාා අවසාා� 

541 එ්. අි. රාා්ු ාාවා ගාු පාා ේා්ි් පුාග
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542 ෙහ් ාාවා ගාු පාා ක්ේෙු්ල පාා 

543 අංක. 39, 37 ුය�ාා්ා පාා පාා අවසාා� 

544 සාි ාාවා ක්ේෙු්ල පාා පාා අවසාා� 

545 ේ්.එ්. ී. පාා ෙ ේා් ාාවා ාාා�ා පාලා 

546 ප්සල පාා ඉිිිා ේ්.එ්. ී. පාා පාා අවසාා� 

547 ේාා්ිේගෝ සහ ුර ේ�ෝ සාාගා 
ඉිිපස 

අ�ා්් ේපේෙස  ශා්ා ේාෝා් අේපා්ු ාාවා 

548 ල්ෂපි� පාා ෙ ේා් පාා  ේ�ුවාාාාා පාා 

549 01 වා පුාග ල්ෂපි� පාා පාා අවසාා� 

550 ල්ෂපි� හා් පාා ල්ෂපි� පාා පාා අවසාා� 

551 02 වා පුාග ල්ෂපි� පාා පාා අවසාා� 

552 බැි් ිවාස ේ�ෝජාා රා� ල්ෂපි� පාා පාා අවසාා� 

553 ල්ෂපි� හා් පාා ල්ෂපි� පාා අංක. 93 පාා 

554 අංක. 93 පාා අසල අ�ා්් ේපේෙස  පාා අවසාා� 

555 02 වා පුාග, ේ්ොා්ෙ  ාාවා ේ්ොා්ෙ  ාාවා පාා අවසාා� 

556 3 වා පුාග, ේ්ොා්ෙ  ාාවා ේ්ොා්ෙ  ාාවා පාා අවසාා� 

557 ිේෂා් ේාා් හා් පාා ිේෂා් ේාා් පාා අවසාා� 

558 5 වා පුාග, ිේෂා් ේාා් හා් පාා ිේෂා් ේාා් පාා අවසාා� 

559 ිේෂා් උෙයාා� ිේෂා් ේාා් පාා අවසාා� 

560 3 වා පුාග, ුිි පාා ුිි පාා පාා අවසාා� 

561 2 වා පුාග, ුිි පාා ුිි පාා පාා අවසාා� 

562 4 වා පුාග, ුිි පාා ුිි පාා පාා අවසාා� 

563 4 වා පුාග, ගාු පාා ුිි පාා පාා අවසාා� 

564 අ්ිි් ෙ ි්වා ාාවා ගාු පාා ගාු පාා 

565 5 වා පුාග, ාාවාාව්ා ගාු පාා ගාු පාා 

566 සංාාාක ිේපෝව පාා සංාාාක ිේපෝව පාා අුලාා ු්ි� ්ාාා  පාා 

567 ෙහ් ාාවා ගාු පාා ක්ේෙු්ල පාා 

568 5 වා පුාග, ය�ාා්ා  ය�ාා්ා   ්ාාා� පාා අවසාා� 

569 ේාේාෝි්ා පාස් පුාග අසල ුාාව ු්ි� ්ාාා පාා  ඇළ

570 සාලංක ුා ( 6 වා පුාග) ගාු පාා ුාාව ු්ි� ්ාාා පාා  

571 අංක. 54 අසල සාලංක ුා පාා අවසාා� 

572 ප්සල පාා ඉිිිා සාලංක ුා පාා අවසාා� 

573 ප්සල පාා අසල සාලංක ුා පාා අවසාා� 

574 සාලංක ුා ( 9 වා පුාග) සාලංක ුා පාා අවසාා� 

575 සාලංක ුා ( 8 වා පුාග) ගාු පාා සාලංක ුා පාා 

576 අංක 60 පාා අසල ි් පාා පාා අවසාා�
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577 අංක 310 පාා අසල

578 ි්ව ිෙයාල පාා ේ්වාිකාගාා පාා ේජෝ් ේාාිේගෝ ාාවා

579 ාා�්් පුාඟ ුාාව ු්ි� ්ාාා පාා පාා අවසාා�

580 4 වා පුාඟ හා් පාා 8 වා පුාඟ උ�ා පාා අවසාා�

581 8 වා පුාඟ උ�ා 8 වා පුාඟ උ�ා සාගා ේවාළ පාා

582 ුි් පාා අසල 8 වා පුාඟ උ�ා පාා අවසාා�

583 ුි් පාා අසල 8 වා පුාඟ උ�ා පාා අවසාා�

584 ේබෝි ේපේෙස ී.එ්.ිේ�ුංග ාාවා පාා අවසාා�

585 ිේ�ුංග ාාවා බ්ඩාාාා�ක ේපේෙස පාා අවසාා�

586 ආා්ොාාා පාා 1 වා පුාඟ 1 වා පුාඟ, ේසාිසා පාා ආා්ොාාා පාා

587 ඉුු ේපේෙස ේසාිසා පාා පාා අවසාා�

588 1 වා පුාඟ ේසාිසා පාා ේසාිසා පාා පාා අවසාා�

589 2 වා පුාඟ ේසාිසා පාා ේසාිසා පාා පාා අවසාා�

590 සාාේකෝ් ේවල ිවාස සංී�ණ� පාා ේසාිසා පාා පාා අවසාා�

591 H.P.T. ව්ා පාා ේසාිසා පාා පාා අවසාා�

592 ප්සල ඉිිිා පාා ඉහළ ඉිබැේෙ පාා අවසාා�

593 ේාා: 30 අසල පාා ඉහළ ඉිබැේෙ පාා අවසාා�

594 ේාලවල රි් ලෑ්් පාා ාාුල ිෙයාල පාා පාා අවසාා�

595 ඔේාෝ ේ�ිේ�ා� අසල ාා�ග� ගාු පාා පාා අවසාා�

596 පළු අුු ාා�ග� 1 වා පුාඟ පාා අවසාා�

597 5-5 ව්ා පාා පහළ ඉිබැේෙ පාා අවසාා�

598 ිාා් හා්ේව�ා� අසල ාා�ග� පහළ ඉිබැේෙ පාා අවසාා�

599 ඇල ාා�ග� පහළ ඉිබැේෙ පාා අවසාා�

600 UC ව්ා පාා පහළ ඉිබැේෙ පාා අවසාා�

601 ීවී ාාවා 5 වා පුාඟ ීවී ාාවා පාා අවසාා�

602 ීවී ාාවා 4 වා පුාඟ ීවී ාාවා පාා අවසාා�

603 ීවී ාාවා 3 වා පුාඟ ීවී ාාවා පාා අවසාා�

604 ීවී ාාවා 2 වා පුාඟ ිාල්ෙුව 1 වා පුාඟ පාා අවසාා�

605 ීවී ාාවා 1 වා පුාඟ ිාල්ෙුව 1 වා පුාඟ පාා අවසාා�

606 ුුවු්ල 1 වා පුාඟ ුුවු්ල පාා ාුා රාා්ු ාාවා

607 ුුවු්ල පාා සහ ේාෝි  
රාා්ු ාාවා

ේාෝි රාා්ු ාාවා ුුවු්ල පාා

608 ශා්ා ිේා් ුිි පාා ඇලපාා පාා අවසාා�

609 ේා්ි් පාා පහළ ඉිබැේෙ පාා අවසාා�

610 බැ්ව්ා පාා පහළ ඉිබැේෙ පාා අවසාා�
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(ව
. ි

)

වා
ි

ජ

ුිි ේවළඳසැ් 500 √ √ √ √ X √

සා්ු සංී�ණ / සංී�ණ� 500 √ √ √ √ X √

බු ාහ් වාහා ාැවැ්ීා 1000 √ √ √ √ X √

ි්ලා  ේවළඳසැ් 150 √ √ √ √ √ √

අව්හ් 150 √ √ √ √ X √

ඔුස් 150 √ √ √ √ √ √

ිිගැීේ් උ්සව ශාලාව 1000 √ √ √ √ X √

පාිේාෝික ේ්වා ායය්ාාා 150 √ √ √ √ √ √

අවාංගලය ශාලා 300 √ √ √ X X X

අවාංගලය උ්සව ශාලා 1000 √ √ √ X X X

ේගාඩාැිි රවය ිුු් ේවළඳසැ් 500 √ √ √ X X X

ඉ්යා ිාු්හ් (ාගා ායයේ� ිා ීා� 500 ් ඇුළා අවසා 
ාැා)

1000 √ √ √ √ X √

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා  වාහා ේ්වා ායය්ාාා (ාගා ායයේ� ිා 
ීා� 500 ් ඇුළා අවසා ාැා)

1500 √ √ √ X X √

ඉ්යා ිාු්හ්  සිා සා්ු සංී�ණ (ාගා ායයේ� ිා ීා� 
500 ් ඇුළා අවසා ාැා)

1500 √ √ √ √ X √

ගෑ් ්ාාා සහ ිුි ආේාෝපණ ායය්ාාා 750 √ √ √ √ √ √

ිවෘා ාාගාල 250 √ √ √ √ X √

ිවෘා ේවළඳේපාල 500 √ √ √ X X √

රෙ�ශාාගාා 300 √ √ √ √ √ √

ේාාග 500 √ √ √ X X √

ගබඩා 1000 √ √ √ X X √

ගෘහ ාා්ඩ ේවළෙසැ් 350 √ √ √ √ √ √
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්ධ
න
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ැො

ාය

(ව
. ි

)

ේ්
වා

ික

ාහ් ිවාස සංී�ණ 150 √ √ √ √ X √

ිවාස 150 √ √ √ √ √ √

ිල ිවාස / ේ්වක ිල ිවාස 150 √ √ √ √ X X

වැිිි / ආබාිා ිවාස 1000 √ √ √ √ √ √

ළාා ිවාස 500 √ √ √ √ X √

ළාා ආා්ෂණ ායය්ාාා 500 √ √ √ √ X √

ේ්වාිකාගාා 150 √ √ √ √ X √

ේස
ෞා

ය�

ේාෝහ් 1000 √ √ √ X X X

ෛවෙය රිකාා ායය්ාාා 250 √ √ √ √ X X

ෛවෙය උපේේශා ේ්වා ායය්ාාා 500 √ √ √ √ X X

ළාා හා ාාාෘ සා�ා 500 √ √ √ X X X

පු ෛවෙය  සා�ා සහ රිකාා ායය්ාාා� 250 √ √ √ X X X

පු ේාෝහල 500 √ √ √ X X X

ෛවෙය ාසා�ාාගාා 150 √ √ √ √ X X

ආු�ේ�ෙ ෛවෙය ායය්ාාා 250 √ √ √ √ X √

අය
යා

පි
ක

ු් ළාාි� සංව�යා ායය්ාාා 500 √ √ √ √ X √

රාාික පාසැ් 2000  X √ √ X X X

ේිික පාසැ් 8000  X √ √ X X X

ාෘි� පාසැ්  8000  X √ √ X X X

ුේගික උපකාාක ප්ි (
අි 20 ක ාා�ග රේ�ශ�් ිේ් ා් පාි)

500 √ √ √ X X X

වෘ්ී� ුුු ායය්ාාා 1000 √ √ √ X X X

ආ�ාා / ාංගා�ාා 1000 √ √ √ √ X X

උස් අයයාපා ආ�ාා 4000 √ √ X √ X √
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(ව
. ි

)

ආ
�ා

ා

බැංු, ා්ෂණ සහ ූලය ආ�ාා 300 √ √ √ √ √ √

කා��ාල 150 √ √ √ √ √ √

කා��ාල සංී�ණ� 500 √ √ √ X X X

වෘ්ී� කා��ාල� 150 √ √ √ √ √ √

සා
ාජ

 ේ
්ව

ා ස
හ

 ේ
පා

ු 
පහ

ුක
් රජා සංව�යා ායය්ාාා 150 √ √ √ √ X √

සාාජ හා සං්කෘික ායය්ාාා 1000 √ √ √ √ X √

රවණාගාා සහ ස්ා්රණ ශාලා 1000 √ √ √ √ X √

ු්ාකාල 150 √ √ √ √ X √

ුාු්ාාපා ායය්ාාා 500 √ √ √ X X √

සං
ාා

ාක

ිවාු ිේ්ාා 300 √ √ √ √ X √

අු්ා්ේ� ිවාස 150 √ √ √ √ X √

ාවාාැ් 150 √ √ √ √ X √

සංාාාක ේහෝා් 500 √ √ √ √ X √

ාගා ේහෝා් 500 √ √ √ √ X √

සංාාාක ේාාාුු ායය්ාාා 150 √ √ √ √ X √

කබාාා ේහෝා් 500 √ √ √ √ X √

පංා ක�ා ායය්ාාා  250 √ √ √ √ X √

ි
්ප

ාෙ
ා

 ක
�ා

ා්
ා

ආහාා සහ ීා ව�ග  (ා්පැ් ේාාාැිව) 500 √ √ X X X X

කඩොි ි්පාො� සහ ුරණ ආිා ක�ාා්ා 500 √ √ X X X  

ඇඟු් ක්හල 500 √ √ X X X  

රිාීකාණ ක�ාා්ා� 1000 √ √ X X X  

ගෘහ්ා ක�ාා්ා 150 √ √ X X √  

ී බු ි්පාො ආිා ක�ාා්ා 375 √ √ X √ √  
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ාය

(ව
. ි

)

ි
්ප

ාෙ
ා

 ක
�ා

ා්
ා

පිසා ිාකාී ුඩා පිාාණ ක�ාා්ා 500 √ √ √ √ √  

ී ගබඩා 500 X X X X √ X

ී බු  ි්පාොාගාා 500 X X X X √ X

ී බු  ිුු් ේවළෙසැ් 500 X X X X √ X

ී ඉීේ් ායය්ාාා 500 X X X X √ X

ේ්
වා

 ක
�ා

ා්
ා

වාහා ේ්වා ායය්ාාා 1000 √ √ X X X X

වාහා අු්වැි�ා ායය්ාාා / ී්ා ගැ්ීේ්  ායය්ාාා 500 √ √ X X X X

ේාි ේසෝො / ඇු් ිිිු කාා ්ාාා 150 √ √ √ √ √ X

ඇඹු් ේාෝල 250 √ √ √ √ √ X

ිෙු් උපකාණ අු්වැි�ා ායය්ාාා 150 √ √ X X X X

ුී ාා වාහා ේ්වා 250 √ √ √ X X X

ිේ
�ක

 ස
හ

 ි
ේා

ෝෙ
 ක

ාු
ු

ගෘහ්ා ීඩා ායය්ාාා 500 √ √ √ X X √

ාගහ් 500 √ √ √ X X √

සාාජ ශාලා 500 √ √ √ X X √

කලාගාා / ේකෞුකාගාා 500 √ √ √ X X √

එිාහ් ාඟහල 2000 √ √ √ X X √

එිාහ් ේ�ෝගයාා ායය්ාාා / වයා�ාා ශාලාව 500 √ √ √ X X √

ිාාාහ් 500 √ √ √ X X √

උෙයාා  √ √ √ X X √
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භොිතය ි්වානය

ේ්
වා

ික

ේ්වාික ිොගැීේ්,ආහාා ිීේ් සහ සීපාා්ෂක පහුක් ්වාීාව ඇි පිංි� සඳහා ූ අංග 
ස්ූ�ණ පහුක් වි් සා්ිා ඒකක�්, කාාා�් ේහෝ කාාා ප්ි�් අඩංු 
ේගාඩාැි්ල් ේහෝ ේගාඩාැිි ේකාාස්

ේ්වාිකාගාා ීිා කාල�් සඳහා ේ්වාික පහුක් සප�ා ිා් ේහෝ ිා් වයා්ි�් සිා 
ේගාඩාැිි

ිල ිවාස / ේ්වක ිවාස �්ිි ැි�ා ්ාාා�කා අුබේයව ේ්වාික පහුක් සප�ා ිා් ේහෝ ිා් 
වයා්ි�් සිා ේගාඩාැිි

වැිිි/ ආබාිා ිවාස ව�්ගාූව් හා අබාිාූව් ැකබලා ගැීා සඳහා වා ූික ේ්වාික පහුක්වි් 
සා්ිා ිා් ේහෝ ිා් වයා්ි�් සිා ේගාඩාැිි

ළාා ිවාස අුුු 18 ා අු ෙුව් සඳහා ූික ේ්වාික පහුක්වි් සා්ිා ිා් ේහෝ ිා් 
වයා්ි�් සිා ේගාඩාැිි

ළාා ආා්ෂණ  ායය්ාාා ළු් සඳහා ාාවකාික ේ්වාික ැකවාණ� (පැ� 24ා අු) සඳහා වා පහුක් සිා  
ේගාඩාැිි

ේස
ෞා

ය

ේාෝහ් බාිා හා ේ්වාික ේාෝී් සඳහා රිකාා ලබා ේො ාසා�ාාගාා, ඖෂයාගාා, සා්ු 
ේ්වා, ුාු්ාාපා, ශලය ෛවෙය ේ්වා, බාිා හා අාය්ාා ේාෝී අංශ, ුුු 
ායය්ාාා, පිපාලා හා කා�� ා්ඩල පහුක් ි�්ලා ේහෝ ිිප�් සිා 
ේගාඩාැිි

ෛවෙය රිකාා ායය්ාාා  අවා වශේ�් එ් ෛවෙයවාේ�ු ේ්ව� කාා ඖෂය ලබාේො හා බාිා ේාෝී රිකාා 
ිු කාා ායය්ාාා�්

ෛවෙය උපේේශා ේ්වා ායය්ාාා ිේ්ෂා ෛවෙය උපේේශා ේ්වා පහුක් ලබා ීා අාුි් ඉිකාු ලබා ේගාඩාැිි

ළාා හා ාාාෘ සා�ා ායය්ාාා ළු් හා ගැිි ා�වු් සඳහා ූික ේසෞාය  ේ්වා පහුක් හා උපේේශා ේ්වා  
සප�ා ායය්ාාා

පු  ේාෝහ් බාිා හා ේ්වාික රිකාා/සා�ා ිු කාා පු ෛවෙය ේ්වා සප�ා ායය්ාාා

පු ෛවෙය සා�ා හා රිකාා ායය්ාාා බාිා රිකාා හා සා�ා ිු කාා පු ෛවෙය ේ්වා සප�ා ායය්ාාා

ආු�ේ�ෙ ෛවෙය ායය්ාාා පාා්පික ේේී� ෛවෙය රිකාා කාා ාජේ� ආු�ේ�ෙ ෛවෙය සාාේ� ි�ාපිංි 
ෛවෙයවාේ�් ේහෝ ෛවෙයවු ිිපේෙේාු ිි් ේ්වා සප�ා ායය්ාාා

ෛවෙය ාසා�ාාගාා �් ේාෝහලකා අුබේිාව ශාාාව් වශේ�් ාසා�ා ේ්වා පහුක් පව්වාේගා �ු 
ලබා ායය්ාාා

අය
යා

පා

ු් ළාා ි� සංව�යා ායය්ාාා පළු ේ�ි�ා ළු් ඇුළ් ිීාා ේපා ූ�ව ළාාි� සංව�යා� ිීේ් ි�ාකාාක් 
ඇුළ්ව ිිා් අයයාපා�් ලබාීාා අවශය පහුක් සිා ේගාඩාැිි

රාාික පාස්  පළු ේ�ිේ� ිා ප්වා ේ�ි� ේවා ිිා් අයයාපා�් ලබාීාා අවශය පහුක් 
සිා පාස් ේගාඩාැිි

ේීිික පාස්  පළු ේ�ිේ� ිා ෙහු්වා ේ�ි� ේවා්, හ�වා ේ�ිේ� ිා ෙහු්වා ේ�ි� 
ේවා ිිා් අයයාපා�් ලබාීාා අවශය පහුක් සිා පාස් ේගාඩාැිි

ාෘීික පාස්  / උස් අයයාපා ආ�ාා උස් අයයාපා පහුක් සිා ාාජය, අ�ය ාාජය, ුේගික ේහෝ ජාාය්ාා ේලස ිිග් 
ඕාෑා ි්ව ිෙයාල, ිවෘා ි්ව ිෙයාල සහ උස් අයයාපික ායය්ාාා

වෘ්ි� ුුු ායය්ාාා ැි�ා පාෙක කාගිි් වෘ්ී� /ාා්ෂික ුුුව් ලබා ීා සඳහා ූ පහුක් සිා 
ායය්ාාා 

ේපෞේගික උපකාා ප්ි ේපෞේගිකව එ් ුුවාේ�ු ේහෝ ුුවු ක්ඩා�ා් ිි් ාි ේහෝ ළු් ක්ඩා�ා් 
සඳහා ඉගැ්ී් පහුක් වි් සා්ිා ේගාඩාැිි  

කලා�ාා/ාංගා�ාා ේසෞ්ෙ�� ාසා්වාෙ� ලබා ීේ් අාුි් ඒ ආිා අයය�ා කාුු සඳහා වා 
ේගාඩාැිි
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ආ
�ා

ා

කා��ාල උපේ�ෝීාා සහ පිපාලා ේ්වා පහුක් සිා ායය්ාාා

කා��ාල සංී�ණ උපේ�ෝීාා සහ පිපාලා ේ්වා පහුක් සිා ේගාඩාැිි ේෙක් ේහෝ ඊා වැි 
රාාණ�් සඳහා අුබේිා පහුක් සිා ේගාඩාැිි

වෘ්ී� කා��ාල වෘ්ි�් පෝ කාගිි් වෘ්ි�ා අොලව ේ්වා සප�ා ායය්ාාා

බැංු, ා්ෂණ හා ූලය ආ�ාා ා්ෂණ හා ූලය ගුේෙු කාා ආ�ාා

සා
ාජ

 ේ
්ව

ා ස
හ

 ේ
පා

ු 
පහ

ුක
්

රජා සංව�යා ායය්ාාා රේේශේ� ාහජාාාවා ේපාුේ� ැ්ී් පැවැ්ීා, රජා හා සංව�යා කාුු ිු කාගැීා 
සඳහා පහුක් සප�ා ායය්ාාා

සාාජ හා සං්කෘික ායය්ාාා ේපාු හා සං්කෘික කාුු ිු කාා ායය්ාාා

රවණාගාා හා ස්ා්රණ ශාලා උ්සව, ස්ා්රණ ේහෝ ැ්ීා කාුු සඳහා ාාිාා කාු ලබා ේගාඩාැිි

ු්ාකාල ි�ී් හා ඒ ආිා අයයා කාුු සඳහා ාාිාා කාු ලබා ේගාඩාැිි

ුාු්ාාපා ායය්ාාා සාාජ ිේාෝී කාුුවල ි�ැුු ුේගල�් ාැවා සාා�ාුේ�ෝජා� ිීා සඳහා ඇි 
කාා ලෙ ායය්ාාා

වා
ි

ජ

ි්ලා ේවළඳසැ් ි්ලා වශේ�් ාා්ඩ අේලි කාු ලබා ්ාාා

ේාාග ේාාග වශේ�් ාා්ඩ අේලි කාු ලබා ්ාාා

ුිි ේවළඳසැ් පාිේාෝික ාා්ඩ අේලි ිීා සඳහා එකා වහල් �ා ්ව�ං ේ්වා පොි් 
පව්වාේගා �ු ලබා ිශාල රාාණේ� ේගාඩාැි්ල්

සා්ු සංී�ණ ිිය ව�ගේ� ාා්ඩ සහ ේ්වා ඒකාාිව ඇි ාහා පිාාණ අේලි ායය්ාාා

අව්හ් අවා පහුක් සිාව ආහාා ිල ී ේගා පිේාෝජා� ිීා සඳහා වා ්ාාා  

ිවෘා ේවළඳේපාළ ආවාණ�් සිාව ේහෝ ාිාව පාිේාෝික රවය ේපාුේ� අේලි කාු ලබා ්ාාා

ඔුස් ාාජය ඖෂය ීිගා සං්ාාේ� ි�ාපිංි ඖෂය අේලි කාා ායය්ාාා

ගබඩා ේවළඳ රවය ේහෝ ේවළඳාා සඳහා ූ ාා්ඩ ේාාග වශේ�් ගබඩා කා ඇි ්ාාා  

පාිේාෝික ේ්වා ායය්ාාා පාිේාෝික�් සඳහා අවශය ේ්වා ිුණාාව�් සිා ුේගලි් ලවා ිිා්ව 
සුාාගැීා උේෙසා වා ායය්ාාා

අවාංගලය   ශාලා අවාංගලය කාුු ිු ිීා සඳහා වා ායය්ාාා

අවාංගලය  උ්සව ශාලා අවාංගලය කාුු සහ අවාංගලය උ්සව කාුු පව්වා ්ාාා

ේගාඩාැිි රවය ිුු් ේවළඳසැ්    ඉි ිී් කාුු සඳහා අවශය වා රවය ිුණු ්ාාා�

ඉ්යා ිාු්හ් ාා වාහා සඳහා ේපා්, ඉ්යා, ිිිේා් සහ රව ේප්ේාෝි�් ගෑ් ි්ලා ේලස 
ිිීා සඳහා පහුක් සිා ේගාඩාැිි  

ඉ්යා ිාු්හ් සිා  වාහා ේ්වා  
ායය්ාාා

ාා වාහා සඳහා ේපා්, ඉ්යා, ිිිේා් සහ රව ේප්ේාෝි�් ගෑ් ි්ලා ේලස 
ිිීා සඳහා පහුක් සිා වාහා ේ්වා ගාාජ ආී පහුක්ෙ ු්ා ේගාඩාැිි  

ඉ්යා ිාු්හ් සිා  සා්ු සංී�ණ ාා වාහා සඳහා ේපා්, ඉ්යා, ිිිේා් සහ රව ේප්ේාෝි�් ගෑ් ි්ලා ේලස 
ිිීා සඳහා පහුක් සිා ුිි ේවළඳ පහුක්වි් ු්ා ේගාඩාැිි  

ගෑ් ්ාාා හා ිුි ආේාෝපණ ායය්ාාා වාහා සඳහා ගෑ් ිාු් ්ාාා සහ ිුිේ�් බැාි ආේාෝපණ ිීා සඳහා පහුක් 
සිා ායය්ාාා

බු ාහ් ාාගා් ාහ් ේෙක් ේහෝ ඊා වැි වාහා ාැවු් සඳහා පහුක් සප�ු ලබා ේගාඩාැිි

ිවෘා ාාගා් වාහා ගා් කා ාැි� හැි ිවෘා ූි

රෙ�ශාාගාා ාා්ඩ හා ාා වාහා අේලි� සඳහා රෙ�ශා� කා ාබා ේගාඩාැිි
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භොිතය ි්වානය
සං

ාා
ාක

 ක
ාු

ු

ිවාු ිේ්ාා ිවාු ගාාා්ා�් ේලස ිේ�ක� ේහෝ ිේාෝෙ� සඳහා සංාාාකි්ා ාවාාැ්, 
ආහාාපාා අව්හ්, ීඩා සහ ිේාෝෝාක ි�ාකාාක් ආී ේ්වා පහුක් සිා ්ාාා

අු්ා්ේ� ිවාස අු්ා් සඳහා ාවාාැ් ගැීා සඳහා පහුක් සප�ා ේගාඩාැි්ල් ේහෝ ේකාාස් 
ේ් �ාාා ගැේ් .

ාවාාැ් ුී පොා ාා ාැවී් පහුක් ලබා ේො ්ාාා

සංාාාක ේහෝා් සංාාාක�් සඳහා ි�ු පහුක් සිා ාවාාැ් සප�ා ්ාාා

ාගා ේහෝා් ාාගික රේේශවල ිිි ේකිකාීාව ැී ිීාා පහුක් සප�ා වයාපාික ේ්වාව් 
උේෙසා ාාිාා කාා ්ාාා

සංාාාක ේාාාුු ායය්ාාා සංාාාකි්ේ� පහුව සඳහා ේාාාුු සප�ා ායය්ාාා

ආු�ේ�ෙ පංාක�ා ායය්ාාා ආු�ේ�ෙ සාාේ� ි�ාපිංි ේේී� ආු�ේ�ෙ රා ාාිාා කාි් ිිය ේසෞාය රිකාා 
ලබා ේො ාායය්ාාා

කබාාා ේහෝා් සංාාාක�් සඳහා ිේ�ක හා ිේාෝෙ කාුු උේෙසා ාාවකාිකව ේහෝ ්ිා අුරවය 
ාාිාා කාි් සීපාා්ෂක පහුක් හා ිො කාාා�් සිාව ුඩා පිාාණේ� 
ඒකක�ි් ු් ාවාාැ් ේපාළ්

ි
්ප

ාෙ
ා

 ක
�ා

ා්
ා

ආහාා සහ ීා ව�ග (ා්පැ් ේාාාැිව) ේ්කි සහ ාසකැිි ි්පාො ක�ාා්ා ඇුු ආහාා ි්පාො�, සැකීා සහ ඇිීේ් 
ක�ාා්ා, ්ෂික ේ් ේහෝ ේකෝි ිි සැකු් ක�ාා්ා, ායයසාා අඩංු ේාාවා ීා 
ව�ග ි්පාො ක�ාා්ා, 

කඩොි ි්පාො සහ  
ුරණ ආිා  ක�ාා්ා 

ප්ප සහ කඩොි ි්පාො ක�ාා්ා,ැි සිා කා්ේබෝ් ි්පාො ක�ාා්ා ,ඊ�් උු 
ිී් සිා ුරණාල ේහෝ ුව්ප් ුරණාල ේහෝ අපජල ජාා� වා ුරණ ි�ාකාාක් ේහෝ 
ව�ණ ාා�ාූප සැකීේ් ායය්ාාා, ුරණාල සහ අුු ුරණ� ිීේ් �්ර සිා සහ 
ක�ාා්ා සඳහා පහුක් ලබාේො ේගාඩාැිි

ඇඟු් ක�ාා්ා ඇඟු් ක�ාා්ා, ේාිිි ිිසැකු් ිීේ් (ිාංජා� ිීා, ව�ණ ගැ්ීා, ුරණ� 
ිීා ඇුුව) ක�ාා්ා ේහෝ ඇඟු් ේ්ීේ් ක�ාා්ා ේහෝ වැි උපේ�ෝී ේකාාේගා 
ේාි ිිසැකු් ිීේ් ක�ාා්ා, අ් �්ර ේපේහක්හ් ේහෝ ඇු් ේගීේ් ේහෝ 
එ්ේ�ාිඩ� ිීේ් ක�ාා්ා,වැි බලේ�ග ේපේහක්හ් සහ කැඳ ෙැීේ් ි�ාවි

රිාීකාණ ක�ාා්ා ඝා අපරවය රිාීකාණ/ ාැවා ලබා ගැීේ් ේහෝ සැකීේ් ක�ාා්ා, ිෂ සිා සහ 
උපරවකාී /අ්ාාාො�ක/අසාිා අපරවය රිාීකාණ/ ාැවා ලබා ගැීේ් ේහෝ 
සැකීේ් ක�ාා්ා, ාාගික සහ අේාු් ඝා අපරවය ාාිාා කාි් ේකා්ේපෝ්් 
ි්පාො� කාා ායය්ාාා/ ේබිකු ඇඹීේ් ක�ාා්ා

ගෘහ්ා ක�ාා්ා අ්ක් හා ස්රොික පිසා�ා හාිො�ක ේාාවා ි්පාො ක�ාා්ා

ී බු ි්පාො ආිා ක�ාා්ා ෙැව ව�ග ාසා�ික ිි�් ිීේ් සහ ආා්ෂණේ� ිුු ක�ාා්ා, බුකා�� �්ර 
ාාිා කාා වු ක�ාා්ා

ී ඉී් ායය්ාාා �්ර ාාිාේ�් ී ඉීේ් කාුු ිු කාු ලබා ්ාාා

පිසා ිාකාී ුඩා හා ාායය පිාාණ 
ක�ාා්ා

ායයා පිසා අිකාි� ිි් අවසා ී ඇි ුඩා හා ායය පිාාණ ක�ාා්ා

ේ්
වා

 ක
�ා

ා්
ා

වාහා ේ්වා ායය්ාාා වාහාවල ාඩ්ු කාුු සඳහා ේ්වා සප�ු ලබා ්ාාා

වාහා අු් වැි�ා ායය්ාාා / ී්ා 
ගැ්ීේ්  ායය්ාාා

අාුු/අබල් ූ වාහා අු්වැි�ා කාු ලබා ්ාාා

ුී ාා වාහා ේ්වා ායය්ාාා ාාාා අ�් ේහෝ බේො ග් වාහා ේවා් අ�ේ� අවශයාා සඳහා ුී පොා ාා වාහා 
සප�ු ලබා ්ාාා

ේාි ේසෝො /ඇු් ිිිු කාා ්ාාා �්රාුසාාේ�් ේාි ේ්ී්, ේ�ීා සහ සැකු් ිීා සඳහා වා ්ාාා

ඇඹු් ේාෝ් �්රාුසාාේ�් ආහාා රවය ඇඹීා,ේපාු හැීා ිු කාු ලබා ්ාාා
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භොිතය ි්වානය

ිේ
�ක

 හ
ා ි

ේා
ෝ ි

ේ�
ක

 

ගෘහ්ා ීඩා ායය්ාාා �් ේගාඩාැි්ල් ුල ීඩා කාුු සඳහා අවශය පහුක් වි් සා්ිා ීඩා කාු 
ලබා ්ාාා

ිාාා ශාලා ිේාෝෝවාෙ� ේවුේව් ිරපා ාැාීා සඳහා වා රවාාගාා පහුක් සිා 
ේගාඩාැිි

සාාජ ශාලා ිේාෝෝවාෙ� උේෙසා ේේී� ිේේී� ායයසාා අේලිසැ් සිාව අේාු් සාාජ 
පහුක් සප�ා ායය්ාාා

කලාගාා / ේකෞුකාගාා කලා කෘි ේහෝ ඓි�ාික ාා්ඩ වැි ාසව් හා විාා ව්ූ් ිශාල රාාණ�් ාබා, 
අයය�ා� කා ාහජා�ාා රෙ�ශා� කාා ේගාඩාැි්ලි

එිාහ් ාංග ශාලා ිවෘා ේ�ිකාව් සිා ආසාවි් සා්ිා ්ාාා

උෙයාා  ිේාෝෙ කාුු සඳහා ාාිා කාු ලබා ේපාු ිවෘා ්ාාා
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ඇුු� 13 : අි ඝන්ව ිර ංංව්ධන කංාපය - කංාීකරණ ඛ්ඩාංක

(2021–2030)
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ාැොාො� න� අි ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

1 6°48'39.93"N 79°53'5.81"E

2 6°48'29.51"N 79°53'12.45"E

3 6°48'19.77"N 79°53'18.15"E

4 6°48'12.36"N 79°53'20.77"E

5 6°48'11.73"N 79°53'19.85"E

6 6°48'8.82"N 79°53'21.96"E

7 6°48'4.48"N 79°53'23.48"E

8 6°48'3.73"N 79°53'22.51"E

9 6°48'0.64"N 79°53'24.26"E

10 6°48'0.16"N 79°53'23.54"E

11 6°47'56.88"N 79°53'24.85"E

12 6°47'53.96"N 79°53'26.18"E

13 6°47'54.70"N 79°53'32.65"E

14 6°47'53.57"N 79°53'32.88"E

15 6°47'53.37"N 79°53'31.91"E

16 6°47'51.12"N 79°53'32.24"E

17 6°47'49.04"N 79°53'36.65"E

18 6°47'47.38"N 79°53'36.14"E

19 6°47'46.69"N 79°53'36.26"E

20 6°47'45.63"N 79°53'36.93"E

21 6°47'44.94"N 79°53'36.78"E

22 6°47'44.80"N 79°53'36.49"E

23 6°47'45.02"N 79°53'35.05"E

24 6°47'43.88"N 79°53'34.80"E

25 6°47'43.05"N 79°53'31.91"E

26 6°47'43.09"N 79°53'31.50"E

27 6°47'43.79"N 79°53'30.95"E

28 6°47'44.63"N 79°53'29.74"E

29 6°47'44.95"N 79°53'27.26"E

30 6°47'41.36"N 79°53'28.05"E

31 6°47'39.34"N 79°53'28.98"E

32 6°47'37.93"N 79°53'29.58"E

33 6°47'36.15"N 79°53'29.74"E

34 6°47'35.80"N 79°53'29.30"E

35 6°47'34.41"N 79°53'29.36"E

36 6°47'33.65"N 79°53'29.61"E

37 6°47'32.84"N 79°53'26.23"E

38 6°47'34.22"N 79°53'24.73"E



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
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ාැොාො� න� අි ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

39 6°47'34.37"N 79°53'23.00"E

40 6°47'34.94"N 79°53'17.07"E

41 6°47'31.58"N 79°53'17.80"E

42 6°47'30.92"N 79°53'17.57"E

43 6°47'30.50"N 79°53'15.17"E

44 6°47'26.56"N 79°53'14.59"E

45 6°47'20.30"N 79°53'12.57"E

46 6°47'15.29"N 79°53'11.52"E

47 6°47'14.96"N 79°53'10.37"E

48 6°47'10.79"N 79°53'11.81"E

49 6°47'10.41"N 79°53'10.09"E

50 6°47'5.51"N 79°53'10.02"E

51 6°47'5.06"N 79°53'12.77"E

52 6°47'2.22"N 79°53'13.10"E

53 6°47'2.05"N 79°53'13.48"E

54 6°46'58.49"N 79°53'12.73"E

55 6°46'58.21"N 79°53'16.24"E

56 6°46'53.73"N 79°53'16.72"E

57 6°46'48.58"N 79°53'13.44"E

58 6°46'45.61"N 79°53'8.52"E

59 6°46'44.10"N 79°53'8.00"E

60 6°46'43.65"N 79°53'5.34"E

61 6°46'39.54"N 79°53'5.14"E

62 6°46'35.17"N 79°53'5.10"E

63 6°46'31.54"N 79°53'5.36"E

64 6°46'30.56"N 79°53'2.07"E

65 6°46'17.81"N 79°53'7.60"E

66 6°46'15.52"N 79°53'0.87"E

67 6°46'12.97"N 79°53'1.57"E

68 6°46'7.34"N 79°53'2.57"E

69 6°46'6.75"N 79°52'59.42"E

70 6°46'6.66"N 79°52'58.06"E

71 6°46'6.53"N 79°52'57.59"E

72 6°46'8.57"N 79°52'57.19"E

73 79°52'57.19"E 79°52'56.34"E

74 6°46'14.50"N 79°52'56.02"E

75 6°46'14.21"N 79°52'54.75"E

76 6°46'15.54"N 79°52'54.27"E
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ාැොාො� න� අි ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

77 6°46'18.95"N 79°52'52.85"E

78 6°46'22.82"N 79°52'50.92"E

79 6°46'26.28"N 79°52'49.65"E

80 6°46'30.29"N 79°52'47.76"E

81 6°46'32.45"N 79°52'47.09"E

82 6°46'32.09"N 79°52'44.19"E

83 6°46'31.91"N 79°52'42.87"E

84 6°46'35.18"N 79°52'40.64"E

85 6°46'38.00"N 79°52'39.46"E

86 6°46'46.09"N 79°52'37.10"E

87 6°46'46.82"N 79°52'38.90"E

88 6°46'49.81"N 79°52'47.65"E

89 6°46'51.61"N 79°52'50.98"E

90 6°46'52.35"N 79°52'54.61"E

91 6°46'52.27"N 79°52'55.57"E

92 6°46'52.63"N 79°52'57.27"E

93 6°46'54.20"N 79°52'58.84"E

94 6°46'56.29"N 79°52'59.82"E

95 6°46'57.97"N 79°53'0.37"E

96 6°47'4.64"N 79°53'1.67"E

97 6°47'5.10"N 79°53'0.99"E

98 6°47'7.78"N 79°53'0.34"E

99 6°47'8.55"N 79°53'0.47"E

100 6°47'8.84"N 79°53'1.14"E

101 6°47'12.15"N 79°53'1.00"E

102 6°47'13.63"N 79°53'1.27"E

103 6°47'13.78"N 79°52'59.23"E

104 6°47'15.87"N 79°52'58.38"E

105 6°47'18.17"N 79°52'58.83"E

106 6°47'21.72"N 79°52'59.66"E

107 6°47'22.11"N 79°53'0.08"E

108 6°47'22.74"N 79°53'3.02"E

109 6°47'25.75"N 79°53'3.12"E

110 6°47'25.10"N 79°53'5.82"E

111 6°47'28.44"N 79°53'6.07"E

112 6°47'31.04"N 79°53'6.03"E

113 6°47'33.27"N 79°53'6.54"E

114 6°47'32.80"N 79°53'7.66"E
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ාැොාො� න� අි ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

115 6°47'40.51"N 79°53'10.08"E

116 6°47'40.44"N 79°53'10.59"E

117 6°47'41.80"N 79°53'10.34"E

118 6°47'42.94"N 79°53'10.55"E

119 6°47'48.22"N 79°53'13.30"E

120 6°47'54.78"N 79°53'14.15"E

121 6°48'2.02"N 79°53'11.51"E

122 6°48'3.01"N 79°53'10.32"E

123 6°48'8.95"N 79°53'8.01"E

124 6°48'13.74"N 79°53'7.20"E

125 6°48'16.23"N 79°53'5.49"E

126 6°48'18.70"N 79°53'4.28"E

127 6°48'25.52"N 79°53'0.28"E

128 6°48'32.22"N 79°52'54.78"E

129 6°48'34.72"N 79°52'59.20"E

130 6°48'38.16"N 79°53'3.18"E

Apart from above mentioned GPS points from 1 to 130, the zone 
boundaries are deined on North by Dehiwala- Mount Lavinia 
Municipal Council, East by Low Density Mixed Development 
Zone, and South by Low Density Residential Zone and West by 
High-Density Green Residential Zone.
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ඇුු� 14 : අු ඝන්ව ිර ංංව්ධන කංාපය කංාීකරණ ඛ්ඩාංක

(2021–2030)
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ාැොාො� න� අු ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

1 6°48'39.93"N 79°53'5.81"E

2 6°48'29.51"N 79°53'12.45"E

3 6°48'19.77"N 79°53'18.15"E

4 6°48'12.36"N 79°53'20.77"E

5 6°48'11.73"N 79°53'19.85"E

6 6°48'8.82"N 79°53'21.96"E

7 6°48'4.48"N 79°53'23.48"E

8 6°48'3.73"N 79°53'22.51"E

9 6°48'0.64"N 79°53'24.26"E

10 6°48'0.16"N 79°53'23.54"E

11 6°47'56.88"N 79°53'24.85"E

12 6°47'53.96"N 79°53'26.18"E

13 6°47'54.70"N 79°53'32.65"E

131 6°48'47.90"N 79°53'17.80"E

132 6°48'50.06"N 79°53'21.93"E

133 6°48'57.16"N 79°53'28.06"E

134 6°49'1.68"N 79°53'39.53"E

135 6°48'48.78"N 79°53'46.42"E

136 6°48'39.46"N 79°53'52.36"E

137 6°48'36.42"N 79°53'53.95"E

138 6°48'31.05"N 79°53'55.56"E

139 6°48'30.35"N 79°53'56.05"E

140 6°48'28.72"N 79°53'56.68"E

141 6°48'27.38"N 79°53'57.59"E

142 6°48'22.69"N 79°53'58.75"E

143 6°48'16.46"N 79°53'58.21"E

144 6°48'11.19"N 79°53'57.53"E

145 6°48'11.45"N 79°53'54.60"E

146 6°48'12.23"N 79°53'52.36"E

147 6°48'12.20"N 79°53'50.85"E

148 6°48'10.50"N 79°53'42.97"E

149 6°48'7.47"N 79°53'39.94"E

150 6°48'4.72"N 79°53'38.25"E

151 6°48'3.71"N 79°53'38.57"E

152 6°48'3.23"N 79°53'38.16"E

153 6°48'2.47"N 79°53'34.68"E

154 6°48'1.71"N 79°53'32.77"E

155 6°48'1.29"N 79°53'32.57"E
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ාැොාො� න� අු ඝන්ව ි� ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

156 6°48'0.62"N 79°53'31.39"E

157 6°47'59.03"N 79°53'32.13"E

158 6°47'57.18"N 79°53'32.51"E

ඉහා සෙහ් 1 ිා 13 ේවා හා 131 ිා 158 ේවා ා් කාා ලෙ  
ුේගෝී� ිිු් ල්ෂ�්වලා අාාාව උුි් ේෙිවල-ග්ි්ස 
ාහාගා සාා බල රේේශ� ෙ, ාැේගාිි් සහ ෙුි් ේබා්ේගාඩ 
ජලිුක සංව�යා කලාප� ෙ, බාිි්  අි ඝා්ව ිර සංව�යා 
කලාප� ෙ ේාා කලාපේ� ාාි් වශේ�් ෙැ්ි� හැි�.



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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ඇුු� 15 : අි ඝන්ව ාිං ේවාික කංාපය-   කංාීකරණ ඛ්ඩාංක

(2021–2030)
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ාැොාො� න� අි ඝන්ව ාිත ෝවොිා ාැොාය.

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

86 6°46'46.09"N 79°52'37.10"E

87 6°46'46.82"N 79°52'38.90"E

88 6°46'49.81"N 79°52'47.65"E

89 6°46'51.61"N 79°52'50.98"E

90 6°46'52.35"N 79°52'54.61"E

91 6°46'52.27"N 79°52'55.57"E

92 6°46'52.63"N 79°52'57.27"E

93 6°46'54.20"N 79°52'58.84"E

94 6°46'56.29"N 79°52'59.82"E

95 6°46'57.97"N 79°53'0.37"E

96 6°47'4.64"N 79°53'1.67"E

97 6°47'5.10"N 79°53'0.99"E

98 6°47'7.78"N 79°53'0.34"E

99 6°47'8.55"N 79°53'0.47"E

100 6°47'8.84"N 79°53'1.14"E

101 6°47'12.15"N 79°53'1.00"E

102 6°47'13.63"N 79°53'1.27"E

103 6°47'13.78"N 79°52'59.23"E

104 6°47'15.87"N 79°52'58.38"E

105 6°47'18.17"N 79°52'58.83"E

106 6°47'21.72"N 79°52'59.66"E

107 6°47'22.11"N 79°53'0.08"E

108 6°47'22.74"N 79°53'3.02"E

109 6°47'25.75"N 79°53'3.12"E

110 6°47'25.10"N 79°53'5.82"E

111 6°47'28.44"N 79°53'6.07"E

112 6°47'31.04"N 79°53'6.03"E

113 6°47'33.27"N 79°53'6.54"E

114 6°47'32.80"N 79°53'7.66"E

115 6°47'40.51"N 79°53'10.08"E

116 6°47'40.44"N 79°53'10.59"E

117 6°47'41.80"N 79°53'10.34"E

118 6°47'42.94"N 79°53'10.55"E

119 6°47'48.22"N 79°53'13.30"E

120 6°47'54.78"N 79°53'14.15"E

121 6°48'2.02"N 79°53'11.51"E

122 6°48'3.01"N 79°53'10.32"E

123 6°48'8.95"N 79°53'8.01"E



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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ාැොාො� න� අි ඝන්ව ාිත ෝවොිා ාැොාය.

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

124 6°48'13.74"N 79°53'7.20"E

125 6°48'16.23"N 79°53'5.49"E

126 6°48'18.70"N 79°53'4.28"E

127 6°48'25.52"N 79°53'0.28"E

128 6°48'32.22"N 79°52'54.78"E

156 6°48'0.62"N 79°53'31.39"E

157 6°47'59.03"N 79°53'32.13"E

158 6°47'57.18"N 79°53'32.51"E

159 6°46'52.99"N 79°52'34.99"E

160 6°46'55.60"N 79°52'34.39"E

161 6°47'3.95"N 79°52'31.33"E

162 6°47'15.18"N 79°52'27.95"E

163 6°47'25.85"N 79°52'25.35"E

164 6°47'30.65"N 79°52'23.72"E

165 6°47'41.88"N 79°52'22.07"E

166 6°47'49.94"N 79°52'18.91"E

167 6°48'4.17"N 79°52'14.89"E

168 6°48'15.98"N 79°52'11.40"E

169 6°48'18.28"N 79°52'15.05"E

170 6°48'23.21"N 79°52'19.80"E

171 6°48'26.01"N 79°52'24.20"E

172 6°48'26.61"N 79°52'26.42"E

173 6°48'26.23"N 79°52'28.57"E

174 6°48'23.30"N 79°52'31.92"E

175 6°48'22.29"N 79°52'34.09"E

176 6°48'22.31"N 79°52'36.54"E

177 6°48'26.07"N 79°52'42.93"E

178 6°48'27.95"N 79°52'46.92"E

179 6°48'30.64"N 79°52'50.94"E

ඉහා සෙහ් 86 ිා 128 ේවා හා 156 ිා 179 ේවා ා් කාා ලෙ  
ුේගෝී� ිිු් ල්ෂ�්වලා අාාාව උුි් ේෙිවල-ග්ි්ස 
ාහාගා සාා බල රේේශ� ෙ, ාැේගාිි් සහ ෙුි් අි ඝා්ව ිර 
සංව�යා කලාප� ෙ, බාිි්  ඉ්ි�් සාගා�ෙ ේාා කලාපේ� ාාි් 
වශේ�් ෙැ්ි� හැි�.
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ඇුු� 16 : අු ඝන්ව ේවාික කංාපය - කංාීකරණ ඛ්ඩාංක

(2021–2030)



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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ාැොාො� න� අු ඝන්ව  ෝවොිා ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

65 6°46'17.81"N 79°53'7.60"E

66 6°46'15.52"N 79°53'0.87"E

67 6°46'12.97"N 79°53'1.57"E

68 6°46'7.34"N 79°53'2.57"E

69 6°46'6.75"N 79°52'59.42"E

70  6°46'6.66"N 79°52'58.06"E

71 6°46'6.53"N 79°52'57.59"E

72 6°46'8.57"N 79°52'57.19"E

73 79°52'57.19"E 79°52'56.34"E

74 6°46'14.50"N 79°52'56.02"E

75 6°46'14.21"N 79°52'54.75"E

76  6°46'15.54"N 79°52'54.27"E

77 6°46'18.95"N 79°52'52.85"E

78 6°46'22.82"N 79°52'50.92"E

79 6°46'26.28"N 79°52'49.65"E

80 6°46'30.29"N 79°52'47.76"E

81 6°46'32.45"N 79°52'47.09"E

82 6°46'32.09"N 79°52'44.19"E

83 6°46'31.91"N 79°52'42.87"E

180  6°46'28.64"N 79°52'44.64"E

181 6°46'23.48"N 79°52'46.11"E

182 6°46'22.18"N 79°52'46.72"E

183  6°46'18.04"N 79°52'47.55"E

184 6°46'13.63"N 79°52'48.89"E

185 6°46'4.06"N 79°52'53.19"E

186  6°45'54.19"N 79°52'55.87"E

187 6°45'44.57"N  79°52'59.44"E

188 6°45'40.81"N  79°53'0.63"E

189 6°45'34.58"N 79°53'4.17"E

190 6°45'21.93"N 79°53'7.63"E

191 6°45'7.21"N 79°53'13.41"E

192 6°45'0.02"N  79°53'16.74"E

193 6°44'47.51"N  79°53'20.48"E

194 6°44'37.60"N 79°53'25.90"E

195  6°44'19.39"N 79°53'32.29"E

196  6°44'10.68"N 79°53'35.80"E

197   6°43'50.71"N 79°53'42.40"E

198 6°43'50.89"N 79°53'47.31"E
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ාැොාො� න� අු ඝන්ව  ෝවොිා ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

199 6°43'38.06"N 79°54'2.31"E

200 6°46'5.06"N 79°53'13.49"E

201 6°45'46.72"N 79°53'16.72"E

202 6°45'20.70"N 79°53'26.80"E

203   6°45'1.79"N 79°53'34.25"E

204 6°44'49.77"N 79°53'36.73"E

205 6°44'34.28"N 79°53'41.90"E

206  6°44'19.13"N 79°53'49.12"E

207  6°43'59.31"N  79°53'55.05"E

208 6°43'47.61"N 79°53'59.52"E

ඉහා සෙහ් 65 ිා 83 ේවා හා 180 ිා 208 ේවා ා් කාා ලෙ  
ුේගෝී� ිිු් ල්ෂ�්වලා අාාාව උුි් අි  ඝා්ව ිර 
සංව�යා කලාප� ෙ, ාැේගාිි් සහ ෙුි් ේබා්ේගාඩ ජලිුක 
සංව�යා කලාප� ෙ, බාිි්  ඉ්ි�් සාගා�ෙ ේාා කලාපේ� ාාි් 
වශේ�් ෙැ්ි� හැි�.



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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ඇුු� 17 : ාැව ආිං ි්පාාන රව්ධන කංාපය කංාීකරණ ඛ්ඩාංක

(2021–2030)
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ාැොාො� න� දැව ආිත ි්ාොදන රව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

36 6°47'33.65"N 79°53'29.61"E

37 6°47'32.84"N 79°53'26.23"E

38 6°47'34.22"N 79°53'24.73"E

39 6°47'34.37"N 79°53'23.00"E

40 6°47'34.94"N 79°53'17.07"E

41 6°47'31.58"N 79°53'17.80"E

42 6°47'30.92"N 79°53'17.57"E

43 6°47'30.50"N 79°53'15.17"E

44 6°47'26.56"N 79°53'14.59"E

45 6°47'20.30"N 79°53'12.57"E

46 6°47'15.29"N 79°53'11.52"E

47 6°47'14.96"N 79°53'10.37"E

48 6°47'10.79"N 79°53'11.81"E

49 6°47'10.41"N 79°53'10.09"E

50 6°47'5.51"N 79°53'10.02"E

51 6°47'5.06"N 79°53'12.77"E

52 6°47'2.22"N 79°53'13.10"E

53 6°47'2.05"N 79°53'13.48"E

54 6°46'58.49"N 79°53'12.73"E

55 6°46'58.21"N 79°53'16.24"E

209 6°47'33.87"N 79°53'32.35"E

210 6°47'32.10"N 79°53'37.88"E

211 6°47'32.07"N 79°53'40.01"E

212 6°47'32.27"N 79°53'40.02"E

213 6°47'32.76"N 79°53'46.66"E

214 6°47'30.42"N 79°53'49.33"E

215 6°47'32.10"N 79°53'49.57"E

216 6°47'32.97"N 79°53'50.47"E

217 6°47'33.48"N 79°53'51.84"E

218 6°47'33.55"N 79°53'53.07"E

219 6°47'34.04"N 79°53'55.26"E

220 6°47'33.27"N 79°53'56.31"E

221 6°47'33.21"N 79°53'57.16"E

222 6°47'32.73"N 79°53'58.89"E

223 6°47'31.25"N 79°54'1.11"E

224 6°47'31.34"N 79°54'3.78"E

225 6°47'28.77"N 79°54'4.06"E

226 6°47'25.83"N 79°54'1.04"E



ෙ�ාරුව ංංව්ධන ංැංැ්� 2021–2030
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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ාැොාො� න� දැව ආිත ි්ාොදන රව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

227 6°47'22.91"N 79°53'59.90"E

228 6°47'19.23"N 79°53'56.07"E

229 6°47'19.30"N 79°53'57.72"E

230 6°47'16.35"N 79°54'2.82"E

231 6°47'8.99"N 79°54'5.16"E

232 6°47'7.89"N 79°54'8.23"E

233 6°47'6.22"N 79°54'8.46"E

234 6°47'5.46"N 79°54'8.00"E

235 6°47'3.99"N 79°54'8.02"E

236 6°47'2.07"N 79°54'6.85"E

237 6°47'1.74"N 79°54'1.61"E

238 6°46'57.58"N 79°53'56.95"E

239 6°46'57.24"N 79°53'46.79"E

240 6°46'57.34"N 79°53'34.33"E

241 6°46'58.52"N 79°53'33.29"E

242 6°46'57.50"N 79°53'25.54"E

ඉහා සෙහ් 36 ිා 55 ේවා හා 209 ිා 242 ේවා ා් කාා ලෙ  
ුේගෝී� ිිු් ල්ෂ�්වලා අාාාව උුි්, ාැේගාිි් සහ 
ෙුි් ේබා්ේගාඩ ජලිුක සංව�යා කලාප� ෙ, බාිි්  අි ඝා්ව 
ිර සංව�යා කලාප� ෙ ේාා කලාපේ� ාාි් වශේ�් ෙැ්ි� හැි�.
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ඇුු� 18 : ෙ�ා්ෙගාඩ ජංාිුඛ ංංව්ධන කංාපය- කංාීකරණ ඛ්ඩාංක

(2021–2030)
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ාැොාො� න� ො�ෝොගොා ජැොිුා ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

14 6°47'53.57"N 79°53'32.88"E

15 6°47'53.37"N 79°53'31.91"E

16 6°47'51.12"N 79°53'32.24"E

17 6°47'49.04"N 79°53'36.65"E

18 6°47'47.38"N 79°53'36.14"E

19 6°47'46.69"N 79°53'36.26"E

20 6°47'45.63"N 79°53'36.93"E

21 6°47'44.94"N 79°53'36.78"E

22 6°47'44.80"N 79°53'36.49"E

23 6°47'45.02"N 79°53'35.05"E

24 6°47'43.88"N 79°53'34.80"E

25 6°47'43.05"N 79°53'31.91"E

26 6°47'43.09"N 79°53'31.50"E

27 6°47'43.79"N 79°53'30.95"E

28 6°47'44.63"N 79°53'29.74"E

29 6°47'44.95"N 79°53'27.26"E

30 6°47'41.36"N 79°53'28.05"E

31 6°47'39.34"N 79°53'28.98"E

32 6°47'37.93"N 79°53'29.58"E

33 6°47'36.15"N 79°53'29.74"E

34 6°47'35.80"N 79°53'29.30"E

35 6°47'34.41"N 79°53'29.36"E

56 6°46'53.73"N 79°53'16.72"E

57 6°46'48.58"N 79°53'13.44"E

58 6°46'45.61"N 79°53'8.52"E

59 6°46'44.10"N 79°53'8.00"E

60 6°46'43.65"N 79°53'5.34"E

61 6°46'39.54"N 79°53'5.14"E

62 6°46'35.17"N 79°53'5.10"E

63 6°46'31.54"N 79°53'5.36"E

64 6°46'30.56"N 79°53'2.07"E

134 6°49'1.68"N 79°53'39.53"E

135 6°48'48.78"N 79°53'46.42"E

136 6°48'39.46"N 79°53'52.36"E

137 6°48'36.42"N 79°53'53.95"E

138 6°48'31.05"N 79°53'55.56"E

139 6°48'30.35"N 79°53'56.05"E

140 6°48'28.72"N 79°53'56.68"E
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ාැොාො� න� ො�ෝොගොා ජැොිුා ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

141 6°48'27.38"N 79°53'57.59"E

142 6°48'22.69"N 79°53'58.75"E

143 6°48'16.46"N 79°53'58.21"E

144 6°48'11.19"N 79°53'57.53"E

145 6°48'11.45"N 79°53'54.60"E

146 6°48'12.23"N 79°53'52.36"E

147 6°48'12.20"N 79°53'50.85"E

148 6°48'10.50"N 79°53'42.97"E

149 6°48'7.47"N 79°53'39.94"E

150 6°48'4.72"N 79°53'38.25"E

151 6°48'3.71"N 79°53'38.57"E

152 6°48'3.23"N 79°53'38.16"E

153 6°48'2.47"N 79°53'34.68"E

154 6°48'1.71"N 79°53'32.77"E

155 6°48'1.29"N 79°53'32.57"E

156 6°48'0.62"N 79°53'31.39"E

157 6°47'59.03"N 79°53'32.13"E

158 6°47'57.18"N 79°53'32.51"E

197 6°43'50.71"N 79°53'42.40"E

198 6°43'50.89"N 79°53'47.31"E

199 6°43'38.06"N 79°54'2.31"E

200 6°46'5.06"N 79°53'13.49"E

201 6°45'46.72"N 79°53'16.72"E

202 6°45'20.70"N 79°53'26.80"E

203 6°45'1.79"N 79°53'34.25"E

204 6°44'49.77"N 79°53'36.73"E

205 6°44'34.28"N 79°53'41.90"E

206 6°44'19.13"N 79°53'49.12"E

207 6°43'59.31"N 79°53'55.05"E

208 6°43'47.61"N 79°53'59.52"E

209 6°47'33.87"N 79°53'32.35"E

210 6°47'32.10"N 79°53'37.88"E

211 6°47'32.07"N 79°53'40.01"E

212 6°47'32.27"N 79°53'40.02"E

213 6°47'32.76"N 79°53'46.66"E

214 6°47'30.42"N 79°53'49.33"E

215 6°47'32.10"N 79°53'49.57"E

216 6°47'32.97"N 79°53'50.47"E
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ාැොාො� න� ො�ෝොගොා ජැොිුා ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

217 6°47'33.48"N 79°53'51.84"E

218 6°47'33.55"N 79°53'53.07"E

219 6°47'34.04"N 79°53'55.26"E

220 6°47'33.27"N 79°53'56.31"E

221 6°47'33.21"N 79°53'57.16"E

222 6°47'32.73"N 79°53'58.89"E

223 6°47'31.25"N 79°54'1.11"E

224 6°47'31.34"N 79°54'3.78"E

225 6°47'28.77"N 79°54'4.06"E

226 6°47'25.83"N 79°54'1.04"E

227 6°47'22.91"N 79°53'59.90"E

228 6°47'19.23"N 79°53'56.07"E

229 6°47'19.30"N 79°53'57.72"E

230 6°47'16.35"N 79°54'2.82"E

231 6°47'8.99"N 79°54'5.16"E

232 6°47'7.89"N 79°54'8.23"E

233 6°47'6.22"N 79°54'8.46"E

234 6°47'5.46"N 79°54'8.00"E

235 6°47'3.99"N 79°54'8.02"E

236 6°47'2.07"N 79°54'6.85"E

237 6°47'1.74"N 79°54'1.61"E

238 6°46'57.58"N 79°53'56.95"E

239 6°46'57.24"N 79°53'46.79"E

240 6°46'57.34"N 79°53'34.33"E

241 6°46'58.52"N 79°53'33.29"E

242 6°46'57.50"N 79°53'25.54"E

243 6°49'8.63"N 79°53'53.30"E

244 6°49'5.49"N 79°53'54.81"E

245 6°49'4.80"N 79°53'54.42"E

246 6°48'51.91"N 79°54'0.67"E

247 6°48'40.04"N 79°54'3.38"E

248 6°48'34.48"N 79°54'5.10"E

249 6°48'31.53"N 79°54'4.85"E

250 6°48'28.61"N 79°54'2.62"E

251 6°48'7.57"N 79°54'7.38"E

252 6°48'4.70"N 79°54'10.75"E

253 6°47'46.26"N 79°54'14.37"E

254 6°47'42.47"N 79°54'16.67"E
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ාැොාො� න� ො�ෝොගොා ජැොිුා ංංව්ධන ාැොාය

ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

255 6°47'29.85"N 79°54'15.73"E

256 6°47'25.21"N 79°54'17.24"E

257 6°47'21.18"N 79°54'15.34"E

258 6°47'15.93"N 79°54'17.94"E

259 6°47'14.07"N 79°54'20.44"E

260 6°47'12.27"N 79°54'19.82"E

261 6°47'8.71"N 79°54'20.43"E

262 6°47'3.00"N 79°54'22.93"E

263 6°46'58.85"N 79°54'22.03"E

264 6°46'52.00"N 79°54'25.90"E

265 6°46'53.37"N 79°54'20.44"E

266 6°46'51.26"N 79°54'17.37"E

267 6°46'45.52"N 79°54'17.29"E

268 6°46'36.33"N 79°54'22.90"E

269 6°46'31.62"N 79°54'19.23"E

270 6°46'28.16"N 79°54'17.28"E

271 6°46'30.41"N 79°54'12.48"E

272 6°46'24.82"N 79°54'9.92"E

273 6°46'31.17"N 79°54'0.05"E

274 6°46'36.28"N 79°53'52.00"E

275 6°46'47.79"N 79°53'40.86"E

276 6°46'44.64"N 79°53'38.75"E

277 6°46'46.98"N 79°53'37.19"E

278 6°46'46.20"N 79°53'32.73"E

279 6°46'43.83"N 79°53'28.88"E

280 6°46'51.60"N 79°53'16.61"E

281 6°46'46.61"N 79°53'15.36"E

282 6°46'43.99"N 79°53'10.77"E

283 6°46'41.09"N 79°53'12.78"E

284 6°46'36.13"N 79°53'12.03"E

285 6°46'34.62"N 79°53'9.85"E

286 6°46'24.95"N 79°53'8.68"E

287 6°46'12.36"N 79°53'12.37"E

288 6°46'2.04"N 79°53'20.63"E

289 6°45'50.44"N 79°53'31.82"E

290 6°45'46.78"N 79°53'30.63"E

291 6°45'45.51"N 79°53'29.43"E

292 6°45'42.95"N 79°53'30.13"E
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ාැොා �ොි් අංා උුු අ්ෂොංශ නැොගනිර ොේශොංශ 

293 6°45'41.49"N 79°53'29.29"E

294 6°45'34.50"N 79°53'29.89"E

295 6°45'29.65"N 79°53'30.25"E

296 6°45'22.57"N 79°53'30.38"E

297 6°45'10.20"N 79°53'34.74"E

298 6°45'9.67"N 79°53'35.63"E

299 6°45'3.09"N 79°53'38.36"E

300 6°44'58.33"N 79°53'40.36"E

301 6°44'53.72"N 79°53'39.98"E

302 6°44'45.36"N 79°53'40.67"E

303 6°44'31.93"N 79°53'47.88"E

304 6°44'16.47"N 79°53'56.36"E

305 6°44'9.29"N 79°53'57.17"E

306 6°43'38.61"N 79°54'5.06"E

307 6°43'37.64"N 79°54'6.46"E

308 6°43'36.88"N 79°54'5.67"E

309 6°43'12.90"N 79°54'11.79"E

310 6°43'3.76"N 79°54'8.45"E

311 6°43'0.93"N 79°54'9.01"E

312 6°42'58.61"N 79°54'4.02"E

313 6°43'1.85"N 79°54'2.46"E

314 6°43'26.71"N 79°53'51.64"E

ඉහා සෙහ් 14 ිා 35 ේවා, 56 ිා 64 ේවා,134 ිා 158 ේවා හා 
197 ිා 314 ේවා ා් කාා ලෙ  ුේගෝී� ිිු් ල්ෂ�්වලා 
අාාාව උුි් ේෙිවල-ග්ි්ස ාහාගා සාා බල රේේශ� ෙ, 
ාැේගාිි් සහ ෙුි් ේබා්ේගාඩ ගංගාව ෙ, බාිි් අු ඝා්ව 
ිර සංව�යා කලාප� සහ ඉ්ි�් සාගා� ෙ ේාා කලාපේ� ාාි් 
වශේ�් ෙැ්ි� හැි�.
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ෙගාඩනැිි උං

ඉුු ාාි් ිා ුා ේගඩාැි්ේ් උපිා උස ිිි ේපාළේ� ිා

අි 40 ේවා අවසා ේෙු ේාාලැේ්.

අි 40-80 ේවා ේාා උස ීාාව ුල  පව්වාේගා �ා හැි උස ා්ා් 2 ි. එා්;

1. උස අි 17 - ගඟ ා්ිා� ාාාේ� ඉඩේා් ේවු කාු ලබා 
අව්ාාව්ිී ා්ිාේ�් බාිා ේකාාේසි ිු ේකේාා ඉිිී් 
සඳහා අේාු් ි�ාාා හා අවශයාාව�් ස්ූ�ණ ේ�ා්, ිවෘා 
අවකාශ� ාැීා ිිබඳව අවා ීාාව් බල ේාාපාු ඇා. 

2. උස අි 27 - ේගාඩාැිි ි�ාාා හා අේාු් අවශයාාව�් 
ස්ූ�ණ කා, ගඟා සාා්ාාව ිේවා ඉඩ් ාාිේ් පළි් 1/3 ක 
රාාණ�් ේෙේවි ි් ක්ි� සඳහා ේබා්ේගාඩ ගේ� ෙ�ශා� 
අවිා ේාාවා ආකාා�ා ඉඩේ් එ් පේසි් ඉඩ ාබා ඉිකා්ේ් 
ා්, අි 27 ් උසා ඉිිීා සඳහා අවසා ේෙු ලැේ්.*

අි 80-120 ේවා අි 27

අි 120 ා වැි ාාගික සංව�යා අිකාිේ� සාාාාය ි�ාාා බලපැවැ්ේ�.

ඇුු� 19 : උපේඛනය 02
ෙ�ා්ෙගාඩ ගඟ ආිංව ිු කරන ඉඩ් අුෙ�ු් අු�ං ිී� ංා ෙගාඩනැිි 
ංැංු් අු�ං ිී� ං්�්ධෙය් අුග�නය කළුු ිේෂ උපෝ

1. ොබො�ොගොඩ ගඟ ඉුු �ොිෝ ිට අි 40 ක ි් ීරය් ගඟ ර්ිාය ොැං ඉිිී්වැ් 
ොාොරව නඩ්ු කාුු අාර, පවින ්ව�ොික වෘ්ෂැාො ආර්ෂො කාුුය.  ඉඩ් අු�ා 
ිීෝී ො�� අි 40 ක ර්ිා �ොි� අදොා �ොනක ංැැැ්ෝ ැුු කර ංටා් කා ුුය.

2. ගඟ ඉුරට ුුණැො ිිි �ොි� ංඳාො �ොි් ාො�ප ඉිිී�ට අවංර ොනොොදන අාර, ඒ ංඳාො 
ක්ි දැ� වැට් ොාෝ එවැි ි �ොවි් ු ු වැට් ංඳාො අවංර ොදු ැැො�.  එි උපි� උං ී ට් 
2 ොනොඉ්�ිය ුුය.

3. ගඟ ඉුෝ ිට අි 40-120 අාර ිු කරු ැබන පාා දැ්ොවන ංංව්ධන කටුු ංඳාො ඉඩ් 
අුොබු් ොාෝ ොගොඩනැිි ංැැු් අු�ා ිී�ට ොපර නොගික ංංව්ධන අිකොිොය් ූ්ව 
ංැැු් ිරොකරණය් ැබොොගන ිිය ුුය.

• අ්කර එකට (01) වැි ඉඩ් අුොබු් ිී� ංඳාො වන අයු්ප්
• ියු� ක්�ෝා ංඳාො වන අයු්ප්
• ුුු ාො පා් ි් ංංව්ධනය ිී� ංඳාො වන අයු්ප්
• ංංාොරක ක්�ෝාය ංඳාො වන අයු්ප්
• ව්ග අි 3000 ඉ්�වු ැබන ෝවොික ාො ොවන් ොගොඩනැිි අයු්ප්

4. ගඟ ඉුෝ ිට අි 40-120 ් අාර ී�ොව ුැ අවංර ොදු ැබන ි් ක�ිවැ ූි ර�ොණය් ාො 
ොගොඩනැිි උප පාා අුි් ිය ුුය.
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ො�� අව්ාොවැී අදොා ්ාොනො� ො�ෞික ිිී� ංැැි�ැට ොගන උං ��ට� පොනය ිීෝ 
ාැියොව ංැැු් කිුව ංුො�.

ි් ක්ිවං ූි ර�ාණය

ි් ා්ිය අව� ූි ර�ොණය (ා්ා්)

ගඟා ුුණලා ිිි පළු සහ ේෙවා ි් ක්ි 15

ගඟා ුුණලා ිිි ේාවා ි් ක්ි� 10

අේාු් ි් ක්ි� සඳහා අොළ පළා් පාලා ආ�ාාේ� ි�ාාාවලා අුව 
කාුු කළ ුු�.

5. කැි කංැ ංා අපරවය බැාැර ිී� ංඳාො අදොා පාෝ පොැන ආයානො� ි්ොේශය්ට අුව 
ිි�් ියො පේධිය් අුග�නය කාුු අාර, ඒවො ිිෝ්� ගඟට  ොාෝ ගඟ ර්ිායට 
බැාැර ිී� ොනොකා ුුය.

6. ූිය ුැ ප් කැී�් ොාෝ ිරී�් ිු ොනොකා ුු අාර, පව්නො ූිෂ�ාොවය්ට අුූැව 
ොගොඩනැිි ංැැු් කා ුුය.

7. ූිය ුැ ිුවන ියු ංංව්ධන කෝයය් නොගික ංංව්ධන අිකොිො� ංැැු් ිය�ාො-
වැට අුූැ ිය ුුය.

8. ගඟ ඉුෝ ිට අි 40 – 120 අාර ිු කරු ැබන ව්ග අි 3000 ට අු ෝවොික ංංව්ධනය් 
ාැර අොනු් ියු ංංව්ධන කෝයය් ංඳාො �ධය� පිංර අිකිොය් ිරු� ංාිකය් 
ැබොගා ුුය.
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ෙකි ෙයු් 

ාො.ොනො   - ාුනො ගා ොනොාැක
ි.ි  - ිොැෝ ීටර 
නො .ංං .අි - නොගික ංංව්ධන අිකොිය 
ශ.ු.අ.ා.   -  ශ්ී්, ු්වැාො, අව්ාො, ා්ජන 
ව.ි.   -  ව්ග ීටර 
ී (m)   -  ීටර 
C.S.D.  - Commercial Sector Development
SWOT  - Strength, Weakness, Opprtunity, Treat
TP  - Transport Plan 
LRT  - Light Rail Transsist
RW  - Road widning
RI  - Road Improvement
MMC  - Multi ModalCentre
NR  - New Road
P1  - Priority One
P2  - Priority Two
P3  - Priority Three
P4  - Priority Four
WFD  - Water Front Development
LMP  - Landscape Management Plan
PORS  - Public Open Recreational Space
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