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© නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව - 2021 

සියළුම හිමිකම් ඇවිරිණි.මමම ප්රකාශය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්රකාශයට පත් මකමර්. මමම ප්රකාශය, සම්ූර්ණමයන්ම ම ෝ 
මකාටසක් මමම අධිකාරිමේ ූර්ව අනුමැතියකින් ම ාරව ප්රතිප්රකාශනය කිරීම, විකිණීම, මෙදා  ැරීම, ලිඛි  අවසරයකින් ම ාරව පිටපත් 
කිරීම ම ෝ නවීන  ාක්ෂණික ක්රම  ර ා  ැටිග  කිරීම, මෙදා ැරීම ම ෝ මවළද අරමුණක් සඳ ා මයාදා ගැනීම සිදු මනාකළ යුතුය. 
ප්රකාශය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ශ්රී ලංකාව 
6 වන 7 වන   ා 9 වන ම ල, මසත්සිරිපාය අදියර I,ෙත් රමුල්ල,  ශ්රී ලංකාව. 
වෙබ් අඩවිය: www.uda.gov.lk  
විද්යුත් තැපෑල: info@uda.gov.lk  
දුරකථන අංක: No+ 94112 873 637 
ප්රකාශනය:2021  
 
මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030, l  වන මකාටස, ll වන මකාටස ස   lll වන මකාටස වශමයන් ප්රධාන මකාටස් තුනකින් සමන්වි  
මේ. පළමුවන මකාටස සමන්වි  වන්මන් සංවර්ධන සැලැස්මම් පසුබිම, පසුබිම්  අධයයනය , සැලැස්මම් අවශය ාවය, සැලසුම් රාමුව, ශ.දු.අ.   
විශ්මල්ෂණය ස  සංවර්ධන සැලැස්මය. මදවන මකාටස 2021 -2030 කාල පරිච්මේදය සඳ ා සැලසුම් සීමාවට අදාල සැලසුම්  ා මගාඩනැගිලි 
නියම ා ස  කලාපීකරණ නියම ා වලින් සමන්වි  මේ.  lll මකාටස කලාප සීමා මායිම් ඛණඩාංක ස  සියලු ඇමුණුම් වලින් සමන්වි  මේ. 
මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021-2030 සකස් කර ඇත්මත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ගම්ප  දිස්ික් කාර්යාලය (ෙස්නාහිර පළා ) 
මගිනි.  
අධීක්ෂණය  
වරලත් වාස්තු විදයාඥ  ර්ෂාන් ද සිල්වා  සභාපති - නා.සං.අ., නගර නිර්මාණ ශිල්පී එන්.පී.මක්.රණවීර  අධයක්ෂ ජනරාල් - නා.සං.අ., නගර 
නිර්මාණ ශිල්පී  එච්.ඒ.දයානන්ද අතිමර්ක අධයක්ෂ ජනරාල්- නා.සං.අ, නගර නිර්මාණ ශිල්පී එම්.පී. රණතුංග- නිමයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් 
(සැලසුම්) - නා.සං.අ., නීතිඥ සී.ජයවර්ධන උපමේශක (නීති) - නා.සං.අ. , නගර නිර්මාණ ශිල්පී එන්.ඒ.එස්.එන්. නිශ්සංක අධයක්ෂ (ෙස්නාහිර 
පළාත් අංශය ) , නගර නිර්මාණ ශිල්පී  ප්රියානි නවරත්න අධයක්ෂ (උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය) - නා.සං.අ.  

සැලසුම් කණ්ඩායම 
නගර නිර්මාණ ශිල්පී ඩබ් .ඒ .ආර් .රංජනී - නිමයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්), නගර නිර්මාණ ශිල්පී මේ. මසෝමසිරි - හිටපු  නිමයෝජය අධයක්ෂ 
(සැලසුම්), නගර නිර්මාණ ශිල්පී එම්.එල්.එම්.මයහියා - හිටපු නිමයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්), නගර නිර්මාණ ශිල්පී එල්.එම්. සමන්  කුමාර 
ම  ා හිටපු නිමයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්), නගර නිර්මාණ ශිල්පී එම් .ඒ .ඩී .ඒ. මුතුගල - හිටපු නිමයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්), නගර නිර්මාණ 
ශිල්පී දයානි ෆ්රැන්සිස් - හිටපු නිමයෝජය අධයක්ෂ (සැලසුම්), නගර නිර්මාණ ශිල්පී පෙසරා සත්කුමාර - ස කාර අධයක්ෂ (සැලසුම්) , නගර 
නිර්මාණ ශිල්පී නිශාන්  කුරුමන්රු - ස කාර අධයක්ෂ (සැලසුම්),   නගර නිර්මාණ ශිල්පී මේ.පී.යූ. විමලරත්න - හිටපු ස කාර අධයක්ෂ 
(සැලසුම්), එස්.එම්.ටී. ඇමලෝසියස් - හිටපු සැලසුම් නිලධාරී, අතුල සමරසිං   සැලසුම් නිලධාරී , , ඒ.ඒ.සී.මේ.ආර්.අධිකාරි නගර නිර්මාණ 
ශිල්පී, එච්. අයි.ජයවර්ධන නගර නිර්මාණ ශිල්පී, පී.එම්. සයුරි එන්. ජයමකාඩි - හිටපු නගර නිර්මාණ ශිල්පී , සුමම්ධා ජයමාලි -  හිටපු 
ස කාර සැලසුම් නිලධාරි :  ගම්ප  දිස්ික් කාර්යාලය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  

ජීවන්ති මකෞශලයා - නගර නිර්මාණ ශිල්පී :  උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය., එස්.එම්.ජී.පී.සමරමකෝන් : 

පාරිසරික සැලසුම්කරු ,  පරිසර  ා භු දර්ශන අංශය  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සහාය කණ්ඩායම් - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 
උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය - නා.සං.අ (අධීක්ෂණය, නියාමය ස  ගැසට් කිරීම) 
පරිසර  ා භු දර්ශන අංශය - නා.සං.අ (PORS,DRR, සංරක්ෂණය, සංස්කෘතික  ා උරුම සැලසුම් සකස් කිරීම) 
භුමගෝලීය ම ාරතුරු පේධති  අංශය - නා.සං.අ. (භුමගෝලීය ම ාරතුරු දත්  සැපයීම ස   ාක්ෂණික ස ාය සැපයීම) 
පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන අංශය - නා.සං.අ.( නව  ාක්ෂණික ක්රම  ඳුන්වාදීම සඳ ා දැනුවත් කිරීමම් වැඩ සට න් පැවැත්ම) 
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ප්රණාමය 
 
 මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021-2030සැකසීම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ගම්ප  දිස්ික් කාර්යාලය - ෙස්නාහිර පළාත් 

අංශමේ මූලික අධීක්ෂණය යටමත් සිදු විය. “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය” නමැති දැක්ම මපරදැරි මකාටගත්  

මමම සංවර්ධන සැලසුම් මඟින් අමේක්ෂා කරන්මන් මීගමුව  සැලසුම් ෙල ප්රමේශය  සතු ස්වාභාවික පරිසර පේධතිය, සංචාරක 

ආකර්ෂණය ස  සංස්කෘතික  වටිනාකම් සහි  ස්ථාන  ප්රධාන විභව ාවයන්  මලස සලකමින් ධීවර, වාණිජ  ා මන්වාසික මස්වා 

ඒකාෙේධ වූ ස සම්ෙන්ධි  නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමයි. ඒ අනුව  මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021-2030  අතිගරු 

ජනාධිපති මගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාමේ “රට  දන මසෞභාගයමේ දැක්ම ”ප්රතිපත්ති ප්රකාශයට අනුව සකස් කර ඇ . 

මමහිදී 1982 අංක 04 දරණ පන  මගින් සංමශෝධනය කරන  ලද 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් 

විධි විධාන යටමත් මීගමුව  සංවර්ධන සැලැස්ම 2021-2030 සඳ ා අනුමැතිය ලොදීම සිදු කර  ලද නාගරික සංවර්ධන  ා 

නිවාස සංවර්ධන විෂයභාර ගරු අමා ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ට අධිකාරිමේ  මගෞරවනීය ස්තුතිය පුදකර සිටිමු. 

 වද මමම ක්රියාවලිමේදී අවශය මගමපන්වීම  ා ස ාය ලොදුන් නාගරික සංවර්ධන, මවරළ සංරක්ෂණ, අපද්රව ෙැ ැරලීම  ා 

ප්රජා පවිත්ර ා කටයුතු පිළිෙද ගරු රාජය අමා ය ආචාර්ය නාලක මගාඩමේවා මැතිතුමා ස  නාගරික සංවර්ධන  ා නිවාස 

අමා යාංශමේ මල්කම් සිරිනිමල් මපමර්රා ම  ා මව  අමේ ස්තුතිය පුදමකාට සිටිමු. 

එමමන්ම මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම සාර්ථක කර ගැනීම සඳ ා සුවිශාල දායකත්වයක් ස  මනාමසුරු ස මයෝගයක් දැක්වූ 

මීගමුව ම නගර සභාමේ ගරු නගරාධිපති දයාන් ලන්සා මැතිතුමාටත්, නාගරික මකාමසාරිස් එන්.ඩී.ආර්.වී. ප්රනාන්දු 

ම ත්මියටත්, නගර නිර්මාණ ශිල්පීන් එස්.මක්. අමරමස්කර ම ත්මියටත්, සංවර්ධන සැලසුම් ස කාර විජී සිවකුමාර ම ත්මියත් 

ඇතුළු එම කාර්යාලමේ සියලුම නිලධාරීන්ටත් ,  රාජය  ා මපෞේගලික අංශමේ සියලූම පාර්ශවකරුවන් ට  මමහිදී  සැලසුම් 

කණඩායම  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මවනුමවන් ස්තුතිය ප්රකාශ කරමි. 

විමශ්ෂමයන් මමම සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳ ා ධධර්යය  ා මගමපන්වීම ලොදුන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  ගරු සභාපති  

වරලත් වාස්තු විදයාඥ  ර්ෂාන්ද සිල්වා ම  ාට, අධයක්ෂ ජනරාල්, නගර නිර්මාණ ශිල්පී එන්.පී.මක්.රණවීර ම  ාට , අතිමර්ක 

අධයක්ෂ ජනරාල්, නගර නිර්මාණ ශිල්පී එච්.ඒ.දයානන්ද ම  ාට, නිමයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල්(සැලසුම්), නගර නිර්මාණ ශිල්පී, 

එම්.පී.රණතුංග ම  ාට , නගර නිර්මාණ ශිල්පී එන්.ඒ.එස්.එන්. නිශ්සංක අධයක්ෂ (ෙස්නාහිර පළාත් අංශය ), නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ උපමේශක (නීති)  නීතිඥ සී. ජයවර්ධන  ම ත්මියට  ා උපාය මාර්ගික සැලසුම් අංශමේ අධයක්ෂ, නගර 

නිර්මාණ ශිල්පී ප්රියානි නවරත්න ම ත්මියට අධිකාරිමේ  ස්තුතිය පුදකර සිටිමු. 

අවසාන වශමයන් පාරිසරික  ා භු දර්ශන අංශමේ අධයක්ෂ වරලත් භුදර්ශන ගෘ  නිර්මාණ ශිල්පී සී.මක්.ඊ. කළුප න 

ම ත්මියට  ා එම අංශමේ සියලුම  නිලධාරීන්ටත්,  භුමගෝලීය ම ාරතුරු පේධති අංශමේ අධයක්ෂක, නගර නිර්මාණ ශිල්පී 

මේ.පී.එස්.මසෝමමස්කර ම ත්මිය  ා එම අංශමේ සියලුම  නිලධාරින්ටත් ,ෙස්නාහිර පළාත්  හිටපු අධයක්ෂ වයි,ඒ .ජී .මක් 

.ගුණතිලක ම  ාටත් , ෙස්නාහිර පළාත්  හිටපු අධයක්ෂ ජනක් රණවීර ම  ාටත් , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ෙස්නාහිර 

පළාත් ඇතුළු අමනකුත් සියලුම අංශයන්හි  නිලධාරින්ටත් මමම කර් වය සාර්ථකව අවසන් කිරීමට දැක්වූ දායකත්වය සඳ ා  

සැලසුම් කණඩායම මවනුමවන් ස්තුතිය පුද කරමනමු.  



vi 

ගරු අමාත්යතුමාගේ ගෙරවදන 
 

 1978 හි අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පන  යටමත්  නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය පිහිටවනු ලැබූ අ ර එමගින් ප්රකාශි  නාගරික ෙල ප්රමේශ තුල විධිමත් සැලසුම් 

ස ග  නාගරික සංවර්ධනයක් සඳ ා සක්රීය දායකත්වයක් මම් මමාම ා  වන විට ද සපයනු 

ලෙයි. 

රමට් සංවර්ධන ක්රියාවලියට ශ්රී ලංකාමේ සෑම ප්රමේශයකටම සමාන දායකත්වයක් සැපමයන 

ආකාරයට මභෞතික අවකාශය කාර්යක්ෂමව  ා ඵලදායි මලස භාවි යට ගැනීම මුලික කරගනිමින් පුළුල් සංවර්ධන සැලසුම් සෑම 

නාගරික සංවර්ධන ප්රමේශයක් සඳ ාම සකස් කිරීමට කටයුතු මයාදා ඇ . 

මීගමුව  නගරය  විශාල ජන සංඛයාවකට මස්වා සපයනු ලෙයි. ඒ අනුව මීගමුව  සැලසුම් ෙල ප්රමේශය සංචාරක,ධීවර, වාණිජ  ා 

මන්වාසික වශමයන්  වදුරටත් මස්වා සපයන නගරයක් ෙවට පත් කිරීමට විභව ාවයක් පවතී. ඒ අවට ප්රමේශය සතු ස්වාභාවික 

පරිසර පේධතිය  ා සංචාරක ආකර්ෂණය ස  සංස්කෘතික  වටිනාකම් සහි  ස්ථාන පිහිටා තිබීම මමම විභව ාවය  වදුරටත් 

ඉ ළ නංවයි. මමම සංවර්ධන සැලසුම් මඟින් අමේක්ෂා කරන්මන් මීගමුව ම නගර සභා ෙලප්රමේශය එම විභව ාවයන්  

ප්රමයෝජනයට මගන ස  ස සම්ෙන්ධි  නගරයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමයි. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාමේ මසෞභාගයමේ දැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකාශය යථාර් යක් ෙවට පත් කරනු වස් නව ප්රතිනාගරීකරණ 

වැඩසට න් සහි ව සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීම සඳ ා වෘත්තීයමේදීන්, විමශ්ෂඥයන්, පාර්ශවකරුවන්  ා ප්රජාවන්මේ 

පුළුල් උපමේශනය සමඟින් නවීන ක්රමමෝපායන් සමඟ විශිෂ්ඨ  ාක්ෂණික ක්රමමේදයක්  ා නමවෝත්පාදන ප්රමේශයක්ද මම් සද ා 

ලැබී ඇ . 

ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සභාපතිතුමා, අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා, සැලසුම් කණඩායම්  ා නන් අයුරින් මමම කාර්යය 

සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාර කල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සියලුම නිලධාරීන්මේ මස්වය මම අගය මකාට සලකමි. 

 වදුරටත් අදාල පළාත් පාලන ආය න, රාජය  ා මපෞේගලික අංශමේ ආය න  ා සාමානය ජන ාවමේ ස මයෝගය  ා 

දායකත්වය තුලින් මීගමුව  සංවර්ධන සැලසුම 2021-2030 සාර්ථකව ක්රියාත්මක කිරීමට මග සැලමසනු ඇ ැයි විශ්වාස කරමි. 

 

 

මහින්ද්ය රාජපක්ෂ (පා.ම) 

නාගරික සංෙර්ධන හා නිොස අමාතය 
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ගරු රාජ්ය අමාත්ය  
 

නූ න තිරසාර සංවර්ධන අභිම ාර්ථ සපුරා ගැනීමම් ශ්රි ලංකාමේ පුමරෝගාමී ආය නයක් මලස 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව විශාල වගකීමක් පැවරී ඇ . ඒ අනුව ගරු විෂයභාර 

අමා යවරයා විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද නාගරික සංවර්ධන ෙල ප්රමේශ සඳ ා  අංක 1982 

අංක 04 දරණ සංමශෝධි  පනම හි (II මකාටස 8 වන වගන්තිය 8අ(1) ) අනුව  සංවර්ධන සැලසුම් 

සකස් කිරීම අ යාවශය කරුණක්ව ඇ . 

මමමලස සකස් කරනු ලෙන  සංවර්ධන සැලසුම් තුලින් මසෞභාගයමේ දැක්මමහි ඇතුලත් මූලික 

අමේක්ෂාවන් වන ඵලදායි පුරවැසිමයක්, සතුටින් ජීවත්වන පවුලක්, ගුණගරුක සමාජයක් ස  මසෞභාගයමත් මේශයක් 

මගාඩනැඟීම මූලික වශමයන් අමේක්ෂා කරයි.  වද නාගරික ජන ාවමේ ආර්ික ස්ථායි ාව ඇති කරමින් විධිමත් 

ප්රතිනාගරීකරණ සැලැස්මක් ඔස්මස් නාගරික ප්රමේශ සංවර්ධනය  ා නියාමනය යන පරමාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මමම 

සංවර්ධන සැලසුම් ම ත් පිටිව ලක් වනු ඇති ෙවට විශ්වාස කරමි. 

එෙැවින් මමම සැලැස්ම පිලිමයල කිරිමම්දී ඉ ා වගකීමමන්  ම කාර්යභාරය ඉටු කරන ලද සැලසුම් කණඩායමට  ා නන් අයුරින් 

ස මයෝගය දැක් වූ සැමට  ෘදයාංගම කෘ ඥ ාවය පිරිනමන අ ර මසෞභාගයමේ දැක්මම් අමේක්ෂාවන් ඉටුකර ගැනීම සඳ ා 

ඔෙ සැමමේ දායකත්වය ලැමෙනු ඇ ැයි අමේක්ෂා කරමි. 

 

ආචාර්ය නාලක වගාඩවේො(පා.ම) 

නාගරික සංෙර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ,  

අපද්රෙය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

ගරු  සභාෙතිතුමාගේ ගෙරවදන - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  
 

දශක   රක් පුරාවට ශ්රී ලංකාමේ නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමටත් එම සැලසුම් 
ෙලාත්මක කිරීමටත් ෙලය හිමි ප්රධාන ම ආය නය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මේ.  

නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් තුලින් ප්රශස්ථ, ඵලදායි  ා කාර්යක්ෂම භුමි පරි රණ රටාවක් මමන්ම 

පරිසරය ගුණාත්මක මලස කළමනාකරණය ඇතුළු මක්ෂ්ත්ර ගණනාවක් ආවරණය කරනු ලෙයි. 

ඒකාෙේධ සැලසුම් සකස් කිරීම  ා ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් නාගරික ප්රමේශවල   ා එහි ජන ාවමේ 

මපාදු  ය  පැවැත්ම ප්රවර්ධනය  ා නියාමනය යන පරමාර්ථ මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳ ා මමම සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කරනු 

ලෙයි.  

1982 අංක 04 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි (සංමශෝධි ) පනමත්  II මකාටස 8අ(1) පරිදි අමා යවරයා විසින් නාගරික 

සංවර්ධන ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කරන ලද ප්රමේශයන්හි  සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම වර් මාන රජමේ  ප්රතිපත්ති 

ප්රකාශය අනුව අ යවශය කරුණක්ව ඇ .  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු මමවලම්   ා ක්රමමෝපායන් තුලින් සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමම්දී  මතු වූ අභිමයෝගයන්ට 

ඉ ා සාර්ථකව මුහුණ මදමින්  ප්රාමේශීය  , සාමාජීය  ා පාරිසරික කරුණු සැලකිල්ලට මගන  මීගමුව  ම නගර  සභා ෙල 

ප්රමේශය  සඳ ා  වන සංවර්ධන සැලැස්ම 2021-2030 වසර දක්වා ෙලාත්මක වන මලස පිළිමයළ  කර ඇ .  

එෙැවින් මමම  සැලැස්ම සාර්ථකව නිම කිරිම සද ා ඇපකැපවී කටයුතු කල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ සැලසුම් කණඩායම් 

 ා මනාමයක්  අයුරින් ස ාය දැක්වූ සැමට මාමේ   ෘදයාංගම ස්තුතිය පුදකරන අ රම මමම  සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කිරීමම්දී  

සියලු පාර්ශවයන්වයන්මගන්  ලද සක්රීය දායකත්වය සංවර්ධන සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම සද ා  ඉදිරියටත් ෙලාමපාමරාත්තු 

මවමි.   

 

ෙරලත් ොස්තතු විද්යයාඥ හර්ෂාන් ද්ය සිල්ො  

සභාපති  

නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 
 



ix 

ගරු නගරාධිෙතිතුමාගේ ෙණිවිඩය 
 

උපාය මාර්ගික සැලසුම් ප්රමේශය සමඟ මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සුවිමශ්ෂී ගුණාංග 

වැඩිදියුණූ කිරීම සඳ ා නව සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම මවනුමවන් නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය මව  අපමේ කෘ ඥ ාවය පළ කරමු.  මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය ගම්ප  දිස්ික්කය 

තුළ ප්රමේශයට ආමේණිකවූ ජල විභවයන් ස  කම ෝලික සංස්කෘතිය ඇති නගරයක් මලස 

 ඳුනාග   ැක. මීගමුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මායිම මලස නී යානුකූලව ලියවී ඇති 

සීමාවන් සැෙවින්ම පිළිඹිබු මනාවන අ ර, මමම සංවර්ධන සැලැස්මම් සඳ න් දැක්ම සමඟ වර්ධනය වීමට අමේක්ෂා මකමර්. 

ආර්ික සංවර්ධනය උමදසා සංචාරක කර්මාන් ය, ධීවර කර්මාන් ය  ා වාණිජ යන ප්රධාන මේත්ර තුමනහි ප්රවර්ධනය පිළිෙඳව 

මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්මම් මූලික අවධානය මයාමුවී ඇති අ ර, කලාපීය වශමයන් ප්රධාන වාණිජ  ා ප්රවා න මධයස්ථානයක් 

මලසත්, අධයාපන ප සුකම් සැලසීම ස  මසෞඛය මස්වා සැපයුම්කරුමවකු මලසත්, කටයුතු කිරීමට මයෝජනා කර ඇ .මමම 

ප්රයත්නය මගින් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට  ආමයෝජකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම දිරිමත් කරන අ ර, කලාපමේ 

ස්වයංමපෝෂි  නගර ආර්ිකයක් නිර්මාණය කිරීමටත් මග පෑමේ. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මීගමුව නගර සැලසුම් සකස් කිරීම සඳ ා ම ජන නිමයෝජි යින්මේ නිර්මේශ,මයෝජනා ස  

විමේචනයන්ට අනුකූලව ස මයෝගමයන් ස  ස භාගීත්වමයන් සිදුකරන ලද ප්රයත්නය මම අගය කරමි. ඒ අනුව මමම සැලැස්ම 

අපමේ සැලැස්මක් මලස සලකා ඉදිරි වසර 11 ක කාලය තුළ මීගමුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම ක්රියාවට නැංවීම සඳ ා අපමේ 

ස මයෝගය ලොමදන ෙව ස තික කරමු.  එමස්ම මීගමුව නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් සාමූහික දැක්මකින් යුත් දර්ශනය මකමරහි 

අවධානය මයාමු කිරීමටත් සියලූම පුරවැසියන් ස  පාර්ශවකරුවන්මගන් ඉල්ලමි.   

 
ද්යයාන් ලන්සා 
නගරාධිපති 
මීගමුෙ මහ නගර සභාෙ 
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පූර්විකාව  
නාගරික සංවර්ධන විෂය භාර අමා යවරයා විසින් 1989.11.03 දින අංක 1000/3 දරණ ගැසට් නිමේදනය මගින්,  1978 අංක 

41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පන  යටමත් සමස්  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය නාගරික සංවර්ධන අධිකරී ෙල 

ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කර ඇ . ඒ අනුව 2004 – 2025 කාල පරිච්මේදය සද ා මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය 

සඳ ා  සකස් කරන ලද  සංවර්ධන සැලැස්ම, 2005.06.07 දින අංක 1396/7 දරණ ගැසට් නිමේදනය මගින් ප්රකාශයට පත් 

කර ඇ  . මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ වර් මාන ප්රවණ ා ස  නැගී එන නාගරික අවශය ා සැලකිල්ලට ගනිමින් 

මමම සංවර්ධන සැලැස්ම යාවත්කාලීන කරමින් නව සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීමට අවශය ාවය මතු වී ඇ . ඒ අනුව 

මීගමුව ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශය තුළ පවතින ආර්ික , සමාජීය  ා පාරිසරික  ත්වය සැලකිල්ලට මගන පවත්නා නීල 

 රි  පරිසරය ආරක්ෂා කර ගනිමින් විධිමත් සංවර්ධනයක් කර  ළඟාවිය  ැකි අයුරින් 2021 -2030  කාල සීමාව සඳ ා මීගමුව  

සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් මකාට ඇ .  

මීගමුව  සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030 -  I , II ස  III මලස මකාටස් තුනකින් සමන්වි  වන අ ර , I වන මකාටස පසුබිම් 

අධයනය,  මූලික අධයයනය ස  සැලැස්මම් අවශය ාවය, සංවර්ධන සැලසුම් රාමුව,SWOT විශ්මල්ෂණය ස  සංවර්ධන සැලැස්ම 

යන පරිච්මේද වලින් සමන්වි  වන අ ර II වන මකාටස 2021 - 2030කාල සීමාව  සඳ ා සැලසුම් සීමාවට අදාළ සැලසුම්  ා 

මගාඩනැගිලි නියම ා ස  කලාපීකරණ නියාම ා වලින් සමන්වි  මේ. III මකාටස  කලාපීකරණ  මායිම් වලට අදාළ    ඛණඩාංක  

ස  සියලු ඇමුණුම් වලින් සමන්වි  මේ .  

පළමුවන මකාටස -  සංවර්ධන  සැලැස්මම් 1 වන පරිච්මේදය සංවර්ධන සැලැස්මම් අර්ථය , එහි ධනතික සන්දර්භය, සැලැස්මම් 

පාර්ශවකරුවන්, විෂය පථය  ස  එහි සැලසුම් ක්රියාවලිය  විස් ර කරයි. 2 වන  ස  3 වන පරිච්මේදයන්  සැලසුම් ප්රමේශය, 

ප්රමේශමේ ඉති ාසය, සැලසුම්  ප්රමේශය නිර්ණය කිරීම ස  සංවර්ධන සැලස්මම් අවශය ාවය විස් රාත්මකව දක්වා ඇ  . 4 

වන පරිච්මේදමේ  දැක්ම ,අරමුණු ස   උපායමාර්ගික සැලසුම් වලින් සමන්වි  අ ර 5 වන පරිච්මේදමේ  එක් එක් පරමාර්ථයන් 

සඳ ා වන මුලික SWOT විශ්මල්ෂණය පිලිෙඳ  සවිස් රාත්මක විස් රයක් ඇතුළත්ය. එමමන්ම සංවර්ධන සැලැස්මම් 6 වන 

පරිච්මේදමේ  සංකල්පීය සැලැස්ම ස  මයෝජි  ඉඩම් පරි රණ සැලැස්ම විස් ර කරයි. ඒ යටමත්  මීගමුව සංවර්ධන සැලස්මම් 

ප්රධාන  උපායමාර්ගික සැලසුම් වන අපර වු  ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් උපායමාර්ග , ආර්ික  සංවර්ධන උපාය මාර්ග,  

තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ග,සංස්කෘතික  ා ජාතික උරුමන් කළමනාකරණ උපාය මාර්ග ස  ක්රියාත්මක කිරීමම් උපාය 

මාර්ග උප අංශ මලස සවිස් රව දක්වා ඇ  .  

මදවන මකාටස - 7 වන පරිච්මේදය මඟින්  සැලසුම් ස  මගාඩනැගිලි නියම ා දක්වා ඇති අ ර   8 වන පරිච්මේදමේ    ඳුනාගත්  

කලාප  ා කලාපීකරණ  නියම ා විස් ර කර ඇ  .  9 වන පරිච්මේදමේ  මයෝජි  මාර්ග පළල , මගාඩනැගිලි සීමා ස  රක්ෂි  

ඇතුළත්ය.  

මම්  අනුව, මමම  අධිකාරිමේ ස  ශ්රී ලංකා රජමේ අරමුණ වන්මන්  2021-2030 මීගමුව  සංවර්ධන සැලැස්ම  නුදුරු අනාග මේදී 

ක්රියාත්මක කිරීමයි. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

01 වන ෙරිච්ගේදය 

සංවර්ධන සැලැස්ගේ  ෙසුබිම 

 

1.1 හැඳින්වීම  
1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි පනමත් 11 වන මකාටමස් 8(අ) වගන්තියට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මගින් ප්රකාශි  ප්රමේශ සඳ ා සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීම පිණිස නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ධනතික ප්රතිපාදන ලොදී 

ඇ .1949 ජනවාරි මස 21 වන දින අංක 9939 දරණ ගැසට් නිමේදනය මගින් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයක් මලස 

ප්රකාශයට පත්කරන ලදී. 1987 මැයි මස 12 වන දිනැති අංක 453/4 දරණ ගැසට් නිමේදනය මගින් මකාච්චිකමේ නගර සභා 

ෙල ප්රමේශය ස  කටාන ගම් සභා ෙල ප්රමේශමේ මකාටසක් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට අන් ර්ග  කරගන්නා ලදී.  

2002 ජනවාරි මස 10 දිනැති අංක 1218/34 දරණ ගැසට් නිමේදනය මගින් ප්රමේශය  වදුරටත් පුළුල් කරන ලද අ ර, අංක 

1000/3 දරණ 1989 මනාවැම්ෙර් මස 03 දිනැති ගැසට් නිමේදනය මගින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරි  ෙල ප්රමේශයක් මලස 

ප්රකාශයට පත්කරන ලදී. 

නගර සංවර්ධනය පිළිෙඳව මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පළමු වැදගත් සිදුවීම මලස 2001 වර්ෂමේදී  ප්රධාන පළාත් 

පාලන ආය න තුනක් ඇතුළත් කර මීගමුව වර්ධක ප්රමේශය මලස ප්රකාශයට පත්කිරීම  ැදින්වීය  ැක.  2004 වර්ෂමේදී 

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය සඳ ා සංවර්ධන සැලැස්මක් පිළිමයල කරන ලද අ ර එය 2005.06.07 දින අංක 1396/7 

දරණ ගැසට් නිමේදනය මගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇ .  මමම සැලැස්ම මගින් ප්රමේශමේ මභෞතික, පාරිසරික, ආර්ික  ා 

සමාජීය අංශ වැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා අවශය දායකත්වය ලොදී ඇ . මමම සැලැස්ම 2004 වර්ෂමේ සිට අවුරුදු 20 ක කාලයක් 

සඳ ා ක්රියාත්මක කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු කර ඇ .ඒ තුළින් නැගී එන නාගරික අවශය ා සැලකිල්ලට 

මගන දැනට පවතින සංවර්ධන සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීමම් අවශය ාව පැනනැගී ඇති ෙැවින්, ප්රමේශමේ මභෞතික, පාරිසරික, 

ආර්ික  ා සාමාජීය සුභසාධනය මමන්ම සැප ප සු නගරයක් බිහිකිරීම සඳ ා ඉදිරි වර්ෂ 11 ඉලක්ක කරමගන මමම නගර 

සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයල කරනු ලැමබ්.  

මසෞභාගයමේ දැක්ම -  ත්වන මකාටස (මභෞතික අවකාශ භාවි මේ නව ප්රමේශය) යටමත් මීගමුෙ සැලසුම් ප්රවේශය 

සහසම්බන්ධිත නගරයක් මලසත් දක්වා ඇ . ඒ අනුව මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් මයෝජි  උපායමාර්ගික සංවර්ධන 

වයාපෘති  ර ා මමම නගරයට සංචාරක,ආර්ික ස  ඓති ාසික වටිනාකම් එකතු වීමමන් ජාතික නගරයක් වන ගම්ප  නගරය 

සමඟ ස සම්ෙන්ධ වනු ඇ .ඒ අනුව මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට  උරුම වූ මූලික 

 රයන් ස  පවතින විභව ාවයින්  ඳුනාමගන මීගමුෙ සංචාරක ගමනාන්තයක් මලස ස්වයංමපෝෂි  ආර්ිකයක් කරා මගනයාමට 

එහි ස්වභාවික වරාය ස  මවරළ ආසන්නව පිහිටි ජල ධාරා,මීගමුව කළපුව, මා ඔය ස   ැමිල්ටන් ඇළ මක්න්ද්ර මකාටගත් 

නීලහරිත ජාලය ස  ජජෙ විවිධත්ෙයත්, මරෝම වා ාවරණමයන් යුත් ෙටහිර නවීන සංස්කෘතියත් ප්රධාන විභව ාවයන් මලස 

 ඳුනාමගන ඇති අ ර එමගින් සංචාරක, ධීවර, වාණිජ යන කර්මාන්  ස  අමනකුත් අංශයන් ඔස්මස්  සංවර්ධනයක් අමේක්ෂා 

කරයි. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

1.2 සංවර්ධන සැලැස්ගේ ොර්ශවකරුවන්ව 
 

සැලසුම් ක්රියාවලිමේ ප්රධාන පියවරක් මලස පාර්ශවකරුවන්මේ සංවර්ධන මයෝජනා ස  අද ස් මකමරහි විමශ්ෂ අවධානය මයාමු 

කරන ලදී.මම් සඳ ා ආරම්භක අදියමර්දී ප   සඳ න් විවිධ පාර්ශවයන්මේ උපමදස් ලොගන්නා ලදි.   

වගු අංක 1.1 මීගමුව නගර සංවර්ධන සැලැස්මම් ප්රධාන පාර්ශවකරුවන්. 

නම / තනතුර ආයතනය 

මූලික පාර්ශෙකරුෙන් 

මීගමුව ප්රාමේශීය මල්කම් ඇතුළු කාර්යාල නිළධාරීන් මීගමුව ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාලය 

නාගරික මකාමසාරිස් මීගමුව ම නගර සභාව 

නගර නිර්මාණ ශිල්පී මීගමුව ම නගර සභාව 

නාගරික ඉංජිමන්රු මීගමුව ම නගර සභාව 

සංවර්ධන ස කාර මීගමුව ම නගර සභාව 

මූලික උෙගේශක ආයත්න  

අධයක්ෂ ජනරාල් / ප්රාමේශීය ඉංජිමන්රු 
මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත් කළමනාකරණ 

මදපාර් මම්න්තුව 

ස කාර අධයක්ෂ  ධීවර  ා ජලජ සම්පත් මදපාර් මම්න්තුව 

අධයක්ෂ ජනරාල් මධයම පරිසර අධිකාරිය 

සභාපති මීගමුව ම ෝටල්කරුවන්මේ සංගමය 

සභාපති ජාතික ජලජ සම්පත් පර්මේෂණ ස  සංවර්ධන ආය නය 

අධයක්ෂ ජනරාල්  ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය 

ොර්ශවකරුවන්වගේ කණ්ඩායේ 

සාමානයාධිකාරී ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව 

අධයක්ෂ ජනරාල් මාර්ගස්ථ මගී ප්රවා න අධිකාරිය 

නිමයෝජය සාමානයාධිකාරී / ප්රාමේශීය ඉංජිමන්රු ලංකා විදුලිෙල මණඩලය 

සභාපති ශ්රී ලංකා ආමයෝජන මණඩලය 

සභාපති / ලාල් දිසානයක ම  ා ශ්රී ලංකා ම ෝටල් සංගමය 

සභාපති ඉඩම් ප්රතිසංස්කරණ මකාමිෂන් සභාව 

අධයක්ෂ ජනරාල් පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව 

අධයක්ෂ ජනරාල් ඉඩම් පරි රණ ප්රතිපත්ති සැලසුම් මදපාර් මම්න්තුව 

අධයක්ෂ ජනරාල් / විධායක ඉංජිමන්රු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

අධයක්ෂ ජනරාල් ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානය 

ප්රාමේශීය ඉංජිමන්රු වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුව 

අධයක්ෂ කලාප අධයාපන කාර්යාලය 
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කළමනාකරු ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය 

අධයක්ෂ කලාප අධයාපන කාර්යාලය 

සාමානයාධිකාරී / ප්රාමේශීය ඉංජිමන්රු ජාතික ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය 

සභාපති කලපුසංවර්ධන අධිකාරිය 

සභාපති මීගමුව මවළඳ සංගමය 

සභාපති ිමරෝද රථ රියදුරන්මේ සංගමය 

ස කාර මපාලිස් අධිකාරී 
මීගමුව මපාලීසිය  

මීගමුව මපාලිස් අධිකාරී කාර්යාලය 

මපාදුජන ාව මීගමුව ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශය 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
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1.3 සංවර්ධන සැලැස්ගේ විෂය ෙථය   
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සඳ ා ඉඩම් පරි රණ සැලසුම්, ආර්ික, මභෞතික ස  පාරිසරික 

සැලසුම් ඒකාෙේධ කර පුළුල් සැලැස්මක් සකස් කිරීමම් කාර්යමේ නිර ව සිටී.  මමම සැලසුම්වල මයෝජි  විමශ්ෂි  භූමි පරි රණය 

පිළිෙඳව කරුණු ඇතුළත්වී ඇ .මයෝජි  මභෞතික වූ  සැලැස්මම් අපරවූ  ප සුකම් එනම්, ප්රමේශමේ මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, 

නගර මධය  ස්ථාන, විදුලිය, ජල සැපයුම, කසල අප රණය වැනි තිරසාර යටි ල ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරීම පිළිෙඳව දක්වා 

ඇ . වද මමම අපරවූ  ප සුකම් නියම ා  ආශ්රි ව ක්රියාත්මක කිරීම තුළින් අවිධිමත් සංවර්ධනය දුරුකරලීමට දායකමේ. 

මයෝජි  ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් සංචාරක කර්මාන් ය, ධීවර කර්මාන් ය ස  අමනකුත් මස්වාවන් පවතින විභව ා 

භාවි ා කරමින් ප්රශස්ථ මට්ටමකට මගන ඒමත්, පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම මගින් පරිසරය සංරක්ෂණය කිරීමම් උපාය 

මාර්ග දැක්වීම, නීල  රි  ප්රමේශ  ා සුදුසු පරිදි අවමරෝධක මවන්කිරීම, කලාපීකරණය විවෘ  අවකාශන්  තීරණය කිරීම 

සිදුමකමර්. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම, මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු පිලිෙඳ අවකාශීය සැලැස්ම  ා සම්ෙන්ධ වන 

අ ර, එමගින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ප්රමිතීන්ට අනුව දැනට භාවි යට මනාගන්නා විවෘ  ප්රමේශ ක්රියාකාරී විවෘ  ප්රමේශ 

ෙවට පත්කිරීමට මයෝජි ය.  

 

මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම, ආර්ික සංවර්ධනය ප සු කිරීම, උපමයෝගී ාවය ප්රශස්ථ කිරීම ස  තිරසාර ෙව ස තික කිරීම යන 

ප්රධාන අරමුණු ිත්වය මූල් කරගත් ස  සැලසුම් ස ග වූ, තිරසාර වූ සුනි  සුෙල සුහුරු දැයක් සමග  සුසැදි සුරැකි මසාදුරු 

බිමක් අරමුණු කරගත් 2050 ජාතික මභෞතික සැලැස්ම  ා අනුකූල මේ. මයෝජි  ශකය ා කාර්යය වයාපෘති තුළින් සපථ 

ආර්ිකයක් සහි  තිරසාර නාගරික ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීම,අනුරූප පරිසරයක් ස  පිළිග   ැකි සමාජ වා ාවරණයක් 

නිර්මාණය කිරීමම් පරමාර්ථය උමදසා මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්මම් ඉලක්කග  කාලසීමාව වසර 11 ක් මේ.මමමගින් ආංශික  ා 

වඩාත් ඉඩකඩ සහි  සංවර්ධනයක් ප්රවර්ධනය වන අ ර, එමගින් නගරවාසීන්මේ  ා මනාමයකුත් මස්වා භාවි ා කරන්නන්මේ 

පැවැත්ම  ා පරිසරය වඩාත් ය පත් ඉ ළ  ලයකට ඔසවා  ැබීමට දායකවනු ඇ .   

මීගමුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම, පවත්නා කාලසීමාව ස  මීගමුව වර්ධක ප්රමේශමේ පවතින සංකීර්ණ ාවය ම  තීරණය මේ. 

මමම සංවර්ධන සැලැස්ම වසර 11 ක කාලයක් සඳ ා සැලසුම් කරන ෙැවින්, මමම සංවර්ධන සැලැස්මම් සීමා මායිම් මලස මීගමුව 

වර්ධක ප්රමේශය එනම්, කටාන ප්රාමේශීය සභාව, සීදූව නගර සභාව ස  මීගමුව ම නගර සභාව යන පළාත් පාලන ආය නවලින් 

සමන්වි  සැලසුම් මායිම ම ෝරා ගැනීම ගැටළු ස ග  මේ. එෙැවින් ඉ   සඳ න් සියලු කරුණු මකමරහි අවධානය මයාමු කර 

සැලසුම් මායිම මලස මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය ම ෝරාගන්නා ලදී.  

 

 

 

 



 

6 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

1.4  සැලසුේ ක්රියාවලිය 
රූප සට න 1.1 - මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්මම් සැළසුම් ක්රියාවලිය 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 

පසුබිම්අධයයනය 

විෂයපථය 

ගැටළු ස  සංවර්ධන විභව ාවයන්  ඳුනාගැනීම 

දැක්ම,  පරමාර්ථ , අරමුණු සැකසීම 

සැලසුම /උපාය මාර්ග සැකසීම 

අනුමැතිය ලො ගැනීම 

මරගුලාසි සැකසීම 

නීතිග  කිරීම  ා ප්රකාශනය  

සවිස් රාත්මක විශ්මල්ෂණය 

අප සිටින්වන් වකාවේද්ය ?    

අපට යාමට  අෙශය වකාතැනටද්ය? 

අප එහි යන්වන් වකවස්තද්ය? 
 

උපාය මාර්ික මැදිහත් වීම 

අවසාන සැලසූම් වාර් ාව ප්රධාන සැලසූම් 
කමිටුවට ඉදිරිපත් කීරිම 
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම පිළිමයල කිරීමම්දී අදියර 10 කින් සමන්වි  සැලසුම් ක්රියාවලිය අනුගමනය කරන ලද අ ර, 

පසුබිම්අධයයනය , විෂයපථය, ගැටළු ස  සංවර්ධන විභව ාවයන්  ඳුනාගැනීම, දැක්ම,  පරමාර්ථ , අරමුණු සැකසීම, 

සවිස් රාත්මක විශ්මල්ෂණය, සැලසුම, උපාය මාර්ග සැකසීම, නියම ා  සැකසීම, අනුමැතිය ලො ගැනීම, අවසාන සැලසූම් 

වාර් ාව ප්රධාන සැලසූම් කමිටුවට ඉදිරිපත් කීරිම, නීතිග  කිරීම  ා ප්රකාශනය මමයට ඇතුළත් මේ.   

පසුබිම් අධයයනයන්හි මුල් පියවර වන්මන් භූ දත්  පරිගණක ගෙඩාව නිර්මාණය කිරීම, මූලික දත්  ගමේශනය, දත්  පර ර 

 ඳුනා ගැනීම, මේත්ර සමීක්ෂණ මගින් ම ෝ මවනත් ක්රම මගින්,  දත්  රැස් කිරීම මගින් මූලික දත් යන් යාවත්කාලීන කිරීම, 

විශ්මල්ෂණය සඳ ා අවශය අමනකුත් දත්  රැස්කිරීම ස  සකස් කළ දත්  භූ දත්  මලස ගෙඩා කිරීමයි.මමය 2017 ජූනි සිට 

2018 ජනවාරි මස දක්වා සිදුකරන ලදී.  මමය මදවන පියවර වන්මන් නාගරික ප්රමේශමේ වර් මාන ක්රියාවලිය නාගරික 

සන්දර්භයට අනුව  ඳුනා ගැනීම, ප්රමේශමේ සංවර්ධන ප්රවණ ා  සම්ෙන්ධ ජාතික මට්ටමම් ප්රතිපත්ති ස  නියම ා  සමාමලෝචනය, 

රථවා න ස  පදිකයන් ආශ්රි  සමීක්ෂණ, ඉඩම් වටිනාකම්, පවත්නා ස  මයෝජි  වයාපෘති සමාමලෝචනය ස  ඒවාමේ ෙලපෑම 

යන කරුණු මේ. ගැටළු ස  සංවර්ධන විභව ාවයන්  ඳුනාගැනීමම්  ම වන පියවර වන්මන් ප්රමේශය තුළ ප්රධාන ගැටළු  ඳුනා 

ගැනීම ස  ප්රමේශමේ සංවර්ධන විභව ාවන්  ඳුනා ගැනීමයි. එමස්ම ම ජන/පාර්ශවකරුවන්මේ අද ස් ස  ඔවුන්මේ මයෝජනා 

උමදසා සංවර්ධන සැලැස්ම ඔවුන් මව  ඉදිරිපත් කිරීම ද මම්  ා ෙැමේ.පාර්ශවකරුවන්මගන් ලො ගන්නා අද ස්  ා මයෝජනා 

නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීමම්දී උපමයෝගී කරගනු ලැමබ්.දැක්ම,  පරමාර්ථ , අරමුණු සැකසීම   රවන පියවරයන් වන 

අ ර එමගින් නගරමේ මභෞතික, පාරිසරික, ආර්ික ස  සාමාජීය අංශයන්ට අනුකූලව එහි අනාග  ප්රතිරූපය ස  කාර්ය 

භාරය විවෘ  කරයි. පස්වන පියවරයන් මලස සවිස් රාත්මක විශ්මල්ෂණය සිදු කර ඇති අ ර එය සංමේදී ා විශ්මල්ෂණය, 

සංවර්ධන පීඩන විශ්මල්ෂණය, සම්ෙන්ධ ා විශ්මල්ෂණය, සිේධි සංසන්ධනය  ා ෙහු නිර්ණායක මයෝගය ා විශ්මල්ෂණය ඔස්මස් 

ආවරණය කර ඇ . 

සැලසුම  ා උපාය මාර්ග සැකසීම සංවර්ධන සැලසුමම්  යවන පියවරයන් වන අ ර සංවර්ධන සැලසුමම් දැක්ම සාක්ෂාත් කර 

ගැනීම සඳ ා මභෞතික,ආර්ික, සමාජීය, පාරිසරික පරිවර් නයන්  නාගරික සංවර්ධන ක්රියාවලියට මයාදාගැනීම සිදු කර 

මභෞතික, සාමාජීය, ආර්ික ස  පාරිසරික ෙලපෑම් විශ්මල්ෂණය මගින් ප්රමුඛ ාකරණය කරන ලද වයාපෘති  ඳුනා ගැනීම සිදු 

මකාට ඇ .නියම ා  සැකසීම  ත්වන පියවරයන් වන අ ර එතුලින් නියම ා  ස්ථාපි  කිරීම් ,ඇගයීම ස  ආකෘති පාදක 

විශ්මල්ෂණය සහි  නාගරික වයාපෘති සංයුතිය, මගාඩනැගිලි ස  සැලසුම්කරණ නීතිරීති  ා නීතිමය ෙලපෑම් සහි  

මාර්මගෝපමේශය, කලාපීකරණ නියම ා  ස  සාමාජීය, මේශපාලන සංමේදී ාවය  වදුරටත් මමතුළින් ආවරණය කරනු ලෙයි. 

සංවර්ධන සැලසුමම් අටවන පියවරයන් මලස ම ජන අද ස් දැක්වීම සඳ ා කාලය ලො දීමත්  , පාර්ශවකරුවන්මේ  උපමේශන 

 ා පළාත් පාලන ආය න අනුමැතිය ලො ගැනීමත්  දුනාගනු ලැමබ්.  සංවර්ධන සැලසුමම් නවවන පියවරයන් මලස  නිර්මේශයන් 

සඳ ා සංවර්ධන සැලසුම ප්රධාන සැලසුම් කමිටුවට  ා  සංවර්ධන  සැලසුම් අංශයට  ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරනු ලෙයි. 

සංවර්ධන සැලසුමම්  ද වන පියවරයන් මලස නීතිග  කිරීම  ා ප්රකාශනය සිදුකරන අ ර එය විධිමත් ක්රියාවලියක  ා  ෙැමදන 

අ ර ම ජන / පාර්ශවකරුවන්මේ  උපමේශන, පළාත් පාලන ආය නයන්හි අනුමැතිය  ා සංමශෝධන ස  ප්රකාශන සම්ෙන්ධව 
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පාර්ශවකරුවන්, සැලසුම් කමිටුව ස  අභයන් ර සමාමලෝචන කටයුතු සම්ෙන්ධීකරණ කිරීම, අමා යාංශ අනුමැතිය ලොගැනීම 

ස  ගැසට් නිමේදනය නිකුත් කිරීම සඳ ා අවශය කටයුතු කිරීම ඇතුළත් මේ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 වන ෙරිච්ගේදය 

මුලික අධයනය 
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02 වන ෙරිච්ගේදය 

මුලික අධයනය 

2.1 සැලසුේ  ප්රගේශය 
 

මීගමුව නගරය, ගම්ප  දිස්ික්කමේ, ෙස්නාහිර පළාමත් ෙටහිර මවරළ තීරය තුළ මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පිහිටා 

ඇ .  ශ්රී ලංකාමේ වාණිජ අගනගරය වන මකාළඹ සිට කිමලෝමීටර් 35 ක් දුරින් ස  කටුනායක ෙණඩාරනායක ජා යන් ර 

ගුවන්ම ාටුපලට  ා නිද ස් මවළඳ කලාපයට කිමලෝමීටර් 7 ක් දුරින් පිහිටා ඇ . එය උතුරින් මා ඔමයන්ද, දකුණින් දිය ම ාඳ 

ඇමලන්ද, නැමගනහිරින් මරෝම ඇමලන්ද, ෙටහිරින් මීගමු කලපුමවන් ස  ඉන්දියන් සාගරමයන් මායිම්වී ඇ  

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මුළු භූමි ප්රමාණය ම ක්ටයාර් 2800 ක් වන අ ර, එය ග්රාම  නිලධාරී වසම් 39 ක් ඇතුළත් 

මීගමුව ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය තුළ පිහිටා ඇ .මීගමුමේ මුළු ජනග නය 155649 ක් වන අ ර නිවාස 38912 ක් පමණ 

පවතී.   

ශ්රී ලංකාමේ  මේශගුණික කලාප සිතියමට  අනුව මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය  අ රමැදි කලාපය  ා ම ත් කලාපයට අයත් මේ. 

ප්රධාන වශමයන් මැයි සිට අමගෝස්තු මස දක්වාත්, ඔක්ම ෝෙර් සිට ජනවාරි මස දක්වාත් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට  

නිරි දිග මමෝසම් මැසි මගින් වර්ෂාව ලැමබ්.ඉතිරි මාස කිහිපය තුළ සංව න වැසි මගින් සුළු වර්ෂාප නයක් ලැමෙන අ ර 

සාමානය වාර්ෂික වර්ෂාප නය මිලිමීටර් 2400 ක් පමණ මේ. සාමානය උෂ්ණත්වය මසල්සියස් අංශක 24 සිට 30 දක්වා වන 

අ ර, මපෙරවාරි සිට අමේල් දක්වා ඉ ළ ආර්ද්ර ා මට්ටමක් මපන්නුම් කරයි. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

    සිතියම 2.1 - මීගමුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පිහිටීම. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

2.2 සැලසුේ සහ  සහ ත්ත්ව සන්වදර්භය  
මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සැලකිය යුතු ඓති ාසික පසුබිමක් ඇති අ ර, එය කාවන්තිස්ස රජු සමය දක්වා දිවයයි.  මීගමුව යන 

සිං ල නාමය එම යුගය පසුබිම් කරමගන ආරම්භවී ඇ .7 වන ස  8 වන ශ වර්ෂවලදී මුස්ලිම් ස  අරාබිවරු කුරුඳු මවළදාම 

සඳ ා ලංකාවට පැමිණි අ ර, ක්රම ක්රමමයන් නැමගනහිර- ෙටහිර මවළඳ තීරමේ ආධිප ය පිහිටුවීය. මීගමුව කලපුව මුහුදු යාත්රා 

සඳ ා අවශය ප සුකම් සපයන අ ර, මමය ප්රධාන වරායන්මගන් එකක් විය. ඔවුන්මගන් මොම ෝ මදමනක් මවරළ ෙඩ 

ප්රමේශයන්හි පදිංචිවී කුරුඳු මවළඳාම ඒකාධිකාරයක් මලස පවත්වාමගන යන ලද අ ර, යුමරෝපය ස  මධයධරණී ප්රමේශයන්ට 

ප්රවා නය කරන ලදී. 

1500 දී පෘතුගීසි ආක්රමණයත් සමඟ මුස්ලිම් ජන ාව මනරූ අ ර, මීගමුව මකාටුමේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර කුරුඳු මවළඳාම 

ෙටහිරට භාරමදන ලදි. සාම්ප්රදායික කුරුඳු නිෂ්පාදනය  ා කළමනාකරණය පෘතුගීසීන් විසින් ප්රතිනිර්මාණය කරන ලද අ ර,ශ  

වර්ෂයකට අධික කාලයක් ඔවුන්මේ පාලනය යටමත් පවත්වාමගන යන ලදී.  ඔවුන් විසින් කම ෝලික සංස්කෘතිය ප්රචලි  කරන 

ලද අ ර, කම ෝලික පල්ලි විශාල ප්රමාණයක් ස්ථාපි  කර කම ෝලික විශ්වාසය ඇති කරන ලදී. මමම මේතුමවන් මීගමුව සැලසුම් 

ප්රමේශය පුංචි මරෝමය මලස ජනප්රිය විය. 1646 දී ලන්මේසීන් විසින් පෘතුගීසීන්මගන් මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය අත්පත් කරගන්නා 

ලද අ ර, වර්ෂ 10 ක් සඳ ා සටන් විරාමයකට කතිකා කරගන්නා ලදී. 1672 වර්ෂමේදී අමනකුත් ලන්මේසි මගාඩනැගිලි, පල්ලි 

ස  කිමලෝමීටර් 120 ක්  (සැ ැේම 75) පමණ දිග විශාල ඇල මාර්ග, එනම්, දකුණු මදසින් මකාළඹ සිට මීගමුව  ර ා උතුරු 

මදසට පුත් ලම දක්වා ඉදිකරන ලදී. 

 රූප සට න  2.1 - ඕලන්ද ෙල මකාටුව                         රූප සට න  2.2 - ඕලන්ද ෙල මකාටුමේ ඉදිරිමපනුම 

 
මූලාශ්රය - මීගමුව ම නගර  සභාව,2021                      මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
 
18 වන ශ වර්ෂමේ බ්රි ානය ආක්රමණයත් සමඟ කුරුඳු මවළදාම 40% ක ප්රමාණයකින් පරි ානියට පත්විය.  ප්රථම බ්රි ානය 

ආණඩුකාර, මප්රේරික් මනෝර්ත් ම  ා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද දුර්වල ප්රතිපත්ති මමම පරි ානියට මේතුවී ඇ .  මමම 

වා ාවරණය මේතුමවන් 1830 දී  කුරුඳු කර්මාන් ය පිළිෙඳ වාණිජ පිබිදීම බිඳ වැටුණි.අනතුරුව බ්රි ානය පාලනය යටමත් 

මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය නව මාව කට මයාමුවූ අ ර, විශාල සංවර්ධන කටයුතු එනම්, ශ්රී ලංකාවම සම්ෙන්ධවන පරිදි අතිවිශාල 

දුම්රිය මාර්ග වයාපෘති මමන්ම මපාල්, මත් ස  මකෝපි වගාවන් දිරිමත් කිරීමම් සංකල්ප මගන එන ලදී. 

දැනට නගරමේ පවතින පාරිසරික ක්රමමේදය මගින් නගරමේ පාරිසරික තුලනය ස  දෘෂය ගුණාත්මක භාවය ප්රධාන  ැනක් 

ගන්නා අ ර, පරිසරය, කලපුව ආශ්රි  ජලාශ, මුහුද, මා ඔය,  ැමිල්ටන් ඇල ස  ස්වාභාවික ආකෘතියකින් යුත් මවරළ තීරය 

යන අංගයන්මගන් සමන්වි ය. ප්රමේශමේ පවතින විමශ්ෂි වූ සත්ව ස  වෘක්ෂල ාදිය, කමඩාලාන, මුහුදු  ෘණ,මවරළෙඩ 



 

13 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ප්රමේශමේ වැලි ධජව විවිධත්වය නිර්මාණය කිරීමට මේතු පාදකවී ඇ .මමවන් විමශ්ෂි වූ ොහිර ධනාත්මක සාධක මමම 

සංසිේධිවල  ප්රතිඵලයක් මේ.  ප්රමේශමේ පවතින ජල මාර්ග නගර නිර්මාණයට මමන්ම සංචාරකයින් සඳ ා විමනෝදාස්වාද ජනක 

ප්රවා නය සඳ ා විභව ාවයන් මපන්නුම් කරන අ ර, නගරමේ පවතින ස්වාභාවික ආර්ික විභව ාවයන් නගරමේ ආරිකය 

මමන්ම සංචාරකයින්  ා ධීවර කර්මාන් මේ ප්රධාන ගමනාන් යක් ෙවට මීගමුව පත් කරයි. වර් මානමේදී මීගමුව නගරය, 

ගම්ප  දිස්ික්කමේ වාණිජ  ා ප්රවා න මධයස්ථානයක් මමන්ම අධයාපන ප සුකම් ස  මසෞඛය මස්වා සපයන මධයස්ථානයක් 

මලස ක්රියාකරයි.  ප්රමේශමේ පවතින ප්රධාන මාර්ග ජාලය මමන්ම දුම්රිය මාර්ග පේධතිය මම් සඳ ා විශාල දායකත්වයක් දක්වයි. 

ජාතික වශමයන් මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය මදවන ගණමේ නගරයක් වන අ ර, ජාතික මභෞතික සැලැස්මම් ෙස්නාහිර පළාමත් 

නාගරික ධූරාවලිය අනුව මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය ප්රධාන ක්රියාකාරී ආර්ික නගරයක් මලස  ඳුන්වා ඇ .(ඇමුණුම 01. මීගමුව 

ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මාර්ග පේධතිය)  

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ  පවතින ප්රවා න ජාලය මගින් ජාතික, කලාපීය ස  ප්රාමේශීය සෙඳ ා වැඩිදියුණු කරනු 

ලෙයි. මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය  ර ා ප්රධාන මාර්ග කිපයක් වැටී ඇති අ ර, එමගින් මිනුවන්මගාඩ, ජාඇල, දිවුලපිටිය, ගම්ප  

ස   ලාව  යන ප්රධාන නගර සමඟ සෘජු සම්ෙන්ධ ාවයක් පැවතීම තුළින් මස්වා ලොගැනීම ප සු කරයි. මීට අම රව 

ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන්ම ාටුපළ, කටුනායක නිද ස් මවළඳ කලාපය ස  කටුනායක අධීමේගී මාර්ගමේ අන් ර් 

හුවමාරුව මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය ආසන්නමේ පැවතීම මේතුමවන් නගරමේ සංචාරක ධීවර  ා වාණිජ යන මේත්රයන් වඩාත් 

ශක්තතිමත්වීම තුළින් නගරමේ ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීමට දායක මේ.නගරමේ ආර්ිකය, 45% ක් ධීවර කර්මාන් මයන්ද, 35% 

ක් සංචාරක කර්මාන් මයන්ද, 20% ක් වාණිජ  ා අමනකුත් මස්වා ම  රඳා පවතී.   

ප්රධාන සංචාරක ගමනාන් යක් මලස පවතින මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය වාර්ෂිකව සංචාරකයින් 350,000 ක් ආකර්ශනය 

කරගන්නා අ ර, මමාවුන් ප්රධාන වශමයන් විමේක සුවය සඳ ා පැමිමණ. මෑ කදී කරන ලද සමීක්ෂණයකට අනුව මීගමුව 

සැලසුම් ප්රමේශය කටුනායක ජා යන් ර  ගුවන් ම ාටුපළ ආසන්නමේ පිහිටීමත්, මකාළඹ කටුනායක අධිමේගී මාර්ගය  ර ා 

මකාළඹ නගරය  ා පවතින මනා සම්ෙන්ධ ාවයත්, ප්රධාන ධීවර ගම්මානයක් මලස පරිවර් නය වීමත් මේතුමවන් ශ්රී ලංකාමේ 

ප්රධාන මවරළාශ්රි  ගමනාන් යක් මලස පසුගිය කාලමේ ජනප්රිය විය. විමශ්ෂමයන් මිළ පිළිෙඳව සංමේදී සංචාරකයින් මම් සඳ ා 

මයාමු විය.  

 
රූප සට න  2.3 - ආර්ිකමේ ප්රධාන අංශ තුන 

 

 

 

 

 

 

 
 
මූලාශය - මීගමුව ම නගර  සභාව, 2021 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

රූපසට න 2.4 - මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සංචාරක ආකර්ශනය නිමයෝජනය  

මූලාශ්රය - සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
 
මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සක්රීය ධීවර නගරයක් වන අ ර මත්සය නිෂ්පාදනය අති විශාලය. ශ්රී ලංකාමේ ධීවර නිෂ්පාදනය 

පිළිෙඳව ම වන ස්ථානමේ පවතින මමම නගරය ජාතික ආර්ිකය සඳ ා 16% ක දායකත්වයක් ලොමේ.  80% සමුද්ර මාළු වන 

අ ර, 20% ක් කලපු මාළු මේ.කකුළුවන් ස  ඉස්සන් ආර්ිකය සඳ ා විශාල දායකත්වයක් සපයන(ඇමුණුම 02.මිගමු ම  

නගර ෙල  සභා ෙල ප්රමේශමේ ඉස්සන් අභිජනන ස්ථාන) ජාතික ජලජ සම්පත් පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන ආය නමේ (NARA) 

පරීක්ෂණ වාර් ා අනුව ආසියාමේ සිටින විශිෂ්ඨ මත්සය විමශ්ෂය මීගමුමේ ෙවට වාර් ාමේ.දැනට පවතින ධීවර වරාය, ධීවර 

කර්මාන් ය නැංවීම සඳ ා දායක මේ.  

රූපසට න 2.5- ජාතික වශමයන් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මත්සය නිෂ්පාදනය.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

මූලාශ්රය- ධීවර  ා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමා යාංශය,2014  
 
රූප සට න 2.6 - ධීවර දිස්ික්ක අනුව මුහුදු මත්සය නිෂ්පාදනය- 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
මූලාශ්රය- ධීවර  ා ජලජ සම්පත් සංවර්ධනඅමා යාංශය,2015 

නිෂ්
පා

දන
ය 

(ම
මට්රි

ක්
 ම

ටා
න්

 ) 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

2001 වර්ෂමේදී මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ජනග නය 141,684 ක් මලස වාර් ාවූ අ ර, 2012 වර්ෂමේදී 148000 

ක් මලස වර්ධනයවී ඇ .  එනමුත් මන්වාසික ප්රමේශ වාණිජ ප්රමේශ ෙවට පරිවර් නය වීම මේතුමවන් ප්රමේශමේ සාමානය වාර්ෂික 

වර්ධන මේගය 0.11% ක් මලස මපන්නුම් කරයි.  ඒ අනුව ඇස් මම්න්තු ග  කල වර් මාන ජනගනය (2021 )  ස  අනාග  

ජනග නය (2030 ) ප    වගුව 2.1 මගින්  ඉදිරිපත් කරනු ලැමබ්. 

වගුව 2.1 - මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශමේ ජනග න ම ාරතුරු 
 
 
 
 
 
 

මූලාශ්රය- ජන  ා සංඛයා මල්ඛන මදපාර් මම්න්තුව 2011, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
 
මුළු ජනග නමයන් කම ෝලික ජනග නය 80% ක ප්රතිශ යක් පැවතීම මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ කැපී මපමනන 

ලක්ෂණයක් වන අ ර, දැනට පවතින පල්ලි ජාලය  ා ඒ  ා ෙැදුණු දිවා රාත්රී කටයුතු මගින් විමශ්ෂ කම ෝලික සංස්කෘතියක් 

ස  පිළිගත් ෙටහිර නවීන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීමට දායක මේ. එමගින් සජීවී නගරයක් පවත්වා ගැනීම සඳ ා වර්ෂය 

පුරා ක්රියාකාරී සංස්කෘතික  ා නාගරික උත්සව එනම්, ධීවරයින්මේ ශුේධවූ උත්සව, මේල් කරත්  උත්සව, මේවස්ථානයන්හි 

පවත්වනු ලෙන වාර්ෂික මංගලය ස  සරුංගල් සැණමකලි ආදී සම්ප්රදායික උත්සව පවත්වාමගන යෑම දිරිමත් කරයි.(ඇමුණුම 

03: මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ  පැවැත්මවන නාගරික උත්සව) 

ූර්ව සැලසුම් මගින් මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සඳ ා විවිධාකාර මයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇ . ෙස්නාහිර පළාත් ම නගර සැලැස්ම 

(CESMA) මගින් මීගමුව සංචාරක කලාපයක් මලසත් මීගමුව කලපුව ආශ්රි  ප්රමේශය ඒකාෙේධ සංචාරක ගමනාන් යක් මලසත් 

මයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇ .මීට අම රව මීගමුව කලාපමේ අපරවූ  ප සුකම් එනම්, අධිමේගී මාර්ග ස  ප්රධාන මාර්ග ජාලය, 

ජලාශ්රි  ප්රමේශ සංරක්ෂණය කිරීම, කැළණි ගමේ සිට මීගමුව කලපුව දක්වා ස  එම ප්රමේශ විමනෝද කටයුතු සඳ ා මයාදා 

ගැනීමටත් මයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇ (ඇමුණුම 04: ෙස්නාහිර කලාපීය ම ා නගර සැලසුම.(CESMA Plan). මකාළඹ ම නගර 

කලාපීය වූ  සැලැස්ම (CMRSP) මගින් මීගමුව ප්රමේශය, ගුණාත්මක ෙවින් යුතු මවරළසහි  මවරළ තීරයක් මමන්ම අභයන් ර 

කලපු ස  ජලධාරා සහි  සංචාරක කලාපයක් මලස ප්රවර්ධනය කර ඇ .ජා යන් ර ගුවන්ම ාටුමපාළ වැඩිදියුණු කිරීමත් 

මයෝජනා කර ඇති අ ර,  රු පමේ ම ෝටල්, ආයුර්මේද ප්රතිකාර මධයස්ථාන, කැළණි ගඟ මූලික කරගත් ජල සම්පාදන වයාපෘති 

එනම්,උතුරු මකාළඹ ජලසම්පාදන වයාපෘතිය, ජාතික ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය  ර ා නළළිං ඉදිකිරීම, කටුනායක 

සීදූව  ා මීගමුව ජල සම්පාදනය පුළුල් කිරීම, මලපවා න පේධතිය  ා වැසි ජල පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීමටත් මයෝජනා ඉදිරිපත් 

කර ඇ (ඇමුණුම 5 ම  මකාළඹ වු  සැලැස්ම (CMRSP)1998). 

මුතුරාජමවල ම  සැලැස්ම මගින් (1990) මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය අධිසංරක්ෂි  ප්රමේශයක් මලස සැලසුම් කිරීමට මැදි ත්වී 

ඇති අ ර, ක්රාන්ති කලාප, විමනෝද කටයුතු ස  සංචාරක භාවි යන්, අක්කර 10 ක මත්මා උදයාන ස  ජනකලා මක්න්ද්ර  ා 

ජලාශ්රි  ක්රීඩා වයාපෘති මයෝජනා කර ඇ (ඇමුණුම 6 මුතුරාජමවල ම  සැලැස්ම). 

ජාතික මභෞතික සැලැස්ම - 2050 මගින් නැමගනහිර-ෙටහිර ආර්ික මකාරිමඩෝව මයෝජනා කර ඇති අ ර, මීගමුව නගරයද 

එයට ඇතුළත් මේ. එම සැලැස්ම මගින් මූලිකව 2012 – 2050 වන විට ජනග නය 20% – 25% දක්වා ප්රතිශ යක් වර්ධනය 

මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශමේ ජනග නය සාමානය වාර්ෂික 

වර්ධන මේගය 2001 2012 2021 2030 

141684 148000 155649 170992 0.11 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කිරීමට අමේක්ෂා කරන අ ර, මවරළ තීරය ආශ්රි ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපයක් මලස  ඳුනාමගන ඇ .ෙස්නාහිර පළාත් 

වූ  සැලැස්මම් මීගමුව මදවන ගණමේ නගරයක් මලසත්, අලුත්ගම සිට මීගමුව දක්වා සංචාරක කලාපයක් මලසත්, ප්රවර්ධනය 

කර ඇ (ඇමුණුම 07 ජාතික මභෞතික සැලැස්ම) 

ගුවන් නගර සැලැස්ම මගින් මිගමුව නගරයට ආසන්නව පිහිටා ඇති කටාන ප්රමේශය දැවැන්  සංවර්ධනයක් සඳ ා මයෝජනා 

කර ඇති අ ර, ජා යාන් ර වයාපාරික ප සුකම්, සම්මන්ත්රණ ශාලා, සම්මම්ලන මධයස්ථාන,විවිධ වැඩ සට න්,උත්සව ස  

සමාජ සංස්කෘතික,උසස් අධයාපන  ා නමවෝත්පාදන සමඟ වාණිජ සංචාරක ආකර්ශනය, මසෞඛයය ස  සුව ා ප සුකම් ස  

වාණිජ  ා ෙැදුණු කටයුතු මම් අ ර මේ.ගුවන්ම ාටුපළ වයාපාරික නගරමේ වාණිජ  ා මවළඳ මධයස්ථාන සංවර්ධනය, තීරුෙදු 

රහි  සාේපු සංකීර්ණය  ා මවළඳ නාම සහි  මවළඳ සැල්, ගුවන්ම ාටුපළ වයාපාරික කුළුණු, වයාපාරික ම ෝටල් ප්රධාන 

සංවර්ධන අංගයන් මේ 

මීට අම රව කාර්යාල පරිපාලන  ා මස්වා මධස්ථාන, විශ්ව විදයාල ස  අධයාපන මධස්ථාන  එනම්, ගුවන් මස්වා  ා නවීන විදයා 

විශ්ව විදයාල, වයාවසායකත්ව පර්මේෂණ යටමත් කර්මාන්   ා සම්ෙන්ධවූ අවකාශයන්, සංස්කෘතික මකාරිමඩෝවන්, කලාව, 

සංස්කෘතිය, විමනෝදය, සංචාරක ම ෝටල් ස  ම ල් නිවාස, සම්මන්ත්රණ ශාලා  ා සම්මන්ත්රණ මධයස්ථාන, වයාපාරික රැස්වීම්, 

ප්රදර්ශන, සම්මන්ත්රණ, ක්රීඩා  ා විමනෝදාත්මක ප සුකම්ද, සංචාරක - ධවදය පාර්ශදයටමත් ‘ස්පා’ ස  ආයුර්මේද ප්රතිකාර 

මධයස්ථාන මමන්ම මසෞඛය ස  සුව ා ප සුකම්ද, නාගරික ජනාවාස වැඩිදියුණු කිරීම යටමත්  ට්ටු නිවාස, නාගරික අසල්වැසි 

උදයාන,මජයෂ්ඨ පුරවැසි ගම්මාන, නැව  පදිංචි කිරීම, නිවාස පුනර්ජීවනය , මධයම ඝණත්ව  ට්ටු නිවාස, නාගරික නිවාසද, 

මපාදු ප සුකම් යටමත්, ප්රමේශ මාර්ග,සනීපාරක්ෂක ප සුකම් ස  උදයානද මයෝජනා කර ඇ .මීගමුව නගර සැලසුම්කරණය, 

මපර සැලසුම් ක්රියාවලිමයන් මවනස් වන අ ර,මීගමුව ස්වයංමපෝෂි  නගරයක් මලස පවත්වාමගන යෑම සඳ ා ස්වාභාවික 

පරිසරමේ ප්රධාන විභව ා ස  මපෞරාණික කම ෝලික සංස්කෘතිය නැඹුරු වන සමාජ සාරධර්ම මකමරහි මපර සැලසුම්වල 

අවධානය මයාමු කර මනාමැ .  එෙැවින් මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම, නගරමේ ප්රධාන ගැටළු  ඳුනාගැනීම සඳ ා ආකෘතියක් 

වන අ ර, එයට අනුකූලව නගරවාසීන්මේ මමන්ම මීගමුව ප්රමේශය  ම අත්දැකීම් කර ගන්නා මගීන්මේ අභිවෘේධිය උමදසා 

තිරසාර නාගරික ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීමට අවශය පසුබිම සකසයි. (ඇමුණුම 08: ගුවන් නගර සැලැස්ම  ා ෙණඩාරනායක 

ජා යන් ර ගුවන්ම ාටුමපාළ පිවිසුම් වයාපෘතිය 2017-2030). 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

2.3.සැලසුේ ප්රගේශය නිර්ණය කිරීම 
මීගමුව ම ා නගර ෙල ප්රමේශමයහි මූලික සැලසුම් සීමාව නිර්ණය කිරීමම්දී මූලිකව භූමගෝලීය මායිම, ක්රියාකාරී මායිම ස  

පරිපාලන මායිම යන ප්රධාන නිර්ණායක තුන  ා ෙැමේ.  සිතියම 2.2 මපන්වන පරිදි ප්රධාන වශමයන් ශ්රී ලංකාමේ ප්රධාන ගුවන් 

ම ාටුපළ වන ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන්ම ාටුපළ ස  පළමු නිද ස් මවළඳ කලාපය  ා සම්ෙන්ධ වන ප්රධාන නගරය 

මලස මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය ක්රියාකරයි. සැලසුම් මායිම් සැකසීමම් මූලික අධයයන ප්රමේශය මලස සංචාරක කර්මාන් ය, ධීවර 

කර්මාන් ය ස  වාණිජ අංශ  ර ා ආර්ික දායකත්වය පිළිෙඳ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගැමනන අ ර, මීගමුව, දිවුලපිටිය, 

 ලාව , ගිරිඋල්ල, ජා-ඇල ස  අමනකුත් නගරවල ආර්ික ආකර්ශනයක් ස  මස්වා ඉටුකිරීම මගින් මීගමුව ම නගර සභා 

ෙල ප්රමේශමේ ක්රියාකාරී සීමාවද නිර්මාණය කරයි. එපමණක් මනාව සිතියම 2.3 මපන්වන පරිදි පාරිසරික සම්පත්වලින් පිරී ඇති 

කලපු, මුහුද  ා ඇලමාර්ග යන ස්වාභාවික නගර සීමාවන්ට අනුව පරිපාලන සීමාවන් ඉක්මවා මභෞතික සංවර්ධනය පුළුල් කිරීමට 

මේතුවී ඇ .   

ඉ   සඳ න් කරුණු මේතුමකාට මගන මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී ෙල ප්රමේශයක් මලස 

1997 මනාවැම්ෙර් මස 03 දින අංක 1000/3 දරණ ගැසට් නිමේදනය මගින් ප්රකාශයට පත්කරන ලදී.  එපමණක් මනාව 2001 

වර්ෂමේදී මීගමුව ප්රමේශය “වර්ධක ප්රමේශයක්” මලස  ඳුන්වාමදන ලද අ ර, මම් සඳ ා කටාන ප්රාමේශීය සභා ෙල ප්රමේශයත්, 

සීදූව - කටුනායක නගර සභා ෙල ප්රමේශයත් , මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයත් ඒකාෙේධ කරන ලදී.  පුත් ලම - මකාළඹ 

ප්රධාන මාර්ගය ජාතික  ා කලාපීය මලස සම්ෙන්ධ ා ඇති කරගන්නා ලද අ ර, එමගින් මිගමුව නගරය වඩාත්ම සම්ෙන්ධ ා 

ඇති නගරය මලස මාර්ග සම්ෙන්ධ ාව පිළිෙඳ විශ්මල්ශනමේදී  ඳුනා ගැනීමට මේතුවී ඇ . එය සිතියම 2.3 මගින්  වදුරටත් 

අවධාරණය  කරයි.වර් මානමේදී ෙස්නාහිර පළාත් වූ  සැලැස්මම් සංචාරක කලාපමේ පිහිටා ඇති 2 වන ගණමේ නගරයක් 

මලස මීගමුව  ඳුන්වා ඇ .සිතියම 2.4 මගින් ඉදිරිපත් කරන සංවර්ධන පීඩන විශ්මල්ෂණමේදී  ඒතුකාල  ස  ලුවිස් මපමදස 

ආශ්රි  ප්රමේශ සංචාරක කර්මාන් යට අදාළ මභෞතික සංවර්ධනය සම්ෙන්ධව අධි සංවර්ධන පීඩනයක් ඇති ෙවට සනාථ කර 

ඇ .   

මමම නාගරික ප්රවණ ා ස  කරුණු මේතු මකාට මගන මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පරිපාලන මායිමමන් ඔබ්ෙට මීගමුමේ 

ක්රියාකාරී සීමාව ඉස්මතු වන අ ර පිට  පිහිටි නාගරික මධයස්ථාන විශාල ප්රමාණයක් මීගමුව ප්රධාන නගරය මලස භාවි ා 

කිරීමට මපළඹී ඇ .(ඇමුණුම  09 : සංවර්ධන පීඩන දර්ශක විශ්මල්ෂණය  සඳ ාවූ  නිර්ණායක) මීට අම රව සැලසුම් 

මැදි ත්වීමම් ප සුව සඳ ා 1949 වර්ෂමේදී ගැසට් නිමේදනයක් මගින් ප්රකාශයට පත්කරන ලද ස  1987  ා 2002 

වර්ෂයන්හිදී දීර්ඝ කරන ලද මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පරිපාලන සීමාවන් ඒ අයුරින්ම භාවි ා කරන ලදී. (ඇමුණුම 

10 : සැලසුම් සීමාව නීර්ණය කිරීම ) මීගමුව ම නගර සභා පරිපාලන සීමාව තුළ පිහිටි ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශ 39 ම මමයට 

ඇතුළත් මේ.(ඇමුණුම 11 : මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ඇති ග්රාම නිලධාරී වසම් මල්ඛනය) 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම් අංක 2.2 -  ගම්ප  දිස්ික්කමේ නගර ධූරාවලිය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම් අංක 2.3-  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සංමේදී ා විශ්මල්ෂණ. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම් අංක 2.4-  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මාර්ග සම්ෙන්ධ ා විශ්මල්ෂණය. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම් අංක 2.5-  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සංවර්ධන පීඩන විශ්මල්ෂණය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
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03 වන ෙරිච්ගේදය 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශයත්ාවය 



 

24 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

03 වන ෙරිච්ගේදය 

සංවර්ධන සැලැස්මක අවශයත්ාවය 

නාගරික සැලසුම්කරණය තුළ සැලසුම් කිරීමම් අවශය ාවය තීරණාත්මක වන අ ර, එය නගර සංවර්ධනය සඳ ා පදනම 

සපයයි.මූලික වශමයන් උපාය මාර්ගික සැලසුම් ක්රියාවලිමේදී ගැටළු  ඳුනා ගැනීම මගින් සැලසුම් කිරීමම් අවශය ාවය  වදුරටත් 

ඉදිරියට මගන යෑමම්  ැකියාව ඇ .මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පසුබිම, සන්දර්භය ස  විශාලත්වය සැලකීමම්දී ප්රධාන 

වශමයන් ගැටළු මදකක්  ඳුනාමගන තිමබ්.එය ප   සඳ න් ආකාරයට අර්ථ දැක්විය  ැක. 

3.1 ස්වාභාවික ෙරිසරගේ ෙවතින විභවත්ා භාවිත්ා ගනාකිරීම 
මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පුළුල් නීල  රි  ජාලයක් පවතින අ ර, එය කලපු, ගංගා, මුහුදු, ඇල, කමඩාලාන ස  

ධජව විවිධත්වය යන ස්වාභාවික පාරිසරික පේධති  ා ෙැඳී පවතී. මීගමුව කලපුව, මුහුද, ම ඔය,  ැමිල්ටන් ඇල, මදපා ඇල 

නගරමේ පාරිසරික සමතුලි  ාවය රැකගැනීම සඳ ා ප්රධාන කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි.  මීගමුව කලපුව කුරුළු වාසස්ථානයක් 

වන අ ර, මකාක්කු, දියකාවන්, කුඩා රාජාලියන්, මාන මකාකුන්,  ාරාවුන් යනාදී කුරුල්ලන් සඳ ා අභිජනන ස්ථානයක් මලස 

ක්රියා කරයි. මීට අම රව අලු රෑන වටුවා, නිල් වලිගය සහි  මීමැස්සා, සුදු මරදි ම ාරා, සිලිත් ා ස  ප්රමේශයට ආමේණිකවූ 

කුරුළු විමශ්ෂ ආදී සංක්රමික පක්ෂීන් සඳ ා වාසස්ථාන සපයයි. ප්රමේශමේ කමඩාලාන වර්ග 18 ක් මත්සය අභිජනන ස්ථාන මලස 

ක්රියාකරන අ ර, එමගින් ධීවර මේත්රයට මමන්ම මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ආර්ිකයට දායකත්වයක් දරයි. එය වගු 

අංක 3.1  ා සිතියම 3.1. තුළින් නිරුපණය  කරයි. 

වගු අංක 3.1-  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ධජව විවිධත්වය 

 
මූලාශ්රය - ජාතික ජලජ සම්පත් පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන ආය නමේ පරිසර ආකෘතිය, 2017. 
 

 

 

 

 

 
වර්ගය කලපුව තුළ 

වර්ගයන්මේ එකතුව 

ඒකමේශික  
 

ශ්රී ලංකාව තුළ 

වර්ගයන්මේ එකතුව 

ශ්රී ලංකාව තුළ 

ඒකමේශික එකතුව 

සත්ව වර්ගයා මත්සය 46 5 82 44 

ඉස්මසෝ  14 - 
  

උභය ජීවීන් 17 4 119 103 

වෘක්ෂල ා 
 

මුහුදු  ෘණ භූමි 4 - 
  

කමඩාලාන 18  20  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම් අංක 3.1 - මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ නීල  රි  ජාලය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 

2021-2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

3.2 ගවරළ තීරවල ප්රශස්ථ මට්ටගමන්ව භාවිත්ා  ගනාීම.  
ක්රියාශීලී විවෘ   ා විමනෝදාත්මක ස්ථාන මලස නිර්මාණය කිරීම සඳ ා නගරමේ මවරළ තීරය ප්රධාන භූමිකාවක් 

ඉටුකරයි.ස්පාඤ්ඤමේ ොසිමලෝනා නගරය,ඇමරික් එක්සත් ජනපදමේ පැනමා නගරය, ස්පාඤ්ඤමේ මෙනිමඩෝම් 

නගරය,කැලිමපෝනියාමේ ශාන්  කෘස් මවරළ මලෝකමේ අනනය ාවය මපන්වන මවරළ තීරයන් මේ. එය සංචාරකයින් සඳ ා 

මයෝගය ගමාන් යකි.මීගමුව සතුව කිමලෝමීටර් 24 ක් දිග සෘජු මවරළ තීරය, සරක්කු කන්ද - කැපුන්මගාඩින් ආරම්භ කර 

ෙස්නාහිර පළාමත් අවසානය වන ම ඔය දක්වා පැවතුනද එම මුහුදු තීරමේ 50% ක පමණ ප්රමේශයක් අඩු ආදායම්ලාභී ජනාවාස, 

නිවාසයන්හි පිටුපස ප්රමේශ ස  භාවි යට මනාගන්නා හිස් භූමි මලස පවතින ෙවට මෑ කදී කරන ලද දෘශයය  ඡායාරූප 

සමීක්ෂණය ස  ඉඩම් පරි රණ විශ්මල්ෂණමේ දක්වා ඇ . එය රූප සට න් 3.3,3.4,3.5 ස  3.6.මගින් නිරුපණය  කරයි.  

වගු අංක - 3.2 මීගමුව මවරල තීරය දිමේ ඉඩම් පරි රණ ප්රතිශ ය      රූප සට න 3.1 - මීගමුව  මවරළ තීරය දිමේ ඉඩම් පරි රණ 
සංයුතිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නම ප්රමේශය 
(වර්ග 
මීටර්) ) 

ප්රතිශ ය 

A&B  මාර්ග 0.089 1.64 
සුසාන  භුමි 0.0125 0.23 
මපාල් 0.6167 11.37 
වාණිජ 0.2042 3.77 
අධයාපන 0.06 1.11 
ධීවර 0.0229 0.42 
ක්රීඩා භූමි 0.0511 0.94 
මගවතු 0.7107 13.11 
ම ෝටල් 0.4804 8.86 
කර්මාන්  0.0066 0.12 
ආය නික 0.0136 0.25 
ප්රාමේශීය මාර්ග 0.2105 3.88 
මිශ්ර මෙෝග 0.0529 0.98 
විවෘ  අවකාශ  ා හිස් ඉඩම් 0.4919 9.07 
මපාදු මස්වා 0.0204 0.38 
විමනෝද කටයුතු 0.0054 0.10 
ආගමික කටයුතු 0.049 0.90 
මන්වාසික 1.494 27.55 
වැලි බිම්  0.7906 14.58 
 ෘණ භූමි 0.0064 0.12 
භාවි  මනාකළ ප්රමේශ 0.0293 0.54 

හිස් ඉඩම් 0.0045 0.08 

 

Source: Compiled by Author  

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021                    

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021                   
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රූප සට න 3.2 -බ්රවුන්ස්මවරළ භූමිය                                               රූප සට න 3.3 - මීගමුව මවරළ තීරය  

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප සට න 3.4- ඒතුකාල භූමිය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
 
 
 
 

 

2 

3 

රූප සට න 3.5- මමෝරවල භූමිය 

 

 

1 

3 

1 

2 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
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1 

3 

2 

සීමි  ප්රමේශකත්වය මුහුදු මවරළ ප්රශස්ථ භාවි යක් සඳ ා මයාදා මනාගැනීමට  වත් මේතුවක් වන අ ර මවරළ තීරමේ සිදුවන 

තිරස්  ා සිරස් සංවර්ධනය මේතුමවන් මුහුදු මවරළට ඇතුළුවීම සීමා මේ. මමයට මේතුවක් වශමයන් ප්රමේශ මාර්ග කිහිපයක් 

පමණක් මුහුදු මවරළ  ා සම්ෙන්ධවීම  දුනාග   ැකිය.  වද පුළුල් මවරළ තීරයන් කරවල මේලීම සඳ ා මයාදා ගන්නා 

අ ර,මමමගින් ඇතිවන දුර්ගන්ධය මේතුමවන් ආගන්තුකයින් පැමිණීම සීමාවී ඇ .ප   සද න්  රස්කඩ මගින් 

ප්රමේශකත්වමේ පවතින ොධක මපන්නුම් කරයි. 

රූප සට න 3.6 ඒතුකාල ප්රමේශමේ  රස්කඩ                                                      රූප සට න 3.7  රස්කඩ පිහිටීම 

 

  

   

 

 

රූප සට න 3.8-  දූව ප්රමේශමේ  රස්කඩ 

 

 

 

 

 

රූප සට න 3.9 -  පිටිපන ප්රමේශමේ  රස්කඩ  
 

  

  

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,  2021                                               
 

 

 

 

 

 

   මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
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2 

3 

රූපසට න3.12-මුන්නක්කරය  

රූපසට න 3.1.3- කටුනායක 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
 

රූප සට න 3.10- පිටිපන භූමිය දර්ශනය                      

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
 

3.3 කලපුගේ සහ එහි අවට ප්රගේශගේ ගනාගැලගෙන ඉඩේ භාවිත්ය 
මීගමුව කලපුව ධීවර කර්මාන් ය  ා සෘජුව සම්ෙන්ධ වන අ ර, නගරමේ ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳ ා දායක මේ. එය 

ප්රමේශයට දර්ශනීය සුන්දරත්වයක් ඇති කරන අ ර, සංචාරක ගමනාන් යක් ජනනය කරයි.  මලෝකමේ කලපු පිළිෙඳ විවිධ 

සිේධාන්  සලකා ෙැලීමම්දී කලපු ජලය ස  විමනෝදාස්වාද ස  රැස්වීම් අවකාශයන් ස  ඇවිදින මංතීරු, සංචාරකයින් විශාල 

ප්රමාණයක් ආකර්ශනය කරයි.  

වර් මානමේදී කලපුව භාවි  කරන ආකාරයට එහි පවතින සුන්දරත්වය  ා දෘෂය ආකර්ශනය අධධර්යමත් කරන අ ර, කලපුව 

 ා එහි අවට අපද්රවය ෙැ ැර කිරීම, මෙෝට්ටු නැංගුරම් ස්ථාන මලස භාවි ා කිරීම, මගවතු ස  ජනාවාසයන්හි පිටුපස ප්රමේශ 

මලස පැවතීම මමයට මේතුවී ඇ .දෘශයය ඡායාරූප ශිල්ප සමීක්ෂණමේදී ඉ   සද න් කරුණු   වුරු කර ඇ . 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     රූපසට න 3.14- දුන්ගල්පිටිය 
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රූප සට න 3.11 මනාගලමපන ඉඩම් භාවි  නිරූපණහි   පිහිටීම  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

3.4 ඇල මාර්ග ජ්ලය සහ මහ ඔය හා අවට ප්රගේශය ප්රශස්ථ මට්ටගමන්ව  භාවිත්යකට 
ගනාගැනීම.  

ඇල මාර්ග  ා ගංගා නගරවලදී ඔවුන්මේ භූමිකාව ඉටුකරන ආකාරය  ඳුනා ගැනීම සඳ ා ඇල මාර්ග  ා ගංගා සඳ ා වූ 

සංසන්දනාත්මක විශ්මල්ෂණය සිදුකර ඇ . විමශ්ෂමයන්ම ෙර්මින්  ැම්, එංගලන් ය, දකුණු දිල්ලි  රි  මාර්ගය, 

වුනස්මකාවාටකට් ස  මප්රාවිඩන්සි ගංගා, ඉන්දියානා මපාලිස් ඇල පදික මාර්ගය මම් සඳ ා මයාදාමගන ඇ .ඔක්ලම ාමා  නගරය, 

ඇල මාර්ග  ා ගංගා භාණඩ ප්රවා නය සඳ ා පමණක් මනාව ක්රියාකාරී මපාදු අවකාශයන්, ඇවිදින මංතීරු ස  දීර්ඝ පාගමන්, 

ත්රාසය මූලික කරගත් ක්රීඩා ස්ථාන ස  සංස්කෘතික කාර්යයන් මූලික කරගත් අවකාශයන් සද ා මයාදාමගන ඇ . මමම කරුණු 

ප   සඳ න් වගුව 3.2   ා රූප සට න 16  මගින් දක්වා ඇ .  

මීගමුව  ර ා ගලා ෙසින ප්රධාන ඇල  ැමිල්ටන් ඇල වන අ ර, ගංගාව ම ඔය මේ.මමම ජලධාරා ජලජ පරිසර පේධතිමේ 

ප්රධාන අංගයන් වුවද ඇල ඉවුර  ා ගංගා ආශ්රි  ප්රමේශවලින් 51% ක අවභාවි ා කරන අ ර, එම ප්රමේශ නිවාසවල පිටුපස 

ප්රමේශ මලසත්,මෙෝට්ටු නැංගුරම් ප්රමේශ මලසත් භාවි ා කරයි.  මමමගින් සංචාරක ආකර්ශනය  වදුරටත් හීන මේ.වර් මානමේදී 

 ැමිල්ටන් ඇල සංචාරක මෙෝට්ටු මස්වාවන් සඳ ා භාවි ා කරයි. ඇල මාර්ග ඔස්මස් මෙෝට්ටු නැංගුරම් දැමීමමන් ක්රියාකාරී ජල 

ප්රවා නයට ොධා ඇති මේ.  

වගු අංක 3.3-  ැමිල්ටන් ඇල ස  එහි අවට ඉඩම් භාවි ය                  
 

 

 

 

භූමි භාවි ය භූමි ප්රමාණය (වර්ග 
කිමී) 

% 

A  ා B වර්ගමේ මාර්ග 0.046 1.18 
මපාල්  0.3372 8.67 
වාණිජ 0.6221 15.99 
අධයාපන 0.1477 3.80 
හිස්භූමි 0.029 0.75 
මන්වාසික 0.4577 11.76 
ම ෝටල් 0.1773 4.56 
ප්රාමේශීය මාර්ග 0.2106 5.41 
වගරු බිම් 0.0223 0.57 
මිශ්ර වෘක්ෂ ල ා 0.0601 1.54 
විවෘ  ප්රමේශ  ා භිස් භූමි 
ඉඩම් 

0.1104 2.84 

මපාදු ප සු කම් 0.0019 0.05 
දුම්රිය මාර්ග   0.0082 0.21 
ආගමික 0.0698 1.79 
මන්වාසික 1.527 39.24 
වැලි සහි  භූමි 0.0116 0.30 
වගා මනාකල භූමි 0.524 1.35 

රූපසට න 3.15-  ැමිල්ටන් ඇල ස  එහි අවට 
ඉඩම් භාවි ය                

මුලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  මුලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  
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3.5 කලපුව සහ අවට ප්රගේශය අනවසරගයන්ව අේලා ගැනීම. 
පරිසර විදයාත්මක ම ෝ ජීව විදයාත්මක වශමයන් වැදගත් මුහුදු ප්රමේශ සඳ ා විදයාත්මක නිර්ණායක විස් ර කරන පර්මේෂණ 

අධයයනය මගින් නිරූපණය කරනු ලෙන්මන් “මීගමුව කලපුව ශ්රී ලංකාමේ වඩාත්ම ඵලදායී මමෝය වන ෙවයි”.මීගමු කලපුව 

දකුමණ සිට උතුර දක්වා කිමලෝ මීටර් 12 ක දිගකින් යුක්  වන අ ර, වඩාත්ම පුළුල් ස්ථානය කිමලෝ මීටර් 3.75 ක් පළල 

මේ.මනාමයක් කාර්යයන් සඳ ා කලපුව මයාදා ගැනීම මේතුමවන් එහි භූමි ප්රමාණය අඩුවී ඇ .වාර්ෂිකව සංසන්දනය කිරීමම්දී 

එය පැ ැදිලිව  ඳුනාග   ැක.1995 වර්ෂමේදී ආසන්න වශමයන් ම ක්ටයාර් 3200 ක පමණ ප්රමේශයක් ආවරණය වූ අ ර, 

2017 වර්ෂමේදී දළ වශමයන් ම ක්ටයාර් 2100 ක ප්රමේශයක් ආවරණය කරයි.අනවසරමයන් අල්ලා ගැනීම මේතුමවන් 

ම ක්ටයාර් 1100 ක් පමණ භූමි ප්රමාණයක් අඩුවී ඇ .මමම සංසිේධිමේ ප්රතිඵලයක් මලස  නිල්සිරි ගම්මානය  ඉස්මතු වී 

ඇ .දැනට මමම ගම්මානමේ ජනාවාස 820ක් පමණ විසිරී ඇ . ප්රමේශමේ ජන ාව විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නීති 

උල්ලංඝනය කරමින් රක්ෂි  ප්රමේශයන්හි නිවාස  ා මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකර ඇ .   

 

රූපය 3.16 - කලපුව අනවසරමයන් අල්ලා ගැනීම විද ා මපන්වීම  

 
මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021                  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

NDVI විශ්මල්ෂණය මගින් කලපුමවහි ඉදිකරන ලද නී යානුකූල මනාවන ඉදිකිරීම් මේතුමවන් කලපුමේ  ැඩය ස  ඒ අවට 

පරිසරය මවනස්වී ඇති ආකාරය සවිස් රාත්මකව දක්වා ඇ .එය සිතියම 3.2 මගින් දක්වා ඇ . 

සිතියම 3.2 – මීගමුව සඳභා NDVI විශ්මල්ෂණය, 2005 - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021        
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04 වන ෙරිච්ගේදය 
wana  

සංවර්ධන සැලසුේ රාමුව  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

04 වන ෙරිච්ගේදය 

සංවර්ධන සැලසුේ රාමුව 

4.1  දැක්ෂම 
“නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය ” 

 
4.2 දැක්ෂගමහි ප්රකාශනය 

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට  උරුමවූ මූලික  රයන් ස  පවතින විභව ා  ඳුනා මගන මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සඳ ා 

දැක්ම සකස් කරන ලදී. එයින් භාවි ා කරන ලද ගැඹුරු අර්ථයන් අනාග  සැලසුම් ස  ප්රමේශමේ සැලසුම්කරණය පිළිෙඳ 

පුළුල් අවමෙෝධයක් ලොමදයි.   

ස්වාභවික මවරළ ආශ්රි  මවරළෙඩ  ා අභයන් ර ජලජ සම්පත්  ා ශාක  පේධතිය නීල හරිත තලය  මලස  ැඳින්මේ. 

මවරළාසන්නව පිහිටි ජල ධාරා ස  ඒ  ා මුසුවූ ජල තීර වන මුහුද, මුහුදු වැලි සහි  මවරළ කලපුව, මා ඔය ස   ැමිල්ටන් ඇල 

යන අංගයන්මගන් සමන්වි වූ නීල  රි   ලය  නිර්මාණය කිරීමට ඉ   සඳ න් ස්වාභාවික අංගයන් පදනම් මේ. මූලික 

වශමයන් මීගමුව ස්වයංමපෝෂි  ආර්ිකයක් මුල්කරමගන ඇති අ ර, එය සංචාරක කර්මාන් ය, ධීවර, වාණිජ  ා අමනකුත් 

අංශයන් ඔස්මස් මස්වාවන් සපයයි. මීට අම රව ප්රමේශමේ ආර්ිකය මගාඩ නැගීම සඳ ා  ඳුනාමගන ඇති නීල රි  ජාලය 

ස  යටි ල ප සුකම්, ප්රමේශමේ ධජව විවිධත්වය, මවළඳ ප්රමේශය ස  විමශ්ෂි  ප්රමේශ මීගමුව නගර ආර්ිකය වැඩිදියුණූ 

කිරීමට දායක මේ. මමම ස්වයංමපෝෂි  නගර ආර්ිකය සමෘේධිමත්, නවීන පන්නමේ ෙටහිර සංස්කෘතියක් සහි  නගරයක් මලස 

 ැදින්වීම සඳ ා දායක මේ. මරෝම වා ාවරණමයන් යුක්  ෙටහිර නවීන සංස්කෘතිය, පල්ලි ජාලය, මනාමයකුත් ශිල්පීය ක්රම  ා 

ෙැඳුනු කම ෝලික ප්රජාව  ා කම ෝලික ක්රියාකාරකම් ස  උත්සව මගින් පිළිඹ්ඹඹු මේ. මමම අනනයවූ සංසිේධියට අනුව මීගමුව 

සැලසුම් ප්රමේශය ශ්රී ලංකාමේ පිහිටි කුඩා වරෝමය මලස  ැඳින්විය  ැක. අවසාන වශමයන් මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය 

ප්රමේශවාසීන්ට මමන්ම විවිධ අවශය ාවයන් සඳ ා මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට  පැමිමණන සංචාරකයින්ට 

ගමනාන් යක් ලොමේ.  
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4.3 අරමුණු  
මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සඳ ාවූ දැක්ම සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳ ා ප්රධාන අරමුණු  මදකක් සකස් කරන ලදී. 

 

 
 
 
 

 

4.4 ෙරමාර්ථ  
ඉ   දක්වා ඇති අරමුණු  මූලික කරමගන ප   සඳ න් පරමාර්ථ  ඳුනා ගන්නා ලදී. 
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05 වන ෙරිච්ගේදය 

ශ.දු.අ.ත්. විශ්ගේෂණය - SWOT Analysis  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

05 වන ෙරිච්ගේදය 

ශ. දු.අ.ත්. විශ්ගේෂණය 

5.1 සාරාංශගත් ශ. දු.අ.ත් විශ්ගේෂණය 
වගු අංක 5.1.අරමුණු  මූලික කරගත් සාරාංශග  ශ. දු.අ.  විශ්මල්ෂණය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

අරමුණු   



 

38 
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මූලාශ්රය : මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2018                  

5.2  විස්තතරාත්මක SWOT විශ්වල්ෂණය 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අරමුණු   
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021  

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

5.2  විස්ත්රාත්මක SWOT විශ්ගේෂණය 
 
 

 

ශක්ෂතින්ව (S) :  
 
S1 - මීගමුව මහනගර සභා බල ප්රගේශගේ ෙවතින විවිධ ජ්ල ප්රගේද 4 හි අඛණ්ඩ ගභෞතික 

සේබන්වධත්ාවය 
 

මමම අඛණඩ මභෞතික සම්ෙන්ධ ාවය සක්රීය වී ඇත්මත් කිමලෝමීටර් 12 ක දිගින් යුතු මීගමු කලපුතීරය ස  ම ක්ටයාර් 2100 

ක විශාලත්වමයන් යුතු මීගමු කලපුව සැලසුම් ප්රමේශමේ පිහිටීම මේතුමවනි.එය සිතියම 5.1. මගින් දක්වනු ලෙයි. 

මීගමුව කලපුව මීගමුව ප්රමේශය සඳ ා පවතින  ජල විභවයක් මේ. එය ම ක්ටයාර් 2100 ක් විශාලත්වයකින් යුක්  වන අ ර, 

මීගමුව ම නගර සභා ෙලප්රමේශය තුළ කිමලෝමීටර් 12 ක ජල තීරයක් විවෘ ව ඇ . 

- සැලසුම් ප්රමේශය උතුරින් කිමලෝමීටර් 15 ක දිගින් යුත් ම ඔමයන්  මායිම් වීම. 

- කිමලෝමීටර් 24  ක මවරළ තීරයක් පැවතීම. 

-  ැමිල්ටන් ඇමලහි කිමලෝමීටර් 7.65 ක දිගින් ස  මීටර් 10 ක පළලින් යුත් උතුරු මකාටස මීගමුව කලපුව  ා 

සම්ෙන්ධවීම. 

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේකිමලෝමීටර් 24 ක් දිග මවරළ තීරයක් පිහිටා ඇති අ ර, එය මීගමුව කලපුව, ම ඔය, මුහුද 

ස   ැමිල්ටන් ඇමලන් වටවී ඇ . මමම ප්රධාන ජල අවකාශයන්   ර විවිධාකාර අත්දැකීම් සපයයි.මීගමුව ම නගර සභා ෙල 

ප්රමේශමේ උතුරු දිශාමේ පිහිටා ඇති ම  ඔය ස  අමනකුත් අතු ගංගාවලින් අභයන් ර ජල මාර්ගයන් පිළිෙඳවද,  ැමිල්ටන් 

ඇල ස  කලපුව මගින් කිවුල් ජලය පිළිෙඳවද අත්දැකීම් ලොමදයි. මුහුදු ජලමේ අත්දැකීම් මුහුද මගින් මිනිසුන්  ට මමන්ම 

සියලූම ස්වාභාවික සත්ව වර්ගයාට ස  වෘක්ෂල ාදියට ලොමේ.  මමම මුහුද ස  කලපුව සමඟ මුසුවූ මමම සුවිමශ්ෂීවූ භූදර්ශනය 

සහි  ෙස්නාහිර කලාපමේ පිහිටි එකම නගරය මීගමුව මේ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

අරමුණු   
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම  5.1 මීගමුව කලපුව ස   එහි ජල තීරය 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  

 

 

2021-2030 

     2100 වහක්ටයාර 

12 කිවලෝමීටර් 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 5.2: මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ අේවිතීය ජල පරිසරමේ ලක්ෂණ  

මුලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  

 

 

 හැමිල්ටන් ඇවලහි  දිග කිවලෝමීටර්  
7.65 

 

කිවලෝමීටර් 15 ක දිින් යුත් 
මහඔය   

හැමිල්ටන් ඇවලහි සාමානය  පළල: මීගමු 
කලපුවේ සිට  මීටර් 10  ක් උතුර ද්යක්ො  
විහිවේ 

2021-2030 
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S2 - මුහුද සහ කලපුව සමඟ මුසුවූ ගමම සුවිගශ්ෂීවූ භූදර්ශනය සහ ජජ්ව විවිධත්වය සහිත් බස්නාහිර කලාෙගේ 
පිහිටි එකම නගරය මීගමුව ීම.   

කලපුව  ා මවරළ ප්රමේශය සුවිමශ්ෂීවූ ධජව විවිධත්වයකින් යුක්  වන අ ර, එමගින් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ 

සුවිමශ්ෂීවූ ප්රතිරූපය නිර්මාණය කරයි. එය වගුව 5.2   ා 5.3 මගින් දක්වනු ලෙයි. 

 

 
  මූලාශ්රය - ජාතික ජලජ සම්පත් ආය නය,2017                          මූලාශ්රය - ජාතික ජලජ සම්පත් ආය නය,2017 
 
S3       -           ගත්වන වැදගත් ධීවර වරාය ගලස සැලගකන මීගමු වරාය පිහිටීම සහ එමගින්ව ජ්ාතික 

ආර්ිකයට                                           16% ක දායකත්වය  

S4 - ශ්රී ලංකාගේ ඉස්සන්ව නිෂ්ොදනගයන්ව 15% ක්ෂ මීගමුව ආශ්රිත් ධීවර කටයුතුවලින්ව දායකීම. 

S5       -          ෙවත්නා ධීවර ආශ්රිත් ෙහසුකේ මීගමුව මහනගර සභා බල ප්රගේශගේෙවතින ධීවර ආශ්රිත් 

ෙහසුකේ ගලස ශීත්ාගාර 13 ක්ෂ ද ,  ගබෝට්ටු 3024  ක්ෂ සහ මාදැේ ොරු 22  ක්ෂ හැදින්වවිය හැක. 

S6 - මීගමුව මහනගර සභා බල ප්රගේශගේමුළු ජ්නගහනගයන්ව 8% ක්ෂ ධීවර ආශ්රිත් කටයුතුවල ගයදී 

සිටීම. 

S7      -           ස්වාභාවික අභිජ්නන ස්ථාන 17 ක්ෂ මීගමුව මහනගර සභා බල ප්රගේශගේ පිහිටීම සහ 

විගශ්ෂගයන්ව මීගමුව කලපුගේ අභිජ්නන ස්ථාන සාරවත් බවකින්ව යුක්ෂත්ීම. 

  

 
 
 
 
 

මීගමුව කලපු ප්රමේශය 
සත්ව වර්ගයා සත්ව විමශ්ෂය සංඛයාව ඒකමේශික 

පක්ෂීන් 96 5 
සංක්රමික පක්ෂීන් 44 - 
උරගයින් 39 8 
සර්පයින් 23 4 
උභයජීවී 17 4 
කෘමීන් 72 5 
මාළු 46 5 
ඉස්සන් 14 - 

වෘක්ෂල ාදිය කමඩාලාන 18 - 
මුහුදු  ෘණ පාත්ති 04 - 

මීගමුව මවරළ ප්රමේශය 
සත්ව වර්ගයා සත්ව විමශ්ෂය සංඛයාව ඒකමේශික 

 පක්ෂීන් 96 5 

සංක්රමික පක්ෂීන් 44 - 
උරගයින් 39 8 

උභයජීවීන් 23 4 

කෘමීන් 17 5 

රීේමෙේස් 14 - 

වෘක්ෂල ාදිය ලිමටෝරට් මෙේස් 04  

වගු අංක 5.2: මීගමුව කලපු ප්රමේශමේ ධජව විවිධත්වය                  වගු අංක 5.3: මීගමුව මවරළ ප්රමේශමේ ධජව විවිධත්වය 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 5.3: මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේමත්සය අභිජනන ස්ථාන  

 

 

මුලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

S8 -කලාපීය ෙහසුකේ සෙයන්වනා ගලස මීගමුව එහි භූමිකාව ඉටුකිරීම. 

වගු අංක 5.4 කලාපීය ප සුකම් සපයන්නා මලස මීගමුව එහි භූමිකාව ඉටුකිරීම 
 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
 

S9 - A3 ප්රධාන මාර්ගය, ගකාළඹ - කටුනායක අධිගේගී මාර්ගය හා පුත්ත්ලම - ගකාළඹ දුේරිය මාර්ගය මීගමුව 

සැලසුේ ප්රගේශය හරහා ගමන්ව කිරීම ගේතුගවන්ව ගේෙහ දිස්ික්ෂකගේ වඩාත්ම සේබන්වධත්ා ඇති නගරය ීම. 

S10 -කටුනායක ජ්ාත්යන්වත්ර ගුවන්වගත්ාටුෙළ හා කටුනායක අෙනයන ප්රවර්ධන කලාෙය මීගමුව නගර ආසන්වනගේ 

පිහිටීම සහ විනාඩි 15 ක ෙමණ ගකටි කාලයකින්ව ශ්රී ලංකාගේ ප්රධාන වාණිජ් අගනගරය වන ගකාළඹ නගරයට 

පිවිසීගේ හැකියාව. 

කටුනායක ජා යන් ර ගුවන්ම ාටුපළ ස  කටුනායක ආමයෝජන ප්රවර්ධන කලාපය මීගවුව නගරයට කිමලෝමීටර් 7 ක් පමණ 

ආසන්නමේ පිහිටීම. 

S11-ශ්රී ලංකාවට ෙැමිගණන සංචාරකයින්වගගන්ව 7% ක්ෂ ෙමණ ප්රමාණයක්ෂ මීගමුව මහනගර සභා බල ප්රගේශයට  

ෙැමිගණන අත්ර, එය වාර්ිකව 350,000 ක අගයක්ෂ ගැනීම. 

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පවතින නීල රි  පේධතිය මේතුමවන් වාර්ෂිකව 350,000 ක සංචාරකයින් මමම නගරයට 

පැමිමණ. මමය ශ්රී ලංකාමේ සංචාරක කර්මාන් මයන් 7% ක දායකත්වයක් දක්වයි. 

 

 

 

 

 

මභෞතික සමාජික පරිපාලන 
- ප්රධාන ෙස්නැවතුම් පළ 

(ෙස්මාර්ග 31) 
- දිස්ික් මරෝ ල - ම ාධිකරණ සංකීර්ණය 

- සිරමගදර 
- පාසැල් - 44 - සංචාරන ජනග නය 75,000 -  
- විදුලිය - 98% -  -  
- ජල සැපයුම - 95% -  -  
- ඝන ද්රවය අප රණය 

කිරීමම් ප්රධාන අංගනය 
මකාච්චිකමේ 
ඕවිටවත්මත් පිහිටා 
තිබීම. 

-  -  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 5.4: කටුනායක ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන්ම ාටුපළ මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට  ආසන්නව පිහිටීම නිරූපණය  
කිරීම  

 
.මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

දුර්වලත්ා (W) :  

W1 -  ප්රගේශගේ ෙවතින ජ්ල ප්රභවයන්වගේ එනේ, කලපු තීරය, ගවරළ තීරය සහ හැමිේටන්ව ඇල හි  අවිධිමත් 

භාීත්ය  හා ජ්ල ප්රභවයන්ව බහුත්ර ප්රමාණයක්ෂ නිවාසවල පිටුෙස ප්රගේශ ගලසත් ෙැවතීම. 

 ප්රමේශමේ පවතින ජල තීරයන් එනම්, කලපු තීරය, මවරළ තීරය ස  ඇල තීරයන්මගන් 50% ක් ප්රමාණයක් නිවාසවල පිටුපස 

ප්රමේශ මලසත්, අඩු ප සුකම් සහි  ජනාවාස මලසත් පවතී. මමම කරුණ භූමි පරි රණ විශ්මල්ෂණමේදී  ා මෑ කදී සිදුකරන 

ලද ඡායාරූප සමීක්ෂණමයන්   වුරු කරයි. එය රූප  සට න  5.1,5.2,5.3,5.4.5.5 මගින්  වදුරටත් ද සද න් කරනු ලෙයි. 
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රූප සට න 5.1 කලපුමේ මෙෝට්ටු නැවතීම.            රූප  සට න 5.2 මීගමුව කලපුව ස  අවට ප්රමේශය 

  මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
 

     මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
 

රූප සට න 5.3 කලපුමේ කසල ෙැ ැර කිරීම .            

රූප සට න 5.4 නිවාසයන්හි පිටුපස ප්රමේශ             

රූප සට න 5.5 කලපු මුවමදාර              
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

වගු අංක 5.5: මවරළ තීරමේ භූමි පරි රණ ප්රතිශ ය                                     රූපසට න  5.6 : මීගමුව මවරළ තීරය  
 

 

රූප සට න 5.7: බ්රවුන්ස් භූමිය ස  ඒතුකාල භූමිය      

 

 

       
මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
 

රූප සට න 5.8: මමෝරවල භුමිය    

  
 

 

         

     

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021                              

නම භූමි ප්රමාණය ප්රතිශ ය (%) 
A  ා B මාර්ග 0.089 1.064 
සුසාන භූමි 0.0125 0.23 
මපාල් 0.6167 11.37 
වාණිජ 02042 3.77 
අධයාපන 0.06 1.11 
ධීවර 6.0229 0.42 
ක්රීඩා භූමි 6.0511 0.94 
මන්වාසික කටයුතු 0.7107 13.11 
ම ෝටල් 0.4804 8.86 
කර්මාන්  0.0066 0.12 
ආය න 0.0136 0.25 
ප්රාමේශීය මාර්ග 0.2105 3.88 
වෘක්ෂල ා 0.529 0.98 
විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි 0.4919 9.07 
මපාදු කටයුතු 6.0204 0.38 
විමනෝද කටයුතු 0.0059 0.10 
ආගමික 0.049 0.90 
මන්වාසික 1.494 27.55 
වැලි සහි  භූමි 0.7906 14.58 
ලඳු කැලෑ 0.0064 0.12 
වගා මනාකල භූමි 0.0293 0.54 
විවෘ  භූමි 0.0045 0.08 

1 

2 

1 2

3 
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W2  මීගමුව කලපුව ක්රම ක්රමගයන්ව අනවසරගයන්ව අේලා ගැනීම. 

මීගමුව කලපුමේ අනවසරමයන් අල්ලා ගැනීම මේතුමවන් එහි භූමි ප්රමාණය අඩු මවමින් පවතී. පවතින භූමි ප්රමාණය වාර්ෂිකව 

සැසඳීමම්දී මමම කරුණ පැ ැදිලිව  ඳුනාග   ැක. 1995 දී මීගමුව කලපුව ම ක්ටයාර් 3200 කින් සමන්වි  වූ අ ර, 2017 

වර්ෂය වන විට එය දළ වශමයන් ම ක්ටයාර් 2100 දක්වා අඩුවී ඇ .  මීගමුව කලපුව අනවසරමයන් අල්ලා ගැනීම මමයට 

මේතුවී ඇ .නිල්සිරිගම ගම්මානය බිහිවීම මමම සංසිේධිමේ ප්රතිඵලයක් මේ.වර් මානමේදී මමම ගම්මානය තුළ ජනාවාස 820 ක් 

විසිරී ඇ .එය රූප  සට න 3.17 මගින්  වදුරටත් ද සද න් කරනු ලෙයි. 

W3 -මීගමුව ප්රගේශය අෙවිත්ර ීම. 

මෙෝට්ටු නැංගුරම් ලෑම මේතුමවන් මීගමු කලපුව දූෂණය වීම ස  ම ල් කාන්දුව මේතුමවන් ජලය අපවිත්ර වීම.මමෝටර් මෙෝට්ටු 

මේතුමවන් මීගමු කලපුව දූෂණය වන අ ර, එමගින් ඇතිවන කම්පනය ස  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මෙෝට්ටු 

ඉදිකිරීමම්දී පිට කරන කාෙන්ඩමයාක්සයිේ වායුව මේතුමවන් කමඩාලාන වර්ග අඩුමේ. මම් මේතුමවන් කමඩාලාන වර්ග 10%  ක් 

මේගයකින් අඩුමේ. 

රූප  සට න 5.9 :දිස්ික්ක අනුව ධීවර යාත්රා ගණන  

මූලාශ්රය -  ධීවර  ා ජලජ සම්පත් අමා යාංශය 

W5 -  ධීවර ප්රජ්ාව සහ සංචාරක කටයුතු අත්ර ෙවතින ගැටීම.  

 අෙස්තථා  01 

O1 . ගවරළ සංරක්ෂෂණ ගදොර්ත්ගේන්වතුව මගින්ව මීගමුව කලපුව සංරක්ෂිත් කලාෙයක්ෂ ගලස ප්රකාශයට ෙත් කිරීමට 
ගගන ඇති ගයෝජ්නාව. 

මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව මගින් මීගමුව කලපුව ප්රමේශය සංරක්ෂි  ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත්කිරීමට මයෝජනා 
කර ඇ . 

O2. බස්නාහිර ෙළාත් මහනගර සැලැස්ම මගින්ව හැමිේටන්ව ඇල ජ්ල ප්රවාහන මාධයයක්ෂ ගලස හඳුනා ගැනීම. 
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සංචාරක ආකර්ශනය ඇතිකර ගැනීම සඳ ා ෙස්නාහිර පළාත් ම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම මගින්   ැමිල්ටන් ඇල ඔස්මස් 
මෙෝට්ටු මගින් ප්රවා න කටයුතු සිදුකිරීමට මයෝජනා කර ඇ . 

O3. ගයෝජිත් ගුවන්ව ගත්ාටුෙළ නගර වයාෙෘතිය මගින්ව විශාල වශගයන්ව ගේශීය ගමන්වම විගේශීය ජ්නගහනයක්ෂ 

ප්රගේශය කරා ආකර්ශනය කර ගැනීම. 

ගුවන් ම ාටුපළ නගර වයාපෘතිය මගින් මීගමුවට යාෙදව පිහිටි කටාන ප්රමේශමේ අති විශාල සංවර්ධනයක් මයෝජනා කර ඇති 

අ ර, ගුවන්ම ාටුපළ වයාපාරික නගරය ජා යන් ර වයාපාරික ප සුකම්, සම්මම්ලන මධයස්ථාන ස  විවිධ උත්සව ස  වැඩ 

සට න්, සමාජ සංස්කෘතික, උසස් අධයාපන ස  නමවෝත්පාදන විවිධාකාර වාණිජ සංචාරක ආකර්ශනීය ස්ථාන, මසෞඛය  ා 

සුව ා ප සුකම් සහි  වාණිජ මිශ්රණය මමයට ඇතුළත් මේ.ගුවන් ම ාටුපළ වයාපාරික නගර වයාපෘතිමේ ප්රධාන සංවර්ධන අංග 

වන්මන් වාණිජ  ා වයාපාරික නගර මධය සංවර්ධනය, පරිපාලන  ා මස්වා මධයස්ථානය, විශ්ව විදයාල ස  අධයාපන පර්ෂද, 

ගුවන්මස්වා  ා නවීන විදයා විශ්ව විදයාල, වයවසායකත්ව පර්මේෂණ, කර්මාන්  ස මයෝගීවූ අවකාශයන් සංස්කෘතික මකාරිමඩෝ, 

කලාව, සංස්කෘතිය, විමනෝදාශ්වාදය, සංචාරක ම ෝටල් ස  ම ල් නිවාස, සම්මන්ත්රණ මධයස්ථාන, වයාපාරික රැස්වීම්, අමනකුත් 

රැස්වීම්, විවිධ සිදුවීම්, ප්රදර්ශන, සම්මන්ත්රණ, ක්රීඩා  ා විමනෝදාත්මක ප සුකම්, මසෞඛය සංචාරක පර්ශද, සම්භා න ස  ආයුර්මේද 

ප්රතිකාර මධයස්ථාන  ා මසෞඛය  ා සුව ා ප සුකම්, නාගරික ජනාවාස නංවාලීම, නාගරික නිවාස මපාදු ප සුකම්, ප්රමේශ මාර්ග, 

සනීපාරක්ෂක ප සුකම් ස  උදයාන ඇතිකිරීමයි. එය රූපසට න  5.10 මගින් නිරූපි ය.  

රූපසට න 5.10 :  ගුවන් ම ාටුපළ නගර සැලැස්ම  
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O4: ජ්ාතික ජ්ල සේොදන හා ජ්ල ෙවාහන මණ්ඩලය මගින්ව භාරගගන ඇති මලෙවාහන හා සහ සනීොරක්ෂෂක 

වයාෙෘතිය 

ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජල පවා න මණඩලය ශ්රී  ලංකාමේ නිරි දිග නගරවල සනීපාරක්ෂක  ා ස්වස්ථ ා මූලාරම්භයන් 

සමඟ ඒකාෙේධව මමම වයාපෘතිය  යටමත් සන්නේධ  මුදා ධජය දින අරමුදල (AFFD) ස  යුමරෝපා සංගමය(European Union) 

ආධාරකරුවන් මගින්  රුපියල් බිලියන 20 ක පිරිවැයක්  සහි ව  ප්රතිලාභීන්  75000 ක් මක්න්ද්ර කරගනිමින් 2022 වර්ෂය 

තුළ මීගමුව  ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශය  තුළ සනීපාරක්ෂක ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරීමම් අරමුණින් මමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක 

කිරීමට මයෝජනා මකාට ඇ .  

ත්ර්ජ්න (T) : 

T1 : ගකාළඹ - කටුනායක අධිගේගී මාර්ගගේ ඉදිකිරීේ කටයුතු නිසා මත්සය අභිජ්නනයට හා මත්සය ජජ්ව  

විවිධත්වයට බාධා ඇතිීම. 

සිතියම් 5.3. මපන්වන පරිදි  මීගමුව කලපුමේ මත්සය අභිජනන ස්ථාන 17 ක් ඇති අ ර, එමගින් සාරවත් ධජව විවිධත්වයක් 

ඇති කරයි.  එනමුත් මකාළඹ - කටුනායක අධිමේගී මාර්ගය,මීගමුව කලපුව  ර ා ගමන් කරන ෙැවින්, මත්සය අභිජනන 

ස්ථානවලට එමගින් ොධා ඇති කරයි. 

රූප සට න 5.11 : මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ජල ප්රභව 
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මීගමුෙ  කලපුෙ සංරක්ෂණ  
කලාපයක් වලස 

හැමිල්ටන් ඇල 

අරමුණු   
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T2: මුහුදු අහස් යාත්රා කලපුවට ගගාඩබෑගේදී මත්සය අභිජ්නන ස්ථානවලට ඇතිවන කේෙනය 

මීගමුව කලපුමේ මත්සය අභිජනන ස්ථාන 17 ක් ධීවර  ා ජලජ සම්පත් මදපාර් මම්න්තුව මගින්  ඳුනාමගන ඇ .මුහුදු අ ස් 

යාත්රා කලපුවට මගාඩෙෑමම්දී ඇතිවන කම්පනය නිසා මත්සය අභිජනනයට ොධා ඇතිවන අ ර, එමගින් ස්වයංමපෝෂි  නගර 

ආර්ිකය සඳ ා ධීවර අංශමේ දායකත්වය අඩුවීම මකමරහි ෙලපායි. 

ශක්ෂතින්ව (S) :  
S1:මීගමුව මහනගර සභා සීමාව තුළ ගරෝමානු කගත්ෝලික ගේවස්ථාන 83 ක්ෂ ෙවතින අත්ර, එමගින්ව කගත්ෝලික 

සංස්කෘතිය වර්ධනය කිරීමට ඉවහේගේ. 

මීගමුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශය  තුළ  මරෝමානු කම ෝලික ෙලපෑමක් සහි  පල්ලි 83 ක් පවතින අ ර ඒවා  මරෝමානු 

කම ෝලික සංස්කෘතිය වැඩිදියුණු කිරීමට දායක මේ. 

S2 : වාස්තු විදයාත්මක ආභාෂය  සහිත් ගගාඩනැගිලි 28 ක්ෂ ෙැවතීම. 

රූප සට න 5.10 මගින් මපන්වන ආකාරයට මීගමුව  ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශය  තුළ මරෝම කම ෝලික  ා වාස්තු විදයාත්මක  

ආභාෂය සහි   මගාඩනැගිලි  28 ක් පවතියි . 

රූප සට න 5.12 : මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ගෘ  නිර්මාණාත්මක නිරූපණය 
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S3 -  ප්රගේශගේ ජ්නගහනගයන්ව 7% ක්ෂ ෙමණ ප්රමාණයක්ෂ ඉත්ාලිය හා යුගරෝපීය රටවල රැකියාගේ නිරත්ී ඇති 

නිසා බටහිර නීකරණ සංස්කෘතික බලෙෑම. 

S4 -  කගත්ෝලික ප්රජ්ාවගගන්ව 80% ක්ෂ ෙමණ කගත්ෝලික සංස්කෘතියක්ෂ ආශ්රිත් සමෘේධිමත් ෙරිසරයක්ෂ සඳහා 

දායකීම. 

S5 -  ප්රගේශගේ වාර්ික සංචාරකයින්ව සංඛයාව වන 350,000 (ශ්රී ලංකාගේ මුළු සංචාරක සංඛයාගවන්ව 18% 

ක්ෂ) සහ ස්වගේශිකයන්ව සමඟ ෙවතින අන්වත්ර් සේබන්වධත්ාවය නිසා නීකණය කරන ලද බටහිර සංස්කෘතිය 

ශක්ෂතිමත් ීම. 

S6 -  වසර පුරා සිදුවන ආගමික, සමාජීය සහ විගනෝදාත්මක ක්රියාකාරකේ අට මගින්ව ප්රගේශයට අනනයවූ 

සංස්කෘතියට දායකීම.   

S7 -  දිවා - රාත්රී කාලයන්වහිදී ක්රියාකාරී වන ගවළඳෙළ ප්රගේශය දැලිසක්ෂ ආකාරගයන්ව  වූ ගකාටු සැලසුේ  මාර්ග 

ජ්ාලය (grid iron street pattern) හා බැඳිව විගශ්ිත් වයාොර දිස්ික්ෂකයක්ෂ ගලස ක්රියාකාරීම. 

S8 -  ජ්ාත්යන්වත්ර හා ජ්ාතික වශගයන්ව පිළිගත් විලාසිත්ා, ආහාර, ගසෞඛය, ොසැේ දාමයන්ව ෙැවතීම. 

S8 - ස්වාභාවික ජ්ල ආශ්රිත් ආකර්ශනීය ස්ථාන සහ සංස්කෘතික ස්ථාන ෙැවතීම. 

 මුහුද, කලපුව, ම ඔය,  ැමිල්ටන් ඇල  ා මුහුදු මවරළ ආශ්රි ව ස්වාභාවික ජල තීරයන්, බ්රේන්ස් මවරළ  තිරය, 

මමාරවල, කැපුන්මගාඩ,  ල්මේන, දුනගල්පිටිය, දූව, වැල්ල වීදිය, ඒත්තු කාල, මපෝරුම ාට  ා මකාච්චිකමේ යන 

ප්රමේශයන්හි නිරීක්ෂණය කළ  ැක. 

S9 -  සංචාරක සේබන්වධ ක්රියාකාරකේ සහ උත්සව ඉහළ මට්ටමක ෙැවතීම. 

මවළඳපළ ප්රමේශය, ආරුක්කු ප්රමේශය, පුංචි මරෝමය, මලල්ලම, දර්ශන ප්රමේශය යන ප්රමේශයන්හි සංචාරක සම්ෙන්ධ 

ක්රියාකාරකම් ඒකරාශී මේ.   

S10 මීගමුව ප්රගේශයට වාර්ිකව 350,000 ක්ෂ සංචාරකයින්ව ෙැමිණීම. 

  රූප සට න 5.13: මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සද ා සංචාරක පැමිණීම                   රූප සට න 5.14: මීගමුව ම නගර සභා ෙල 
ප්රමේශමේ  

        ම ෝටල්වල  පවතින කාමර ධාරි ාව 

 

 මුලාශ්රය  : සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය, 2017 
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දුර්වලත්ා (W) 

W2 -  දැනට ෙවතින ලන්වගේසි ගකාටුව, පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමින්ව යුත් ගගාඩනැගිලි හා ගරෝම ගෘහ නිර්මාණ 

ශිේෙයට අනුව ඉදිවුණ ස්මාරක ක්රමගයන්ව පිරිහීම. 

මීගමුමේ දැනට පවතින ලන්මේසි මකාටුව, මීගමුව උසාවිය පාමර් පවතින පැරණි ආයුධ ගෙඩාව ස  අමනකුත් පුරාවිදයාත්මක 

වටිනාකමින් යුත් මගාඩනැගි මනාසලකා  ැර ඇ . පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමින් යුත් මගාඩනැගිලි 28 ක් පැවතුනද පුරාවිදයා 

මදපාර් මම්න්තුව මගින් මගාඩනැගිලි 6 ක් පමණක් සංරක්ෂණය කර ඇ . නඩත්තුව අඩුවීම ස  මනාසැලකිලිමත්කම මමම 

මගාඩනැගිලි පරි ානියට මේතු වශමයන්  දුනාමගන ඇ . 

රූප සට න 5.15:  මීගමුව ලන්මේසි මකාටුව  

 

 

 

 

 

 

 
 
මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 

 
W 3 -  ොරිසරික වටිනාකමින්ව යුත් සහ සංස්කෘතික වශගයන්ව වැදගත් වන්වනාවූ සංචාරක ආකර්ශනය ඇති ස්ථාන 

සැඟී ඇති සහ ආවරණය වූ ස්ථානයන්වහි ෙැවතීම. 

W 4 -  ජ්ලාශ්රිත් ප්රගේශ දූෂණයීම ගේතුගවන්ව ප්රගේශය අප්රසන්වන ීම නිසා ස්වාභාවික දර්ශනීය ස්ථාන ක්රමගයන්ව 

අඩුීම. 

අවස්ථා (O) :  

O1 පුරාවිදයා ගදොර්ත්ගේන්වතුව මගින්ව හඳුනාගගන ඇති පුරා විදයාත්මක වටිනාකමින්ව යුත් ගගාඩනැගිලි 6 ක්ෂ 

සංරක්ෂෂණය කිරීම සඳහා වැඩ සටහන්ව ඉදිරිෙත් කිරීම. 

 මීගමුව උසාවිය පාමර් පවතින පුරාණ ආයුධ ගෙඩාව මීගමුමේ පිහිටි ස්ටීවන් සාන්තුවරයාමේ පල්ලිය, මීගමුව මකාටුව, 

ශාන්  මම්රි පල්ලිය, පැරණි ඕක් ගස යන අංගයන් පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව මගින් සංරක්ෂණය කිරීම සඳ ා 

 ඳුනාමගන ඇ . 

O2 ගයෝජිත් ගුවන්ව ගත්ාටුෙළ නගර වයාෙෘතිය මගින්ව විශාල වශගයන්ව ගේශීය ගමන්වම විගේශීය ජ්නගහනයක්ෂ 
ප්රගේශය කරා ආකර්ශනය කර ගැනීම. 
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O3 ධීවර හා ජ්ලජ් සේෙත් ගදොර්ත්ගේන්වතුව භාරගගන ඇති ගයෝජිත් නිවාස සංවර්ධන වයාෙෘතිය  

 නගර වාසීන්මේ ජීවන  ත්වය උසස් කිරීම සඳ ා ධීවර  ා ජලජ සම්පත් මදපාර් මම්න්තුව මගින් මුන්නක්කරය ස  

පිටිපන ප්රමේශයන්හි නිවාස වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘති මයෝජනා කර ඇ .  මමම වයාපෘතිය යටමත් ජලය  ා විදුලිය 

මමන්ම ගුණාත්මකභාවමයන් යුක්  නිවාස සැපයීමට මයෝජි ය.   

 
O4 දැනට ක්රියාත්මක ගවමින්ව ෙවතින ජ්ාත්යන්වත්ර සාප්පපු සංකීර්ණ වයාෙෘතිය 
 
O5 පුරාවිදයාත්මක ස්ථාන සංරක්ෂෂණය කිරීම හා ආරක්ෂෂා කිරීම සඳහදා අදාළ ෙනත් සහ නීතිරීති  

 පුරාවිදයා ආඥා පනමත් 1 වන  ා 2 වන වගන්ති වලින් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ  ඳුනාගත් 

පුරාවිදයාත්මක වටිනාකමින් යුත් මගාඩනැගිලි 28 ක් සංරක්ෂණය  ා ආරක්ෂා කිරීම සඳ ා නීතිමය පදනම සපයයි. 

O6 AFFD හා යුගරෝො සංගමගේ ආධාර සහිත්ව සිදුකරනු ලබන මීගමුව මහනගර සභා බල ප්රගේශගේ සිදුකරනු 

ලබන මීගමුව මහනගර සභා බල ප්රගේශගේ සනීොරක්ෂෂක ෙහසුකේ වැඩිදියුණූ කිරීගේ වයාෙෘතිය. 

ජාතික ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලය මගින් ශ්රී ලංකාමේ නිරි දිග ප්රමේශමේ පවතින නගර ස  මීගමුව 

ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය සඳ ා සනීපාරක්ෂක ස  ස්වස්ථ ා මූලාරම්භයක් සමඟ ඒකාෙේධව මමම වයාපෘති 

ක්රියාත්මක කරන කරන අ ර, එහි මූලයමය දායකත්වය AFFD ස  යුමරෝපා සංගමය දරයි. මම් සඳ ා රුපියල් බිලියන 

20 ක් ස  ප්රතිලාභීන් 75,000 ක් සඳ ා 2022 වර්ෂය ඉලක්ක කරමගන සිදුකරනු ලෙයි.  මමම වයාපෘතිමේ අරමුණ 

වන්මන් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සනීපාරක්ෂක කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීමයි.   

රූප සට න 5.16: ශ්රී ලංකාමේ නිරි දිග ප්රමේශමේ පිහිටි නගර සඳ ා සනීපාරක්ෂක ස  ස්වස්ථ ා මූලාරම්භමේ වයාපෘති 

සංක්ෂිේ ය  
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6 වන ෙරිච්ගේදය 
සංවර්ධන සැලැස්ම 

 
6.1 සංකේපිත් සැලැස්ම  

මූලික වශමයන් මීගමුව ප්රධාන අංගයන් 6 ක් යටමත් සංවර්ධනයවී ඇ . එනම් ආරුක්කු මාර්ග, මලල්ලම, දර්ශන නැරඹුම් තීරය, 

මරෝමානු ආකෘතික  ප්රමේශ සහි  කලාපය, කඩවීදි (මවළඳ මපාළ) ප්රමේශය ස  කලපුව යන අංගයන් මේ. ආරුක්කු ප්රමේශය 

සංචාරක ආකර්ශනීය ස්ථානයක් මලස ප්රවර්ධනය කරනු ලෙන අ ර, එය ම ෝටල්, අමුත් න් සඳ ා නැවතීම් මධයස්ථාන, ප්රභූ 

ආපනශාලා ස්ථාපනය කිරීම ඇතුළත්ය.  එමස්ම දැනට පවතින  රි  පේධති ජාලය වන  ැමිල්ටන් ඇල, මා ඔය ස  මුහුද 

සම්ෙන්ධ කරමින් මර්ඛීය උදයාන, ගස් වැටි, ප්රමේශ මාර්ග ස  මාර්ග මදපස ගස් වැවුණු මාවත් ඇති කිරීම තුළින් සංචාරක 

ආකර්ශනය ප්රවර්ධනයට කටයුතු මයාදා ඇ . දළුවමකාටුව, පලඟතුමර්, කට්ටුව, දළුමපා  ස  මපරියමුල්ල යන ප්රමේශ මරෝම 

වා ාවරණ ලක්ෂණ සහි  ප්රමේශ මලස ප්රවර්ධනය මකමර්. ඒ අනුව මපෞරාණික පල්ලි ජාලය, කලා ස  ශිල්පීය නිපුණ ාවන් 

සමඟ කම ෝලික ප්රජාවන්, සෘතුමය කම ෝලික උත්සව  ා සැණමකලි, විමශ්ෂ වර්ණ මක් යන් ස  මරෝම වාස්තු විදයානුකූල 

මගාඩනැගිලි මමම මරෝම වා ාවරණ ලක්ෂණ සහි  ප්රමේශය තුළ ප්රවර්ධනය මකමර්. මකාච්චිකමේ ප්රමේශය මරෝම වා ාවරණ 

ලක්ෂණ සහි  කලාපමේ ප්රධාන වාණිජ මධයස්ථානයක් මලස සංවර්ධනය කරයි.මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සක්රීය 

නාගරික ප්රමේශයක් වන මාර්ග ජාල වලින් සමන්වි  ගල්කන්ද,  ල්වත් , මකාේපරා  න්දිය යන ප්රමේශය කඩවීදි (මවළඳ මපාළ) 

ප්රමේශය මලස සංවර්ධනය මකමර්.  මම් ම  පදනම්ව පදිකයන් සඳ ාවූ මංතීරු සාේපු වීදි ස  ෙහු කාර්ය වාණිජ අවකාශ ස  

විමශ්ෂි වූ ප්රමේශ කිහිපයක් කඩවීදි (මවළඳ මපාළ) ප්රමේශය මලස ප්රවර්ධනය කිරීමට ෙලාමපාමරාත්තු මේ.   

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ආර්ිකමේ ප්රධාන මූලාශ්රය ධීවර කර්මාන් ය ම  පදනම්වී ඇ .  එෙැවින් මුන්නක්කමර්, 

පිටිපන, සිරිවර්ධන මපමදස ස  වැල්ලවීදිය යන ප්රමේශ ඇතුළත්ව මලල්ලම ප්රමේශය ප්රවර්ධනයට මයෝජි ය. එමමන්ම ධීවර වරාය 

දියුණු කිරීම, ධීවර ගම්මානය,  ස්  කර්මාන්  අමලවි මධයස්ථාන, ගෘ මූලික වියලි මත්සය ස්ථාන, සංචාරක නවා ැන් නිවාස, 

මුහුදු ආ ාර සැකසුම් මධයස්ථාන, ආපනශාලා මමම ප්රමේශය තුළ ප්රවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.   

මමම සංකල්පමේ පස්වන අංගය වන්මන් දර්ශන නැරඹුම් තීරය වන අ ර, එය මමෝරවල මුහුදු තීරමයන් ආරම්භවී කැපුන්මගාඩ 

මුහුදු තීරය දක්වා පවතී.  මමෝරවල, දූව,  ලාමේන ස  සරක්කුකන්ද යන ප්රමේශ නීල රි  ජාලය යටමත් ප්රධාන මුහුදු උදයාන 

  රක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.මමම සංකල්පමේ අවසාන අංගය කලපුවයි. එය සංරක්ෂි  ප්රමේශයක් ස  

විමනෝදජනක සංචාරක ආකර්ශනීය ප්රමේශයක් මලස  ඳනාග   ැකි අ ර, අනවසරමයන් කලපුව ආක්රමණය කිරීම වැළැක්වීම 

සඳ ා  රි  කලාප ස  ඇවිදීමම් ස  ෙයිසිකල් මංතීරු ඇති කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. අවසානමේදී මීගමුව සංකල්පීය සැලැස්ම 

මගින් “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය” මලස සංවර්ධනයට මයෝජි  අ ර, එහි ජීවත්වන පිරිස ස  විවිධාකාර 

අරමුණු උමදසා මීගමුවට පැමිමණන සංචාරකයන්ට ම කමේ රැමදන ස්ථානයක් ෙවට පත්කිරීමට ෙලාමපාමරාත්තු මේ. 

මීගමුව සංකල්පීය සැලැස්ම මීගමුව ප්රමේශයට සුවිමශ්ෂීවූ ආර්ිකය, ූජනීය කම ෝලික සංස්කෘතිය ස  නීල  රි  ජාලය 

ම වත් මුහුදු මවරළ කලපු, මා ඔය,  ැමිල්ටන් ඇල, ගංගා, කමඩාලාන විමශ්ෂ ස  ධජව විවිධත්වය වැනි සුවිමශ්ෂී කරුණු ම  

පදනම්ව සකසා ඇ .  
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රූප සට න 6.1  - මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සඳ ාවූ සංකල්පි  සැලැස්ම  
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ලෙල්ෙම  
The Lellama 

ල ෝමානු ආකෘතික  ප්රලේශය  
The Roman Ambience Area 

බසාර්  The Bazaar 

කෙපුව  

The Lagoon 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2018 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.2 ගයෝජිත් ඉඩේ ෙරිහරණ සැලැස්ම 
මීගමුව සතුව ඇති ප්රධාන අංගයන් වන මාර්ග අ ර පවතින සම්ෙන්ධ ාව, අ රමැදි භාවය, මධයමයහි පිහිටීම  ා ස්වයංමපෝෂි  

ආර්ිකය යන ප්රධාන කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් එය ෙස්නාහිර පළාමත් මදවන ගණමේ නගරයක් මලස  ඳුනාමගන ඇ .එමස්ම 

ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන්ම ාටුපළ, අපනයන සැකසුම් කලාපය ආසන්නමේ පිහිටා ඇති ප්රධානම නගරයද මමය මේ.   

මීගමුව මක්න්ීය වටිනාකම වැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා මීගමුවට අනුෙේධවූ සුවිමශ්ෂී ලක්ෂණ පදනම්ව මයෝජි  අනාග  ඉඩම් 

පරි රණ සැලැස්ම සකස් කර ඇ .මමම ඉඩම් පරි රණ සැලැස්ම තුළින් මුළු නාගරික ආකෘතිමයහිම ඉඩම් පරි රණ සැලැස්ම 

නිමයෝජනය මේ.මමම සැලැස්මම් ඝනත්වමේ මවනස්විම්, භූමි භාවි ය, පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම, සංචාරක කර්මාන් ය  ා ධීවර 

කර්මාන් ය ඉ ළ නැංවීම, මගාඩනැගිලි ස්වරූපය, වීදි  ස්වරූපය වැඩිදියුණු කිරීම දක්වා ඇ . 

මීගමුව ප්රධාන වශමයන් කලාප 10ක්  යටමත් කලාපීකරණය වන අ ර එය සංවර්ධන කලාප 8ක් ස  ම ත්බිම් කලාප 2ක් මලස 

නම් මකමර්.   

1. අඩු ඝනත්ව නීල  රි  සංචාරක කලාපය 
2. අධි  ඝනත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය 
3. අධි  ඝනත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 
4. අඩු ඝනත්ව සංචාරක උරුම කලාපය  
5. අර්ධ  ඝනත්ව නීල සංචාරක කලාපය 
6. අධි ඝනත්ව ධීවර  මන්වාසික කලාපය 
7. අර්ධ  ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය  
8. අඩු ඝනත්ව පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය 
9. ම ත්බිම් ආරක්ෂි  කලාපය (අඩු ඝනත්ව පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපමයහි සීමාවට අයත්මේ.) 
10. ම ත්බිම් ස්වභාවික සංරක්ෂණ කලාපය  

රූප සට න 6.2 නිරුපණය  කරන ආකාරයට මා ඔය ආශ්රි  ප්රමේශය, මර්ඛීය උදයාන සංකල්පයට අනුකූලව නීල රි  ජාලය 

ප්රශස්  මට්ටමක පවත්වාමගන යමින් අඩු ඝනත්ව කලාපයක් මලස සංවර්ධනය මකමර්.  එමස්ම මකාච්චිකමේ ප්රමේශය කලාපමේ 

ප්රධාන වාණිජ ප්රමේශය මලස කටයුතු කරයි. 

රූප සට න 6..2 -අඩු ඝනත්ව නීල  රි  සංචාරක කලාපමේ  රස් පැතිකඩ 
 

 

 

 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2021 
 

පලඟතුමර් සිට වැල්ලවීදිය දක්වා මුහුදු තීරය සංයුක්  මගාඩනැගිලි ස   ට්ටු මගාඩනැගිලි වලින් යුතු සංචාරක ලක්ෂණ සහි  

ඉ ළ ඝනත්ව සංචාරක කලාපයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය. එමස්ම මමම කලාපය තුළ විශාල ම ෝටල්, ආගන්තුක 

නිවාස  ා සංචාරක ආශ්රි  යටි ල ප සුකම් සංවර්ධනය මකමර්. රූප සට න 6.3 නිරුපණය කරන ආකාරයට පවතින 
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මගාඩනැගිලි ස  අලුතින් ඉදිවන මගාඩනැගිලි සඳ ා මරෝම සාම්ප්රදායික ගෘ  නිර්මාණ ආකෘතිය ප්රවර්ධනය කරනු ලැමබ්. එමස්ම 

මමම කලාපය තුළ පල්ලි ජාලයක් මමන්ම පරිසර හි කාමී මදපස වෘක්ෂල ාදිය සහි  මපාදු ඇවිදින මාර්ග ඇති කිරීමට 

මයෝජි ය.   

රූප සට න 6.3 .අධි  ඝනත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපමේ  රස් පැති කඩ. 

 

 

 

 

 

 
මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2021 

 
රූප සට න 6.4 නිරුපණය කරන ආකාරයට මීගමු මකාටුව, ලන්මේසි පල්ලිය ප්රමේශමේ අඩු ඝනත්ව සහි  සංවර්ධනයක් 

ප්රවර්ධනය කරන අ ර සංචාරක වීි ඇති මකාට පැරණි අත්කම් භාණඩ ස  විවෘ  ආපනශාලා ප සුකම් සපයනු ලැමබ්.  එමස්ම 

පවත්නා මාළු මවළඳ මපාළ  ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු  ානායම දර්ශනීය මමන්ම සුවප සු ආකාරයට ප්රතිනිර්මාණය 

කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.  

රූප සට න 6.4.අඩු ඝනත්ව සංචාරක උරුම කලාපමේ  රස් පැති කඩ   
 

 

 

 

 
මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2021. 

රූප සට න 6.5 නිරුපණය කරන ආකාරයට මමෝරවල- පිටිපන ප්රමේශමේ සිට කැපුන්මගාඩ දක්වා පවත්නා මුහුදු තීරය 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට මයෝජි  අ ර මුහුමේ නැරඹුම් ජැටිය  විවෘ  කරමින්, මවරළ ආශ්රි  ප්රමේශය විවෘ  ප්රමේශ මලස භාවි ා 

කරමින් මධය ඝනත්ව නීල සංචාරක කලාපය මලස ප්රවර්ධනය මකමර්.  මම් සඳ ා නීල  රි  ජාලය යටමත් ප්රමේශය මුහුදු 

ප්රමේශය ස  කලපු තීරය නැරඹුම් ජැටිය මලස විවෘ  මකමර්. එමස්ම මයෝජි  මවරළ උදයානය ප්රමේශය සංචාරක ආකර්ශනයක් 

ඇති අම්ෙලන්මුල්ල - සීදූව ප්රමේශ  ා සම්ෙන්ධ මේ.  

රූප සට න 6.5. - අර්ධ  ඝනත්ව නීල සංචාරක කලාපමේ  රස් පැති කඩ. 
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රූප සට න 6.6 නිරුපණය කරන ආකාරයට අධි ඝනත්ව ධීවර මූලික මන්වාසික කලාපමේ ධීවර කර්මාන් ය, ධීවර ගම්මාන 

සමඟ මත්සය  සැකසුම් මධයස්ථාන  ා ධීවර ප සුකම්වලින් යුතු ධීවර උදයානය මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.  

රූප සට න 6.6. - -අධි ඝනත්ව ධීවර මූලික මන්වාසික කලාපමේ  රස් පැති කඩ. 
 

 

 

 
මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2021 

 
රූප සට න 6.7 නිරුපණය කරන ආකාරයට අඩු ඝනත්ව පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය මලස මවනිසියන් දූප , සිරිවර්ධන 

මපමදස ස  කලපු ප්රමේශය ප්රවර්ධනය කරනු ලෙන අ ර, එමගින් කලපු ප්රමේශමේ සංවර්ධන පීඩනය පාලනය ස  සංරක්ෂණය 

කිරීම අමේක්ෂා මකමර්.  එමස්ම මමම ප්රමේශමේ ඇවිදීමම් ස  ෙයිසිකල් මංතීරු වැඩිදියුණු කිරීමට අමේක්ෂා කරන අ ර, කලපුව 

අනවසරමයන් අත්පත් කර ගැනීම් අවසන් කර කලපුව විවෘ  කරමින් මසෞන්දර්යාත්මක මපනුමකින් යුත් සංචාරක ගමනාන් යක් 

මලස ප්රවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. 

රූප සට න 6.7. අඩු ඝනත්ව පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපමේ  රස් පැති කඩ. 
 

 

 

 

 
 
මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2021 

 
රූප සට න 6.8 නිරුපණය කරන ආකාරයට ඉ ළ ඝනත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය ප්රධාන වාණිජ මූලස්ථානය මලස දියුණු 

කරන අ ර, මාර්ග පුළුල් කිරීම, ගල්කන්ද, මකාේපරා  න්දිය, මපරියමුල්ල, දළුමපා , කට්ටුව ස  මකාච්චිකමේ යන මංසන්ධි 

සැලැස්මට අනුව සංවර්ධනය කිරීම මයෝජනා මකාට ඇ . ම ල් නිවාස, සාේපු සංකීර්ණ, ජලාසන, වාණිජ දිස්ික්ක, ම ා 

පාරිමාණ  කර්මාන්  මමම කලාපයට අයත්වන අ ර, මමම කලාපය මීගමුමේ මක්න්ීය වයාපාරික ප්රමේශය නිමයෝජනය කරයි.  

රූප සට න 6.8. -අධි  ඝනත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපමේ  රස් පැති කඩ. 
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රූප සට න 6.9 නිරුපණය කරන ආකාරයට අඟුරුකාරමුල්ල, කුරණ ප්රමේශය අර්ධ ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය මලස ප්රවර්ධනය 

කරනු ලෙන අ ර එහි මන්වාසික ස  උදයාන ලක්ෂණ සහි  මේ. මමම කලාපමේ අනිකුත් මස්වා ප සුකම්ද ප්රවර්ධනය කරනු 

ලැමබ්.   

රූප සට න 6.9. අර්ධ ඝනත්ව මන්වාසික කලාපමේ  රස් පැති කඩ. 
 

 

 

 

 

 
මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2021. 
 

රූප සට න 6.10  ා සිතියම 6.1 නිරුපණය කරන ආකාරයට මයෝජි  භූමි පරි රණ සැලැස්ම මගින් මීගමුව ම නගර සභා 

ෙල ප්රමේශමේ තිරසාර නාගරික ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීම සිදු කරනු ලැමබ්. 

 

රූප සට න 6.10.මිගමුව නගර ආකෘතිමේ   රස් පැති කඩ. 
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 සිතියම  6.1 -  මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සඳ ා මයෝජි  භූමි පරි රණ සැලැස්ම 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  

 

 

 

මයෝජි  මර්ඛීය උදයානය 

මයෝජි  ධීවර ගම්මානය 

මයෝජි  ක්රියාකාරී මවරළ 
වීදිය 

මයෝජි  කමඩාලාන 
උදයානය 

මයෝජි  ෙයිසිකල් ස  
ඇවිදීමම් මංතීරු  

මයෝජි  සාේපු වීදිය 

මයෝජි  විවෘ  දර්ශන 

මයෝජි  මයෝජි  පුනර්ජීවන 
ප්රමේශ 

2021-2030 
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6.3 අෙර වුහ ෙහසුකේ සංවර්ධනය කිරීගේ උොය මාර්ගික සැලැස්ම 
සමාජ  ා මභෞතික යටි ල ප සුකම් සංවර්ධන උපාය මාර්ග, ප්රවා නය, ජල සම්පාදනය, විදුලිෙල, සමාජීය නිවාස, අධයාපනය 

ස  අපද්රවය කළමනාකරණය යන කරුණුවලින් සමන්වි  මේ.   

6.3.1 ගස්වා කළමනාකරණ සැලැස්ම  
මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්මමහි මස්වා කළමනාකරණ සැලැස්ම මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේමසෞඛය, නිවාස, අධයාපන  ා 

විමනෝදාත්මක අංශ පිළිෙඳ අනාග  විදයාත්මක දෘෂ්ටිය අර්ථක නය කරයි. සමස්ථ මස්වා කළමනාකරණ සැලැස්ම මගින් 

මස්වාමවහි අඩු ලුහුඩුකම්  දුනාගනු ලෙන අ ර, සෑම මේත්රයක්ම නිසි මලස විශ්මල්ෂණය කර  ඳුනාමගන ඇ .මමම 

විශ්මල්ෂණය සඳ ා විවිධ වපසරි ප්රමාණයන් භාවි ා කර ඇ .   

6.3.1.1. ගසෞඛය ෙහසුකේ 
මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ප   දැක්මවන ප්රමිතීන්  ර ා මසෞඛය ප සුකම් සඳ ා විශ්මල්ෂණයක් සිදු මකාට 

ඇ .මසෞඛය අංශවල අඩු ලුහුඩුකම්  ඳුනා ගැනීම ස  එක් එක් අංශ සඳ ා සැලසුම්කරණ පදනමක් සැපයීම මමම විශ්මල්ෂණය 

මගින් උපකාරී මේ. ඇමුණුම 12 - දැකුම්කළු නගර සඳ ා කඩඉම්, 2017: (Benchmarks for the SMART Cities). 

 

වගු අංක 6.1  -  මසෞඛය ප සුකම්වල දුර ප්රමාණ සඳ ා ප්රමිතීන්  
 

 

 

 

 

 
මූලාශ්රය - දැකුම්කළු නගර සඳ ා කඩඉම්,2017. (Bench marks for the SMART Cities) 
 
මීගමුමවහි දැනට පදිංචි ජනග නය 155,649 කි. මීරිගම, මිනුවන්මගාඩ, කටාන, දිවුලපිටිය, ගිරිඋල්ල , ජා-ඇල, මවන්නේපුව 

ස   ලාව  යන ප්රමේශවල ජන ාවමේ ස  125,000 ක් වන සංක්රමණික ජන ාවමේ මසෞඛය මස්වාවන් සැපයීම සඳ ා රාජය 

ස  මපෞේගලික අංශය මැදි ත්වී ඇ . මීගමුව දිස්ික්ක මරෝ ළ සමස්ථ මීගමුව ප්රමේශය සඳ ාම මසෞඛය මස්වා සපයන්නා වන 

අ ර, මා ෘ මස්වා, මඩංගු වැළැක්වීමම් ඒකකය, මධයම මෙම ත් ශාලාව ස  රසායනාගාර විමශ්ෂ චැනල් මධයස්ථාන, සැත්කම්, 

දන්  සායන, ඊ.සී.ජී., පවුල් සැලසම් ඒකකය, දැඩි සත්කාර ඒකකය, මල් ෙැංකුව, අක්ෂි ධශලයකර්ම, ගිලන් රථ මස්වාව ස  

ම ජන මසෞඛය මස්වා ඒකක වැනි ප සුකම්වලින් සමන්වි  මේ. දිනකට මරෝගීන් 1000 කට ආසන්න ප්රමාණයක් සඳ ා දිස්ික් 

මරෝ ල මගින් ප්රතිකාර කරනු ලැමබ්.  

එමස්ම ආයුර්මේද මරෝ ල් 15 ක්, ධවදය මධයස්ථාන 19 ක්, මපෞේගලික මරෝ ල් 8 ක්, සාත්තු නිවාස 6 ක්  ා මෙම ත් ශාලා 18 

ක් මීගමුවට ආසන්නමේ පිහිටා ඇති අ ර, මීගමුමේ අනාග  ජනග නය වන 166,208 ක ජනග නයක් සඳ ා කිසිදු ගටළු 

 ත්වයකින් ම ාරව මසෞඛය  ක්මෂ්ත්රමේ ය පත් ෙලපෑමක් ඇති කරයි.   

 

මසෞඛය ප සුකම් දුර 

දිස්ික් මූලික මරෝ ල කිමලෝ මීටර් 10 

පළාත් මූලික මරෝ ල කිමලෝ මීටර් 03 

මෙම ත් ශාලාව කිමලෝ මීටර් 1.5 

ධවදය මධයස්ථානය මීටර් 500 



 

67 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.3.1.2 අධයාෙන ගස්වය 
මීගමුව තුළ පාසල් 40 ක් පවතින අ ර, සිසුන් 56,000 ක් ස  ගුරුවරුන් 2600 ක්  සිටී. ඒ අනුව සාමානය ගුරු ශිෂය 

අනුපා ය 1:25 ක් වන අ ර ඒසඳ ා ගුරුවරු 2240 මදමනකුමේ මස්වය ප්රමාණවත්ය. එමස්ම 360 ක අතිරික්  ගුරුවරු 

ප්රමාණයක් සිටීන ෙැවින් මමහි ගුරුවරු හිගයක් මනාමැ . මීරිගම, මිනුවන්මගාඩ, කටාන, දිවුලපිටිය, ගිරිඋල්ල, ජා-ඇල, 

මවන්නේපුව,  ලාව  ස  කටුනායක යන ප්රමේශවල විශාල සිසුන් සංඛයාවක් අධයාපන ප සුකම් ලොගැනීමට මීගමුව කලාපයට 

පැමිමණන අ ර, මීගමුව කලාපය කලාපීය අධයාපන මස්වා සපයන්මනකු ෙවට පත්ව ඇ . වදුරටත් අධයාපනික මපෝෂක 

විශ්මල්ෂණය සඳ ා අධයාපනික මස්වා සැපයීමම්දී ප්රධාන ප්රමිතීන්  අනුගමනය මකාට ඇ . 

එහිදී ප්රාථමික පාසල් සඳ ා කිමලෝමීටර් 1 ක දුරින් ස  ේවීතික පාසල් සඳ ා කිමලෝමීටර් 3 ක දුර ප්රමාණයක් මස්වා මපෝෂක 

විශ්මල්ෂණමේදී මයාදාමගන ඇති අ ර, එමගින් 2030 දී ප්රාථමික  ා ේවීතීය පාසල්වල හිඟයක් මනාමැති ෙව ස තික කර 

ඇ . එය  සිතියම  6.3  මගින් නිරුපණය  කරයි. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 6.2 - මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මසෞඛය ප සුකම් 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  

2021-2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම්  6.3 - මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සඳ ා අධයාපන මස්වා මපෝෂක විශ්මල්ෂණය   

මූලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  

2021-2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.3.1.3 ගයෝජිත් නිවාස ඝනත්වය සහ වයාප්පති සැලැස්ම 
මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය සඳ ා මස්වා සැලැස්මම් ම වන අංගය නිවාස මුමලෝපාය මේ.එමගින් අනාග මේ මීගමුමවහි නිවාස 

සංවර්ධනය පිළිෙඳ දැක්ම පිළිඹිබු කරයි.  2030 වර්ෂය වන විට මීගමුමවහි ප්රධාන කලාප 8 ක් සඳ ා නිවාස ඒකක ගණනය 

මකාට ඇ . මම් වන විට මීගමුමේ මුළු ජනග නය 155,649 ක් වන අ ර, නිවාස ඒකක 38,912 ක්  පවුල් 3869 ක් වාසය 

කරයි.  2030 වන විට මීගමුමේ ජනග නය 170,992 ක් මලස ගණනය කර ඇති අ ර, ඔවුන් සඳ ා නිවාස ඒකක 42,748 ක්  

ප සුකම් සලසයි. එය  වගුව 6.2   මගින් නිරුපණය  කරයි. 

වගු අංක 6.2  -  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ කලාපීය මන්වාසික වයාේතිය  

මූලාශ්රය :  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2021.  
 
සිතියම  6.4  මගින් මපන්වන ආකාරයට කලාපමේ අනාග  නිවාස ඝනත්වය ගණනය කිරීම සඳ ා ප්රධාන වශමයන් ජාතික 

මභෞතික සැලැස්ම, ස්වාභාවික වර්ධන මේගය ස  මධයම වර්ධන අනුපා ය යන සැලසුම් පදනම් ිත්වය මයාදාමගන ඇති අ ර 

2030 වර්ෂමේ ජන ඝනත්වය ගණනය කිරීම සඳ ාද මමම සැලසුම් පදනම් මයාදාමගන ඇ . මමම විශ්මල්ෂණයට අනුව 

හුණුපිටිය, මපරියමුල්ල, මුන්නක්කමර්, මුන්නක්කමර් නැමගනහිර, මුන්නක්කමර්  ෙටහිර යන ග්රාම නිලධාරී වසම්වල 

ම ක්ටයාරයකට නිවාස 26 -52 වශමයන් වැඩි මන්වාසික ගණත්වයක් මපන්නුම් කරයි. එමස්ම දළුවමකාටුව, දළුවමකාටුව 

නැමගනහිර, දළුමපා , දළුමපා  නැමගනහිර, කඩාපඩව, වැල්ලවීදිය, වැල්ල වීදිය නැමගනහිර, වැල්ලවීදිය දකුණ, පිටිපන මධය 

මකාටස, පිටිපන උතුර යන ග්රාම නිලධාරී වසම්වල ම ක්ටයාරයකට නිවාස 19 – 26 ක ප්රමාණයක් මපන්නුම් කරයි. මුන්නක්කමර් 

උතුර, උදයාර්ම ෝේපුව, සිරිවර්ධන මපමදස, දුනගල් පිටිය ස  කැපුන්මගාඩ යන ග්රාම නිලධාරී වසම් වල ම ක්ටයාරයකට නිවාස 

3 – 13 ක් මලස අවම වයාේතියක් මපන්වයි. 

 

කලාපය නිවාස ඒකක 

(2030) 

භූමි 

ප්රමාණය 

(ම ක්.) 

නිවාස ඝනත්වය නිවාස 

ඒකක/ම ක්.  (2030) 

අඩු ඝනත්ව නීල  රි  සංචාරක කලාපය 4459 339 13 

අධි  ඝනත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය 8583 365 23 

අධි ඝනත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 14395 934 15 

අඩු ඝනත්ව සංචාරක උරුම කලාපය  857 53 16 

අර්ධ  ඝනත්ව නීල සංචාරක කලාපය 7151 659 11 

අධි ඝනත්ව ධීවර මූලික මන්වාසික කලාපය  1528 32 48 

අඩු ඝනත්ව පරිසර හි කාමී සංරක්ෂණ කලාපය 1054 367 03 

අර්ධ  ඝනත්ව මන්වාසික කලාපය 4721 55 86 

එකතුව 42748   
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 6.4 - මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේමයෝජි  නිවාස ඝනත්වය. 

මූලාශ්රය :  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , 2021.                                  
2021-2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.3.1.4 ගයෝජිත් ගොදු විගනෝද කටයුතු සහ ෙහසුකේ 

මස්වා සැලැස්ම තුළදී විමනෝදාස්වාද ප සුකම් සඳ ාද මස්වා සපයනු ලැමබ්.  එමස්ම දැනට පවත්නා ප්රධාන නගර මධය උදයාන, 

නගර උදයාන, ප්රාමේශීය උදයාන, කුඩා උදයාන, සිනමා ශාලා, මපාද මවළඳ මපාළ, නාටය ශාලා, ක්රීඩා ප සුකම්, එනම් ක්රීඩාංගන, 

ක්රීඩාගාර ස  ක්රීඩා සංකීර්ණ යන ප සුකම් ආවරණය වන පරිදි මමම මස්වා සැලැස්ම සකස් කර ඇ .   

මස්වා සැලැස්මම් මූලික අරමුණ වන්මන් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේජන ාවමේ විමේක කාලය තුළ සිදුකරන 

ක්රියාකාරකම් වර්ධනය කිරීමයි.  වගු 6.3 ස  සිතියම  6.5 මගින් මපන්වන ආකාරයට විමනෝදජනක මස්වා මපෝෂක ප්රමේශය 

විශ්මල්ෂණය අනුව දැනට පවතින විමනෝදාත්මක ප සුකම්  ා උදයාන ප සුකම් අනාග  ජනග නය ආකර්ශනය සඳ ා 

ප්රමාණවත් මනාවන ෙව   වුරුවී ඇ .එෙැවින් විමනෝද කටයුතු මස්වාවන්  ා වා න නැවතීමම් ප සුකම්වල සද ා පවතින 

අඩුපාඩු මග රවා ගැනීම සද ාත් ,අනාග  ප්රජාව ආකර්ශනය කර ගැනීම සද ාත්  මාඔය අවට මර්ඛීය උදයාන ඉදිකිරීම, වර්ග 

ප කින් යුත් මවරළ උදයාන, ඔමපරා නිවාස සංවර්ධනය  ා මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය පුනර්ජනනීයකරණය වැනි මයෝජනා ඉදිරිපත් 

කර ඇ . 

වගුව 6.3 -  මපාදු විමනෝද කටයුතු ප සුකම්වලට ඇති සම්ම  දුර ප්රමාණය 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - දැකුම්කළු නගර සඳ ා කඩඉම්, 2017: (Benchmarks for the SMART Cities) 

 

 

 

 

 

 

විමනෝදාත්මක ප සුකම් දුර ප්රමාණය 

උදයාන 

නගර මධය උදයාන කිමලෝ මීටර් 10 

නගර උදයාන කිමලෝ මීටර් 3 

ඉ ා කුඩා  උදයාන මීටර් 200 

කුඩා උදයාන මීටර් 200 

ප්රාමේශීය උදයාන මීටර් 400 

ප්රජා උදයාන මීටර් 800 

සිනමා ශාලා කිමලෝ මීටර් 3 

ක්රීඩා  

ක්රීඩාගාර කිමලෝ මීටර් 3 

ක්රීඩා සංකීර්ණය කිමලෝ මීටර් 3 
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සිතියම  6.5 - මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේඋදයාන  ා සිනමා ශාලා ප සුකම් 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ක්රීඩා ප සුකම් මපෝෂක ප්රමේශ විශ්මල්ෂණය අනුව දැනට පවතින මලායාරා ක්රීඩා සංකීර්ණය, සැට්සැන්ගාස්, මාරිස්මමලා 

ගෘ ස්ථ ක්රීඩාංගනය, සයිකල් ෙසාර්, සන් ස්මපෝර්ට්, නිගම්මෙෝ සයිකල්, ජා යන් ර BH මයෝගය ා මධයස්ථානය, මීගමුව 

ගෘ ස්ථ ක්රීඩා අංගනය, මජට් මවෝටර් ස්මපෝර්ට්මන් වැනි ප සුකම් පවතින අ ර, දුනගල් පිටිය ස  කැපුන්මගාඩ ප්රමේශය  ැර 

මුළු මීගමුව ප්රමේශයට මමමගින් මස්වා සපයයි. සිතියම  6.6 මගින් මපන්වන ආකාරයට මමම ප්රමේශමයහි ක්රීඩා ප සුකම් 

හිඟයට විසඳුමක් මලස කැපුන්මගාඩ ප්රමේශමේ ප්රධාන මවරළ උදයානයක් ඉදිකිරීම සඳ ා මයෝජනා කර ඇති අ ර, එමගින් 

 වත් කිමලෝමීටර් 3 ක වපසරියක් සඳ ා මස්වා සැපයිය  ැකිය.   

සිතියම 6.6  - ක්රීඩා ප සුකම් මපෝෂක ප්රමේශ 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.3.1.5  ගොදු ගවළඳ ගොළ 
සිතියම  6.7 මගින් මපන්වන ආකාරයට මපාදු මවළඳපළ මපෝෂක ප්රමේශ විශ්මල්ෂණය කිමලෝමීටර් 3 ක වපසරියක සිදුකර ඇ . 

එමගින් දැනට මීගමුමවහි මපාළ ස  මපාදු මවළඳමපාළ, මාළු මවළඳමපාළ, සුපිරි මවළඳ සැල් ස  ෆුේ සිටි ඇතුළුව මපාදු 

මවළඳපළ 35 ක් ජාලග ව පවතින අ ර, එමගින් මීගමුව ප්රමේශයටම මස්වා සපයා ගැනීමම්  ැකියාව පවතී. මමය  2030 

මීගමුව සංවර්ධනය යටමත් ෙසාර් සංවර්ධන සංකල්පයට දායක කරග   ැක. 

සිතියම්  6.7 -  මීගමුව මපාදු මවළඳ මපාළ ප සුකම් මපෝෂි  ප්රමේශය 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.3.2 මාර්ග සහ ප්රවාහන සැලැස්ම  

මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්මමහි ප්රවා න කටයුතු සංවර්ධනය කිරීම පිළිෙඳ ප්රධාන අන් ර් සම්ෙන්ධි  උපාය මාර්ග  වශමයන් 

අර්ථකථනය මකාට ඇ . 

6.3.2.1   ප්රවාහන සංවර්ධන සැලැස්ම 
සංවර්ධන මේමත්රේ වැඩි සෙඳ ාවන් පවත්වා ගැනීම සඳ ා ප්රවා නය ප්රධාන සාධකයක් මලස ග   ැකිය.  මීගමුව ම නගර 

සභා ෙල ප්රමේශමේප්රවා න ජාලමේ ගැටළු කිහිපයක්  ඳුනාග   ැකි අ ර, මස්වා ස  ක්රියාකාරකම් සඳ ා වඩා ම ාඳ සෙඳ ා 

ඇතිකර ගැනීමට පවත්නා සෙඳ ා ප්රාණවත් මනාවීම,මොම ෝ මාර්ග මුහුදු මවරළ දක්වා විවෘ වී මනාමැති අ ර, එමගින් 

මිනිසුන්මේ දෘශය මකාරිමඩෝවට ොධා වීම,දැනට පවතින මාර්ගවල පදිකයන් සඳ ා සැප ප සු පදික මංතීරු මනාමැතිවීම ස  

විකල්ප ප්රවා න ක්රම මනාමැතිවීම වැනි කරුණු ඒ අ ර දැකිය  ැකිය. එෙැවින් පවත්නා ප්රවා න ජාලය  ර ා නගරය තුළ 

උපරීම ප්රමයෝජන ගැනීමට මනා ැකිවී ඇ .   

මීගමුව ප්රවා න සංවර්ධන සැලැස්ම යටමත් පවත්නා මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා මයෝජි  අ ර, නව මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම, 

වා න නැවැත්වීමම් ප සුකම්, දුම්රිය ස්ථාන ස  දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම, මුහුදු මවරළ තීරමේ දර්ශනය විවෘ  කිරීම 

සඳ ා තිරස්  ා සිරස් දෘශ්ටි තිරය  සංවර්ධනය කිරීම, මේශීය  ා විමේශීය ජන ාව සඳ ා ඵලදායී ප සු ගමනාගමනයක් සඳ ා 

විකල්ප ප්රවා න ක්රම  ඳුන්වාදීම වැනි මයෝජනා ක්රියාත්මක මකමර්.  ප්රවා න සංවර්ධන සැලසුම මපාදු ප්රවා නය සංවර්ධනය, 

පදිකයන් සඳ ා මස්වා සංවර්ධනය ස  ප්රධාන මංසන්ධි සංවර්ධන යන ප්රධාන ක්රමමෝපායන් තුනක් යටමත් දක්වා ඇ .  මපාදු 

ප්රවා නය සංවර්ධන ක්රම උපාය මපාදු ප්රවා නයට අදාළ සියලු ප සුකම් දියුණු කිරීම ස  උප ක්රමමෝපායන්  යක් යටමත් 

සංවර්ධනය මේ. 

පළමු උප උපාය මාර්ගය මලස මීගමුව සිට මීරිගම දක්වා දුම්රිය මාර්ග ේවිත්ව මාර්ග මලස නැව  සංර්ධනය කිරීම ස  18 මට් 

කණුව සිට පුත් ලම දක්වා දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සිදුමකමර්. මදවන උප උපාය මාර්ගය මලස පවත්නා දුම්රිය ස්ථාන 

නැව  සංවර්ධනය ස  සැපප සු ඉඩකඩක් සමඟ සියළු ප සුකම්වලින් යුත් දුම්රිය ස්ථාන මලස වැඩි දියුණු කිරීමට අමේක්ෂා 

මකමර්. එමස්ම පවතින වා න  දෙදය අවම කර ගැනීම සඳ ා විකල්ප ප්රවා න මාර්ගයක් මලස  ැමිල්ටන් ඇල  ර ා මෙෝට්ටු 

මස්වාවක් සමඟ ජල ප්රවා නය දියුණු කිරීම ම වන උප උපාය මාර්ගය මගින් සිදු මකමර්. 

  රවන උප උපාය මාර්ගය මලස A 03 පෑලියමගාඩ  - පුත් ලම  මාර්ගය ස  මපෝරුම ාට මාර්ගය පුළුල් කිරීම මගින් පවතින 

මාර්ග පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. පස්වන උපාය මාර්ග මගින් වා න නැවැත්වීමම් ඉඩකඩ අඩුවීමම් ගැටළුවට 

විසඳුමක් මලස රථවා න නැවතීමම් ප සුකම් සැපයීම වැඩිදියුණු කිරීම සිදුමකමර්.  යවන උප උපාය මාර්ගය වනුමේ මුහුදු 

මවරළ තීරය විවෘ  වන මලස පදිකයන් සඳ ා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමය. මමම විවෘ  ප්රමේශ මාර්ග සංවර්ධනයට අම රව 

එමගින් මුහුදු සුළං නගරයට ඇතුළුවීම, සිරස්  ා තිරස් දෘශය ආකර්ශනයක් ලොදීම ස  ආපදා අවස්ථාවලදී සිදුවන 

වයවසනයන්මගන් ආරක්ෂාවීම යන කරුණු අමේක්ෂා මකමර්. 

මදවන ප්රධාන උපාය මාර්ගය මලස පදිකයන් සඳ ා මස්වා සංවර්ධනය  ඳුනාමගන ඇති අ ර, එය උප උපාය තුනක් යටමත් 

සිදු මකමර්.  පළමු උප උපාය මාර්ගය මලස මවළඳ පල ප්රමේශය ෙස් නැවතුම්මපාල  ා දුම්රිය නැවතුම් ස්ථාන අ ර 

සම්ෙන්ධ ාවය වර්ධනය කිරීම සඳ ා ඩී.එස්. මස්නානායක මාව  පදික මංතීරු සහි  මාර්ගයක් මලස පුළුල් කිරීම සිදුකරනු 
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ලැමබ්. මදවන උප උපාය මාර්ගය මලස පවත්නා ෙස් නැවතුම්පළ  ා සාේපු සංකීර්ණය සම්ෙන්ධ කරමින් මගී පාලමක් ඉදි කිරීමට 

මයෝජි ය.  

ම වන ප්රධාන උපාය මාර්ගය වනුමේ ම ෝරාගත් මංසන්ධි සංවර්ධනය කිරීමයි.  ඒ අනුව මකාච්චිකමේ  න්දිය, දළුවමකාටුව, 

මකාේපරා  න්දිය, මඩාල්පින්  න්දිය මපරියමුල්ල  න්දිය දලුමපා   න්දිය ස  කට්ටුව  න්දිය මමම උපාය මාර්ගය යටමත් 

සංවර්ධනයට මයෝජි ය.මමම මයෝජි  වැඩිදියුණු කිරීම යටමත් මංසන්ධි ස  මාර්ග සංවර්ධනය, සංධිස්ථාන සංවර්ධනය, නාම 

පුවරු ස  නගර පිවිසුම් මදාරටු සංවර්ධනය යන උප උපාය මාර්ග මයෝජනා මකාට ඇ .මයෝජි  ප්රවා න සැලැස්මට අනුව මීගමුව 

ප්රමේශයට පැමිමණන ජන ාවට ඉ ා ම ාඳ මස්වාවක් ස  උපරිම සංවර්ධන ප්රතිලාභ ලොග   ැකි ප්රමේශයක් ෙවට පත් කිරීමට 

අමේක්ෂා මකමර්. එය රූපසට න 6.11  ා 6,12 මගින්  වදුරටත් දක්වනු ලෙයි. 

රූපසට න 6.11. මයෝජි  A 03 පෑලියමගාඩ  - පුත් ලම  මාර්ගය  රස්කඩ මපනුම 
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රූපසට න 6.12.මයෝජි  මපෝරුම ාට මාර්ගමේ  රස්කඩ මපනුම 
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සිතියම 6.8 හි සඳ න් කර ඇති මාර්ග ස  ප්රවා න  සැලැස්මමහි සඳ න් මයෝජි  වයාපෘති  ස  එක් එක් මාර්ගමේ මයෝජි  

විමශ්ෂ නියම ා  මගින් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ  ා ඉන් පිට  ජන ාව සද ා වඩාත් ම ාඳ මස්වාවක් සැලමසනු 

ඇ . පරිච්මේදය 09හි , වගු අංක 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.4  මගින් මීගමු ම  නගර ෙල ප්රමේශමේ මයෝජි  මාර්ග පලළ   ා 

මගාඩනැගිලි සීමාවන්  ව දුරටත් දක්වා ඇ .   
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සිතියම 6.8 -  මීගමුව මාර්ග ස  ප්රවා න සංවර්ධන සැලැස්ම 
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79 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

 

6.3.3. ජ්ල සැෙයුේ සැලැස්ම 
ජල සම්පාදනය යනු මීගමුව ම නගර සභාෙල ප්රමේශමේ මභෞතික සංවර්ධන උපාය මාර්ගමේ වැදගත් සාධකයක් මේ. ගම්ප  

දිස්ික්කමේ වාණිජ මස්වා, ප්රවා න මධයස්ථාන, අධයාපන  ා මසෞඛය ප සුකම් සලසන නගර අ ර, මීගමුව ම නගර සභා 

ෙල ප්රමේශයට  සුවිමශ්ෂී ස්ථානයක් හිමි මේ. එෙැවින් ජල සැපයුම් සැලැස්ම මගින් වත්මන් ස  අනාග  පුරවැසියන් සඳ ා 

අඛණඩ ජල සැපයුමක් ලොදීමට අමේක්ෂා මකමර්. 

ජල සම්පාදන  ා ජලප්රවා න මණඩලය මගින් අනුගමනය කරනු ලෙන පිළිගත් ප්රමිතීන්වලට අනුව වර් මාන  ස  අනාග  

මන්වාසික ජනග නය උපමයෝගී මකාටමගන වත්මන් ජල අවශය ාවය ස  අනාග  ජල අවශය ාව ගණනය මකාට ඇ .මම් 

වන විට මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ජල ඉල්ලුම ඝන මීටර් 27,794 ක් මේ. සංචාරකයින් ස  මත්සය කර්මාන් ය වැනි 

ක්රියාකාරකම් නිසා මමම ජල පරිමභෝජනය 2030 දී ඝණ මීටර් 30,534 දක්වා වැඩිමේ. එය වගුව  6.4  මගින්  වදුරටත් දක්වනු 

ලෙයි. 

වගුව  6.4  - 2021  ා 2030 වර්ෂ සඳ ා ජල ඉල්ලුම ගණනය කිරීම 

කලාපමේ නම  ජනග නය  
2021 

ජනග නය 
2030 

මන්වාසික ජල 
ඉල්ලුම 
2021(දිනකට 
/ ලීටර් ) 

මන්වාසික 
මනාවන  ජල 
ඉල්ලුම 2021 
15% (දිනකට 
/ ලීටර් )  

මන්වාසික , 
මන්වාසික 
මනාවන ස  
අදායම් 
මනාවන ජල 
ඉල්ලුම 
2021(දිනකට 
/ ලීටර් )  

මන්වාසික ජල 
ඉල්ලුම 2030 
(දිනකට / 
ලීටර්) 

මන්වාසික 
මනාවන ජල  
ඉල්ලුම 
2030 15%  

මන්වාසික , 
මන්වාසික 
මනාවන ස  
අදායම් 
මනාවන ජල 
ඉල්ලුම 
2030(දිනකට 
/ ලීටර් )  

අඩු ඝණත්ව නීල  රි  
සංචාරක කලාපය  

16236 17836 2110645 316597 2912691 2318687 347803 3199788 

අධි ඝණත්ව සංචාරක 
ප්රවර්ධන කලාපය 

31251 34331 4062625 609394 5606422 4463068 669460 6159034 

අධි ඝණත්ව විමශ්ෂ 
වාණිජ කලාපය 

52413 57579 6813647 1022047 9402833 7485253 1122788 10329649 

අඩු ඝණත්වමයන් යුතු 
උරුමයන් සහි  සංචාරක 
කලාපය 

3121 3429 405734 60860 559913 445726 66859 615102 

අධි ඝණත්ව ධීවර 
මන්වාසික කලාපය 

26036 28602 3290793 493619 4541294 3615159 542274 4988919 

අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු 
නීල සංචාරක කලාපය  

5565 6114 723495 108524 998423 794808 119221 1096835 

අඩු ඝණත්වමයන් යුතු 
පාරිසරික සංරක්ෂණ 
කලාපය 

3837 4216 498849 74827 688411 548019 82203 756266 

අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු 
මන්වාසික කලාපය 

17190 18885 2234751 335213 3083956 2455025 368254 3387934 

මුළු එකතුව  155649 170992 20140538 3021081 27793942 22125746 3318862 30533529 

මුළු එකතුව ( ඝන මීටර් )     20141  3021  27794  22126  3319  30534 

මූලාශ්රය - ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපවා න මණඩලය ,2021                                                                                                                                                                                                                                                   

දැනට මීගමු ප්රමේශය සතුව ෙම්බුකුලිය ජල මයෝජනා ක්රමය ස  කැළණීය දකුණු ඉවුමර් ජල සම්පාදන මයෝජනා ක්රමය 

පවතී.ෙම්බුකුලිය ජල මයෝජනා ක්රමය මගින් ඝන මීටර් 360,00 ක ජල සැපයුමක් ලොමදන අ ර, එමස්ම කැළණිය දකුණු ඉවුරු 

ජල මයෝජනා ක්රමය මගින් ඝන මීටර් 12,000 ක ජල ධාරි ාවක් නිකුත් මේ. එෙැවින් ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපව න 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

මණඩලය විසින් ක්රියාත්මක කරන ලද දැනට පවත්නා ජල සම්පාදන වයාපෘති මගින් මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ දැනට 

පවතින  ා අනාග   ජල ඉල්ලුමට අනුව මස්වා සැපයිය  ැකිය.එය සිතියම  6.9 මගින්  වදුරටත් දක්වනු ලෙයි. 

සිතියම් අංක 6.9 - 2030 වර්ෂමේ මීගමුව  ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ජල සැපයුම් සැලැස්ම 

 මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021                                                                                                                                                                                                                                                   

2021-2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.3.4 විදුලි සැෙයුේ සැලැස්ම  
ප්රමේශමේ මභෞතික සංවර්ධනය සඳ ා විදුලිය ඉ ා වැදගත් සාධකයකි.මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ විදුලිෙල සැපයුම 

ප්රධාන වශමයන් ලංකා විදුලිෙල මණඩලය ස  ලංකා විදුලිෙල සමාගම විසින් සිදුකරනු ලෙයි. ඒ අනුව මුළු විදුලි ප්රමාණමයන් 

99% ක් එනම්, ගෘ ස්ථ භාවි මයන් 78% වාණිජ භාවි යන්මගන්ද 20% ක් ස  ආගමික ස්ථාන ස  කර්මාන්  ශාලා 

භාවි යන්මගන්ද 1% ක් මෙෝලවත්  සම්මේෂණාගාරය  ර ා ලොමදති.  

 

රූපසට න 6.13 මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය තුල විදුලි පරිමෙෝජනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - ශ්රී ලංකා විදුලිෙල මණඩලය, 2017 

 

දැනට පවතින විදුලිය සැපයීම නව මයෝජනාවලට අනුව කිමලෝමීටර් 4.2 ක් දක්වා SC රැකුම් මපාල මගින් කිමලෝමවාට් 11 ක 

ප්රමාණය කිමලෝමවාට් 33 ට පරිවර් නය කරමින්  මපරියමුල්ල උප ෙලාගාරය ඔස්මස්  ලාව  මාර්ගය  ර ාද කිමලෝමීටර් 3.4 ක් 

දුරින් SC රැකුම් මපාල මගින් කිමලෝමවාට් 11 ක විදුලි ධාරි ාව කිමලෝමවාට් 33 ට පරිවර් නය කරමින්  මකාච්චිකමේ උප ෙලාගාරය 

 ර ා  ලාව  මාර්ගයටත්, කිමලෝමීටර් 2.7 ප්රමාණයක් කිමලෝමවාට් 33 ක ධාරි ාව SC රැකුම් මපාල රැ ැන් SC ලින්ක්ස් මපාල 

රැ ැන් ෙවට පරිවර් නය කර මෙෝලවත්  Fe 04 ස්ථානය ඔස්මස් මපරියමුල්ල උප ෙලාගාරයට සම්ෙන්ධ කරමින් මකාච්චිකමේ 

ස  මපරියමුල්ල උප ෙලාගාරවල විදුලි සැපයුම් විශ්වාසනීයත්වය වැඩිදියුණු කරමින් පේධතිමේ කාර්යක්ෂම ාව වර්ධනය කර 

අඩුපාඩු අවම කිරීමට ෙලාමපාමරාත්තු මේ.   

දිගුකාලීන මයෝජනා මගින් නවීන MV රැ ැන්, ගැන්ටිය, MV රැ ැන් පරවර් ක, නව / වැඩි දියුණු කරන ප්රාථමික උප ෙලාගාර 

කිමලෝ මවාට් 11 UG මක්ෙල් ස  කිමලෝ මවාට් 33 UG මක්ෙල්, කිමලෝ මවාට් 11  උප ෙලාගාර ස  මදෝෂ දර්ශක ස  සම්මේෂණ 

සම්ෙන්ධ මයෝජනා වැඩිදියුණු කිරීම  ඇතුලත් මේ. (ඇමුණුම 13. අධයන ප්රමේශමේ  විදුත්  විදුලි සම්මේෂණ  ජාලය ස  

ඇමුණුම 14. අධයන ප්රමේශමේ  විදුලිය මෙදා  ැරිමම්  රටාව). එය සිතියම 6.10  ා වගුව 6.5 මගින්  වදුරටත් දක්වනු ලෙයි. 

 

 

20%

78%

1% 1%
විදුලි සැපයුම 

වාණිජ ගෘ ස්ථ ආගමික කර්මාන්  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

වගුව  6.5 විදුලිෙල සැපයුම සඳ ා වන දිගුකලීන මයෝජනා 

 

  මූලාශ්රය - ලංකා විදුලි ෙල මණඩලය,2017 

MV රැ ැන් මයෝජනා  

විස් රය වර්ගය දිග ඇස් මම්න්තුග  
මුදල 

 

මීගමුව උප ෙලාගාරමේ සිට මාන්කුළිය දක්වා 11kV SC ලින්ක්ස් 
කණුව 

2.7 9.45  

කටාන මපාලිස් ස්ථානමේ සිට ලන්මේසි කුළුණ 
දක්වා 

33kV SC රැකුම් 
කණුව 

0.9 2.25  

මීගමුව GSS සිට මසල්ලක්කන්ද දක්වා දැනට 
පවතින 33Kv රැ ැන් විදුලි රැ ැන් 

33kV SC ලින්ක්ස් 
කණුව 

6.5 32.5  

මීගමුව GSS සිට නව මගාඩිගමුව දක්වා (දැනට 
පවතින 33Kv රැ ැන් විදුලි රැ ැන්) 

33kV SC ලින්ක්ස් 
කණුව 

7.9 39.5  

නව ගැන්ටි / ගැන්ටි අථත් වැඩියා කීරීම  

MV රැ ැන් දැනට පවතින වර්ගය මයෝජනා 
කර ඇති 
වර්ගය 

දිග ඇස් මම්
න්තුග  
මුදල මකාච්චිකමේ ෙලාගාරමේ සිට අම්ෙලයාය දක්වා 33kV SC වීසල් කණුව 33kV SC 

රැකුම් 
කණු 

7.7 15.4 

බ්රවුන්ස්  න්දිමේ සිට පලඟතුමර් 
ආදා නාගාරය දක්වා 

11kV SC රැකුම් කණුව 33kV SC 
ABC 
Pole 
(150 
වර්ග මිමී) 

4 38.2 

මීගමුව උප ෙලාගාරමේ සිට මාන්කුලිය දක්වා  
(උප ෙලාගාරමේ සිට කැපුම්මගාඩ) 

11kV SC රැකුම් කණුව 33kV SC 
ABC 
කණුව  
(150  
වර්ග මිමී) 

12.4 118.5 

මකාච්චිකමේ උප ෙලාගාරමේ සිට මපෝරුම ාට 
දක්වා 

11kV SC රැකුම් කණුව 33kV 
ABC 
(150 
වර්ග 
මිමී)/ 
ලින්ක්ස් 
කණුව 

3.5 33.4 

ප්රාථමික උප ෙලාගාර ඇතිකිරීම 

විස් රය ධාරි ාව (මමගා මවාට්) ආරම්භක කාලය සට න් 
මකාච්චිකමේ 2x2 2021 11Kv ප්රමාණය 33 Kv 

පරිවර් නනය කිරීම 
මීගමුව 2x5 2021 Replaced by 2x31.5MVA 

132/11kV කටුනායක උප මපාලට 
ආමේශ කර ඇ  

මපරියමුල්ල 2x10 2025 𝐴 = 𝜋𝑟22x10 2021 11kV to 
33kV පරිවර් නනය කිරීම 

දුරස්ථ මමම යුම් පභසුකම් සහි  මයෝජි  නව ස්වයං රීක්මලෝසරය 

මකාච්චිකමේ උප ෙලාගාරය 33kV SF6 1 2.3 

නව මකාච්චිකමේ උප 
ෙලාගාරය 

33kV SF6 1 2.3 

සිරකදවුර පාර දක්වා නව 
N078 මකාච්චිකමේ උප 
ෙලාගාරය 

33kV SF6 1 2.3 

DDLO near Negombo PSS 
- towards sub N075 
substation Side 

33kV SF6 1 2.3 
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 සිතියම 6.10  මධයම මවෝල්ටීය ා විදුලි සැපයුම් පේධතිය  

 මූලාශ්රය - ලංකා විදුලි ෙල මණඩලය,2017. 
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6.3.5 මළ හා අෙජ්ල කළමනාකරණ සැලැස්ම  
මීගමුව සැලසුම්  ප්රමේශමේ මභෞතික සංවර්ධන උපාය මාර්ග මලස මලාපවා නය යන සාධකය ඉ ා වැදගත් අංගයක් ගනී. ජන 

 ා සංඛයා මල්ඛන මදපාර් මම්න්තුමේ දත්  ගණනය කිරීම්  ා ඇස් මම්න්තු  වලට අනුව මම් වනවිට  මීගමුමේ  වර් මාන 

මන්වාසික ජනග නය 155,649ක් වන අ ර, එය ජාතික ජනග න වර්ධන මේගය අනුව 2030 වන විට  170,992 දක්වා 

වර්ධනය විය  ැක. එමස්ම ජලසම්පාදන  ා ජලාපව න මණඩලමේ ගණනය කිරීම් වලට අනුව  මීගමුව සැලසුම්  ප්රමේශමේ 

දැනට පවතින ස  අනාග  අපජල උත්පාදනය , මන්වාසික  ා මන්වාසික මනාවන ජල ඉල්ලුමට අනුව  කලාප 8 ක් යටමත් 

ගණනය මකාට ඇ . ඒ අනුව වර් මාන අපජල ඉල්ලුම  ඝන මීටර් 18,529 ක් (දිනකට ) වන අ ර , 2030 වනවිට  අපජල 

ඉල්ලුම ඝන මීටර් 20,356 ක් (දිනකට ) දක්වා වර්ධනය විය  ැකි ෙව  ඳුනා ග   ැකිය. මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශමේ  සංචාරක,  

වාණිජ කටයුතුවල දියුණුව ස  ධීවර ආශ්රි  ක්රියාකාරකම් ප්රවර්ධනය මේතුමවන් වර් මාන ජනග නය 2030 වර්ෂය වන විට 

අධි  ඝනත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය, අධි ඝණත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය, අධි ඝණත්ව ධීවර මන්වාසික කලාපය,  අඩු 

ඝනත්ව නීල රි  සංචාරක කලාපය යන කලාපයන්හි වර්ධනයකින් යුක් ව සංමක්න්ද්රනය වන ෙව දැකිය  ැකි අ ර වැඩිම 

අනාග  අපජල උත්පාදනයක් එම කලාපයන්  තුල  ඳුනා ග   ැකිය . මමම ගණනය කිරීම් ප   වගුව  6.6 මගින්  වදුරටත් 

දක්වනු ලෙයි. 

වගුව  6.6 අප ජල ඉල්ලුම  ගණනය කිරීම 2021 – 2030 

කලාපමේ නම  ජනග නය  
2021 

ජනග නය  
2030 

වර් මාන 
මන්වාසික  ා 
මන්වාසික මනාවන 
ජල  ඉල්ලුම 2021  
(ලීටර් / දිනකට)  

වර් මාන අපජල 
උත්පාදනය 
(80%) 
2021 
(ලීටර් / දිනකට) 

මන්වාසික  ා 
මන්වාසික මනාවන 
ජල  ඉල්ලුම 2030  
(ලීටර් / දිනකට)   

අනාග  අපජල 
උත්පාදනය 
(80%) (2030) 
 (ලීටර් / 
දිනකට) 

අඩු ඝණත්ව නීල 
 රි  සංචාරක 
කලාපය  

16236 17836 2427242 1941794 2666490 2133192 

අධි ඝණත්ව 
සංචාරක ප්රවර්ධන 
කලාපය 

31251 34331 4672018 3737615 5132529 4106023 

අධි ඝණත්ව 
විමශ්ෂ වාණිජ 
කලාපය 

52413 57579 7835694 6268555 8608041 6886433 

අඩු ඝණත්වමයන් 
යුතු උරුමයන් 
සහි  සංචාරක 
කලාපය 

3121 3429 466594 373275 512585 410068 

අධි ඝණත්ව ධීවර 
මන්වාසික කලාපය 

26036 28602 3784412 3027529 4157433 3325946 

අර්ධ ඝණත්වමයන් 
යුතු නීල සංචාරක 
කලාපය  

5565 6114 832019 665615 914029 731223 

අඩු ඝණත්වමයන් 
යුතු පාරිසරික 
සංරක්ෂණ 
කලාපය 

3837 4216 573676 458941 630222 504178 

අර්ධ ඝණත්වමයන් 
යුතු මන්වාසික 
කලාපය 

17190 18885 2569963 2055970 2823279 2258623 

මුළු එකතුව  155649 170992  23161618   18529295   25444608   20355686  
මුළු එකතුව (ඝන 
මීටර් ) 

   23162   18529   25445   20356  
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දැනට මීගමුව ප්රමේශය තුළ ක්රමවත් අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්මක් මනාමැති අ ර, එය මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය 

තුළ ප්රධාන ගැටළුවක් ෙවට පත්ව ඇ .මම් මේතුමවන් මීගමුව තුළ මසෞඛය ගැටළු පැනනැගී ඇති ෙැවින්, අපද්රවය කළමනාකරණ 

සැලැස්මක අවශය ාවය  ඳුනාමගන ඇ . එහි ප්රතිඵලයක් මලස ඉදිරිමේදී නිරි දිග  ශ්රී ලංකාමේ නගර සඳ ා මයෝජි  නව 

සනීපාරක්ෂක වයාපෘතිය සඳ ා මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශමේ අපද්රවය කළමනාකරණ සැලසුම (එනම් සිතියම 6.11 මගින් මපන්වනු  

ලෙන) ඇතුළත් කර එමගින් මලාපවා නය ප සුකම් ස  සනීපාරක්ෂක ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. මමම 

වයාපෘතිමයහි ජාතික ජල සම්පත්  ා  ජලාපව න මණඩලය ප්රධාන රාජය ආය නය මලස ක්රියා කරන අ ර, ප්රංශ සංවර්ධන 

කාර්යාංශය ස  යුමරෝපා සංගමය විසින් වයාපෘතිය සඳ ා මුදල් සපයයි. මමම වයාපෘතිය යටමත් මීගමුව නගර සභා ෙල  ප්රමේශය 

අදියර මදකකට මවන් කිරීමට අරමුණු කරන අ ර, පළමු අදියර යටමත් 2022  වර්ෂය වන විට මවරළෙඩ ප්රමේශය ස  ම ෝටල් 

ආශ්රි ව ප්රමේශමේ මමම වයාපෘතිය ක්රියාත්මක මකමර්. වයාපෘතිමේ සම්ූර්ණ ඇස් මම්න්තුග   පිරිවැය රුපියල් බිලියන 20 ක් 

වන අ ර, ඉලක්කග  ප්රතිලාභීන් සංඛයාව 75,000 කි.   

මමම අපජල කළමනාකරණ සැලැස්ම මගින් අපජලය නිසිමලස ෙැ ැර කර මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශමේ මදුරු ජනග නමේ 

ප්රතිශ ය බිංදුව දක්වා අඩු කර ගනිමින් මීගමුව නගර සභාව තුළ මදුරුවන් රහි  ප්රමේශයක් යන දැක්ම ළඟාකර ගැනීම අරමුණු 

කරයි. මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය (ම නගර සීමාව) තුළ කසල  ා අපද්රවය කළමනාකරණය සඳ ා ගුණාත්මක මස්වයක් ලොමදමින් 

පදිංචිකරුවන්ට ස  සංචාරකයන්ට සැප ප සු පරිසර හි කාමී පරිසරයක් ලොදිම සඳ ාද  මමම සැලැස්ම පිළිමයල කර ඇ . 
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6.3.6 ඝන අෙද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම 
නාගරික ඝන අපද්රවය යනු නාගරික ප්රමේශවලින් එකතුවන්නාවූ විවිධ වර්ගමේ කසලවල එකතුවකි.  මම්වාමයහි ස්වභාවය 

කලාපමයන් කලාපයට මවනස් මේ.එය කසල එකතු කිරීම, හුවමාරු පිරියම් කිරීම, ප්රතිචක්රීකරණය, සම්පත් මලස ලොගැනීම ස  

නාගරික ප්රමේශවල ඝන අපද්රවය ෙැ ැර කිරීම වැනි කටයුතුවලින් යුක්  මේ.ප්රධාන මලස නාගරික අපද්රවය කාෙනික ස  

අකාෙනික මලස ප්රධාන සංරචක මදකකට වර්ග කළ  ැකිය.ඒවා අඩංගු මන්වාසික කසල, වාණිජ, කර්මාන් , ආය න, ඉදිකිරීම්, 

කඩා ඉවත් කිරීම,විවිධ ක්රියාවලීන් ස  නාගරික මස්වාවන් නිසා ඒකරාශී මේ.ජනග න වයාේතිය  ා ආර්ික සංවර්ධනය සමඟ 

අපද්රවය ජනනය කිරීම වැඩිමවන අ ර, අවිධිමත් මලස ඝන අපද්රවය ෙැ ැර කිරීම මින් මිනිස් මසෞඛයයට ස  පරිසරයට 

අවදානමක් ඇති කරවයි.අවිධිමත් මලස කසල ෙැ ැර කිරීම ස  අනිසි මලස කසල පරි රණය මගින් ජලය දූෂණය වීම, කෘමීන් 

ස  කරදරකාරී සතුන් මෙෝවීම ස  කාණු ස  ඇල මාර්ග අවහිරවීම වැනි කරුණු නිසා ජල ගැලීම් වැඩිවීම වැනි ගැටළු 

ඇතිමේ.මීට අම රව  රි ාගාර වායු විමමෝචනය වැඩිකිරීමට මමන්ම මේශගුණික විපර්යාස ඇතිවීම සඳ ා අපද්රවය මේතුවන 

අ ර, නාගරීකරණය වැඩිවීම අපද්රවය එකතු කිරීම ස  ෙැ ැර කිරීම සඳ ා ක්රමවත් වැඩ පිළිමවලක් සැකසීම ප්රාමේශීය සභාවල 

ෙලධාරීන්මේ වගකීමකි. මීගමුව නගර සභාමේ දත්  වාර් ාවලට අනුව දිනකට අපද්රවය මටාන් 110 – 120 ක් අ ර ප්රමාණයක් 

රැස්කරන ෙව වාර් ාමේ. අපද්රවය ජනනමේ සංයුතිය ප   වගුමේ දැක්මේ. එය වගුව 6.7 මගින් නිරුපණය කරයි. 

වගුව 6.7. මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පවතින අපද්රවය වර්ග 
 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - මීගමුව ම  නගර සභාව,2018  

අපද්රවයවල සංයුතිය එහි මවමසන ජන ාවමේ  ත්ත්වය අනුව මවනස් මේ. එමස්ම ශ්රී ලංකාමේ අනිකුත් ප්රමේශවල මමන්ම මමම 

ප්රමේශයද ක්තෂද්ර ජීවීන් නිසා විනාශවන මකාටස වැඩිමේ.එය වගුව 6.8 මගින් නිරුපණය කරයි. 

වගුව 6.8 මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ  ආංශික වශමයන් ජනනය වන අපද්රවය ප්රතිශ ය 
 
 
 

 

 

මූලාශ්රය - මීගමුව ම  නගර සභාව ,2018    

 

අපද්රවය වර්ගය ප්රතිශ ය 
එළවළු ස  කල් ො ග  මනා ැකි ද්රවය 60.00 
මපාලිතීන් / ේලාස්ටික් 20.33 
වීදුරු 1.81 
යකඩ 2.84 
සායනික කසල 2.05 
කර්මාන්  ආශ්රි  කසල 1.00 
මවනත් 3.68 

ජනනය වන ස්ථාන ප්රමාණය 
මන්වාසික 70 
මවළඳ සංකීර්ණ 25 
මරෝ ල් 02 

කර්මාන්  02 
මවනත් 01 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

2017 – 2018 කාලසීමාමේදී මීගමුව ම නගර සභාව විසින් රුපියල් 2375/= ක වියදමින් මකාම්මපෝස්ට් ෙඳුන් 500 ක් ලොදුන් 

අ ර, ප්රතිචක්රීකරණය කළ ැකි කසල මීගමුව නගර සභාව මගින් එකතු කරනු ලැමබ්. මීගමුව ම නගර සභාව විසින් ස්මේච්ඡා 

මස්වකයින්මේ සම්ෙන්ධීකරණය සමඟ එක්ව  රි  මිතුරු නමින් වැඩ සට නක් පවත්වනු ලෙන අ ර, අපද්රවය කළමනාකරණ 

ක්රමමේදයන් පිළිෙඳ ජන ාව දැනුවත් කිරීම මමහි අරමුණ මේ.වර් මානමේදී මීගමුව ම නර සභාව විසින් ඕවිටියාවත් , 

මකාච්චිකමේ ප්රමේශවලට අයත් අක්කර 05 කට ආසන්න මපෞේගලික ඉඩමකට ප්රමේශමයන් එකතු කරනු ලෙන අපද්රවය ෙැ ැර 

කරනු ලෙයි. ධජවමය අපද්රවය මටාන් 40 ක් උපමයෝගී මකාට මගන කුරන මකාම්මපෝස්ට් අංගනය මගින් මසකට මකාම්මපෝස්ට් 

මටාන් 10 ක් නිපදවනු ලෙයි. මකාම්මපෝස්ට් විකිණීම තුළින් මසකට රුපියල් 100,000 – 120,000 ක අ ර ආදායමක් ම නගර 

සභාව විසින් උපයයි.එමස්ම ේලාස්ටික් මෙෝ ල්, මපාලිතීන්  ේලාස්ටික්, ටින්, යකඩ, කඩදාසි, කාේමෙෝේ ස  ප්රතිචක්රීකරණය  

කළ ැකි අමනකුත් ද්රවය ප්රතිචක්රීකරණ මධයස්ථානවලට අමලවි කරනු ලැමබ්. එය වගුව 6.9 මගින් නිරුපණය කරයි. 

වගුව 6.9  -  2021 – 2013 වර්ෂවලට අනුව විවිධ කලාපවල ඝන අපද්රවය ජනනය  

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021                                                                                                                            

ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳ ා 10 R සංකල්පය මයාදා ගනිමින් ගෘ ස්ථ, වාණිජ  ා කර්මාන්  අංශමේ කසල එම 

ස්ථානවලම මවන්කර  ඳුනාමගන සම්පත් ප්රතිසාධනය උපරීම කිරීම,ගෘ ස්ථ මවළඳසැල් ආය නවලින් ජනනය වන ධජවමය 

කසල ප්රතිචක්රිකරණය කළ ැකි කසල සමඟ මිශ්ර මනාමකාට මවන්කරන ලද ජාතික වර්ණ මක් යකට අනුව මවනම මල්ෙල් ඇලවූ 

ෙදුන්වලට දැමීමට කටයුතු කරන අ ර, අවිධිමත් අංශමේ ප්රතිචක්රිකරුවන්මේ ම ෝ පළාත් පාලන ආය න මගින් මමම කසල 

එකතු කිරීම සිදුකරනු ලැමබ්. එය වගුව 6.11 මගින් නිරුපණය කරයි.   

 
 

නම 

වර් මාන  
මන්වාසික 
පදිංචිකරුවන් 
ස  පැමිමණන 
පිරිස (2021) 

ඇස් මම්න්තු  
මන්වාසික 
පදිංචිකරුවන් ස  
පැමිමණන පිරිස 
(2030) 

ඒක පුේගල 
ඝන අපද්රවය 
ප්රමාණය 

වර් මාන  ඝන 
අපද්රවය 
ජනනය (2021) 
(මටාන්)  

ඇස් මම්න්තු  
ඝන අපද්රවය 
ජනනය (2030) 
(මටාන්)  

අඩු ඝනත්ව නීල  රි  
සංචාරක කලාපය 

71899 97175 0.000106 7.69 10.40 

අධි ඝනත්ව සංචාරක 
ප්රවර්ධන කලාපය 

348267 948839 0.000106 37.26 101.50 

අධි  ඝනත්ව විමශ්ෂ 
වාණිජ කලාපය 

374506 380702 0.000106 40.06 40.73 

අඩු ඝනත්ව උරුමයන් 
සහි   සංචාරක උරුම 
කලාපය 

29784 35487 0.000106 3.19 3.80 

අර්ධ  ඝනත්ව නීල 
සංචාරක කලාපය 

159879 209538 0.000106 17.10 22.42 
 

අධි  ඝනත්ව ධීවර 
මූලික මන්වාසික 
කලාපය 

14492 53293 0.000106 1.55 5.70 

 අඩු ඝනත්ව පාරිසරික 
සංරක්ෂණ කලාපය 

8851 10901 0.000106 0.95 1.17 

අර්ධ  ඝනත්ව 
මන්වාසික කලාපය 

122306 176948 0.000106 13.08 18.93 

එකතුව     1129974 1815708 
 

     120.87 204.63 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

 වගුව 6.10- අපද්රවය මවන් කිරීම. 

 

 

 

 

  

මූලාශ්රය - මීගමුව නගර සභාව,2018. 

මදවන උපාය මාර්ගය මලස මන්වාසිකයන්මේ සංගම් ස  අමනකුත් රාජය මනාවන සංවිධාන සමඟ එක්ව මම් පිළිෙඳ අධයයනය 

ස  දැනුවත් කිරීම් සැසි සංවිධානය කළයුතුය. එවැනි සැසි තුළින් “මවන් මනාකිරීම එකතු මනාකිරීම” ප්රතිපත්තිය සන්නිමේදනය 

කළයුතුය. ම වන උපාය මාර්ගයට අනුව මකටි කාලීන කාෙනික  අපද්රවය මකාම්මපෝස්ට් ෙවට පත්කිරීම ස  මකාම්මපෝස්ට් මගින් 

උපරිම ප්රමයෝජන ලොගැනීම සඳ ා ජන ා ස භාගීත්වය දිරිමත් කිරීම අමේක්ෂා මකමර්. ම ා පරිමාණමයන් කාෙනික අපද්රවය 

ජනනය වන ස්ථාන (ම ෝටල්, අවන් ල්, මරෝ ල් ස  මවළඳ සංකීර්ණ ආදී) ස  මන්වාසික මකාම්මපෝස්ට්කරණය ප්රාමයෝගික 

මනාවන අ ර, එය විමධයග  මකාම්මපෝස්ට් කම් ල්වල සිදුකළ යුතුය. 

සිේවන උපාය මාර්ගය මලස පරිසර හි කාමී ආර්ික වශමයන් මයෝගය මලස නිසියාකාර කාෙනික අපද්රවය පිරියම් කිරීමම් 

 ාක්ෂණයක්  ඳුන්වාදීමට ස  දැනුවත් කිරීමට කටයුතු මයාදා ඇ .එහිදී කසල නැව  භාවි ා කළ  ැකි අයුරින් සැකසීම ස  

ප්රතිචක්රීකරණය කළ ැකි ද්රවය නැව  මවළඳපලට ලොදීම සිදුමකමර්. මම් සඳ ා මපෞේගලික අංශය විසින් සපයසනු ලෙන මස්වය 

සඳ ා ම නගර සභාව විසින් මස්වා සැපයිය යුතුය. මමය නගරමේ කසල  අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණය සඳ ා ඇති අංශයයි.  

එෙැවින් මමම ඝන අපද්රවය කළමනාකරණමේ මූලික අංගයක් මලස මමම මස්වා සපයන්නන් ලියාපදිංචි මකාට මමම යුම් ප සුකම් 

ලොදීම ඔවුන් ට නිරන් රමයන් උපමදස් සැපයීම, රාජය මනාවන සංවිධානයන් සමඟ ස මයෝගමයන් කටයුතු කිරීම ස  මමහි 

මස්වමේ මයමදන පිරිසට ඔවුන්මේ ධනතික ආරක්ෂාව උමදසා ස  ඔවුන්  ඳුනා ගැනීම උමදසා  ැඳුනුම්ප ක් නිකුත් කළ යුතුය. 

මමහිදී ප්රතිචක්රීකරණය ජීවන උපායක් මලස ස  ප්රාමේශීය වශමයන් වයාපාරයක් මලස දිරිමත් කිරීම ස  විවිධ ප්රතිචක්රීකරුවන් 

සම්ෙන්ධීකරණය කරමදමින් ඔවුන්මේ ධාරි ාව වැඩි කිරීමට ම නගර සභාව විසින් කටයුතු කළයුතුය. එමස්ම එය ප්රධාන වයාපාර 

නිලධාරීන් ස  අමනකුත් මන්වාසික මට්ටමම් අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණ ස  මිළදී ගැනීමම් නිමයෝජි යන් නගා සිටුවීම ප්රජාමූල 

සංවිධාන දිරිගැන්වීම මම් යටමත් සිදුකළ යුතුය.  

පස්වන උපාය මාර්ගය මගින් ෙලපෑම් එල්ල කළ  ැකි අන් රායකර ධජව ධවදයමය කසල මරෝ ල් ස  මසෞඛය 

මධයස්ථානවලින් නිකුත්වන කසල අපද්රවය නාගරික අපද්රවය පේධතියට එකතුවීම පිළිෙඳ සාකච්ඡා කරයි. එනම්                 

(අ) මසෞඛය ආශ්රි  අපද්රවය මවන් කිරීම සඳ ා අනිවාර්ය ප්රභවයක් ඇති කිරීම 

(ආ) මමම මසෞඛය ආශ්රි  අපද්රවය ෙැ ැර කිරීමට ම ෝ මුදවා  ැරීමට මපර එම අපද්රවය මලඩ මරෝග කාරක ස  ශරීරයට 

 ානි මනාකරන අපද්රවය ෙවට පරිවර් නය කිරීම. 

(ඇ) මසෞඛය ආශ්රි  අපද්රවය සඳ ා අවසාන ෙැ ැර කිරීමම් විකල්පය  ඳුන්වාදීම  (උදා රණ : පිළිස්සීම) 

වර්ගය වර්ණ 
ක්තෂද්ර ජීවීන් තුළින් දිරාපත් වන 
(ආ ාර) 

මකාළ 

කඩදාසි නිල් 
ේලාස්ටික්  ැඹිලි 
යකඩ දුඹුරු 
වීදුරු රතු 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

(ඈ)  මසෞඛය ආය නවල පිළිග  ැකි ෙලයලත් ප සුකමකින් යුක් ව අපද්රවය ෙැ ැර කරන  ා ඒ ෙව   වුරු කිරීම 

සඳ ා මනා අධීක්ෂණයක් යටමත් පිළිෙඳ යාන්ත්රනයක් සකස් කිරීම. 

 යවන උපාය මාර්ගය අනතුරුදායක මලස සැලමකන ඉමලක්මරානික අපද්රවය කළමනාකරණය සමඟ සම්ෙන්ධ මේ. ඇ ැම් 

ඉමලක්මරානික භාණඩවල විවිධ  ත්වයන්  ා ඝනත්වයන් අනුව අනතුරුදායක ද්රවයයන් අඩංගු මේ.මමම ද්රවයවල අන් රායකාරී 

අන් ර්ග ය මිනිස් මසෞඛයයට ස  පරිසරයට  ර්ජනයක් මේ.  විසන්ධි වූ පරිගණක, රූපවාහිනී, වී.සී.ඩී.  ැට්, පිටපත් යන්ත්ර, 

ෆැක්ස් යන්ත්ර, විදුලි ලාම්පු, ජංගම දුරකථන, ශබ්ද උපකරණ ස  ෙැටරි නිසි මලස ෙැ ැර කළයුතු අ ර, එමස් මනාකළ ම ාත් 

ඊයම් ස  අමනකුත් ද්රවය පාංශු  ා භූග  ජලය මව  කාන්දුවීම සිදුමේ.මමම නිෂ්පාදන මොම ෝමයක් පරිසර පේධතියට අවම 

 ානියක් වන පරිදි පාරිසරිකව ය පත් මලස ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම, අලුත්වැඩියා කිරීම කළ  ැකිය. මමම ඉමලක්මරානික අපද්රවය 

සුදුසු මලස කළමනාකරණය කිරීම  සඳ ා අවශය කටයුතු කළයුතු අ ර, ඉමලක්මරානික අපද්රවය සඳ ා ලියාපදිංචිව ඇති 

ෙලයලත් ඉමලක්මරානික අපද්රවය ගැනුම්කරුමවකු මව  මමම අපද්රවය භාරදිය  ැකිය.   

ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්රම උපාමේ  ත්වන උපාය මාර්ගය තුළින්  අපද්රවය එකතු කිරීම ස  ප්රවා න පේධතිය 

ශක්තිමත් කිරීමට අමේක්ෂා කරන අ ර, නිවාස ඒකකමයන් ඒකකයට කසල එකතු කිරීමම් ක්රමමේදය  ඳුන්වාදීම, අපද්රවය 

එකතු කිරීමම් කාලසීමාව පිළිෙඳව ජන ාව දැනුවත් කිරීම, ශබ්දය ම ෝ යම් දැනුම්දීමකින් අපද්රවය එකතු කිරීමට මලාරි රථ 

පැමිමණන ෙව ජන ාව දැනුවත් කිරීම, කසල එකතු කිරීමට අවශය උපකරණ සැකසීම, මකාම්මපාස්ට් නිපදවීම සිදුකරන පළාත් 

පාලන ආය න සඳ ා උපකරණ ලොදීම, ළගාවිය මනා ැකි ස්ථානවල අපද්රවය එකතු කිරීමට අත්වැසුම් ස  මවන්වූ වා න 

සැපයීම මගින් සිදුකරනු ලෙයි. 

ඝන අපද්රවය කළමනාකරණ සැලැස්මම් අටවන උපාය මාර්ගය වන්මන් මකාම්මපෝස්ට් මනාවන ස  අපද්රවය පිරිප දුමේ ක්රියාවලිය 

මගින් නිපදවන ප්රතිචක්රීකරණය කළ මනා ැකි ද්රවය සඳ ා සනීපාරක්ෂක කසල රඳවන ස්ථාපි  කිරීමයි.  මමම සනීපාරක්ෂක 

කසල රඳවන මසෞඛය  ා පරිසරය මකමරහි ඇතිවන  ෙලපෑම් අවම කිරීම සඳ ා වන  ාක්ෂණික ක්රමයක් මයාදා ගනිමින් ඉදිකළ 

යුතුය.   

මමහි නවවන උපාය මාර්ගය වන්මන් මිනිසුන් මමම ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිළෙඳ දැනුවත් කිරීමයි.  එමස්ම රාජය සංස්ථා 

ස  ම ජන ස භාගීත්වය ඉ ා වැදගත් කරුණකි.  10 R සංකල්පය ක්රියාත්මක කිරීම මගින් ගෘ  ආශ්රි  මට්ටමම් සිට අපද්රවය 

අවම කර ගැනීමට උත්සා  කරන්මන් නම් නිසි මලස අපද්රවය කළමනාකරණය කළ  ැකිය. එමස්ම භාවි ය අඩු කිරීම ස  

නැව  නැව  භාවි ා කිරීම පිළිෙඳව ජන ාව දැනුවත් කිරීම වැඩමුළුවලදී සිදුකළ යුතුය. එය  වදුරටත් මැන ෙැලීම සඳ ා 

ද වන උපාය මාර්ගය මලස නිතිප ා අධීක්ෂණය,ඇගයීම් ක්රියාවලිය ස  එහි සංවර්ධනය පිළිෙඳව කටයුතු සිදුකරමින් මීගමුව 

නගර සභා ෙල ප්රමේශය ස  එහි අවට පරිසර හි කාමී සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. 
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6.4 ආර්ික  සංවර්ධන උොය මාර්ගික සැලැස්ම 
ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම  ා කාර්මික සැලැස්ම මලස  ඳුනාමගන  ැකි ප්රධාන සැලසුම් මදකක් සමඟ මීගමුව සංවර්ධන 

සැලැස්මම් ආර්ික සංවර්ධන උපාය සැකසී ඇ .ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම මූලිකවම නගරය මධය උපමයෝගී මකාට මගන ඇති 

අ ර, කාර්මික සැලැස්ම සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධනය ආශ්රමයන් සකසා ඇ . 

6.4.1 ආර්ික සංවර්ධන සැලැස්ම 
මීගමුව ප්රමේශය එහි පවතින ආර්ික ලක්ෂණ මේතුමවන් සුවිමශ්ෂී ෙවට පත්වී ඇ . මූලික වශමයන් මීගමුව ආර්ිකය ප්රධාන 

අංශ 3 ක් යටමත් වයාේ ව ඇති අ ර, 45% ක් ධීවර කර්මාන් ය, 35% ක් සංචාරක කර්මාන් ය ස  20%  ක් වාණිජ අංශය 

 ා මවනත් මස්වා තුළින් මපෝෂණය මේ. මම් සාධක ම  පදනම්ව මීගමු කලාපය ප්රධාන වාණිජ, ප්රවා න මධයස්ථානය, අධයාපන 

ප සුකම් ස  මසෞඛය මස්වා සපයන කලාපයක් මලස ගම්ප  දිස්ික්කය  තුළ ප්රධානත්වයක් ගනී.   

නගරමේ නගර මධය සංවර්ධන සැලැස්මමහි මීගමුව ආර්ික සංවර්ධනය දක්වා ඇ .සිතියම 6.12 මගින් එය  වදුරටත් 

නිරූපණය කරන අ ර එය ආර්ිකමේ වාණිජ අංශ වැඩිදියුණු කරන අ ර, ප්රධාන උපාය මාර්ගයක් වන ෙසාර් (මවළඳපළ) 

සංකීර්ණ දියුණු කිරීමට පුමරෝගාමීව  වත් උපාය මාර්ග 2 ක් යටමත් සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.මවළඳපළ ප්රමේශය 

ක්රියාකාරී දෘෂය නාගරික වාණිජ අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම, මවළඳපළ සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගමේ එක් සුවිමශ්ෂී 

අරමුණකි. ප්රධාන වීදිමයහි සාේපු ස  මවළඳපළ ප්රමේශය විවිධාකාරවූ ෙහුවිධ සාේපු සංකීර්ණ ඇති කරමින් ප්රවර්ධනය කිරීම 

ස  වර් මාන විශ්මල්ෂණවලට අනුව මීගමුව නගර මක්න්ීයව අඩු වශමයන් පවතින වා න නැවැත්වීමම් ප සුකම් ස  වාණිජ 

ප සුකම් දියුණු කිරීම, මජෝශේ වීදිමයහි ෙහු ම ල් වා න නැවැත්වීමම් අංගනය ස  කඩ සාේපු සංකීර්ණවල ක්රියාකාරීත්වය 

ඇති කිරීම,මවළඳපළ ප්රමේශමේ නාගරික වාණිජ දෘෂ්ි අවකාශයක් ඇති කිරීමට යන ප්රධාන ක්රියාමාර්ග 4 යටමත් සිදු කිරීමට 

අමේක්ෂා මකමර්.මීගමුව මකාටුව ස  එහි අවට පරිසරය නැව  ප්රතිස්ථාපනයන කිරීමත්, පවත්නා මාළු මවළඳ පළ නැව  

නිර්මාණය කිරීමත් තුළින් මමම උපාය මාර්ගය ක්රියාත්මක කළ යුතුය.දැනට මීගමුමේ පවතින ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන 

ෙන්ධනාගාරය මව  මගන යන අ ර, මීගමුව ෙන්ධනාගාරය මකෞතුකාගාරයක් මලස ප්රවර්ධනය කරමින් සංස්කෘතික ලක්ෂණ 

ස  උරුමයන් වැඩිදියුණු කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.එමස්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු නිවාඩු නිමක් නය නැව  

සංවර්ධනය කරමින් අවට ප්රමේශමේ ක්රියාකාරීවූ විවෘ  උදයාන,පැරණි ආකාරමේ අවන් ල් ස  ඔමපරා ස්ථාන නිර්මාණය කරමින් 

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ නාගරික උත්සව පැවැත්වීම දිරිගන්වමින් මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය ප්රවර්ධනය කිරීමට 

කටයුතු මයාදා ඇ . 
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6.4.2 කාර්මික සැලැස්ම 
මීගමුව ආර්ික සංවර්ධන උපාය මාර්ගය තුළ මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේසංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම ප්රධාන 

අංගයක් මලස දක්වා ඇති අ ර, එය මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේආර්ික සංවර්ධනය ඉ ළ නැංවීම සඳ ා දායක මේ. 

ඒ සද ා මුහුදු, සාගර ආශ්රි  ස්වාභාවික විභවයන්, කලපුව, මා ඔය, වැලි සහි  මවරළ  ා  ැමිල්ටන් ඇල ස  අමනකුත් පාරිසරික 

පේධතීන් තිරසාර කළ යුතුය. පැරණි වාර් ාවලට අනුව මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේජාතික මත්සය නිෂ්පාදනය සඳ ා 

16%  ක ස  ජාතික සංචාරක පැමිණීමම් ප්රතිශ ය 14% ක් සඳ ා දායකත්වය සපයයි.  සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිමේ 

ගණනය කිරීම්වලට අනුව 2030 වර්ෂය වන විට මීගමුව ප්රමේශයට 700,000 ක සංචාරකයන් ප්රමාණයක අමේක්ෂා කරන 

අ ර, එමගින් රුපියල්,මිලියන 30,729 ක විමේශ විනිමය ප්රමාණයක් ලොග   ැක. එමගින් සංවර්ධන සැලසුමම් පවතින ප්රධාන 

උපාය මාර්ග වන ආරුක්කු මාර්ග  ා මරෝම ආකෘතික  ප්රමේශ පරිසරය නිර්මාණය, දර්ශන නැරඹුම් තීරය,කලපු ආශ්රි  සංවර්ධනය 

ස  මලල්ලම ආශ්රි  සංවර්ධන උපායමාර්ග ක්රියාත්මක කළ යුතුය. 

දර්ශන නැරඹුම් තීරය  ර ා කුඩා සංචාරක නැවතුම් ස්ථාන ජාලයක් නිර්මාණය කිරීම ස  මවරළ උදයානය අ ර විවිධාකාරමයන් 

සම්ෙන්ධ ා ඇති කිරීම යන උප උපාය මාර්ග මදකක් නැරඹුම් ජැටිය උපාය මාර්ගමේ අන් ර්ග  මේ. මුල්ම උප උපාය මාර්ගය 

ක්රියාත්මක කිරීම යටමත් දූව සිට කැපුන්මගාඩ දක්වා මවරළ පරිසරය විවිධාකාර අත්දැකීම් ලොග   ැකි පරිදි සකස් කිරීම සිදු 

මකමර්. මදවන උප උපාය මාර්ගය යටමත් දූව, පිටිපන ස   ලාමේන මාර්ග සංවර්ධනය ස  වැඩිදියුණු කිරීම ස  ප්රවර්ධනය 

මකමර්. එමස්ම කලපුව  ර ා විවිධවූ අංගයන් ස  ක්රීඩාංගනය සැකසීම, රංග භූමි ස  විවෘ  ගුවන් සැණමකලි ස  කළපුමවන් 

ආරම්භ මකාට කැපුන්මගාඩ සිට සීදූව, අම්ෙලමුල්ල දක්වා ඇවිදිය  ැකි දැව පාලම් සකස් කිරීම යන උප උපාය මාර්ග යටමත් 

කලපුව දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය ප්රවර්ධනය මකමර්. මදවන උප උපාය මාර්ගය මලස නාගරික මාර්ග ජල ආශ්රි  වූ ප්රමේශ 

මාර්ගයන් මලස ඇවිදීමම් මංතීරු, වයායාම මංතීරු, ෙයිසිකල් මංතීරු කලපුමවහි ෙටහිර ප්රමේශමේ සංචාරක කර්මාන් ය දියුණු 

කිරීම යටමත් මයෝජනා මකාට ඇ .  කාර්මික සැලැස්මම්  වත් ප්රධාන අංශයක් මලස ධීවර අංශය මව  අවධානය මයාමු කර 

ඇ . ඒක පුේගල මත්සය පරිමභෝජනය වැඩිවීමත් සමඟ වියලි මසුන්, ටින් මාළු ඉල්ලුම මත්සය  ා ධීවර නිෂ්පාදනමේ අතිරික් ය 

ඉ ළ නංවා ඇ .  

ඒ අනුව මම් වන විට ශ්රී ලංකාවට මමට්රික් මටාන් 120,046 ක මත්සය ආනයනය මකාට ඇ . මීගමුව ම නගර සභා ෙල 

ප්රමේශමේධීවර කර්මාන් ය නැංවීමට ප්රමයෝජනයට මනාගත් සාගර  ා මවරළ සම්පත් ප්රමයෝජනයට ගනිමින් මේශීය ජන ාවමේ 

ජීවන  ත්වය නංවාලීම සඳ ා ප්රමේශයට කාර්මික සැලැස්මක් අවශය මේ. කාර්මික සැලැස්මමහි මලල්ලම ආශ්රි  සංවර්ධන උපාය 

මාර්ගය මගින් මීගමුමේ ධිවර කර්මාන් ය  ා සංචාරක කර්මාන් ය නංවාලීමට අමේක්ෂා කරන අ ර, මුන්නක්කමර් මන්වාසික 

වියලි මසුන් කර්මාන් ය සමඟ මලල්ලම ප්රමේශමේ ධීවර ගම්මානයක් ඇති කිරීම, මන්වාසික සංචාරක නවා ැන් සැපයීම,  ස්  

කර්මාන්  නිෂ්පාදනය ස  අමලවි මධයස්ථාන, මුහුදු ආ ාර සැකසීමම් මධයස්ථාන ස  ආපන ශාලා ස්ථාන, යාත්රා අලුත්වැඩියා 

මධයස්ථාන ස  ධීවර යටි ල ප සුකම්, ධීවර වරාය සංවර්ධනය කිරීම, පිටිපන මත්සය සැකසුම් මධයස්ථානය ස  ජාතික ස  

ජා යන් ර මවළඳවලවල මත්සය  ා ධීවර නිෂ්පාදනය ප්රචලි  කිරීම සමඟ ධීවර ම ාටුපලවල් ප ක් ස  මෙෝට්ටු නැංගුරම් 

ස්ථාන ප ක් වැඩි දියුණු කිරීම, නූ න මරෝම ලක්ෂණ,වර්ණය ස  ගෘ  නිර්මාණ ශිල්පය මේතුමකාට මගන මීගමුව අනනයවූ 

නගරයක් වී ඇ . 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

මකාච්චිකමේ නාගරික මක්න්ද්රය, දළුවමකාටුව, කට්ටුව, දළුමපා , මපරියමුල්ල, මකාේපරා  න්දිය ස  ගල්කන්ද  න්දිය යන 

ප්රමේශ සංචාරකයන් සමඟ ප්රමේශය තුළ ඇති මරෝම පාරිසරික අත්දැකීම ප්රවර්ධනය කිරීම,විමශ්ෂ සලකුණු ,පුවරු සංචාරක  ා 

මවරළ උදයානය තුළ කාණු සහි  මගාඩනැගිලි විවිධ ක්රියාකාරකම් වලින් යුත් මර්ඛීය මත්මා උදයාන, පැරණි ලක්ෂණවලින් යුත් 

සාේපු සංකීර්ණ ආගම්, ස  මරෝම සම්ෙන්ධ මකෞතුකාගාර භාවි යන් ප්රවර්ධනය කිරීම, මමම ආරුක්කු මාර්ගය ස  මරෝමානු 

ආකෘතික  ප්රමේශය පරිසරය දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් සිදු මකමර්. මමම මූලික උපාය මාර්ග   ර මගින් මීගමුමවහි 

ආර්ික වර්ධනය වැඩිදියුණු කර “විවිධ ජල පරිසරයන්  ා මුසුවූ ආර්ික වර්ධි   ස්වයංමපෝෂී නගරයක් බිහි කිරීම” යන 

අභිම ාර්ථය යටමත් මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය නගා සිටුවිය යුතුය. එය සිතියම  6.13 මගින්   වදුරටත් නිරුපණය කරයි. 
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සිතියම  6.13. සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම. 
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6.5 තිරසාර ෙරිසර සංවර්ධන උොය මාර්ගික සැලැස්ම - 2021-2030 
 

හැඳින්වීම 

මීගමුව කලපුව  

මීගමුව කලපුව ශ්රී ලංකාමේ වඩාත් සශ්රීක  ා සංමේදී පරිසර පේධතිවලින් එකකි. අත් නගලු ඔය ජලප්රව න මද්රෝණිමේ සිට 

දඩුගම් ඔය ස  ජා ඇල  ර ා  නි පටු මාර්ගයකින් මුහුදු ජලය සමඟ සම්ෙන්ධ වී ඇ . මීගමු කලපුමේ ලවණ ාවය මමෝසම් 

වැසි සමග සම්ෙන්ධ ාවයක් ඇති අ ර, එය ශුනයමේ සිට ආසන්න සාගර ලවණ ාවය දක්වා මවනස්මේ.  එමස්ම නිවර් න 

 ත්වයට අනුව මීගමුව කලපුව මමමසෝ  නිවර් න කලාපයට අයත්මේ. මීගමුව කලපුව ස  එහි මවරළෙඩ පරිසරය ධීවර 

කර්මාන් ය සමඟ සමීප සෙඳ ාවක් පවතී. මත්සය විමශ්ෂ 140, අපෘෂ්ඨවංශීන් 89 ක්, කමඩාලාන විමශ්ෂ 29 ක් ස  මුහුදු 

 ෘණ විමශ්ෂ 7 ක් මමහි වාර් ාවී ඇ . කලපුව ස  යාෙද ගල්පර ප්රමේශය විමශ්ෂමයන් අනුමශ්රෝ ගාමී විමශ්ෂයන්ට රැකවරණ 

ස  මපෝෂණය සපයන ස්ථානකි.  

මමෝය ආශ්රි  සුන්දරත්වය නිසා සංචාරක නිමක් න විශාල ප්රමාණයක් ප්රමේශයට ආකර්ෂණය වී ඇති අ ර මමෝය ආශ්රි   මෙෝට්ටු 

සවාරිය  සංචාරකයින්මේ ප්රධාන ආකර්ෂණයකි. (ඇමුණුම 26)  

ගැටළු සහ ත්ර්ජ්න 

මමම මමෝය ප්රමේශය ප්රධාන වශමයන් මයාදා මගන ඇත්මත් මමෝය ආශ්රි  කටයුතු, ධීවර මෙෝට්ටු නැංගුරම් දැමීම ස  මමෝය 

සංරක්ෂණ කටයුතු සඳ ා (විමශ්ෂමයන් කමඩාලාන දූපත් ප )  භාවි ා කරයි. එහි අවට පරිසරය ප්රධාන වශමයන් ජනාවාස ස  

කර්මාන්  සඳ ා මයාදා ගනී. පසුගිය වසර 50 ක කාලය තුළ විවිධ මිනිස් ක්රියාකාරකම් සඳ ා මමෝය ආශ්රි   ම ක්ටයාර 800 

ක් පමණ මිනිසුන් විසින් මගාඩකර ඇ .  මමෝය ආශ්රි  මනාගැඹුරු වැලි  ලාවන් ම  අනවසර පදිංචිකරුවන් වයාේ  වීම මමෝය 

ආශ්රි  ජල විදයාත්මක  ත්ත්වයට ෙරප ල මලස ෙලපෑම් එල්ල මකාට ඇ . අවිධිමත් ජැටි ස  ධීවර මෙෝට්ටු නැවතීමම් ස්ථාන 

ඉදිකිරීම මේතුමවන් ජලය ගලා යාමම් රටාව  ා අවසාදි   ැන්පත් වීම මවනස් කිරීමට මේතු වී තිමබ්.  

අත් නගලු ඔය ස  එහි ඉ ළ ප්රමේශමේ අවිධිමත් සංවර්ධනය ස  අනවසර මගාඩකිරීම් මේතුමවන් ඇති වූ අවසාධි   ැන්පත් 

වීමමන් මමෝය ප්රමේශය පටු වීමත් එහි ගැඹුර අඩුවීමත් අඛණඩව සිදුමවමින් පවතී. 1980 දශකමේ මුල් භාගමේ සිට අවිධිමත් 

ජැටි ස  මෙෝට්ටු නැවතීමම් ස්ථාන මේතුමවන් කලපුමවහි ජලය ගලායාමම් රටාව මවනස්වී කලපු පතුමල් අවසාදි   ැන්පත්  වීම 

වැඩි වී තිමබ්.  ජලය ඇතුළුවීම ස  පිටවීම අඩුවීමත්, වඩදිය  ා ොදිය නිසි අයුරින් ක්රියාත්මක මනාවීමත් නිසා කලපු ජලමේ 

ගුණාත්මක ෙව  අඩු කරන අ ර, වියළි කාලවලදී ඇල්ගී වර්ග මෙෝවීම මම් මේතුමවන් සිදුමේ. මීට අම රව ධීවර යාත්රාවලින් 

පිටවන ම ල් නිසා ජලය දූෂණය, පුළුල් ධීවර කටයුතු, කමඩාලාන කපා දැමීම ස  ම ත්බිම් ප්රමේශ  අනවසරමයන් අල්ලා 

ගැනීමද සිදුමේ. මම් අයුරින් පවතින  ර්ජන අවම කිරීම සඳ ා  දිසි පියවර ග  යුතුය.  ඒ මේතුමවන්  මමම සංමේදී පරිසර 

පේධතිය තිරසාර මලස සංවර්ධනය කර ආරක්ෂා කිරීම කළ යුතුය. 
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ගයෝජිත් සංරක්ෂෂණ කටයුතු 

1994 වර්ෂමේදී මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් කරන සංරක්ෂණ කළමනාකරණ සැලැස්මට අනුව ඇ ැම් සංරක්ෂණ 

ක්රියාමාර්ග නිර්මේශ මකාට ඇ . මීට අම රව ආර්ික මකාමිසම (ආමයෝජන මණඩලය) ස  මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 

කළමනාකරණ සැලැසුම්  ා ඒ  ා සමාන නිර්මේශ ඉදිරිපත් කර ඇ .  (මූලාශ්රය  : මධයම පරිසර අධිකාරිය - ශ්රී ලංකා ජාතික 

ම ත්බිම් නාමාවලිය - 2006)  

හැමිේටන්ව ඇල 

1802 දී බ්රි ානය ආදායම්  ා වාණිජ කටයුතු නිමයෝජි මයකු වන ගාර්වින්  ැමිල්ටන් ලන්මේසීන් ස  සිං ල රජු විසින් කලින් 

සකසන ලද ඇලට නැමගනහිරින් නව ඇලක් ආරම්භ කරන ලදී.  මමම ඇමළන් අද ස් කමේ ලන්මේසි ඇළ ස  මුතුරාජමවල  

ජලාපව නය සඳ ා නිර්මාණය කරන ලද සමාන් ර ඇළ මාර්ග මාලාවක් සම්ෙන්ධ කිරීමයි. මම් අනුව  ැමිල්ටන් ඇළ උප  

ලැබුමේ ගාර්වින්  ැමිල්ටන්මේ නමින් වන අ ර එය කිමලෝමීටර් 14.5 ක් මකාළඹ සිට මීගමුව දක්වා ගලා ෙසී.( ඇමුණුම 27 ) 

(මූලාශ්රය: මීගමුව ම නගර සභාව සම්පත් සමුදාය - 2016).  

ගමෝරවල 

මමෝරවල (මමා - රා - ව - ල)  ස  මීගමු මවරළ උදයානය සංචාරකයන් අ ර, ඉ ා වැදගත් ස්ථාන මේ. මමම ස්ථානමේ මුහුදු 

පතුමල් වඩාත් ස්වාභාවික මගාඩෙෑමක් මලස ජල ස්නානයට සුදුසු  ස්වරූපමයන් පවතී. අතී මේ මුහුදු කලපුව කුඩා ගමඟන්  

මමම ස්ථානය සම්ෙන්ධ වී තිමබ්. අතී මේදී මමෝර යන නම  දිගු කිමිදුම් මමෝරා මලස විමශ්ෂ මාළු විමශ්ෂයක් මේතුමවන් මමම 

නම පටෙැදී ඇ . මලෝකය පුරා දුර ප්රමේශවල සිට පිහිනා එන මාළුන් ස  මමෝමරකුමේ සිරුරක් මසායා ගැනීම නිසා මමම ප්රමේශය 

ප්රසිේධවී ඇ .  පමුණුගම සිට දූව දක්වා කිමලෝමීටර් 12 ක් පමණ මුහුද දිය නෑම සඳ ා ආරක්ෂි  ප්රමේශයක් වන අ ර, මයෝගය 

මවරළ පිහිටීම නිසා සංචාරක කටයුතු සඳ ා ප සු මේ. (ඇමුණුම 28 ) 

(මූලාශ්රය : මීගමුව ම නගර සභාව සම්පත් සමුදාය - 2016 )  

දර්ශනීය ස්ථාන  

මීගමුව නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මොම ෝ මාර්ග දර්ශනීය ස්ථාන  ර ා ගමන් කරයි. ඒ අනුව මවරළ තීරමේ  ඳුනාගත් දර්ශනීය 

ස්ථාන සංරක්ෂණය කිරීමට මයෝජනා මකමර්. එමස්ම මමම ස්ථානවල දැන්වීම් පුවරු ප්රදර්ශනය කිරීම ස  ප්රමේශමයහි දර්ශනීය 

අලංකාරයට ොධා ඇති වන සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් සීමා කරන අ ර, මමම දර්ශනීයත්වය මගින් වක්ර විමනෝදාස්වාදය ලොමදයි.   

නිසි කළමනාකරණය 

මීගමුව පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම මගින් නිසි කළමනාකණමයන් යුතු නීල රි  විවෘ  ප්රමේශ සංරක්ෂණය කිරීම 

අමේක්ෂා මකමර්. මීගමුමවහි ම ක්ටයාර් 11850.28 ක භූමි ප්රමාණයක ජල මූලාශයන් ස  ම ක්ටයාර් 920.6 ක පමණ 

කමඩාලාන විමශ්ෂ, ම ත්බිම්, විවිධ ගස්, ස   රි  ආවරණයක් පවතී. එය වගුව 6.11 මගින්   වදුරටත් නිරුපණය කරයි. 
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   වගුව 6.11 මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශමේ නීල  රි  බිම් ප්රමේශ 
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 වදුරටත් මීගමුව පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්මමහි ඇල මාර්ග සඳ ා පාරිසරික සංරක්ෂණ පරාසයක්  ඳුන්වාදී ඇති 

අ ර, ඒ සඳ ා 2006 අංක 35 දරණ ඉඩම් මගාඩකිරීමම් ස  සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව (සංමශෝධි ) පනමත් 1 වන වගන්තියට 

අනුව දන්වා ඇ .ඒ අනුව  ැමිල්ටන් ඇල සඳ ාද මමම විධිවිධානය අනුගමනය කර ඇ . එම විධිවිධාන ස  අදාළ මරගුලාසි 

පරිච්මේදය 9 හි දීර්ඝව සාකච්ඡා මකමර්.  

6.5.1. මීගමුව මහ නගරසභා බල ප්රගේශය සඳහා වන ගත්ත් බිේ සැලැස්ම  
මීගමුව නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පවතින ම ත්බිම් ප   පරිදි වර්ගීකරණය කළ  ැකිය. 

i. කමඩාලාන ප්රමේශ 
ii. වගුරු බිම්  
iii. ජල මේ   (මමෝය, මුහුදු  ෘණභූමි, මීගමු කලපුව, මා  ඔය ස  අමනකුත් ජල මාර්ග )   

 
මීගමුව නගර සභා ෙල ප්රමේශමයහි  ම ත්බිම් කලාපීය සැලැස්මමහි අරමුණ වන්මන් , ම ත්බිම් කලාපමේ අ යවශය ගංවතුර 
රැදවුම්  ධාරි ාව ස  අමනකුත් පාරිසරික වාසි පවත්වා ගන්නා අ රතුර, එහි අ යවශය වටිනාකම්, පරිසර පේධතිය ස  අවට 
ජන ාවමේ අවශය ා සැලකිල්ලට ගනිමින්, ම ත්බිම් වල තිරසාර භාවයත්  ආර්ිකමය වටිනාකමත් සපයා දීමයි.  

මීගමුව ම නගර සභා ප්රමේශයන්හි ඇති ම ත් බිම් කලාප 
1. ම ත්බිම් ආරක්ෂණ කලාපය 
2. ම ත්බිම් ස්වාභාවික සංරක්ෂණ කලාපය 

මීගමුව කලපු ප්රමේශයට අයත්  මිරිස්අන්දූව , කමඩාල්ගස්නැලැල්ල, ම උේපල්ලම කැමල් , ෙරවමස්න , මවඩිකන්ද දූප  , 

කාක්කදූමේ අලඹ ම වත් කමඩාල්ග  අලඹ ස  මණඩලගස් අලඹ , කාක්කදූව දැනටමත් වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 

මගින් ප්රකාශයට පත් මකාට ඇති අ ර මමම ප්රමේශ   “ම ත්බිම් ආරක්ෂණ කලාපය ” අයත්මේ.(ගැසට් අංක: 1258/03 - 2002 

ඔක්ම ෝම්ෙර්  14 වැනි සඳුදා).ධජව විවිධත්වමේ වැදගත්කමක් ස  ගංවතුර රඳවා ගැනීමම් ප්රමේශය මලස  දුනා ග   ැකි 

මොම ාමයක් ගැඹුරු වගුරු බිම්,  “ම ත්බිම් ස්වාභාවික සංරක්ෂණ කලාපය” මලස කලාපීකරණයට ලක් කල යුතුය යුතුය. මමම 

කලාපය මසාොද ම ම  පදනම් වූ සංචාරක  ා විමනෝදාස්වාදය සඳ ා විශාල වශමයන් ප සුකම් සපයනු ඇති අ ර ම ෝරාගත් 

ප්රමේශ පාරිසරික  සංචාරක වයාපාරයට සුදුසු විය  ැකි අ ර එම කලාපය තුළ ඇති සම ර ප්රමේශයන්  වියළි කාලගුණික 

 ත්ත්වයන්හිදී ක්රීඩා කල  ැකි උදයාන ම ෝ ක්රීඩා පිටි මලස නම් කළ  ැකිය. එමස්ම ම ත්බිම් වාසස්ථාන සංරක්ෂණය ම ෝ 

ප්රතිස්ථාපනය  කර ඇත්නම් එම ස්ථාන  වික්රමාන්වි  ම ෝ  මත්මා උදයාන සද ා  සුදුසු විය  ැකිය. සිතියම 6.14  මගින්  මිගමුව 

ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ම ත්බිම් කලාපීකරණ සැලැස්ම ස  පරිච්මේදය 08 හි ම ත්බිම් කලාපයන්ට අදාළ අනුම  

භාවි යන්  ස   ම ත්බිම් කලාපයන්ට අයත් මාර්මගෝපමේශ දක්වා ඇ .  

වර්ගය ප්රමේශමේ ප්රමාණය 
ජල මූලාශ්ර 11850.28 
කමඩාලාන 77.11 
ම ත්බිම් 367.76 
විවිධ ගස් වර්ග  113.42 
රෙර්  5.99 
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සිතියම 6.14  මිගමුව ම  නගර ෙල ප්රමේශමේ ම ත්බිම් කලාපීකරණ  සැලැස්ම  

  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021   
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6.5.2 භූදර්ශන කළමනාකරණ සැලැස්ම  
මමම සැලැස්ම මගින් ප්රමේශමේ පවත්නා ස්වභාවික භූදර්ශන ලක්ෂණ සංරක්ෂණය ස  තීේර කිරීම ප්රධානම අරමුණ මේ. එමගින් 

නගරයට පවතින අනනය ාවය ආරක්ෂා කරග   ැකිමේ. 

එයට අම රව පාරිසරික වශමයන් සංරක්ෂණය මපරදැරි කරගත් ක්රමවත් සැලසුම් මගින් විවිධ පරිසර පේධති මං මාවත් ආදිය 

තිරසාර මලස භූදර්ශන සංවර්ධනය මමම සැලැස්ම මගින් අමේක්ෂි ය.                                                                                                                                                                             

මගෝලීය කාලගුණ විපර්යාස සඳ ා අනාග මේ මුහුණ දීමට මීගමුව ම ා නගර සභා  ෙල ප්රමේශමේ  භූදර්ශන සැලසුම ප   

අරමුණු අනුව සැකමසනු ඇ . 

(අ)  නාගරික උෂ්ණත්ව වැඩිවීම, කාෙන් පියසට න වැඩිවීම වායු දුෂණය වැඩිවීම, ජල ගැලීම් වැඩිවීම  වැනි ආපදා 

 ත්ත්වයන් අවම කිරීමට නාගරික වන ග නය වැඩි කිරීම. 

   (ආ) නාගරික ධජව විවිධත්වය වර්ධනය සඳ ා පරිසරයට ආමේණික වූ මේශීය ශාක විවිධත්වයක් සහි ව 

 එක් කිරීම. 

(ඇ ) අවිදින්නන්  වත් දිරිමත් කිරීමට ස  පදිකයන්මේ ආරක්ෂාව සඳ ා මවන්වූ පදික මං තීරු මසවන  ා ආසන 

සහි ව ලොදීම. 

(ඈ) සංමේදී පරිසර පේධතීන් ආරක්ෂා කිරීම ස  ඤාණාන්වි  භාවි යන් (Wise use)  ඳුන්වා දීම මඟින් තිරසර මලස 

පරිසර හි කාමී විමනෝද කටයුතු සඳ ා මයාදා ගැනීම. 

(ඉ)  නාගරික චතුරස්ර, මපාදු උදයාන වැනි අපරවු  ප සුකම් සහි  මනාව සැලසුම් කල විවෘ  භූමි ප්රමේශ ජන ාව 

මවනුමවන් නිර්මාණය. 

   (ඊ) විවිධ උදයාන, මං තීරු, සුදුසු දැන්වීම් පුවරු, විදුලි ආමලෝකය එක් කිරීම මගින් නගරයට අලංකාරයක්, 

 අනනය ාවයක් මමන්ම, ආර්ිකමය සංවර්ධනයක්ද ලොදීම. 
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6.5.3.  ආෙදා අවධානේ අවම කිරීගේ සැලැස්ම  

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය තුල පසුගිය වසරවල  සැලකිය යුතු මලස  වාර් ා වූ ආපදා  ත්ත්වයන්  දුනාග  මනා ැක.. 

2008 වර්ෂය දක්වා ජලගැලීම්   ත්ත්ව වාර් ා වූ නමුත් ජලාපව න පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීමමන් පසු එම  ත්වය අඩු වී ඇ  

.  

2016 ස  2018 වසර වලදී ඇතිවූ සැඩ සුළo  ත්ත්වය මේතුමවන් පවුල් 50 කට අයත් පුේගලයින් 200 කට වැඩි පිරිසක් 

පීඩාවට පත්විය. 

2004 වසමර්දී  ඇතිවූ සුනාමි ෙලපෑමට මීගමුව ම  නගරසභා ෙල ප්රමේශයද   මුහුණ දුන් අ ර වාර් ාග  දත්  වලට අනුව 

පුේගලයින් 13,350 ක් පමණ  පීඩාවට පත් විය (ඇමුණුම අංක 25 )  

6.5.3.1.  ජ්ල ගැලීේ  

උොයමාර්ග  

I. ජල ගැලීම්වලට ලක්වන ප්රමේශවල නිසි ජලාපවා න පේධතියක් ස්ථාපි  කළ යුතු අ ර එය කළමනාකරණ  ා 
අධීක්ෂණ කළ යුතුය. 

II. මදපා ඇල ,  ැමිල්ටන් ඇළ ස  ම  ඔය, මීගමු කලපුමවහි රක්ෂි  ප්රමේශ නිසි පරිදි නඩත්තු කල යුතුය. 
6.5.3.2.  සැඩ සුළo  

උොය මාර්ග  

I. සුළං ආරක්ෂණ ොධක ස්ථාපි  කළ යුතුය (සුළං ොධක සඳ ා ශාක මරෝපණය) 

6.5.3.3.  සුනාමි 

 උොය මාර්ග 

I. ඉඩම්  සංවර්ධනය - මවරළ කලාපමේ සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා මවරල සංරක්ෂණ ස  මවරල සම්පත් කළමනාකරණ  

මදපාර් මම්න්තුමේ අනුමැතිය ලො ග  යුතුය (මධයනය   මුහුදු මට්ටමම් සිට  මීටර් 300 ක් මගාඩබිමට) ස  මීගමුව 

ම  නගර සභා  මවරළ තීරමේ මීටර් 100/200 මවන් කිරීම ස  සංවර්ධන කටයුතු සීමා කිරීම.  

II. මීටර 100/200 අ ර මවන්කිරීම් සඳ ා ජාතික වැදගත්කමක් ඇති සංවර්ධනයන් සඳ ා  මවරල සංරක්ෂණ ස  

මවරල සම්පත් කළමනාකරණ  මදපාර් මම්න්තුමේ උපමේශක කමිටුමවහි අනුමැතිය  ලො ග   ැකිය,. 

III. මීටර් 100/200 ක කලාපයක් තුළ ඇති ඕනෑම මගාඩනැගිල්ලක් සුනාමිමයන් සිදුවන  ානි වළක්වා ගැනීම සඳ ා 

සකස් කරන ලද මාර්මගෝපමේශ සමඟ ඉදිකර ග  යුතුය. 

IV. මවරළෙඩ තීරමේ ස  කලපු ප්රමේශමයහි  කමඩාලාන නැව  සිටුවීම ම ෝ  සංරක්ෂණය කිරීම. 

V. මවරළෙඩ ප්රමේශයට මයෝගය  වෘක්ෂල ාදිය ස්ථාපි  කළ යුතුය. 

VI.  දියකඩනය , ආරුක්කු ෙැමි, මවරළ මපෝෂණය ස  මවරළට ඔබ්මෙන් ඇති  ොධක ආදිය මයාදාමගන මවරල  ආරක්ෂා 

කල යුතුය.  
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6.5.4. ගයෝජිත් ගොදු එළිමහන්ව  විගනෝද කටයුතු පිළිබඳ අවකාශීය සැලැස්ම 2021 -2030  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ පිළිගත් ප්රමිතී මට්ටම්  අනුව මිනිසුන් 1000 ක් සඳ ා ම ක්ටයාර් 1.4  ක් අවම වශමයන් මපාදු 

එළිම න් විමනෝද කටයුතු පිලිෙඳ අවකාශීය සැලැස්ම සැකසීමම්දී මවන් කල යුතු වුවත් පවතින ඉඩම් හිඟ  ාවය නිසා  මීගමුව 

නගර සභා ෙල ප්රමේශයට මමම ප්රමිති මට්ටම ජන ග ණය 1000 කට ම ක්ටයාර් 1 මලස මයාදා මගන ඇ .  මීගමුව ම  නගර 

සභා ෙල ප්රමේශමේ මම්  වන විට ජන ගනය  155,649 ක්  වන අ ර ,  සංවර්ධන සැලැස්ම දත්  විශ්මල්ෂණයන්ට  අනුව 

2030 වසර  වන විට ජනග නය 170992 ක් ෙවට පුමරෝකථනය කර  ඇ . ඒ අනුව 2030 වර්ෂය වන විට මපාදු එළිම න්  

විමනෝද කටයුතු සඳ ා ඉඩම් ම ක්ටයාර 171 ක් අවම වශමයන් මවන්කළ යුතුය.   

6.5.4.1. මීගමු මහනගර සභා බල ප්රගේශගේ ෙවතින ගොදු එළිමහන්ව  විගනෝද කටයුතු ෙහසුකේ  

ඍජු ස  වක්ර විමනෝද ප සුකම් මලස ප්රධාන අංශ මදකක් යටමත් විමනෝද ප සුකම් සලකා ෙලනු ලැමබ්. ඍජු විමනෝද ප සුකම් 

යටමත් ජන ාවට ක්රියාකාරී මලස ස භාගී විය  ැකි ඉඩකඩ ප්රමාණයක් අවශයය. එනම් ,  

I. ක්රීඩා කිරීම  
II. පිහිනීම  
III. දීවීම  
IV. ඇවිදීම  
V. මෙෝට්ටු පැදීම  
VI. සම්ප්රදායික මසුන් ඇල්ලීම ආදිය  දැක්විය  ැකිය. 

 
මීගමුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ඉ   අවශය ාවයන් සපුරා ග   ැකි ස්ථාන ප්රමාණවත් මනාවන අ ර දැනට පවතින  

එම ස්ථාන පිළිෙද විස් ර ප   වගු අංක 6.12 හි , සිතියම් අංක 6.15 හි ස   ඇමුණුම් අංක 23 හි දක්වා ඇ . ප   වගු 

අංක 6.12හි සද න් ම ාරතුරුවලට අනුව මීගමු ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශය තුල ම ක්ටයාර 29.5 ක් මපාදු එළිම න් විමනෝද 

කටයුතු සද ා විවෘ  භුමි මලස පවතින අ ර වර් මාන ජනග නය වන 155,649 සද ා මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු 

ප සුකම් මලස  ම ක්ටයාර් 156 ක් මවන්ව තිබිය යුතුය. නමුත් ඉ   වගුවට අනුව වර් මාන ජනග නයට ප්රමාණවත් මපාදු 

එළිම න් විවෘ  භුමි ප සුකම් මීගමුව ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මනාමැති අ ර දැනට පවතින ස්ථානවලද ප සුකම් 

ප්රමාණවත් මනාමේ. 

 

වගුව 6.12 දැනට පවතින මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු  ප සුකම් සපුරා ග   ැකි ස්ථාන 

 

  

 

 

 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  
 

 උදයානමේ වර්ගය ප්රමාණය (ම ක්ටයාර්) 
1 පවතින ඉ ා කුඩා  උදයාන  0.7 
2 පවතින කුඩා උදයාන 6.0 
3 පවතින ප්රාමේශීය උදයාන 11.4 
4 පවතින ප්රජා උදයාන 8.2 
5 පවතින මවරළ උදයාන 3.2 
6 එකතුව 29.5 
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6.5.4.2. ගයෝජිත් ගොදු එළිමහන්ව විගනෝද කටයුතු පිළිබඳ අවකාෂීය සැලැස්ම  

මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශය තුළ 2030 වසර වන විට ජනග ණය 170,992ක්  මලස පුමරෝකථනය කර  ඇ . ඒ අනුව 

2030 වසර වනවිට මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු සද ා ඉඩම් ම ක්ටයාර 171 ක් මවන් කල යුතුය. මීගමුව ම  නගර සභා 

ෙල ප්රමේශමේ වසර 2030 වනවිට මයෝජි  මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු පිලිෙඳ අවකාශීය සැලැස්ම සද ා වන වැඩිදුර  

විස් ර සිතියම් අංක 6.16 යටමත් ද වගු අංක 6.13 ස   6.14 , ඇමුණුම් අංක 24 මගින් ද දක්වා ඇ . 

වගුව 6.13 .2021  – 2030 සඳ ා මයෝජි  මපාදු එළිම න්  විමනෝද කටයුතු ප සුකම් සපුරා ග   ැකි ස්ථාන 

 

 

 

 

 
 
මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
වගු අංක 6.14 මපාදු එළිම න් ස  විමනෝද කටයුතු ස්ථාන සඳ ා අවසරලත් ක්රියාකාරකම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021 
 
 

අංක උදයානමේ වර්ගය ප්රමාණය (ම ක්ටයාර්) 
1 මයෝජි    කුඩා  උදයාන 3.9 
2 මයෝජි    ප්රාමේශීය උදයාන 8.6 
3 මයෝජි    මවරළ උදයාන 33.5 
4 මයෝජි  මර්ඛිය උදයාන  62.5 
 එකතුව 108.0 
 දැනට පවතින  මපාදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු 29.5 
 සම්ූර්ණ එකතුව 137.5 

අංකය උදයාන වර්ගය ඉඩම් ප්රමාණය අවසරලත් භාවි ය 
1 කුඩා උදයාන ම ක්ටයාර්  0.2 – 1.0 (අක්කර 0.5 – 

2.5) 
• ළමා ක්රීඩාංගන, කුඩා  ෘණ බිම් ක්රීඩා පිටි, 

මර්ඛීය වනාන් ර උදයාන, නිද ස් උදයාන 

2 ප්රාමේශීය 
උදයාන 

ම ක්ටයාර් 1.0 – 3.0 (අක්කර 2.5  - 
7.5) 

• ළමා ක්රීඩාංගනය සමඟ පාපන්දු  ණතීරුවක් 
ස   සැලසුම් මනාකළ   නිද ස් අවකාශයන්  

• ළමා ක්රීඩංගනයක් සහි  විශාල  ෘණභූමි 
ප්රමේශ 

• කුඩා වනාන් ර උදයාන ස  සැලසුම් මනාකළ  
ධාවන පුහුණු ස්ථාන 

• ම ක්ටයාර් 0.25 ක ළමයින් සඳ ාවූ විමශ්ෂ 
ක්රීඩාංගන 

• ම ක්ටයාර 0.25 - අලංකාරවත් උදයාන 
• ම ක්ටයාර 0.5 - විමේකය ස  අධයාපනය 

සඳ ා මවන්වූ ස්වාභාවික ප්රමේශ 3 මවරළ උදයාන ම ක්ටයාර් 79 (අක්කර 195) • අවන් ල් ස  කොනා 
• කුඩා කැබින්  
• සිහිවටන සහි  සාේපු 
• ඇදුම් මාරු කිරීම් ස්ථාන ස  ස්නානය කිරීමම් 

ප සුකම් 
• ළමා උදයාන, මපාලිස් මුරමපාළ,අසුන් ගන්නා 

ස්ථාන 
• කසල රැදවුම්, වතුර මල්, ක්රීඩා උපකරණ 
• මවරළ ආමලෝකකරණය 

 මර්ඛීය උදයාන ම ක්ටයාර් 62.5 (අක්කර 153) • ඇවිදීම, වයායාම කිරීම, ෙයිසිකල් පැදීම, 
ස්වාභාවික මංමපත් 
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6.5.4.3. ගොදු එළිමහන්ව සහ විගනෝද කටයුතු සඳහා ගයෝජිත් උොය මාර්ග  

I. ෙවත්නා උදයාන හා ක්රීඩාපිටි නැවත් සංවර්ධනය කිරීම 
සුදුසුකම්ලත් පුේගලයන්මේ මාර්මගෝපමේශකත්වය යටමත් නිසි භූදර්ශන සැලැස්මකට  අනුව දැනට පවතින උදයාන  ා ක්රීඩාංගන 
ප්රති සංවර්ධනය කළ යුතුය. 

II. ගර්ඛීය උදයාන සංකේෙය ක්රියාත්මක කිරීම 
මා ඔය රක්ෂි  ප්රමේශය,  ැමිල්ටන් ඇල රක්ෂි ය, දඩුගම් ඔය රක්ෂි ය, ජා ඇල ඇල රක්ෂි ය ස  මීගමුව කලපුව රක්ෂි ය 
ආශ්රි  ප්රමේශ  ැකි උපරිමමයන් මර්ඛීය උදයාන මලස සංවර්ධනය කළ යුතුය. එමගින් ප්රමේශමේ නාගරික ගංවතුර උවදුර අවම 
කර ගැනීම ස   ජන ාව අ ර, විමනෝදාත්මක ප සුකම් මෙදා  ැරීම වර්ධනය කිරීම තුලින් රක්ෂි  ප්රමේශවල අනවසර සංවර්ධන 
කටයුතු පාලනය කිරීම.   

III. ජ්ල ගැලීේ රඳවා ගැනීේ සහ වැළැක්ෂීගේ ප්රගේශ 
ප්රමේශමේ ජල ගැලීම් උවදුර සැලකිල්ලට ගනිමින් පවත්නා කලපුව, කමඩාලාන ප්රමේශ, වගුරු බිම්  ජලය රඳවා ගැනීම් ස  
වැළැක්වීම් ප්රමේශ මලස සංරක්ෂණය කළ යුතුය. 

IV. ගවරළ උදයාන සංවර්ධනය 
මීගමුව නගර සභා ප්රමේශමේ පවතින මවරළ ප්රමේශ නිසි භූදර්ශන සැලැස්මක් යටමත් සැලසුම් කළ යුතුය. 

i. මවරළ ක්රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා ම ජන ාවට මවරළට සෘජු දර්ශනීය පැ ැදිලි ප්රමේශයක් 
නිර්මාණය කිරීම. 

ii. මවරල  සංරක්ෂණය  ා මවරල සම්පත් කළමනාකරණ මදපාර්තුමම්න්තුමේ   මවන් කිරීම්වලට අනුව මවරළ තීරමේ 
මසවණ සහි  ගස් කලාපයක් නිර්මාණය කිරීම.   

iii. මපාදු ප සුකම් සැපයීම.  
- ආසන ප සුකම් 
- කසල ෙදුන් 
- මවරළ ආමලෝකමත් කිරීම  

iv. මවරළ තීරය ප්රවර්ධනය   ා එහි අවට ප්රජාව සඳ ා රැකියා උත්පාදනය කිරීමම් අරමුණින් කුඩා කැබින්, සිහිවටන 
විකුණුම් සාේපු ඉදිකිරීම 

v. ඇදුම් මාරුකිරීමම් ස්ථාන ඉදිකිරීම . 
vi. ළමා උදයාන 
vii. මවරළෙඩ පරිසරයට අනුකූලව ම ෝටල්, ආපනශාලා ස  කොනා ඉදිකිරීම. (මුහුදු මවරළ ස  මුහුමේ දර්ශනයට 

ොධාවන අයුරින් ඉදිකිරීම් සිදු මනාකළ යුතුය)  
පිරිසිදු මවරළ උදයානයක් පවත්වාමගන යාම සඳ ා නිසි කාණු පේධතියක් ස  කසල ෙැ ැර කිරීමම් යාන්ත්රණයක් සකස් 
කිරීම. 

V. මාර්ග ගදෙස රුක්ෂ ගරෝෙණය තීර ප්රගේශ ඇති කිරීම  
මපෝරුම ාට  මාර්ගය, ලුවිස් මපමදස මාර්ගය, මුහුදු වීදිය, මර්ගු නිවාස මාර්ගය, මසල්බි  මාර්ගය, පමුණුගම මාර්ගමේ සිට  
කැපුන්මගාඩ  මාර්ගය  දක්වා  රුක් මරෝපණය කළයුතුය.  (වා  ෙංග, ගංසුරිය ,මදාඹ,මූදිල්ල , මැයි මමාර , ඇ ැල , කදුරු, 
මකාමෙෝලීල , අරලිය , වැටමකයියා ,  ක්කඩ වැනි ශාක මම් සද ා  සුදුසු මේ)   
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 6.15. මීගමුව ම  නගර ෙල ප්රමේශමේ පවතින  මපාදු එළිම න් ස  විමනෝද කටයුතු පිළිෙඳ අවකාශීය සැලැස්ම. 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021  

2021-2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිතියම 6.16. මීගමුව ම  නගර ෙල ප්රමේශමේ මයෝජි  මපාදු එළිම න් ස  විමනෝද කටයුතු පිළිෙඳ අවකාශීය සැලැස්ම  

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2021  

  

2021-2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.6 සංස්කෘතික හා ජ්ාතික උරුමයන්ව කළමනාකරණ උොය මාර්ගය 
6.6.1 ජ්ාතික උරුමයන්ව ආශ්රිත් ප්රගේශ 

6.6.1.1. අගුරුකාරමුේල විහාරය - මීගමුව 

මීගමුව ප්රමේශමයහි පිහිටි අගුරුකාරමුල්ල වි ාරය වසර 300 ට වඩා පැරණි වි ාරයකි.  එහි ඇතුළුවීම සඳ ා මකර කටක් 

පවතින අ ර, ඓති ාසික පුස් කාලයක නටඹුන් ඇ .(ඇමුණුම 15 ) අගුරුකාරමුල්ල වි ාරස්ථානය මීගමුමේ ඇති සුන්දර 

ස්ථානයකි.  එහි ඇති බුදුන් ව න්මස්මේ පිළිමය ස  මකර පිවිසුම ඉ ා ප්රසිේධ වන අ ර, ශ  වර්ෂ ගණනාවක් පැරණි බිතු 

සිතුවම් මමහි මසායාග   ැකිය.  මමහි අවුරුදු 300 කට වඩා පැරණි නෂ්ඨාවමශ්ෂ ඇති අ ර, ඒවා පාසි වලින් වැසී ඇ . 

ඉදිරිපස මීටර් 6 ක් උස බුදු පිළිමයක් පවතී. මකර මුඛය  ර ා වි ාරස්ථානයට ගිය විට මකරා විසින් අශ්රේධ ආත්මයන් දුරුකර 

ගැනීමට කටයුතු කරයි. මමම ප්රමේශය විශාල ගස් සහි  විශාල ඉඩක පිහිටා ඇති අ ර, වි ාරස්ථානය මධයමයහි මපාකුණක් 

පවතී. ඓති ාසික ගෘ  නිර්මාණ ශිල්පයට ඇලුම් කරන උරුමයන්  ා පැරණි බිතු සිතුවම් ස  මූර්තිවලට ඇලුම් කරන්නන් ට 

අගුරුකාරමුල්ල වි ාරය යනු අලංකාරවත් ස්ථානයකි. (මූලාශ්රය : මීගමුව ම නගර සභාව - සම්පත් පැතිකඩ 2016) 

6.6.1.2. මීගමුගේ ලන්වගේසි බලගකාටුව 

ලන්මේසීන් විසින් 1646 දී පෘතුගීසීන්මගන් මීගමුව අල්ලාමගන වසර ද යක් තිස්මස් පෘතුගාලය සමඟ සාම ගිවිසුමක් පැවැත් 

විය. මම් කාල සීමාව  තුළ ම නුවර පාලනය කල  රජු විසින් ජාතීන් මදක අ ර ගැටුමක් ඇති කිරීමට උත්සා  දැරීය. එක් 

අවස්ථාවකදී ඔහු මීගමුව ෙලමකාටුව අල්ලාගත් අ ර, ලන්මේසි මස්නාපති ඇේරියන් වැන්ඩර් ස්ූමවල්මේ ප්රධානියා ගාල්ල 

ප්රමේශයට යැවීය. රජු විසින් රාජය පාලනය ලොගත් ද එය ලන්මේසීන් අත්පත් කරගත් අ ර, ඔවුන්මේ සටන දිගටම පැවතිණි. 

විමශ්ෂමයන් කුරුඳු මවළදාම විනාශ කර දැමීම මගින් රජු ලන්මේසීන්ට හිරි ැර කරදර කරන ලදී. ලන්මේසි යටත් විජි  යුගමේ 

පැවති උරුමය 1672 දී ලන්මේසීන් ඉදිකර ඇති ලන්මේසි මකාටුමවහි දක්නට ලැමබ්. අද වන විට ඕලන්ද මකාටුව මීගමුව 

ෙන්ධනාගාරමේ මකාටසක් ෙවට පත්ව ඇ .  (මූලාශ්රය :- මීගමුව ම නගර සභාමේ සම්පත් පැතිකඩ 2016) (ඇමුණුම 16) 

6.6.1.3.මීගමුගේ ශාන්වත් ස්ටීවන්ව ෙේලිය 

18 වන ශ  වර්ෂමේ ශ්රී ලංකාමේ මොම ෝ ජනාවාස ලන්මේසීන්මේ සිට බ්රි ානය යටත් විජි යන් ෙවට පත්වී තිබුණි.  නමුත් 

ම නුවර රාජධානිමේ කඩා වැටීමමන් අනතුරුව 1815 දී මුළු දිවයිනම බ්රි ානයයන්මේ ආධිප යයට යටත් විය.  1845 මේම්ස් 

චැෂ්මන් මකාළඹ ප්රථම බිමෂෝේවරයා විය.  18 වන සියවමස් මීගමුව තුළ පල්ලියක් ඉදිකිරීමට එංගලන්  සභාවට අවශයවූ අ ර, 

1816 දී ඒ සඳ ා සුදුසු ස්ථානයක් ම ෝරා ගැනීමට කටයුතු මකරිණි.  මමම ම ෝරාගත් භූමිය කලින් ලන්මේසි මකාටුව මලස 

 ැදින්මේ.  මකාළඹ බිමෂෝේතුමා ූජක මරජිමනෝල් ස්ටීවන් මකාේස්ටන් විසින් 1876 සැේ ැම්ෙර් මස 23 වන දින පල්ලියක් 

මගාඩනගා ගැනීම සඳ ා රාජය දීමනා පත්රයක් ලොගන්නා ලදී.  මීගමුව පල්ලිමේ භාරකරුවන් වූමේ ම න්රි මෙල්, චාර්ල්ස් 

කාරලන්ෙර්ේ ස   ැරී මමලෝ ෆීේය.  මමම භූමිය රූේ 02 ස  පර්චස් 17 කින් යුක්  මේ.  1877 අග භාගය වන විට පල්ලිමේ 

කටයුතු අවසන් කළ අ ර, එය ඉදිකරන තුරු පල්ලි කටයුතු පවත්වන ලදී.  1979 ජූලි මස 31 දින උත්සවාකාරමයන් විවෘ  

කිරීමම් උත්සවය පැවැත්විණි.  පැරණි යුමරෝපීය වාස්තු විදයාත්මක ධශලීන් උපමයෝගී මකාට මගන මමම පල්ලිය මගාඩනගා 

ඇ .  කුඩා ප්රමාණමේ ගල් කුරුසයක් ඉ ළ උඩුව මල් උළුවල කපා ඇ . පල්ලිය තුළ අභයන් ර අවකාශය අඩි 24 කි. පල්ලිමේ 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

අභයන් ර අවකාශමේ ඉ ා ම ාද ආමලෝකයක් සපයන ජමන්ල රාශියක් ඇ .  මේවස්ථානමේ උතුරු මකාටමස් පසුකාලීනව විවිධ 

නටඹුන් ස  ඝන්ඨාරයක් ඉදිකරන ලදී.(ඇමුණුම 17 ) 

6.6.1.4.මීගමුව ශාන්වත් මරියා ෙේලිය 

ශාන්  මරියා පල්ලිය මීගමුව මධයමේ ේරැන්ේ වීදිමයහි පිහිටා ඇ .  පෘතුගීසීන් මීගමුව ආක්රමණය  සිදු කල කාලය වන විට 

කිතුණු ආගමික ඇදහිල්ල එහි පැවතිණි.  නගරමේ මොම ෝ පල්ලි පැවතීම මේතුමවන් එය පුංචි මරෝමය මලස  ැදින්විණි. 

(ඇමුණුම 18 ) 

මමය 1874 ඉදිකිරීමට ආරම්භ කර ඇති අ ර, දීර්ඝ කාල පර රයකින් පසුව 1922 දී මමහි ඉදිකිරීම් අවසන් කරන ලදී.  මමම 

පල්ලිමේ කලාත්මක ෙව ස  ගෘ  නිර්මාණ ශිල්පය ශ්රී ලංකාමේ පල්ලි කිහිපයකට සමාන වන අ ර,  20 වන ශ වර්ෂමේ මුල් 

අවධිමේ ශ්රී ලංකීය කලාව ස  ගෘ  නිර්මාණ ශිල්පය සමඟ යුමරෝපීය සංස්කෘතිමයහි ඒකාෙේධ ාවයන් මමහි දක්නට ඇ . මමම 

පල්ලිය නව සම්භාවයවාදී ආකාරමේ කණු ස  හිස් බිත්ති වලින් සාදා ඇ .  එහි සිවිලිම මොම ෝ සාත්තුවරයන්මේ කිරිගරුඩ 

රූපවලින් වර්ණාමල්ප කර ඇ . ඉ ළ මට්ටම්වල බිත්තිවල ආගමික සාන් ෘවරුන්මේ මූර්ති සවිකර ඇ .  සිවිලිම ම  ක්රිස්තුස් 

ව න්මස්මේ ජීවි ය පිළිෙඳ අේවිතීය සිදුවීම් ශ්රී ලාංකික මෙෞේධ චිත්ර ශිල්පිමයකු වූ එන්. එස්. මගාඩමාන්න ම  ා විසින් සිතුවම් 

කර ඇ .  පලිල්මයහි මැද මකාටමසහි සිතුවම්වල අලංකාරය “ගිගිරුම් සහි ” මලස විස් ර මේ. මමහි ඇති ූ ජාසනය යුමරෝපමයන් 

ආනයනය කරන ලේදකි.(මූලාශ්රය -මීගමුව ම නගර සභාමේ : සම්පත් පැතිකඩ 2016)  

6.6.1.5.මීගමුව ශාන්වත් ගසබස්තියන්ව ෙේලිය 

මමම පල්ලිය මීගමුමවහි ශාන්  මසෙස්තියන් වීදිමයහි පිහිටා ඇ . මමම පල්ලිය නිර්මාණය කරන ලේමේ මුහුදු වීදිමේ 

ූජකවරමයක වූ ජී. මගාන්නන් ූජකයා විසිනි. 1936 මපෙරවාරි මස 02 දින මකාළඹ අගරදගුරු පියමර් - ගුල්ලුමම් මාර්ක් විසින් 

මුල් ගල  ැබූ නමුත් මුල් අවුරුදු ද මේදී එහි ඉදිකිරීම් සිදු මනාවුණි.  කම ෝලිකයන් ෙහු රයක් වාසය කරන මමම කලාපමේ 

වැඩි වන කම ෝලිකයන් සංඛයාව සඳ ා පවතින කුඩා පල්ලිමේ ප්රතිස්ථාපනයක් මලස මමය ඉදිවිය.  මමය පැරණි යුමරෝපීය ක්රමය 

 ා ප්රංශමේ රිම්ස් ප්රධාන මේවස්ථානමේ ආභාෂය සමඟ ඉදිමකාට ඇ . මමම පල්ලිමයහි මසවනැල්ල මීගමුව කලපුව තුළ දැකිය 

 ැකිය. කම ෝලික පල්ලි ඉති ාසමේ වීරමයකු මලස සලකන ශාන්  මසෙස්තියන් මවනුමවන් මමම පල්ලිය ඉදිකළ අ ර, මමය ශ්රී 

ලංකාමේ ප්රධාන පල්ලි අතුරින් එකකි.  ඔහු විමශ්ෂමයන් සමරනු ලෙන්මන්  ජනවාරි මාසමයහි මමහි “ශාන්  මසෙස්තියන්” 

මංගලයය නමින් උත්සවයක් පැවැත්මේ. 1950 ට මපර මසෙස්තියන්මේ ජීවි ය ගැන විස් ර කරන ලද මටලි නායයයක් මමහිදී 

භාවි  කරයි.  සිං ලමේ නාටයක් වන “රජ තුන් කට්ටුව” නාටය නත් ල් සමමේදී මමහි පැවැත්මේ.  ශාන්  මසෙස්තියන් කැප 

කිරීම සඳ ා ශාන්  මසෙස්තියන් මංගලය මමම මේවස්ථානමේදී ජනවාරි 20 වන දින වාර්ෂිකව පැවැත්මේ. මමම අවස්ථාව සඳ ා 

පල්ලිය පරිශ්රමේ සැරසූ මකාඩියක් ඔසවා ඇ . මමහි මපර ැර සංවිධානය කරන අ ර, එහිදී දුේපත් ජන ාවට ආ ාර ලොමදයි.  

(මූලාශ්රය - මීගමුව ම නගර සභාව - සම්පත් පැතිකඩ 2016) (ඇමුණුම 19) 
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6.6.1.6. මීගමුව ශ්රී සිතී  විනයාගර් විහාරය  

මමම වි ාරස්ථානය මදවියන්මේ විජාතිකයන් සඳ ා මවන්වී ඇ . මමහි ගජ ලක්ෂ්මී, ක රගම මදවියන්, නාග මදවියන් ස   එහි 

විේලවය සහි  රූප දක්නට ඇ .  මමහි ප්රධාන වාර්ෂික මංගලයය අමගෝස්තු මාසමේ පැවැත්මේ. මමම දිනය මදවියන්මේ උපන් 

දිනය මනාම ාත් හිරු ෙැස යන දිනය මලස  ඳුන්වයි.  මමම උත්සවය දින 09 ක් පුරා පවත්වන අ ර, එහි මපර ැර 10 වන 

දිනමේ සැමමර්.  එය ම මරයි මලස  ඳුන්වයි.  මේව මාළිගමේ ආරම්භය ඈ  අතී මේ සිට පැමිමණන අ ර, වර් මාන ම ාරතුරු 

අනුව එය 1754 සිදුවීමක් මලස සැලමක්.(මූලාශ්රය : මීගමුව ම නගර සභාව - සම්පත් පැතිකඩ - 2016) (ඇමුණුම 20) 

මීගමුව නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ අමනකුත් ආගමික ස්ථාන, පුරාවිදයා මගාඩනැගිලි  ා ජාතික උරුමයන් පිළිෙද වැදගත් ස්ථාන, 

කමඩාල්කැමල්, මීගමුව, පරණ ෙැටරි ගෙඩාව, පැරණි ඕක් ගස, මමම ෝදිස්  පල්ලිය, ශාන්  ොෙරා පල්ලිය, පැරණි  ානායම, 

නව  ානායම, සියලු සංස්කෘතික උරුම  ා මගාඩනැගිලි සංරක්ෂණය කළයුතු අ ර, පැරණි  ානායම්  ා නව  ානායමම් 

ප සුකම් ලොමදමින් මේශීය ස  විමේශිකයන් සඳ ා සංවර්ධනය කළ යුතුය. 

(මූලාශ්රය - මීගමුව ම නගර සභාව - සම්පත් පැතිකඩ - 2016) (මපෞරාණික ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමම් ලැයිස්තුව - 2012.12.12 - 

පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව)  

උොයමාර්ග  

I. සංස්කෘතික  ා පුරාවිදයාත්මක වශමයන් වැදගත් වන ස්ථන පුරාවිදයාත්මක  ක්රමමේදයන්ට අනුව සංරක්ෂණය කිරීම. 

II. සංරක්ෂණය කරන ලද ස්ථාන නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීම.  

III. මමම ස්ථාන වල ඓති ාසික  ා සංස්කෘතික පුරාවිදයාත්මක වටිනාකම්  පිළිෙඳව දැනුවත් භාවයක් ඇතිකිරීම ස  

මේශීය විමේශීය සංචාරක  වැඩසට න් ප්රවර්ධනය  කිරීම තුලින් ප්රමේශමේ ජන ාවට ආර්ිකමය වශමයන් 

දායකත්වයක් ලො ගැනීමට කටයුතු කිරීම.  
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6.7 ක්රියාත්මක කිරීගේ උොය මාර්ගය  
 

 “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය”  යන මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්මම් දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම මමම අරමුණු 

ක්රියාත්මක කිරීමම් උපාය මාර්ගමේ අරමුණයි. සැලසුම් කිරීමම් අරමුණු, සංකල්ප, සමාජීය පාරිසරික ප්රතිලාභ  ා වයාපෘති  පිරිවැය 

අනුව මමම වයාපෘති සඳ ා ප්රමුඛත්වය ලොමදයි.අදාළ ක්රියාකාරී වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම සඳ ා ප්රධාන ආය න මමම ක්රියාවලිය 

තුළ ක්රියාත්මක වන අ ර, මපෞේගලික අංශය, රාජය අංශය, මපෞේගලික අංශමේ  ා මපාදු  වුල්කාරීත්වය යටමත් මමම උපාය 

මාර්ගික වයාපෘති  ක්රියාත්මක කරයි. 

උොයමාර්ගික සැලසුේ වයාෙෘති  
 

“නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය “යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට සඳ ා ප්රධාන  සැලසුම්   උපාය මාර්ගික වයාපෘති  
කිහිපයක්   ඳුනාමගන තිමබ්. 
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6.7.1.1   සරක්ෂුකන්වද මධයම ගවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාොතිය, දර්ශන නැරඹුේ තීරය  
සංවර්ධනය කිරීගේ උොය මාර්ගය මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  
ප්රාමේශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාශය  

මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය  මීගමුව 

මායිම් සිමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

   ✓  
ප්රවේශය මීගමුව- පමුණුගම පාර 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක්  ✓  වැඩිදියුණු 

කිරීම 

 වයාේතිය  ඉඩම් 

සංවර්ධනය 

පමණි  

 

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

      ✓  

ෙයාපෘතිවේ නම  සරක්කුකන්ද මධයම මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 
සරක්කුකන්ද මධයම මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 
දර්ශන නැරඹුම් තීරය  සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම  

පිහිටීම්  සිතියම  

කුඩා මවරල 
උදයානය සඳ ා 
වන ඉඩම 



 

112 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ෙයාපෘතිවේ 

තාර්කිකත්ෙය  

 

මීගමුව නගරය, ශ්රී ලංකාමේ ගම්ප  දිස්ික්කමේ, ෙස්නාහිර පළාමත් ෙටහිර මවරළ තීරය තුළ මීගමුව ම නගර සභා ෙල 
ප්රමේශය තුළ පිහිටා ඇ .  ශ්රී ලංකාමේ වාණිජ අගනුවර වන මකාළම නගරයට කිමලෝ මීටර් 35 ක් දුරින් ස  කටුනායක 
ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ම ාටුපලින් ස  නිද ස් මවළඳ කලාපමයන් කිමලෝමීටර් 7 ක් දුරින් පිහිටා ඇ .ජාතික 
සන්දර්භය තුළ මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය උප නගරයක් වන අ ර, මීගමුව ප්රමේශය පළාම හි ප්රධාන ආර්ික නගරයක් 
මලස දැක්විය  ැකිය. එහිදී ආර්ිකමයන් 45% ක් ධිවර කර්මාන් යද, 35% ක් සංචාරක වයාපාරයද, ආර්ිකමයන් 20% 
ක් වාණිජ  ා මවනත් මස්වා ම  පදනම් මේ.  එමස්ම ගම්ප  ප්රධාන දුම්රිය මාර්ග ස  මාර්ග පේධතිය එක්ව ප්රධාන 
වාණිජ, ප්රවා න මධයස්ථාන, අධයාපන ස  මසෞඛය ප සුකම් සැපයුම් කරුමවකු මලස මීගමුව කටයුතු කරයි.  80% ක් 
පමණ කැපී මපමනන කම ෝලික ජන ප්රතිශ යක් මීගමුව තුළ වාසය කරන අ ර, එය විමශ්ෂ සංස්කෘතික සැමරීම්, 
නාගරික උත්සව මගින් සජීවි නගරයක් ෙවට පවත්වා ගැනීම සඳ ා දායක මේ. ඉ   සඳ න් කරුණුවලට සමගාමීම 
මීගමුව 2021-2030 කාලය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක  යක් සහි ව “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය “ 
යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්.  මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි ප්රධාන උපාය මාර්ගයන් 
  රක් වන නැරඹුම් ජැටිය, කලපුව, ආරුක්කු ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශ ඇතුලත් වන සැලැස්මක් වන අ ර එමගින්  
සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය දියුණු කිරීම අරමුණු කරයි. මුහුදු මවරළ තීරමේ විවිධාකාර අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීම 
දර්ශන නැරඹුම් තීරය  උපාය මාර්ග යටමත් මයෝජනා  කර ඇති අ ර, සරක්කුකන්ද මධයම මවරළ උදයානය සංවර්ධන 
වයාපෘතිය  දර්ශන නැරඹුම් තීරය උපාය මාර්ගයට අයත් ක්රියාකාරී වයාපෘති වලින් එකක් වන අ ර එය   මීගමුමේ  
සංචාරකයන් ස  පුේගලයන් මේ විමනෝදය  සඳ ා ඉඩකඩ මවන් කරනු ලෙයි. 

ෙයාපෘතිවේ අරමුණු 
මධයම  මවරළ උදයානයක්  ා ඊට සම්ෙන්ධ ක්රියාකාරකම් ස  ප්රමේශ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම මගින් මීගමුව  ප්රමේශයට 

පැමිමණන නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම. 

ෙයාපෘති විස්තතර 

 

ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 

(1>වසර) 

 මධය  

කාලීනව 

(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන (3 

වසර) 

✓  මුළු 

ඇස් මම්න්තුග

  පිරිවැය 

රු. මිලියන 200 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ා භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචකයන් 

 

 

✓ විමනෝදාස්වාදක අවකාශයන් සහි  මවරළ උදයාන සංවර්ධනය කිරීම 

✓ මවරළ ප්රමේශය භූමි අලංකරණය කිරීම  
✓ පදික මේදිකා 
✓ ආසන ස  ගෘ  භාණඩ 
✓ ආපනශාලා ස  අවන් ල් සංවර්ධනය කිරීම 

✓ වැසිකිලි සංවර්ධනය 

✓ විමේක කාමර සංවර්ධනය කිරීම 

✓ ආමලෝකකරණය ස  අමනකුත් යටි ල ප සුකම් සැපයීම. 

ෙයාපෘති විස්තතර 

 

මමම ඉඩම / වැලි තීරමයහි අක්කර 12.8 ක් වන ඉඩම් ප්රමාණයක් මධයම මවරළ උදයානයක්  ා ඒ ආශ්රි  ප සුකම් සමඟ 
සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය. . මමම මවරළ තීරමේ දිනප ා නරඹන්නන් ස  සංචාරයකයන් 10,000 ක් පමණ  මමම 
වයාපෘතිය මගින් මස්වා සපයා ගන්නා අ ර, විමේකය ස  ක්රීඩා කිරීමට මුහුදු මවරළ පරිසරයට පැමිමණන්නන්ට මමම 
වයාපෘතිය මස්වා සපයයි. මමම මවරළ උදයාන සද ා ජල ප සුකම් සැපයීම, වැසි උදයාන, සංචාරක ම ාරතුරු මධයස්ථාන, 
නීල  රි  ව ළ උදයාන, මභෝජනාගාර ස  ආසන ස  ගෘ  භාණඩ, පාරගමය පදික මේදිකා, මපාදු සිේධීන්, අේව  ැපීමම් 
ස්ථාන ආදිය යන ප සුකම් සැපමේ.මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   සඳ න් ප්රතිලාභ සැලමස්. 
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• ම ජනයා  ට විමනෝදජනක අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම. 
• නාන ස්ථාන ලො දීම. 
• අසුන් ගන්නා ප්රමේශ සහි  භූමි අලංකාරණය කිරීම. 
• ප්රධාන මාර්ගමයන් / මංසන්ධිමයන් මවරළ උදයානය සඳ ා ප්රමේශයක් ලො දීම. 
•  මවරළ උදයානයට  පැමිමණන ම ජන ාවට දර්ශන මේදිකාවක් ලො දීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පිරිසැලසුම් 

සැලැස්තම 

 

 

 

 

 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු 
කිරීම 

මීගමුව ම නගර සභාව විසින් සරක්කු කන්ද  මවරළ උදයානය ඉදිකිරීමමන් පසුව එය ක්රියාත්මක කිරීම ස  නඩත්තු 
කිරීම, මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමයහි අධීක්ෂණය යටමත් සිදුමේ. 
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6.7.1.2 මීගමුව සංචාරක සහ ධීවර කර්මාන්වත් සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව දර්ශන නැරඹුේ තීරය  
සංවර්ධනය කිරීගේ උොය මාර්ගය යටගත් ත්ලාගේන ුඩා ගවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

 ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම   ලාමේන කුඩා මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

 ලාමේන කුඩා මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 
දර්ශන නැරඹුම් තීරය සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය  
මීගමුව සංචාරක ස  ධීවර කර්මාන්  සංවර්ධන සැලැස්ම   

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාශය 

මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම්සිමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

   ✓  

ප්රවේශය මීගමුව - පමුණුගම පාර 

 

පිහිටීම්  සිතියම    
  
  
  
 
 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදි කිරීමක්  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණි  

 

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුව 2021-2030කලාපය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක  යක් සහි ව“නීල  රි   ලමයන් නැමගන පුංචි මරෝමය ”  
යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්.  මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි ප්රධාන උපාය මාර්ගයන් 
  රක් වන නැරඹුම් ජැටිය, කලපුව, ආරුක්කු ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශ ඇතුලත් වන සැලැස්මක් වන අ ර 
එමගින්  සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය දියුණු කිරීම, මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි අරමුණයි.මුහුදු 
මවරළ තීරමේ විවිධාකාර අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීම,  නැරඹුම් ජැටිය  සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ග යටමත් මයෝජනා  
කර ඇති අ ර,  ලාමේන කුඩා මවරළ උදයාන සංවර්ධන කිරීමම් වයාපෘතිය නැරඹුම් ජැටි උපාය මාර්ගයට අයත් ක්රියාකාරී 
වයාපෘති  වලින් එකක් වන අ ර එය   මීගමුමේ  සංචාරකයන් ස  පුේගලයන් මේ විමනෝදය  සඳ ා ඉඩකඩ මවන් කරනු 
ලෙයි.  

ුඩා ගවරල 
උදයානය සඳහා 
වන ඉඩම 
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ෙයාපෘතිවේ අරමුණු 
ක්රියාකාරී  මවරළ තීරුවක් නිර්මාණය කිරීම  ා මීගමුවට වැඩි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම 
විමනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකම්  සඳ ා ඉඩකඩ සැපයීම 

ෙයාපෘති විස්තතර 

ෙයාපෘති කාලය මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු 
කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග
  පිරිවැය 

රු. මිලියන 100 

මූලය ප්රතිපාද්යන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය  

සංරචකයන් 

 

✓ විමනෝදාත්මක ස්ථාන සමඟ මවරළ උදයාන සංවර්ධනය කිරීම. 

✓ ෙයිසිකල් මංතීරු සමඟ මවරළෙඩ ප්රමේශ සංවර්ධනය කිරීම. 
✓ කොනා සංවර්ධනය කිරීම. 
✓ ක්රීඩා ප්රමේශ ස  ඇවිදීමම් මංතීරු සංවර්ධනය කිරීම. 
✓ මීටර් 3 ක් පළල මීටර් 200 ක් දිග නව පිවිසුම් මාර්ගයන් සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙයාපෘති විස්තතර 

 

මයෝජි  මමම ඉඩම / වැලි සහි  මවරළ තීරය අක්කර 4 ක් වන ඉඩම් ප්රමාණමයහි මමම  ලාමේන කුඩා මවරළ 
උදයානය ඒ ආශ්රි  ප සුකම් ස  ප්රමේශ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය. මමම වයාපෘතිය මගින් දිනප ා 
පැමිමණන මේශීය  ා විමේශීය අමුත් න් 10000 ක් පමණ ආකර්ෂණය කර ගන්නා අ ර ඔවුන්  මවරළ පරිසරය තුළ 
විමේකීව  ා ක්රීඩා කිරීමට අමේක්ෂා කරයි. මමම මවරළ උදයානය ආශ්රි ව ෙයිසිකල් මංතීරු, කොනා, ඇවිදීමම් මංතීරු, 
ක්රීඩා ප්රමේශ වැනි ප සුකම් සැපමේ. එමස්ම  ලාමේන කුඩා මවරළ උදයානයට පිවිසීම සඳ ා මයෝජි  මාර්ගය මීටර් 3 
ක් දක්වා පුළුල් කිරීම  ා දිග 120 ක්  දක්වා සංවර්ධනයට මයෝජි ය. 
මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   ප්රතිලාභ සැලමස්. 
- ම ජන ාවට විමනෝදය සඳ ා අවකාශයන් නිර්මාණය කිරීම. 
- ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් සඳ ා අවශය ඉඩකඩ සැපයීම. 
- ෙයිසිකල් මංතීරු සහි  මාර්ග භූමි අලංකරණය කිරීම. 
- අමුත් න් සඳ ා කොනා ප සුකම් සැලසීම. 

පිරිසැලසුම්   
සැලැස්තම 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම සහ 
නඩත්තු කිරිම. 

මීගමුව ම නගර සභාව විසින්  ලාමේන කුඩා මවරළ උදයානය ඉදිකිරීමමන් පසු මවරළ සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුව ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධීක්ෂණය යටමත් නඩත්තු කටයුතු සිදුකරයි.එමස්ම මයෝජි  
නව පිවිසුම් මාර්ගය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නඩත්තු මකමර් 
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6.7.1.3 මීගමුව සංචාරක හා ධීවර කර්මාන්වත් සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව දර්ශන නැරඹුේ තීරය 

සංවර්ධනය කිරීගේ උොය මාර්ගය යටගත් ගමෝරවල ුඩා ගවරළ උදයානය සහ ප්රගේශ මාර්ගය 
පුළුේ කිරීගේ වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  මමෝරවල කුඩා මවරළ උදයානය ස  ප්රමේශ මාර්ගය පුළුල් කිරීමම් වයාපෘතිය 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

නැරඹුම් ජැටිය සංවර්ධනය උපාය මාර්ගය යටමත් 
මමෝරවල කුඩා මවරළ උදයානය ස  ප්රමේශ මාර්ගය පුළුල් කිරීමම් වයාපෘතිය 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන්  සංවර්ධන සැලැස්ම  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව 
ඉදිකිරීමක් 

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුව නගරය, ශ්රී ලංකාමේ ගම්ප  දිස්ික්කමේ, ෙස්නාහිර පළාමත් ෙටහිර මවරළ තීරය තුළ මීගමුව ම නගර 
සභා ෙල ප්රමේශය තුළ පිහිටා ඇ .  ශ්රී ලංකාමේ වාණිජ අගනුවර වන මකාළම නගරයට කිමලෝ මීටර් 35 ක් දුරින් 
ස  කටුනායක ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ම ාටුපලින් ස  නිද ස් මවළඳ කලාපමයන් කිමලෝමීටර් 7 ක් 
දුරින් පිහිටා ඇ .  ජාතික සන්දර්භය තුළ මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය උප නගරයක් වන අ ර, මීගමුව ප්රමේශය 
පළාම හි ප්රධාන ආර්ික නගරයක් මලස දැක්විය  ැකිය.  එහිදී ආර්ිකමයන් 45% ක් ධිවර කර්මාන් යද, 35% 
ක් සංචාරක වයාපාරයද, ආර්ිකමයන් 20% ක් වාණිජ  ා මවනත් මස්වා ම  පදනම් මේ.  එමස්ම ගම්ප  ප්රධාන 
දුම්රිය මාර්ග ස  මාර්ග පේධතිය එක්ව ප්රධාන වාණිජ, ප්රවා න මධයස්ථාන, අධයාපන ස  මසෞඛය ප සුකම් 
සැපයුම් කරුමවකු මලස මීගමුව කටයුතු කරයි.  80% ක් පමණ කැපී මපමනන කම ෝලික ජන ප්රතිශ යක් මීගමුව 
තුළ වාසය කරන අ ර, එය විමශ්ෂ සංස්කෘතික සැමරීම්, නාගරික උත්සව මගින් සජීවි නගරයක් ෙවට පවත්වා 
ගැනීම සඳ ා දායක මේ. ඉ   සඳ න් කරුණුවලට සමගාමීම මීගමුව 2021-2030 කාලය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  
සංරචක  යක් සහි ව “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය” යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා 
මකර්.මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි ප්රධාන උපාය මාර්ගයන්   රක් වන දර්ශණ මැදිරිය, කලපුව, 
ආරුක්කු ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශය ඇතුලත් වන සැලැස්මක් වන අ ර එමගින්  සංචාරක  ා ධීවර 
කර්මාන් ය දියුණු කිරීම අරමුණු කරයි.මුහුදු මවරළ තීරමේ විවිධාකාර අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීම නැරඹුම් ජැටිය 
සංවර්ධනය උපාය මාර්ගය යටමත් මයෝජනා  කර ඇති අ ර, මමෝරවල සුළු  මවරළ උදයාන  සංවර්ධන  වයාපෘතිය 
දර්ශන තීර උපාය මාර්ගයට අයත් ක්රියාකාරී වයාපෘති  වලින් එකක් වන අ ර එය   මීගමුමේ  සංචාරකයන් ස  
පුේගලයන් මේ විමනෝදය  සඳ ා ඉඩකඩ මවන් කරනු ලෙයි. 

ෙයාපෘතිවේ අරමුණු ක්රියාකාරී  මවරළ තීරුවක් නිර්මාණය කිරීම  ා මීගමුවට වැඩි සංචාරකයින් ප්රමාණයක්  ආකර්ෂණය කර ගැනීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  
ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන 

ආය නය 
මීගමුව 

මායිම්සිමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 
✓     

ප්රවේශය මීගමුව - පමුණුගම පාර 
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ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි 
කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 100 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචකය 

 

✓ විවෘ  අවකාශයන් සහි  මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීම 
✓ ෙයිසිකල් මංතීරු සමඟ මවරළෙඩ ප්රමේශ සංවර්ධනය කිරීම. 
✓ කොනා සංවර්ධනය කිරීම.  
✓ ක්රීඩා ප්රමේශ ස  ඇවිදීමම් මංතීරු සංවර්ධනය කිරීම. 
✓ මීටර් 3 ක් පළල මීටර් 200 ක් දිග නව පිවිසුම් මාර්ගයන් සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මයෝජි  මමම ඉඩම / වැලි සහි  මවරළ තීරය අක්කර 2 ක් වන ඉඩම් ප්රමාණමයහි මමම මමාරවල මවරළ උදයානය 
ස  ඒආශ්රි  ප සුකම් ස  ප්රමේශ මාර්ග දියුණු කිරීම ස  නැරඹුම් ජැටිය සංවර්ධනය සඳ ා මයෝජි ය.  මමම 
වයාපෘතිය මගින් මවරළ පරිසරය  ර ා විමේකයක් ලො ගැනීමට ෙලාමපාමරාත්තු වන මේශීය විමේශීය සංචාරකයන් 
අරමුණු මකාට ඇ .මමම උදයානය තුළ, උදයාන ආශ්රි  විවෘ  ප සුකම් සහි  අවන් ල්, ආසන ප සුකම්, දිය 
නෑමම් ස්ථාන ඇතිකරයි.  එමස්ම පිටිපන මාර්ගය මීටර් 3 ක් දක්වා පුළුල් කිරීමට මයෝජි  අ ර, එමගින් මවරළ 
උදයානයට පිවිසුම් ලොමදයි. එමස්ම පිටිපන මංසන්ධිමේ සිට උදයානය දක්වා මීටර් 3 ක් පළල දැවමය නැරඹුම් ජැටිය 
සංවර්ධනය නිර්මාණය කරන අ ර එමගින් මවරළ උදයානයට පැමිමණන සංචාරකයන්ට කලපු තීරමේ ඉදිරිපස 
ප්රමේශමේ සිට අවට දර්ශනය දර්ශනීය මලස ප්රදර්ශනය මේ.   
මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   ප්රතිලාභ සැලමස්: 

• විවෘ  අවකාශ සහි  විමනෝදාස්වාද උදයාන සංවර්ධනය කිරීම. 
• දිය නෑමම් ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම. 
• ආසන ප සුකම් ස  භූමි අලංකරණ කටයුතු සැපයීම. 
• ප්රධාන මාර්ගමයන් / මංසන්ධිමයන් මවරළ උදයානය සඳ ා ප්රමේශය ලොදීම. 
• මවරළ උදයානයට පැමිමණන ම ජන ාවට නැරඹීම සඳ ා නැරඹුම් ජැටියක්  සැපයීම. 

 

 
 
පිරිසැලසුම් සැලැස්තම 
 
 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ නඩත්තු 
කිරීම 
 

මමෝරවල  සුළු  මවරළ උදයානය නඩත්තු කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ස  මවරළ සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුමේ අධීක්ෂණය යටමත් මීගමුව ම නගර සභාව විසින් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරයි. එමස්ම මාර්ග 
වැඩිදියුණු කිරීම ස  දර්ශන මැදිරිය නඩත්තු කිරීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස  මීගමුව ම නගර සභාව විසින් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධීක්ෂණය යටමත් සිදුමකමර්. 



 

118 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.7.1.4  මීගමුව සංචාරක හා ධීවර කර්මාන්වත්ය සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව දර්ශන නැරඹුේ තීරය 
සංවර්ධනය කිරීගේ උොය මාර්ගය  යටගත් දූව ුඩා ගවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීගේ 
වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  දූව කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 
දූව කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 

දර්ශන නැරඹුම් තීරය සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය  
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය සංවර්ධන සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය  මීගමුව පලාත් පාලන 
ආය නය  

මීගමුව 

මායිම් සිමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

✓     
ප්රවේශය මීගමුව - පමුණුගම පාර 

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  
ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදි කිරීමක්  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය 

පමණි  
 

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

      ✓  

දූවකුඩා මවරල 
උදයානය සඳ ා 
වන ඉඩම 
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ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුව 2021-2030 කලාපය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක  යක් සහි ව “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය” 
 යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්.  මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි ප්රධාන උපාය මාර්ගයන් 
  රක් වන නැරඹුම් ජැටිය, කලපුව, ආරුක්කු ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශ ඇතුලත් වන සැලැස්මක් වන අ ර එමගින්  
සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය දියුණු කිරීම, මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි අරමුණයි.මුහුදු මවරළ තීරමේ 
විවිධාකාර අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීම,නැරඹුම් ජැටිය  සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ග යටමත් මයෝජනා  කර ඇති අ ර, 
දූව කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධන වයාපෘතිය නැරඹුම් ජැටි උපාය මාර්ගයට අයත් ක්රියාකාරී වයාපෘති  වලින් එකක් වන 
අ ර එය   මීගමුමේ  සංචාරකයන් ස  පුේගලයන් මේ විමනෝදය  සඳ ා ඉඩකඩ මවන් කරනු ලෙයි. 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

ක්රියාකාරී  මවරළ මපමදසක්  සමග මීගමුවට පැමිමණන සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම 

ෙයාපෘති විස්තතර  
ෙයාපෘති කාලය මකටි කාලීන 

(1>වසර) 
 මධය  කාලීනව 

(1-3 වසර) 
 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 
 

✓  මුළු ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 
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මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචකය 

 

විමනෝදාස්වාදක අවකාශයන් සහි  මවරළ උදයාන සංවර්ධනය කිරීම  

මපාදු කටයුතු සඳ ා අවකාශයක් ලොදීම 

ආසන ස  ගෘ  භාණඩ සහි ව භූමි අලංකරණය කිරීම 

කොනා සංවර්ධනය 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මයෝජි  මමම ඉඩම / වැලි සහි  මවරළ තීරය අක්කර 1.2 ක්  ා ඉඩම් ප්රමාණමයහි මමම දූව කුඩා මවරළ උදයානය ස  ඒ 
ආශ්රිග ප සුකම් දියුණු කිරීම සඳ ා මයෝජනා කර ඇති අ ර, මමම වයාපෘතිය මගින් මවරළ පරිසරය  ර ා විමේකයක් 
ලොගැනීමට අමේක්ෂා කරන මේශීය, විමේශීය සංචාරකයන්ට ප සුකම් සැපයීම අරමුණු මකාටමගන ඇ .  ඒ යටමත් මවරළ 
උදයාන ආශ්රි  ප සුකම්, අසුන් ගන්නා ස්ථාන ස  ආසන ප සුකම් , මභෝජනාගාර ස  ආපනශාලා, කොනා ස  විවෘ  
භූමි සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   ප්රතිලාභ සලසාග   ැකිය. 

• ම ජන ාවට විමනෝදය සඳ ා අවකාශයන් නිර්මාණය කිරීම. 
• මපාදු කටයුතු සද ා අවකාශය සැලසීම. 
• අසුන්ගන්නා ආසන ස   ගෘ  භාණඩ සහි ව ප්රමේශය භූමි අලංකරණය කිරීම. 
• ම ජන ාව සඳ ා ආ ාරපාන ලොගැනීම සඳ ා ආපනශාලා ස  අවන් ල් ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීම. 
• අමුත් න් සඳ ා කොනා ලොදීම. 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 

දූව කුඩා මවරළ උදයානය නඩත්තු කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ස  මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 
යටමත් මීගමුව ම නගර සභාව විසින් සිදු කරයි. 
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6.7.1.5   මීගමුව සංචාරක හා ධීවර කර්මාන්වත්ය සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව ආරුක්ෂු ප්රගේශය සහ 
ගරෝමාණු ආකෘතික ප්රගේශ දියුණු කිරීගේ උොය මාර්ගය යටගත් නාගරික මංසන්වධි වැඩිදියුණු කිරීගේ 
වයාෙෘතිය. 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  නාගරික මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

නාගරික මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය  

ආරුක්කු ප්රමේශය ස  මරෝම වා ාවරනය සහි  ප්රමේශ දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් 

මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය සංවර්ධන සැලැස්ම 
ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය  මීගමුව 

මායිම්සිමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

    

ප්රවේශය මීගමුව - පුත් ලම මාර්ගය 

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  
ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදි 

කිරීමක් 
 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය 

පමණි  
 

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

      ✓  

මයෝජි  මංසන්ධි  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුව නගරය, ශ්රී ලංකාමේ ගම්ප  දිස්ික්කමේ, ෙස්නාහිර පළාමත් ෙටහිර මවරළ තීරය තුළ මීගමුව ම නගර 
සභා ෙල ප්රමේශය තුළ පිහිටා ඇ .  ශ්රී ලංකාමේ වාණිජ අගනුවර වන මකාළම නගරයට කිමලෝ මීටර් 35 ක් දුරින් 
ස  කටුනායක ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ම ාටුපලින් ස  නිද ස් මවළඳ කලාපමයන් කිමලෝමීටර් 7 ක් දුරින් 
පිහිටා ඇ .  ජාතික සන්දර්භය තුළ මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය උප නගරයක් වන අ ර, මීගමුව ප්රමේශය පළාම හි 
ප්රධාන ආර්ික නගරයක් මලස දැක්විය  ැකිය.  එහිදී ආර්ිකමයන් 45% ක් ධිවර කර්මාන් යද, 35% ක් සංචාරක 
වයාපාරයද, ආර්ිකමයන් 20% ක් වාණිජ  ා මවනත් මස්වා ම  පදනම් මේ.  එමස්ම ගම්ප  ප්රධාන දුම්රිය මාර්ග 
ස  මාර්ග පේධතිය එක්ව ප්රධාන වාණිජ, ප්රවා න මධයස්ථාන, අධයාපන ස  මසෞඛය ප සුකම් සැපයුම් කරුමවකු 
මලස මීගමුව කටයුතු කරයි.  80% ක් පමණ කැපී මපමනන කම ෝලික ජන ප්රතිශ යක් මීගමුව තුළ වාසය කරන 
අ ර, එය විමශ්ෂ සංස්කෘතික සැමරීම්, නාගරික උත්සව මගින් සජීවි නගරයක් ෙවට පවත්වා ගැනීම සඳ ා දායක 
මේ. ඉ   සඳ න් කරුණුවලට සමගාමීම මීගමුව 2021-2030 කාලය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක  යක් සහි ව 
“නීල  රි   ලමයන්  නැමගන  පුංචිමරෝමය”යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්. මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර 
සංවර්ධන සැලැස්මමහි ප්රධාන උපාය මාර්ගයන්   රක් වන නැරඹුම් තීරය , කලපුව, ආරුක්කු ස  මරෝමාණු 
ආකෘතික ප්රමේශය ඇතුලත් වන සැලැස්මක් වන අ ර එමගින්  සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය දියුණු කිරීම අරමුණු 
කරයි.ආරුක්කු ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් ක්රියාත්මක වයාපෘතියක් 
මලස නාගරික මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය සිදුකරන අ ර, එමගින් මේශීය විමේශීය සංචාරකයන්ට මුහුදු 
මවරළ තීරමේ විවිධ අත්දැකීම් සමඟ විමනෝදජනක අවකාශයක් සැලසුම් කරදීම මමම වයාපෘතිය යටමත් සිදු මකමර්.  
මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීම ,මාර්ගමේ මංසලකුණු ස්ථාපනය කිරීම, නාම පුවරු ස  නගර පිවිසුම් මදාරටු සංවර්ධනය 
කිරීම මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය යටමත් නැමගන ක්රියාකාරී වයාපෘතීන් මේ.   

ෙයාපෘතිවේ අරමුණු 
මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේප්රමේශය  වැඩිදියුණු  කිරීම තුලින් මීගමුමේ සුවිමශ්ෂී ාව වැඩිදියුණු කිරීම. 

 
ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  කාලීනව 
(1-3 වසර) 
 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තු
ග  පිරිවැය 

රු. මිලියන 2000 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචක 

 

✓ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම ස  පුළුල් කිරීම 
✓ පදික මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම 
✓ සංඥා ලාම්පු සංවර්ධනය 
✓ ෙස් නැවතුම්මපාළ සංවර්ධනය කිරීම 
✓ නගර මංසලකුණු ස  පිවිසුම් ස්ථාන සමඟ මංසන්ධි භූමි අලංකරණය කිරීම. 

 
 
 
 
 
ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම වයාපෘතිය යටමත් ම ෝරාගත් මංසන්ධි මලස මකාච්චිකමේ, දළුව මකාටුව, මකාේපරා  න්දිය, මඩාල්පින්  න්දිය, 
මපරියමුල්ල, දළුප  ස  කට්ටුව යන මංසන්ධි දැක්විය  ැකිය. මමම මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීම  ප්රධාන ක්රියාකාරී වයාපෘති 
3ක්  යටමත්   සිදු කිරීමට නියමි  වන අ ර , මාර්ගය  ා මංසන්ධි වැඩිදියුණූ කිරීමම් වයාපෘතිය මගින් මාර්ග පුළුල් 
කිරීම, පදික මං තීරු වැඩිදියුණු කිරීම, ලාම්පු සමඟ මංසන්ධි දියුණු කිරීමට නියමි ය. මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   
සඳ න් ප්රතිලාභ සැලමස්, 

-  පවතින නාගරික මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීම 
- මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම ස  පුළුල් කිරීම. 
- සුවප සු පදික මේදිකා සංවර්ධනය කිරීම. 
- සංඥා ලාම්පු සහි  මංසන්ධි සංවර්ධනය කිරීම. 
- ෙස් නැවතුම් මපාළ සමඟ මංසන්ධි සංවර්ධනය කිරීම. 
- නගර මාර්ග සලකුණු ස  පිවිසුම් ස්ථාන සමඟ මංසන්ධි භූමි අලංකරණය කිරීම. 
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පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු 
කිරීම 

නාගරික මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය නඩත්තු කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
ස  ප්රාමේශීය මාර්ග අධිකාරිමේ අධීක්ෂණය යටමත් මීගමුව ම නගර සභාව විසින් සිදුකරයි.   
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6.7.1.6 මීගමුව සංචාරක හා ධීවර කර්මාන්වත්ය සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව ආරුක්ෂු ප්රගේශය සහ 
ගරෝමානු ආකෘතික ප්රගේශ දියුණු කිරීගේ උොය මාර්ගය යටගත් ගසවනකල ආරුක්ෂු මාර්ගය 
සහිත් ගගාඩනැගිලි දියුණු කිරීම 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  වසෙනකල ආරුක්කු මාර්ගය සහිත වගාඩනැිලි දියුණු කිරීවම් ෙයාපෘතිය   

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

මසවනකල ආරුක්කු මාර්ගය සහි  මගාඩනැගිලි දියුණු කිරීම  

මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව මසවනකල ආරුක්කු මාර්ග ප්රමේශය ස  
මරෝමානු ආකෘතික ප්රමේශ දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය  මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය  මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 
   ✓  

ප්රවේශය මපෝරුම ාට මාර්ගය 

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 

   

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදි කිරීමක්  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණි  

 

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 

ආරුක්කු මාර්ගය ස  මරෝමානු ආකෘතික ප්රමේශ දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් ක්රියාත්මක වයාපෘතියක් මලස 
මපෝරුම ාට මාර්ගය වාණිජ මගාඩනැගිලි සම්ෙන්ධ කරමින්  කුඵණු සහි  මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සිදුකරන අ ර, එමගින් 
මේශීය ස  විමේශීය සංචාරකයන්ට මීගමුව මරෝමානු ආකෘතික  ප්රමේශයක් ෙවට  ැගවීමට එය උපකාරී මේ. 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

මරෝම වා ාවරණය සමග මීගමුමේ සංචාරකයන් ස  පුේගලයන් සඳ ා ඵලදායි මසවනකල ආරුක්කු මාර්ගය සහි  
මගාඩනැගිලි ප්රමේශය නිර්මාණය කිරීම. 

මසවනකල 
ආරුක්කු මාර්ගය 
සහි  මගාඩනැගිලි 
දියුණු කිරීම 
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ෙයාපෘති විස්තතර  

ෙයාපෘති කාලය මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 
 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළුඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන  

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

 
සංරචක 

✓ මසවනකල ආරුක්කු මාර්ගය සහි  මගාඩනැගිලි සංවර්ධනය 
✓ මපෝරුම ාට මාර්ගය භූමි අලංකරණය කිරීම 

 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මොලන්ජි පටුමග සිට ලුවිස් මපාරුම ාට පල්ලිය දක්වා කිමලෝමීටර් 4.21 ක භූමි ප්රමාණයක් පවතී.  මමම කුළුණු සහි  
මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳ ා මවන්කර ඇති මුදල් ප්රමාණය (රුපියල් ..)ම ෝටල් ආශ්රි  ක්රියාකාරකම්  ර ා වාණිජ 
අවශය ා සපුරා ගැනීමට ෙලාමපාමරාත්තු වන මේශීය මමන්ම විමේශික ජන ාව මමම වයාපෘතිමේ ගණුමදනුකරුවන් මේ.  
මමම කුළුණු සහි  මගාඩනැගිලි මපළ මපෝරුම ාට මාර්ගමේ වාණිජ කටයුතු ස  ම ෝටල් ආශ්රි  ක්රියාකාරකම් සඳ ා 
සම්ෙන්ධමේ.  
මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   සඳ න් ප්රතිලාභ ලොග   ැකිය. 

• මමම කුළුණු සහි  මගාඩනැගිලි දියුණු කිරීම  ර ා සැලකිය  ැකි වාණිජ තීරයක් සහි  ගමන් මාර්ගයක් 
සංවර්ධනය වීම. 

• අමුත් න් / ගණුමදනුකරුවන්ට ම ෝටල් ආශ්රි  ක්රියාකාරකම්  ර ා ම ාඳ සෙඳ ාවක් ලොදීම. 
• සංවර්ධන කටයුතුවලට අනුව මාර්ගය භූමි අලංකරණය  කිරීම 

 

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 

මමම වයාපෘතිය නඩත්තු කිරීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිමේ ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධීක්ෂණය යටමත් 
මීගමුව ම නගර සභාව විසින් සිදු මකමර්. 
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6.7.1.7  මීගමුව සංචාරක හා ධීවර කර්මාන්වත්ය සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව ආරුක්ෂු ප්රගේශය   සහ 
ගරෝම වාත්ාවරණය සහිත් ප්රගේශ දියුණු කිරීගේ උොය මාර්ගය යටගත් ෙළඟතුගර් ගවරළ 
උදයානය සංවර්ධනය කිරීගේ වයාෙෘතිය. 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  පළඟතුමර් මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය. 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

පළඟතුමර් මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 

 ආරුක්කු මාර්ගය ස  මරෝම වා ාවරණය සහි  ප්රමේශ දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය 

මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය සංවර්ධන සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  
ප්රාමේශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාශය 

මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම්සිමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 
 ✓    

ප්රවේශය මපෝරුම ාට මාර්ගය    

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  
ෙයාපෘති ෙර්ගය නව 

ඉදිකිරීමක් 
 

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණි  

 

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

      ✓  

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

“නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය”යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්. මීගමුව සංචාරක  ා 
ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි ප්රධාන උපාය මාර්ගයන්   රක් වන නැරඹුම් තීරය, කලපුව, ආරුක්කු ස  මරෝමාණු 
ආකෘතික ප්රමේශ ඇතුලත් වන සැලැස්මක් වන අ ර එමගින්  සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය දියුණු කිරීම, මීගමුව 
සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි අරමුණයි.ආරුක්කු ප්රමේශය ස   මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශය  
සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් ක්රියාත්මක වයාපෘතියක් මලස පළඟතුමර් මවරළ උදයාන සංවර්ධනය 
කිරීමම් වයාපෘතිය සිදුකරන අ ර, එමගින් මේශීය විමේශීය සංචාරකයන්ට මීගමුව මරෝම වාසස්ථානය ප්රමේශයක් 
ෙවට  ැඟවීමට එය උපකාරී මේ. එමගින් සංචාරකයන් ස  පුේගලයන් ට මීගමුව මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශයක් 
මලස ඉඩකඩ මවන් කරනු ලෙයි. 

පිහිටීම්  සිතියම  
ෙලගතුගර් ගවරල 
උදයානය සංවර්ධන 
වයාෙෘතිය 
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ෙයාපෘතිවේ අරමුණු සක්රීය සංචාරක ආකර්ශනීය  ප්රමේශයක් ප්රවර්ධනය කිරීම  

ෙයාපෘති විස්තතර 

ෙයාපෘති කාලය මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 
200 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචක  

 

✓ විමනෝදාස්වාදක අවකාශයක් මලස මුහුදු මවරළ ප්රමේශය 
සංවර්ධනය කිරීම. 

✓ මුහුදු  ටාක  සංවර්ධනය 
✓ නැරඹුම් තීරය සංවර්ධනය කිරීම 

✓ ආපනශාලා සංවර්ධනය 

✓ සනීපාරක්ෂක ප සුකම් සැපයීම 
✓ ආසන ප සුකම් සැපයීම 
✓ වා න නැවැත්වීම සඳ ා ඉදිරිපස ඉඩමම් ප සුකම් සැපයීම 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම ඉඩම / වැලි සහි  මවරළ තීරය අක්කර 1.8 ක් වන ප්රමාණයක මමම පළඟතුමර් මවරළ උදයානය  ා අදාළ ප සුකම් 
රථගාල් ප සුකම් සැපයීම සඳ ා මවන් කිරීමට මයෝජනා කර ඇ  .මමම වයාපෘතිය මගින් මවරළ පරිසරය  ර ා විමේකයක් 
ලොගැනීමට  ා ක්රීඩා කටයුතු කිරීමට අමේක්ෂා කරන මේශීය මමන්ම විමේශීය සංචාරකයන්ට සුවප සු අත්දැකීම් 
ලොගැනීමට අවකාශය සලසා ඇ . මම් යටමත් මවරළ උදයාන ආශ්රි  ප සුකම් වන මුහුදු මපාකුණු ආශ්රි  ප සුකම්, 
නැරඹුම් තීරය, ආසන ප සුකම්, ආපනශාලා ස  අවන් ල් ප සුකම් සැපමයන අ ර, අවට ඉඩම්වල මවරළ උදයානය 
සඳ ා පැමිමණන ජන ාව සඳ ා රථගාල් ප සුකම් ස  සනීපාරක්ෂක ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා කර 
ඇ .මමම වයාපෘතිය  ර ා ප   සඳ න් ප්රතිලාභ හිමි මේ. 

• ම ජන ාවට විමනෝදය සඳ ා අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම. 
• මවරළ තීරය තුළ නාන මපාකුණු ස  නැරඹුම් ජැටි නිර්මාණය කිරීම. 
• අමුත් න්මේ සංග්ර  කටයුතු සඳ ා ආපනශාලා ප සුකම් සැපයීම. 
• ජන ාව සඳ ා සනීපාරක්ෂක ප සුකම් ස  ආසන ප සුකම් සැපයීම. 
• මවරළ උදයානයට පැමිමණන වා න සඳ ා ඉදිරිපස ඉඩමම් වා න නැවතීමම් ඉඩ ප සුකම් ලොදීම. 

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු 
කිරීම 

පළඟතුමර් මවරළ උදයාන ස  ඒ ආශ්රි  ප සුකම් නඩත්තු කිරීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ස  මවරළ සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුමේ අධීක්ෂණය  යටමත් මීගමුව ම නගර සභාව විසින් සිදුකරයි. එමස්ම මයෝජි  වා න නැවතුම් 
ස්ථානයද මීගමුව ම නගර සභාව විසින් නඩත්තු මකමර්. 
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6.7.1.7  මීගමුව ප්රවාහන කටයුතු සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව, ගොදු ප්රවාහන ෙහසුකේ සංවර්ධනය 
කිරීගේ උොය මාර්ගය යටගත්, ගෙෝරුගත්ාට මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීගේ වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම මපෝරුම ාට මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

මපෝරුම ාට මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 
මපාදු ප්රවා න ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය 
මීගමුව ප්රවා න කටයුතු සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන 
ආය නය 

මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

 ✓    
ප්රවේශය මපෝරුම ාට මාර්ගය  

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක් 
 

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණි  

 

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

මීගමුව 2021-2030කලාපය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක  යක් සහි ව “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය” 
යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්. මපාදු ප්රවා න ප සුකම් දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් ක්රියාත්මක 
වයාපෘතියක් මලස මපෝරුම ාට මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය සැලමකන අ ර එමගින් මේශීය විමේශීය සංචාරකයන්ට 
මීගමුව මරෝම වාසස්ථානය ප්රමේශයක් ෙවට  ැඟවීමට එය උපකාරී මේ.  එමස්ම එමගින්  මගීන්ට ස  සංචාරකයන්ට සුව 
ප සු ගමනාගමන ප සුකම් සපයාදීමට අමේක්ෂා මකමර් 

ගෙෝරුගත්ාට 
මාර්ගය 
සංවර්ධනය 
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ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

පදිකයින් ස  මීගමුමේ සංචාරකයන් සඳ ා සැපප සු ප්රවා න  ප සුකම් සැපයීම. 

ෙයාපෘති විස්තතර  

 
ෙයාපෘති 
කාලය 

මකටි 
කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 
 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  පිරිවැය 

රු. මිලියන 200 

මූලය 
ප්රතිපාද්යන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  ා භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචක  

 

✓ කිමලෝමීටර් 6.26 ක් වන මපෝරුම ාට පාර මීටර්  30 දක්වා පුළුල් කිරීම 

✓ මෙෝලන්ජි මාර්ගමේ සිට මකාච්චිකමේ දක්වා පදික මේදිකා සහි ව මීටර් 30 ක් දක්වා සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙයාපෘති 
විස්තතර 
 

මෙෝලන්ජි මාර්ගමේ සිට මකාච්චිකමේ  න්දිය දක්වා මාර්ගමේ දිග කිමලෝමීටර් 6.26 ක් වන අ ර, එය මීටර් 30ක් දක්වා පුළුල් 
කරමින් පදික මේදිකා සහි ව සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා මකාට ඇ . මමම වයාපෘතිය මීගමුව නගර ආශ්රි යට පැමිමණන 
විමේශිකයන් ස  මේශීය ජන ාව මූලික මකාට මගන මයෝජනා මකාට ඇ . එමස්ම මිගමුව පසුමකාට මකාළඹට පැමිමණන මිනිසුන් 
 ට මානසික සුවයක් මමන්ම සාගරමේ අලංකාර දර්ශනය මමම මාර්ගය පසුකරන විට දැකිය  ැකිය. 
මමම වයාපෘතිය  ර ා ප   සඳ න් ප්රතිලාභ හිමිමේ. 

- පවත්නා මාර්ග පුළුල් කිරීම. 
- පදික මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම. 

 
 
 
 
 

හරස්ත කඩ 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ 
නඩත්තු 
කිරීම 

මපෝරුම ාට මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය නඩත්තු කිරීම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ස  මීගමුව ම නගර 
සභාමවහි අධීක්ෂණය යටමත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදු කරයි.  
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6.7.1.8. මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව බසාර් සංවර්ධන උොයමාර්ග යටගත් බහු 
මහේ  රථ ගාේ   සංවර්ධන වයාෙෘතිය 
ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 
ෙයාපෘතිවේ නම ෙහු ම ල්   රථ ගාල්   උදයාන  සංවර්ධන වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙ මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ෙසාර් සංවර්ධන උපායමාර්ග යටමත් ෙහු ම ල්  රථ ගාල් 
සංවර්ධන වයාපෘතිය 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  
ප්රාමේශීය සභාව මීගමුව පළාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

    
ප්රවේශය ශාන්  මජෝශේ  විදිය 

පිහිටීම්  සිතියම  

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 
2000 

මූලය ප්රතිපාද්යන  
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක්   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 

මිගමුව  නගරය කලාපීය ප සුකම් සපයන්නා මලස ක්රියා කිරීම නිසා මීගමුව මගීන්මේ ගමන් මමගහි ප්රධාන ස්ථානයක් වන 
අ ර සංචාරක නව ැනකි. එම ත් වා න නැවැත්වීමම් ප සුකම් මනාමැතිව නගරය අවහිරවීම සිදුමේ. නගර මධය සංවර්ධන 
සැලැස්ම තුළ  මීගමුමේ රථගාල් සංවර්ධන වයාපෘතිය මයෝජනා කර ඇ . 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

මගීන් සඳ ා වඩා ම ාඳ වා න නැවැත්වීමම් ප සුකම් සැපයීම. 

ෙහු ම ල්  රථ ගාල් 
සංවර්ධන වයාපෘතිය 
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ෙයාපෘති විස්තතර 
 

අක්කර 1 පර්චස්  48 ඉඩම මීගමුව ෙහු ම ල්  රථගාලක් සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා කරන ලදී. එය නගරය තුළ වඩා 
ම ාඳ  වා න නැවැත්වීමම් ක්රමයක්  සපයනු ඇ . වයාපෘතිමයන්  ප   සඳ න් ප්රතිලාෙ ලො ග   ැකිය 
• වඩා ම ාඳ වා න නැවැත්වීමම් ප සුකම් ලො දීම 
• වා නය භාවි ා කරන්නන්ට ප සුව සැලසීම 
• නගරමේ  දෙදය අවම කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 
 

ෙහු ම ල්   රථ ගාල  සංවර්ධනය කිරීමමන් පසු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  ා මීගමුව ම  නගර සභාව විසින් 
නඩත්තු කරනු ලැමබ්. 



 

131 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

6.7.1.9.  මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව කලපු ආශ්රිත් සංවර්ධනය කිරීම 
උොය මාර්ගය යටගත් වයායාම මංතීරු සහ බයිසිකේ මංතීරු සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  වයායාම මංතීරු ස  ෙයිසිකල් මංතීරු සංවර්ධන වයාපෘතිය - ( අදියර 1 - මුන්නක්කරය උතුර  ) 
 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

වයායාම මංතීරු ස  ෙයිසිකල් මංතීරු සංවර්ධන වයාපෘතිය 
කලපු ආශ්රි  සංවර්ධනය කිරීම උපාය මාර්ගය 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාලය  මීගමුව පළාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 
✓     

ප්රවේශය මීගමුව - පමුණුගම පාර 

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක්  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   
ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

  √     

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුව නගරය, ශ්රී ලංකාමේ ගම්ප  දිස්ික්කමේ, ෙස්නාහිර පළාමත් ෙටහිර මවරළ තීරය තුළ මීගමුව ම නගර සභා 
ෙල ප්රමේශය තුළ පිහිටා ඇ .  ශ්රී ලංකාමේ වාණිජ අගනුවර වන මකාළම නගරයට කිමලෝ මීටර් 35 ක් දුරින් ස  
කටුනායක ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ම ාටුපලින් ස  නිද ස් මවළඳ කලාපමයන් කිමලෝමීටර් 7 ක් දුරින් පිහිටා 
ඇ .  ජාතික සන්දර්භය තුළ මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය උප නගරයක් වන අ ර, මීගමුව ප්රමේශය පළාම හි ප්රධාන 
ආර්ික නගරයක් මලස දැක්විය  ැකිය.  එහිදී ආර්ිකමයන් 45% ක් ධිවර කර්මාන් යද, 35% ක් සංචාරක වයාපාරයද, 
ආර්ිකමයන් 20% ක් වාණිජ  ා මවනත් මස්වා ම  පදනම් මේ.  එමස්ම ගම්ප  ප්රධාන දුම්රිය මාර්ග ස  මාර්ග පේධතිය 
එක්ව ප්රධාන වාණිජ, ප්රවා න මධයස්ථාන, අධයාපන ස  මසෞඛය ප සුකම් සැපයුම් කරුමවකු මලස මීගමුව කටයුතු 
කරයි.  80% ක් පමණ කැපී මපමනන කම ෝලික ජන ප්රතිශ යක් මීගමුව තුළ වාසය කරන අ ර, එය විමශ්ෂ සංස්කෘතික 
සැමරීම්, නාගරික උත්සව මගින් සජීවි නගරයක් ෙවට පවත්වා ගැනීම සඳ ා දායක මේ.ඉ   සඳ න් කරුණුවලට 
සමගාමීම මීගමුව 2021-2030 කාලය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක  යක් සහි ව “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි 
මරෝමය” යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්. මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි ප්රධාන උපාය 
මාර්ගයන්   රක් වන නැරඹුම් ජැටි, කලපුව, ආරුක්කු ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශය ඇතුලත් වන සැලැස්මක් වන 
අ ර එමගින්  සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය දියුණු කිරීම අරමුණු කරයි.  

වයායාම මංතීරු සහ බයිසිකේ 
මංතීරු සංවර්ධනය ( අදියර 1 - 
මුන්වනක්ෂකරය උතුර  ) 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලපු ආශ්රි  පරිසරය දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් ක්රියාත්මක වයාපෘතියක් මලස වයායාම මංතීරු ස  ෙයිසිකල් 
මංතීරු සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය සිදුකරන අ ර, එමගින් නාගරික ජලාශ්රි  සංවර්ධනය මගින් මපාදු විමනෝදාත්මක 
ස්ථාන ස  නූ න ජලාශ්රි  සංවර්ධනය මගින් මීගමුව මේශීය විමේශීය සංචාරකයන්ට ප සුකම් සපයයි. 

ෙයාපෘතිවේ අරමුණු මීගමුමේ සංචාරය කරන්නන්  ා ප්රමේශවාසීන්ට ජලය ආශ්රි  මපාදු විමනෝදාත්මක අවකාශයක් සැපයීම 

ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

✓  දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 20 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචක  

 

✓ දීර්ඝ විමනෝදජනක ස්ථානයක් මලස කලපු ආශ්රි  ජල ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීම 

✓ කලපුවට සමාන් රව මීටර් 3 ක් පුළුල්  වයායාම මංතීරු සංවර්ධනය කිරීම 
✓ කලපුවට සමාන් රව මීටර් 3.5ක් පුළුල්  ෙයිසිකල් මංතීරු සංවර්ධනය කිරීම 

✓ දීර්ඝ විමනෝදජනක ස්ථානය භූමි අලංකරණය කිරීම 
✓ ආපනශාලා, මභෝජන ශාලා සංවර්ධනය කිරීම 
✓ විමනෝදජනක ස්ථාන සඳ ා වීදි ප න් ආමලෝක ප සුකම් සැලසීම. 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම වැලි සහි  මවරළ තීරය කිමලෝමීටර් 10 ක් සංවර්ධනය සඳ ා ම ෝරාමගන ඇති අ ර, එහි මීටර් 3 ක් දක්වාවූ පුළුල් 
වයායාම මංතීරු, මීටර් 3.5 ක් පළලින් යුතු ෙයිසිකල් මංතීරු ස  අදාළවූ අනිකුත් ප සුකම් සැපයීමට මයෝජනා මකාට 
ඇ .මමම වයාපෘතිය මීගමුවට පැමිමණන මේශීය විමේශීය පිරිසට විමනෝදාත්මක කටයුතු, ක්රීඩා කටයුතු සඳ ා ප සුකම් 
සපයමින් කලපු ආශ්රි  ක්රියාකාරකම් දියුණු කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.  මමම වයායාම මංතීරු ස  ෙයිසිකල් මංතීරු 
සංවර්ධනය කිරීමම්දී වීදි ලාම්පු, අවන් ල් ස  ආපනශාලා ප සුකම්ද සපයයි. 
මමම වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාභ සැලමස්. 

• විමනෝදාත්මක කටයුතු විමේකී කටයුතු ස  වයායාම කටයුතු සඳ ා ඉඩකඩක් නිර්මාණය කිරීම 
• ෙයිසිකල් මංතීරු සංවර්ධනය කිරීම. 
• රාත්රී කාලමේදී වයායාම කරන පිරිස ස  පා පැදි ධාවනය කරන ධාවනකරුවන් සඳ ා වීදි ආමලෝක ප සුකම් 

සැපයීම. 
• අමුත් න්මේ සංග්ර  කටයුතු සඳ ා ආපනශාලා ප සුකම් සැපයීම. 

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 

වයායාම මංතීරු දියුණු කිරීම ස  ෙයිසිකල් මාර්ග නඩත්තු කිරීම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ ස  මවරළ 
සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුමේ අධීක්ෂණය යටමත් මීගමුව ම නගර සභාව විසින් සිදුකරයි.   

මයෝජි  විදී ලාම්පු ස  
රුක් මරෝපණ  මයෝජි  ඇවිදින 

මංතීරු  
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6.7.1.10. සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව බසාර් සංවර්ධන උොය මාර්ගය යටගත් ධීවර 
ගවගළඳ ගොළ නැවත් සංවර්ධනය කිරීගේ වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  ධීවර මවමළඳ මපාළ නැව  සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙ සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ෙසාර් සංවර්ධන උපායමාර්ගය යටමත් ධීවර මවමළඳ මපාළ නැව  
සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  
ප්රාමේශීය 
සභාව 

මීගමුව පළාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

✓     
ප්රවේශය මර්ගු නිවාස මාර්ගය 

පිහිටීම්  සිතියම  
 
 
 
 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

 

 

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක්   ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
 ✓       

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුමේ ආර්ිකය සලකා ෙැලීමම්දී ආර්ිකමේ 45% ක් ධීවර කර්මාන් ය ම  පදනම් වී රැකියා කරන අ ර එය ප්රමේශමේ 
ප්රධාන සංරචකයකි. මමම ප්රමේශය  ධීවර කර්මාන් ය වැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. නමුත් 
අමනක් සංවර්ධි  ධීවර ප්රජාවන්  සමග සංසන්දනය කිරීමම්දී දැනට පවත්නා මාළු මවමළඳමපාළ තුළ නව ප සුකම් ස  
 ාක්ෂණික ප සුකම් මනාමැති ෙව මපමන්. එෙැවින් මමම වයාපෘතිය  මගින් මමම ගැටළු වලට විසඳුම් ස  මත්සය 
කර්මාන් ය සඳ ා ඉල්ලුම සැපයීම සඳ ා ධීවර කර්මාන් මේ ඵලදායි ාවය ඉ ළ නැංවීම අරමුණු කරයි 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

නවීන  ාක්ෂණය  ා ප සුකම් සහි ව ධීවර කර්මාන් මේ ඵලදායි ාව ඉ ළ නැංවීම. 

ධීවර මවමළඳ මපාළ 
නැව  සංවර්ධනය 
කිරීමම් වයාපෘතිය 
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ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන  
1500 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  ා භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

අක්කර 2 පර්චස්  32 කින් යුත් ඉඩම් ප්රමාණයක  මීගමුව මාළු මවමළඳ මපාළ සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා කරයි. 
ප්රමේශමේ අමලවිකරුවන්මේ  ඉ ා  ම ාඳ සැලසුම් විධිවිධානයක් ලො මදනු ඇ . නවීන ප සුකම්  ා  ාක්ෂණය භාවි ා 
කරමින් මමම කර්මාන් මේ ඵලදායි ාව ඉ ළ නැංවීම. සිසිල් කරණ  ප සුකම්, වියලන ප සුකම් ස  පිරිසිදු  ා මසෞඛය 
සම්පන්න මපනුමක් ඇති මවළඳමපාළ කර්මාන් යක් ලො දීමට අමේක්ෂා මකමර්  
වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාෙ ලො ග   ැකිය 
• මාළු අමලවිකරුවන් සඳ ා සැලසුම් කළ ප්රමේශයක්  සලසා  දීම  
• මාළු ගැනුම්කරුවන් සඳ ා ප සුව සැපයීම 
• මාළු විකුණන්නන් සඳ ා සාම්ප්රදායික ඇඳුමක් ලො දීම 
• නවීන  ාක්ෂණය ඔස්මස් මත්සය වියළීම  ා සිසිල් කිරීමම් ප සුකම් සැපයීම 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 

මත්සය  මවමළඳමපාළ සංවර්ධනය කිරීම යලි නඩත්තු කර  පවත්වාමගන යාම මීගමුව නගර සභාව ස  නගරික 
සංවර්ධන අධිකාරිය  විසින් සිදුකරනු ලැමබ්. 
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6.7.1.11 නගර මධය ප්රගේශය සංවර්ධනය කිරීගේ සැලැස්ම අනුව බසාර් ප්රගේශය සංවර්ධනය කිරීගේ 
උොය මාර්ගය යටගත් මීගමුව බන්වධනාගාරය වැලිගේන බන්වධනාගාරයට ස්ථානගත් කිරීම සහ 
මීගමුව ගකෞතුකාගාරය සංවර්ධනය කිරීගේ වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  මීගමුව ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන ෙන්ධනාගාරයට ස්ථානග  කිරීම ස  මීගමුව මකෞතුකාගාරය සංවර්ධනය 
කිරීමම් වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

මීගමුව ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන ෙන්ධනාගාරයට ස්ථානග  කිරීම ස  මීගමුව මකෞතුකාගාරය සංවර්ධනය 
කිරීමම් වයාපෘතිය 
ෙසාර් ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය 
නගර මධය ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන 
ආය නය 

මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

✓     
ප්රවේශය මර්ගු නිවාස මාර්ගය 

පිහිටීම්  සිතියම 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක්  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   
ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

   ✓     
ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

මීගමුව මකාටුව ස  අවට ප්රමේශය ක්රියාකාරී නාගරික ප්රමේශයක් කිරීමට ස  මීගමුව ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන 
ෙන්ධනාගාරයට මාරු කර එම ඉඩමම් මීගමුව මකෞතුකාගාරය සංවර්ධනය  කිරීමම් වයාපෘතිය ආරම්භ මකමර්.  එමගින් 
මේශීය විමේශීය සංචාරකයින් සඳ ා ක්රියාකාරී නාගරික ප්රමේශයක් ෙවට පත්මේ 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

දැනට පවත්නා ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන මව  මගනයාම ස  එම ඉඩම මීගමුව මකෞතුකාගාරය මලස සංවර්ධනය කිරීම. 
මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට  ඓති ාසික දැනුම ලො ගැනීමට අමේක්ෂා කරන විමේශිකයින්ට  ා මේශීය ජනයාට 
ප සුකම් සැලසීම 

 

මීගමුව මකෞතුකාගාරය 
සංවර්ධනය 
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ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 
 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 
 

රු. මිලියන 200 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

සංරචක  

 
✓ දැනට පවතින ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන ප්රමේශයට මාරු කිරීම. 

✓ මකෞතුකාගාරයක් මලස ෙන්ධනාගාරය සංවර්ධනය කිරීම. 

✓ ඓති ාසික ම ාරතුරු මධයස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම. 

✓ සංචාරක උපමේශන මාර්මගෝපමේශ සංවර්ධනය කිරීම. 
✓ මපාත් ල් සංවර්ධනය කිරීම.   
✓ වා න නැවතුම් සංවර්ධනය කිරීම. 

 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම ඉඩම අක්කර 3.12 ක ප්රමාණයක් වන  අ ර, එම ඉඩමමහි ඇති ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන ෙන්ධනාගාරයට මාරු 
මකාට එම ඉඩමමහි මීගමුව මකෞතුකාගාරය ඉදි කිරීමට ෙලාමපාමරාත්තු වන අ ර  මමම වයාපෘතිය මීගමු මකාටුව ස  
එහි අවට ප්රමේශය ප්රතිසංස්කරණය කිරීමම් වයාපෘති වලින් එක් අනු වයාපෘතියක් වන අ ර මම් වයාපෘති  මගින් මීගමුව 
පිළිෙඳ එය විමශ්ෂ සංස්කෘතික සැමරීම්, නාගරික උත්සව මගින් සජීවි නගරයක් ෙවට පවත්වා ගැනීම සඳ ා දායක මේ. 
මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   සඳ න් ප්රතිලාභ සැලමස්. 

• දැනට පවත්නා ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන ප්රමේශයට මාරු කර එම භූමිය මකෞතුකාගාරය මලස සංවර්ධනය 
කිරීම. 

• නගරමේ ඓති ාසික වටිනාකම වැඩිකිරීම සඳ ා ඓති ාසික ම ාරතුරු මධයස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම. 
• විමේශකයන්ට මාර්මගෝපමේශ ලොදීම සඳ ා සංචාරක මාර්මගෝපමේශ මධයස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම. 
• මපාත් ල් සංවර්ධනය කිරීම 
• අමුත් න් සඳ ා වා න නැවැත්වීමම් මධයස්ථාන ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීම  

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු 
කිරීම 

මීගමුව ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන ෙන්ධනාගාරයට මාරු කළ පසුව එම ඉඩමම් ඉදිකරන මීගමුව මකෞතුකාගාරය මීගමුව 
ම නගර සභාව ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නඩත්තු කරනු ලැමබ්. 
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6.7.1.12  නගර මධය ප්රගේශය සංවර්ධනය කිරීගේ සැලැස්ම අනුව බසාර් ප්රගේශය සංවර්ධනය කිරීම 
උොය මාර්ගය යටගත් නාටය ශාලා (ඔගොරා හවුස්) සංවර්ධනය කිරීගේ  වයාෙෘතිය  

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  නාටය ශාලා (ඔමපාරා  වුස්) සංවර්ධනය කිරීමම්  වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙ නගර මධය ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් සැලැස්ම අනුව ෙසාර් ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීම උපාය මාර්ගය යටමත් 
නාටය ශාලා (ඔමපාරා  වුස්) සංවර්ධනය කිරීෆම් වයාපෘතිය  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  
ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන 

ආය නය 
මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

✓     
ප්රවේශය මර්ගු නිවාස මාර්ගය 
පිහිටීම්  සිතියම  

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව 
ඉදිකිරීමක් 
 

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුව නගරය, ශ්රී ලංකාමේ ගම්ප  දිස්ික්කමේ, ෙස්නාහිර පළාමත් ෙටහිර මවරළ තීරය තුළ මීගමුව ම නගර 
සභා ෙල ප්රමේශය තුළ පිහිටා ඇ .  ශ්රී ලංකාමේ වාණිජ අගනුවර වන මකාළම නගරයට කිමලෝ මීටර් 35 ක් දුරින් 
ස  කටුනායක ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ම ාටුපලින් ස  නිද ස් මවළඳ කලාපමයන් කිමලෝමීටර් 7 ක් දුරින් 
පිහිටා ඇ .  ජාතික සන්දර්භය තුළ මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය උප නගරයක් වන අ ර, මීගමුව ප්රමේශය පළාම හි 
ප්රධාන ආර්ික නගරයක් මලස දැක්විය  ැකිය.  එහිදී ආර්ිකමයන් 45% ක් ධිවර කර්මාන් යද, 35% ක් සංචාරක 
වයාපාරයද, ආර්ිකමයන් 20% ක් වාණිජ  ා මවනත් මස්වා ම  පදනම් මේ.  එමස්ම ගම්ප  ප්රධාන දුම්රිය මාර්ග 
ස  මාර්ග පේධතිය එක්ව ප්රධාන වාණිජ, ප්රවා න මධයස්ථාන, අධයාපන ස  මසෞඛය ප සුකම් සැපයුම් කරුමවකු 
මලස මීගමුව කටයුතු කරයි.  80% ක් පමණ කැපී මපමනන කම ෝලික ජන ප්රතිශ යක් මීගමුව තුළ වාසය කරන 
අ ර, එය විමශ්ෂ සංස්කෘතික සැමරීම්, නාගරික උත්සව මගින් සජීවි නගරයක් ෙවට පවත්වා ගැනීම සඳ ා දායක 
මේ.මීගමුව 2021 – 2030 කාලය තුළ ප්රධාන සංරචක 6 ක් සහි ව “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය” 
යන දැක්ම ළඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකමර්. නගර ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් සැලැස්මට අනුව ෙසාර් ප්රමේශය 
දියුණු කිරීම ප්රධාන උපාය මාර්ගයක් මේ. මීගමුව මකාටුව ස  ඒ ආශ්රි  ප්රමේශය පුනර්ජනනය කිරීම ෙසාර් ප්රමේශය 

(ඔමපාරා  වුස්) 
සඳ ා මයෝජි  
ඉඩම 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සංවර්ධන වයාපෘතිමේ ප්රධාන වයාපෘතියකි.  මමම නාටය ශාලා ආශ්රි  ක්රියාකාරකම් දියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය මමහි 
එන උප වයාපෘතියක් වන අ ර, එමගින් ක්රියාකාරී ස  ආකර්ශනීය නාගරික අවකාශයක් මීගමුවට පැමිමණන මේශීය 
විමේශීය සංචාරකයන්ට නාගරික උත්සව පිළිෙඳ අත්දැකීම් ලොගැනීමම්  ැකියාව ඇ . 

ෙයාපෘතිවේ අරමුණු 

ඔමපරා ශාලාව  ා ඒ ආශ්රි   ක්රියාකාරම්  සමඟ  විවෘ  අවකාශ සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා මයෝජි ය.මමම 
ේයාපෘතිය මගින් සංචාරකයින් වන  විමේශීය සංචාරකයින්  ා මේශීය  ජන ාව සඳ ා විමේක  ා විමනෝදාස්වාදය 
සඳ ා අවකාශය සැපමේ.මමම වයාපෘතියට  විවෘ  රංග ශාලාව, මපාදු අවකාශය, ඇවිදින ප්රමේශ   ා ආපන 
ශාලා ස ඇතුළත් මේ. 

ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි 
කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  කාලීනව 
(1-3 වසර 

 දිගු 
කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 500 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ා භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචක  

 

✓ මපාදු ජන ාවමේ රසාස්වාදනය සඳ ා විවෘ  රඟ ලක් සංවර්ධනය කිරීම 
✓ මමම ජලීය ප්රමේශමේ වටිනාකම වැඩි දියුණු කිරීම  
✓ මපාදු විවෘ  අවකාශයක් සැපයීම 
✓ මපාදු ජන ාවමේ ස  සංචාරකයන් සද ා ආ ාරපාන ලොදීමට ආපනශාලා සංවර්ධනය කිරීම.  

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මයෝජි  ඉඩම අක්කර 5.13 ක ප්රමාණමයන් යුක්  අ ර එහි විමනෝදාත්මක විවෘ  අවකාශයක් සමඟ නාටය ශාලා ස  
ඒ ආශ්රි  ක්රියාකාරකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා රුපියල් මිලියන 5000 ක මුදල් ප්රමාණයක් ඇස් මම්න්තු කර 
ඇ .එමස්ම විවෘ  රංගභූමි, මපාදු  අවකාශයන්, ඇවිදින මංතීරු ස  ආපනශාලා ප සුකම් මමම වයාපෘතියට ඇතුළත් 
මේ.  
මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   ප්රතිලාභ සලසා ග   ැක 
- ම ජන ාව සඳ ා විමනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකම් සඳ ා විවෘ  රංගභූමි නිර්මාණය කිරීම. 
- සාගරික විවෘ  අවකාශවල වටිනාකම ඉ ළ දැමීම 
- අමුත් න් සඳ ා මපාදු විවෘ  අවකාශ සැපයීම 
- ම ජන ාව ස  අමුත් න් සඳ ා ආ ාරපාන ලොදීම සඳ ා ආපනශාලා සංවර්ධනය කිරීම. 

 

 

 
 
පිරිසැලසුම් සැලැස්තම 

 

ෙයාපෘතිය ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ නඩත්තු 
කිරීම 

ඔමපරා නාටය ශාලාව ස  ඒ ආශ්රි  ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය  නඩත්තු කිරීමම් කටයුතු මවරළ 
සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව විසින් මීගමුව ම නගර සභාමේ ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධීක්ෂණය යටමත් 
සිදු මකමර්. 
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6.7.1.13  නගර මධය  ප්රගේශය සංවර්ධනය කිරීගේ සැලැස්මට අනුව බසාර් ප්රගේශය සංවර්ධනය    
කිරීගේ උොය මාර්ගය යටගත් ක්රියාකාරී විවෘත් අවකාශයන්ව සංවර්ධනය කිරීගේ වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  ක්රියාකාරී විවෘ  අවකාශයන් සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

ක්රියාකාරී විවෘ  අවකාශයන් සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 
අනුව ෙසාර් ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය 
නගර මධය ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  
ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 
✓     

ප්රවේශය මර්ගු නිවාස මාර්ගය 
පිහිටීම්  
සිතියම 

 
 
 
 

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක්  ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුව නගරය, ශ්රී ලංකාමේ ගම්ප  දිස්ික්කමේ, ෙස්නාහිර පළාමත් ෙටහිර මවරළ තීරය තුළ මීගමුව ම නගර සභා 
ෙල ප්රමේශය තුළ පිහිටා ඇ .  ශ්රී ලංකාමේ වාණිජ අගනුවර වන මකාළම නගරයට කිමලෝ මීටර් 35 ක් දුරින් ස  
කටුනායක ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ම ාටුපලින් ස  නිද ස් මවළඳ කලාපමයන් කිමලෝමීටර් 7 ක් දුරින් පිහිටා 
ඇ .  ජාතික සන්දර්භය තුළ මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය උප නගරයක් වන අ ර, මීගමුව ප්රමේශය පළාම හි ප්රධාන 
ආර්ික නගරයක් මලස දැක්විය  ැකිය.  එහිදී ආර්ිකමයන් 45% ක් ධිවර කර්මාන් යද, 35% ක් සංචාරක 
වයාපාරයද, ආර්ිකමයන් 20% ක් වාණිජ  ා මවනත් මස්වා ම  පදනම් මේ.  එමස්ම ගම්ප  ප්රධාන දුම්රිය මාර්ග ස  
මාර්ග පේධතිය එක්ව ප්රධාන වාණිජ, ප්රවා න මධයස්ථාන, අධයාපන ස  මසෞඛය ප සුකම් සැපයුම් කරුමවකු මලස 
මීගමුව කටයුතු කරයි.  80% ක් පමණ කැපී මපමනන කම ෝලික ජන ප්රතිශ යක් මීගමුව තුළ වාසය කරන අ ර, 
එය විමශ්ෂ සංස්කෘතික සැමරීම්, නාගරික උත්සව මගින් සජීවි නගරයක් ෙවට පවත්වා ගැනීම සඳ ා දායක මේ. 
ඉ   සඳ න් කරුණුවලට සමගාමීම මීගමුව 2021– 2030 කාලය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක  යක් සහි ව  
“නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය” යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්. නගර මධය ප්රමේශය 

ක්රියාකාරී විවෘත් 
අවකාශයන්ව සංවර්ධනය 
කිරීම සඳහා ගයෝජිත් 
ඉඩම 



 

140 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ෙයාපෘති විස්තතර  

 
ෙයාපෘති 
කාලය 

මකටි 
කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 200 

මූලය 
ප්රතිපාද්යන  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචක  

 

✓ අදාළ ක්රියාකාරකම් සමග  ක්රියාකාරී විවෘ  අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම.  

✓ ආසන ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීම.  
✓ ඇවිදීමම් මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම.  

✓ පැරණි ආපනශාලා සංවර්ධනය කිරීම.  
✓ අත්කම් මවළඳසැල් සංවර්ධනය කිරීම. 

ෙයාපෘති 
විස්තතර 
 

මයෝජි  ඉඩම අක්කර 2.65 ක් වන අ ර, එම ඉඩමමහි ක්රියාකාරී විවෘ  අවකාශයක් ස  අදාළ ක්රියාකාරකම් සැපයීමට 
අමේක්ෂා මකමර්.එමගින් මීගමුව මකාටුව ස  ඒ ආශ්රි  ප්රමේශය පුනර්ජනනීය ප්රමේශයක් කරමින් ක්රියාකාරී නාගරික 
අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම  ෙසාර් සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය ඔස්මස් සිදු කරනු ලැමබ්. එමගින් මේශීය විමේශීය 
ජන ාවට ක්රියාකාරී නාගරික අවකාශයක් සලසා මදයි.මමම වයාපෘතිය තුළින් ප   සඳ න් ප්රතිලාභ සලසාග   ැකිය. 
- අදාළ කාර්යන් සමඟ ක්රියාකාරී විවෘ  අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම. 
- ආසන සකස් කිරීම. 
- ඇවිදීමම් මාර්ග සංවර්ධනය 
- සංග්ර  කටයුතු සඳ ා පැරණි ආපනශාලා සංවර්ධනය කිරීම 
- අත්කම් මවළඳසැල් සංවර්ධනය කිරීම 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ 
නඩත්තු 
කිරීම 
 

මමම ක්රියාකාරී විවෘ  අවකාශයන් ස  ඒ ආශ්රි  ක්රියාකාරකම් මීගමුව ම නගර සභාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, පුරාවිදය 
මදපාර් මම්න්තුව ස  එංගලන්  සභාවට අයිති පල්ලිය විසින් නඩත්තු කිරීම කරනු ලැමබ්. 

සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ෙසාර් ප්රමේශය දියුණු කිරීම ප්රධාන උපාය මාර්ගයක් වන අ ර, එමගින් මීගමුව මකාටුව ස  
ඒ ආශ්රි  ප්රමේශය පුනර්ජනනීය ප්රමේශයක් කරමින් ක්රියාකාරී නාගරික අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම ස  ක්රියාකාරී 
විවෘ  අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම, ෙසාර් සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය යටමත් ගැමනන ක්රියාකාරී වයාපෘතියකි.  
එමගින් මේශීය විමේශීය ජන ාවට ක්රියාකාරී නාගරික අවකාශයක් සලසා මදයි.  

ෙයාපෘතිවේ අරමුණු 
මීගමුව නගර ෙලමකාටුව ස  ඒ අවට ප්රමේශය තුළ විමේකීව  ා ක්රීඩා  ක්රියාකාරකම්  සඳ ා අමේක්ෂා කරන 
විමේශිකයන් ස  මේශීය ජන ාව සඳ ා  වැඩි වැඩිමයන්  ප සුකම් සැපයීම. 
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6.7.1.14  මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ගොදු ප්රවාහන  සංවර්ධන උොය 
මාර්ගය යටගත්   A 03 ෙෑලියගගාඩ  - පුත්ත්ලම  මාර්ගය සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  A 03 පෑලියමගාඩ  - පුත් ලම  මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති 
වයෝජනාෙ 

A 03 පෑලියමගාඩ  - පුත් ලම  මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘතිය 
මපාදු ප්රවා න සංවර්ධන උපාය මාර්ගය 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය  නව ඉදිකිරීමක්    ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

A 03 පෑලියමගාඩ  - පුත් ලම  මාර්ගය මීගමුමේ මාර්ග ධූරාවලිය අනුව ප්රමුඛ ම  මාර්ගය මලස  ඳුනා ගැමන්.  මීගමුව 
ප්රමේශයට ප්රධාන ප්රමේශයක් සපයන මාර්ගය මමය මේ.  නමුත් වර් මාන පවත්නා ප සුකම් වල අඩුවක් දක්නට ලැමබ් , 
විමශ්ෂමයන් දළුමපා  -මකාච්චිකමේ මාර්ගමේ පළල සම්ම  පළලට වඩා අඩුමේ. එෙැවින් මීගමුව ම නගර සභා ෙල 
ප්රමේශයට  පැමිමණන නගර වාසීන්  ා මගීන් සඳ ා ම ාඳ ප්රවා න ප සුකම් සැපයීමට මමම වයාපෘතිය තුලින් අමේක්ෂා 
මකමර්. 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය  කිරීම  ා ප්රමේශමේ ප්රමේශය  වැඩි දියුණු කිරීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  
ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 
    

ප්රවේශය A 03 පෑලියමගාඩ  - පුත් ලම  මාර්ගය  
 

පිහිටීම්  සිතියම   

 

 
A 03 පෑලියමගාඩ  - 
පුත් ලම  මාර්ගය  
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ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති 
කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 200 

මූලය 
ප්රතිපාද්යන  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති 
විස්තතර 
 

මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා මයෝජි  දිග කිමලෝ මීටර 6 ක් වන අ ර පළල මීටර් 30 ක් මේ. දළුමපා  සිට මකාච්චිකමේ 
දක්වා මීටර් 30 ක් දක්වා පුළුල්  මාර්ගයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා මකමර්. වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාභ 
ලො ග   ැකිය. 
• ප්රමේශය සඳ ා ප්රමේශය වැඩි කිරීම. 
• මගීන් සඳ ා වඩා ම ාඳ ස  සුවප සු ප සුකම් ලො දීම. 
• ප්රමේශමේ වා න  දෙදය අවම කිරීම. 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 

 
ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ 
නඩත්තු 
කිරීම 

A 03 පෑලියමගාඩ  - පුත් ලම  මාර්ග වයාපෘතිය   ඉදිකිරීම් වලින් අනතුරුව   නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ස  මීගමුව ම  
නගර සභා අධීක්ෂණය යටමත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්  නඩත්තු කර  පවත්වාමගන යනු ලැමබ්. 
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6.7.1.15   මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ෙදික ගස්වා සංවර්ධන උොය 
මාර්ගය යටගත් බස් රථ ෙර්යන්වත්ය සහ සාප්පපු සංකීර්ණය මගී ොලමකින්ව සේබන්වධ කිරීම. 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  ෙස් රථ පර්යන් ය ස  සාේපු සංකීර්ණය මගී පාලමකින් සම්ෙන්ධ කිරීම 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

ෙස් රථ පර්යන් ය ස  සාේපු සංකීර්ණය මගී පාලමකින් සම්ෙන්ධ කිරීම 
අනුව පදික මස්වා සංවර්ධන උපාය මාර්ගය 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

✓     
ප්රවේශය ශාන්  මජෝශේ විදිය 
පිහිටීම්  සිතියම  

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව 
ඉදිකිරීමක්   

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 

මීගමුමේ ප්රධාන  ෙස්රථ පර්යන් ය මමයයි. එය ම ල් මදකකින් සම්න්වි  වන අ ර මමම මගාඩනැගිල්මල් මදවන 
ම ල කුඩා මවළඳසැල්  ා ආපනශාලා කිහිපයක් සඳ ා පමණක්  ක්රියාත්මක වන ෙැවින් පුේගලයන් කිහිපමදමනකු 
පමණක් මමම ම ල භාවි ා කරයි. එෙැවින් වාණිජ  ා විමනෝදාත්මක ප සුකම් සැපයීමම්දී මමම ෙස්රථ පර්යන් ය 
 ා සාේපු සංකීර්ණය මගී ගුවන් පාලමකින්  සම්ෙන්ධ කිරීමට මමහිදී මයෝජනා මකාට ඇ . 

ෙයාපෘතිවේ අරමුණු 
ෙස් නැවතුමම් කාර්යයන් වැඩි දියුණු කිරීම මගින් නගරයට වැඩි වාණිජමය ස  විමනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකම්  
සපයයි. 

 

 

මගී ගුවන් 
පාලමක්ඉදිකිරීම 

 



 

144 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ෙයාපෘති විස්තතර  

 
ෙයාපෘති 
කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 
2000 

මූලය 
ප්රතිපාද්යන  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති 
විස්තතර 
 

ෙස් නැවතුම්පළට මමන්ම මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට  පැමිමණන මගීන් සඳ ා මමම වයාපෘතිය මගින් ප සුකම් 
සපයනු ලැමබ්. මීටර් 200 ක දිගින් යුතු මමම මගී  පාලම මඟින් ෙස් නැවතුම්පල  ා නගර මධයට වඩා ම ාඳ සම්ෙන්ධ ාවක් 
ලො මදනු ඇ . මමම සාේපු සංකීර්ණය , ආපනශාලා, සිනමා ශාලා ස  මවනත් විමනෝද ක්රියාකාරකම් වලින් සමන්වි  මේ. 
වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාෙ  ලො ග   ැකිය. 
• ෙස් නැවතුම්පළහි ක්රියාකාරීත්වය වැඩි කිරීම. 
• මගීන්ට වඩා ම ාඳ ස  සුවප සු ප සුකම් සැපයීම. 
• නගරයට විමනෝදාස්වාද ප සුකම් සැපයීම. 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ 
නඩත්තු 
කිරීම 
 

මමම වයාපෘතිය සම්පුර්ණ කළ පසු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධීක්ෂණය යටමත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්  මමම 
වයාපෘතිය නඩත්තු කර පවත්වාමගන යනු ලැමබ්. 
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6.7.1.16  මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම  අනුව  ෙදික ගස්වා සංවර්ධන උොය 
මාර්ගය යටගත්  ඩී. එස්. ගස්නානායක මාවගත්හි ෙදිකයන්ව සඳහා ඇවිදීගේ ප්රගේශ  වැඩිදියුණු 
කිරීම.  

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  ඩී. එස්.  මස්නානායක මාවම හි පදිකයන් සඳ ා ඇවිදීමම් ප්රමේශ  වැඩිදියුණු කිරීම 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 
ඩී. එස්.  මස්නානායක මාවම හි පදිකයන් සඳ ා ඇවිදීමම් ප්රමේශ  වැඩිදියුණු කිරීම 
පදික මස්වා සංවර්ධන උපාය මාර්ගය 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

 ✓    
ප්රවේශය ඩී. එස්. මස්නානායක මාව  

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක් 
  

  ඩිදියුණු කිරීම ✓  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

වර් මාන නිරීක්ෂණයට අනුව ඩී. එස්. මස්නානායක මාව  වා න ස  පදිකයින් සඳ ා සුදුසු  ත්ත්වයක මනාමැ .මාර්ගමේ 
පළල ප්රවා නය සඳ ා ප්රමාණවත් මනාමේ. පදික මාර්ගයද ඉ ා දුර්වල  ත්වයක පවතී. එෙැවින් මමම මාර්ගය පුළුල් කිරීම 
ස  පදිකයන් සඳ ා ඇවිදීමට ප සු මලස  සංවර්ධනය කිරීම මමහි අමේක්ෂාව මේ.  

පදිකයන් සඳ ා පදික 
මස්වා  තීරු වැඩිදියුණු 
කිරීම 
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ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

රියදුරන් මමන්ම පදිකයින් සඳ ා ප සු ප්රවා නය ප සුකම් ලො දීම. 

ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 200 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම මාර්ගමේ වර් මාන පළල මීටර් 6 කි.මමම මාර්ගය මීටර් 6 ක මගාඩනැගිලි සීමාවක් සහි ව පුළුල්  කර, පදික 
මේදිකා,මාර්ග ආමලෝක පේධති,පදික මාරුවීම් සමඟ මාර්ගය උපරිම මීටර් 12ක් දක්වා වැඩිදියුණු කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. 
වයාපෘතිමයන්  ප   සඳ න් ප්රතිලාභ ලො ග   ැකිය. 
• පදික මාර්ගවල ගුණාත්මකභාවය ඉ ළ නැංවීම. 
• මගීන්ට වඩා ම ාඳ ස  සුවප සු ප සුකම් සැපයීම. 
• මාර්ගමේ  දෙදය අවම කිරීම. 

පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 

මමම වයාපෘතිය ඉදි කිරීමමන් පසු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අධීක්ෂණය යටමත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්  
නඩත්තු කර පවත්වාමගන යනු ලැමබ්. 
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6.7.1.17  මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ෙරිසර සංරක්ෂෂණ උොය මාර්ගය  
යටගත් හැමිේටන්ව ඇල පුනරුත්ථාෙන වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

ෙයාපෘති විස්තතර 

 

 

ෙයාපෘතිවේ නම   ැමිල්ටන් ඇල පුනරුත් ාපන වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති 
වයෝජනාෙ 

 ැමිල්ටන් ඇල පුනරුත්ථාපන වයාපෘතිය 
පරිසර සංරක්ෂණ ක්රම උපාය 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම 

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක් 
 

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
  ✓      

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 ැමිල්ටන් ඇල කිමලෝමීටර්  14 ක් පමණ දිගින් යුක්  වන අ ර එය මීගමුව පසු කරමින්  පුත් ලම සිට මකාළඹ දක්වා 
ගමන් කරයි.අතී මේ මමම ඇල මාර්ගමේ භාණඩ  ප්රවා නය සඳ ා ප්රවා න මාධයයක් මලස භාවි ා කරන 
ලදී.වර් මානමේ මමම ඇල මාර්ගය විවිධාකාරමයන් දූෂණය වී ඇ . මොම ෝ කර්මාන්  වල අපද්රවය   ා නිවාස වල 
අපද්රවය මමම ඇලට පිට කරයි. ඇල මාර්ග, මේබියන් බිත්ති ද ඉ ා දුර්වල  ත්ත්වයක පවතී. එෙැවින්, පරිසර 
සංරක්ෂණ ක්රම උපාය  යටමත් මමම ඇල මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය කිරීමට ස  දර්ශනීය ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීමට 
මමම වයාපෘතිමයන්  අමේක්ෂා කරයි. 

ෙයාපෘතිවේ අරමුණු  ැමිල්ටන් ඇමළහි  මපනුම ස  දර්ශනීය ගුණාත්මක භාවය  වැඩි දියුණු කිරීම. 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

 ✓    
ප්රවේශය ප්රධාන  වීදිය, මුහුදු වීදිය ස  මපෝරුම ාට  පාර, 

 
 

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 ැමිල්ටන් ඇල 
පුනරුත්ථාපන 
වයාපෘතිය 
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ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 750 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම වයාපෘතියට  වැඩි වශමයන්  සංචාරකයින් ආකර්ෂණය වනු ඇ . ගංවතුර  ත්ත්වය අවම කිරීම සඳ ා නිසි 
මේබියන් බිත්ති (canal banks) ඇති කිරීමට මයෝජි ය.වයාපෘතිය  ර ා  මෙෝට්ටු සවාරි,පාපැදි ධාවනය ස  රාත්රී 
ක්රියාකාරකම්  වැනි විමනෝදාත්මක ප සුකම් මයෝජනා කරනු ලැමබ්. 
වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න්  ප්රතිලාභ ලො ග   ැකිය 
✓ ජල ප්රභවමේ  මභෞතික මපනුම වැඩි කිරීම 
✓ ගංවතුර  ත්ත්වය අවම කිරීම 
✓ විමනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකම් සැපයීම (මෙෝට්ටු ධාවනය, ෙයිසිකල් පැදීම, ඇවිදීම ,  ආපනශාලා ස   රාත්රී 

ක්රියාකාරකම්) 
 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 

 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 

මමම වයාපෘතිය සම්පුර්ණ කළ පසු , නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්රී  ලංකා ගුවන්  මුදාව ස  මීගමුව නගර සභාමේ  
අධීක්ෂණය යටමත් පවත්වාමගන යනු ඇ . 
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6.7.1.18   මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ගමහි  , කලපු සංවර්ධන උොය මාර්ගය  
යටගත් දැව ොලේ සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  දැව පාලම් සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 
ෙයාපෘති 
වයෝජනාෙ 

දැව පාලම් සංවර්ධන වයාපෘතිය 
කලපු සංවර්ධන උපාය මාර්ගය  
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාශය 

මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

  ✓   
ප්රවේශය මිගමුව - පමුණුගම මාර්ගය 

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 
 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක් 
  

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය 
පමණි  

 

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 

නවීන නාගරික ජල ආශ්රි   කළමණාකරණය කලපු අශ්රි  ප්රමේශය දියුණු කිරීමම්  ක්රමමේදයට අයත් වන අ ර , දැව පාලම් 
සංවර්ධන කිරීම මමහි එන ක්රියාකාරී වයාපෘති වලින් එකකි. මමම කිමලෝමීටර 5 ක් දිගැති දැව පාලම මගින්  නව දැකුම්කලු 
දර්ශනයක් දැක ගැනීමට නරඹන්නන්ට අවස්ථාව ලො මේ.  මීගමුවට පැමිමණන සංචරකයන්  ා ප්රමේශවාසීන්  සඳ ා මපාදු 
විමනෝදාත්මක අවකාශයක්  ා නූ න ජල ආශ්රි  සංවර්ධනයක් සැපයිම සිදුමකමර්. 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

ප්රමේශයට වැඩි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම ස   අේවිතීය අත්දැකීමක් ලො දීම. 

 

 

 

පදිකයන් සඳහා 
ද්යැෙ පාලම 
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ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. 
මිලියන 
3000 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ා භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම වයාපෘතිය  මගින් මවරළ පරිසරය  ර ා විමේකයක් ලො ගැනීමට අමේක්ෂා කරන මොම ෝ විමේශීය සංචාරකයින් 
 ා මේශීය ජන ාවමේ අවශය ා සපුරාලනු ඇ . මීටර් 3 ක් පළල දැවමය දර්ශන ජැටියක් කැපුන්මගාඩ සිට අම්ෙලමුල්ල, 
සීදූව දක්වා නිර්මාණය කිරීමටත් , එමගින් මවරල උදයානය මව  ළගා වීමට ෙලාමපාමරාත්තු වන අමුත් න්ට දර්ශනීය 
දර්ශන  ලයක්  සමඟ , දිගු අඩි ාලමක් සපයයි.  
වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාෙ  ග   ැකිය. 
• විමනෝද කටයුතු සඳ ා විමනෝදාත්මක අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීම. 
• මවරළ උදයානය මව   පැමිමණන ම ජන ාවට දර්ශන  ල  මේදිකාවක් ලො දීම 
• ආසන ප සුකම් ස  ආපනශාලා ප සුකම් සහි ව භූමි අලංකරණය කිරීම 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ස  මීගමුව ම  නගරසභා අධීක්ෂණය යටමත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් මමම 
වයාපෘතිය  නඩත්තුකර  පවත්වාමගන යනු ලැමබ්.  
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6.7.1.19   මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ගලේලම ආශ්රිත් ප්රගේශය 
සංවර්ධනය කිරීගේ  උොය මාර්ග  යටගත් ගලේලම ධීවර ගේමානය  සංවර්ධන කිරීගේ 
වයාෙෘතිය . 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  මලල්ලම ධීවර ගම්මානය  සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 
මලල්ලම ධීවර ගම්මානය  සංවර්ධන කිරීමම් වයාපෘතිය 
මලල්ලම ආශ්රි  ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීම  උපාය මාර්ග 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක් 
 

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

මලල්ලම  ධීවර ගම්මානය සංවර්ධනය මලල්ලම   ආශ්රි  ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම්   උපාය මාර්ග  යටමත් දැක්මේ. 
මිගමුමේ   ආර්ිකමයන්  45% ක් ධීවර කර්මාන් ය ම  පදනම් වී ඇති අ ර එය ප්රමේශමේ  ප්රධාන සංරචකයකි. එම ත් 
මමම විභවය කිසිදු සංවර්ධන කටයුත් ක් මගින්  දියුණු කිරීමට කටයුතු මයාදා මනාමැ . මමම වයාපෘතිය මගින් මමම 
කර්මාන් ය සඳ ා විධිමත් වැඩපිළිමවලක් සකස් කිරීම ස  ප්රමේශය සඳ ා ආදායම් මාර්ගයක් ජනි  කිරීම,  සංචාරක 
ප්රවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

සංචාරක ආකර්ෂණය ප්රවර්ධනය  කිරීම  ා ප්රමේශමේ ධීවර කර්මාන් මේ ආදායම වැඩි කිරීම. 

 

පිහිටීම 

පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන 
ආය නය 

මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

✓     
ප්රවේශය මිගමුව - පමුණුගම මාර්ගය 

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 

 

ධීෙර ගම්මානය  
සංෙර්ධනය 
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ෙයාපෘති විස්තතර  

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 200 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම   අක්කර  1.03  භූමි පමාණයක  ඉඩම සංචාරක ගම්මානය සංවර්ධනය  කිරීම මයෝජි ව ඇ . ධීවර ප්රජාව  සඳ ා 
විධිමත් වැඩපිළිමවළක් පමණක් මනාව, මමම  කර්මාන් යට වඩාත් ම ාඳ ආදායම් මාර්ගයක් සැපයීමටත් ප සුකම් 
සැලසීම සිදු මකමර්.මමමගින් ධීවර කර්මාන් ය ස  සංචාරක වයාපාරය  යන මදකම සංවර්ධනය කර ගැනීමට අමේක්ෂා 
මකමර්. 
වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාෙ ලො ග   ැකිය. 
• මුන්කක්කරමයහි පිහිටි ගෘ  පදනම් කරගත් වියළි මත්සය  ස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම 
• මුන්කක්කරමයහි සංචාරක නිවාස ප්රවර්ධනය  
• මුහුදු ආ ාර සැකසුම් මධයස්ථාන ස  ආපනශාලා ස්ථාන ඇති කිරීම 

 

 

 

 

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 
 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු 
කිරීම 

මමම වයාපෘතිය  සම්පුර්ණ කිරීමමන් පසු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ස  මීගමුව ම  නගර සභාව විසින් ස  
අධීක්ෂණය යටමත්  නඩත්තු කර පවත්වාමගන යනු ලැමබ්. 
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6.7.1.20    මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම  අනුව බසාර්  සංවර්ධන උොය මාර්ගික  
වැඩසටහන යටගත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු  ත්ානායම ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාශය 

මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

✓     
ප්රවේශය මර්ගු නිවාස මාර්ගය 

පිහිටීම්  
සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 
 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක් 
 

 ✓  වැඩිදියුණු කිරීම  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු   ානායමම් අඩු ක්රියාකාරීත්වය නිරීක්ෂණ ස  ක්මෂ්ත්ර  සමීක්ෂණමයන්   වුරුවිය.  
ප සුකම් මනාමැතිකම ස  අඩු නඩත්තු කිරීම මමයට  මේතු වී ඇති ෙව දැකග   ැක. මම් සඳ ා  ානායම ක්රියාකාරී 
අවකාශයක් ෙවට පත් කිරීමටත් මම්  මමයට වැඩි ආගන්තුක පිරිසක් ආකර්ශනය කරගැනීමටත් මම් වයාපෘතිය තුළින් 
අමේක්ෂා මකමර්. 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

මමම  ානායමම් ආකර්ෂණය වැඩි  කර  වඩා ක්රියාකාරී ස්ථානයක් ෙවට පත්කිරීම. 

 

ෙයාපෘතිවේ 
නම  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු   ානායම ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 

 
ෙයාපෘති 
වයෝජනාෙ 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු   ානායම ප්රතිසංවර්ධනය කිරීම 
ෙසාර්  සංවර්ධන උපාය මාර්ගික වැඩසට න යටමත් 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම   

නාගරික සංෙර්ධන 
අධිකාරිය සතු  තානායම 
ප්රතිසංෙර්ධනය 
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ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 
1000 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

ෙයාපෘති විස්තතර 
 

මමම අක්කර 3 පර්චස් 19  ක මමම ඉඩම මීගමුව ප්රාමේශීය  මල්කම් කාර්යාලයට අයත් මේ. නවීන ප සුකම් සහි ව මමම 
මගාඩනැගිල්ල අලුත්වැඩියා කිරීමට මයෝජනා මකමර්. ආපන ශාලා, වා න නැවැත්වීමම් ප සුකම් ස  ළමා ක්රීඩාංගන 
සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා මකමර්.  
වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාභ ලො ග   ැකිය. 
•  ානායම  සඳ ා වඩා ම ාඳ සැලසුමක්  සැපයිම.  
• මන්වාසික නිවාඩු නිමක් නයක්  මලස සංවර්ධනය කිරීම. 
• ආසන ප සුකම් සහි ව භූමි අලංකරණය. 
• මගාඩනැගිල්මල්  අභයන් ර ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු 
කිරීම 

මමම වයාපෘතිය සම්පුර්ණ කිරීමමන්  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  අධීක්ෂණමයන් පසු මමම වයාපෘතිය  නඩත්තු කර 
පවත්වාමගන යනු ලැමබ්. 
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6.7.1.21   මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ගොදු ප්රවාහන සංවර්ධන උොය 
මාර්ගය   යටගත් දුේරිය ස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීගේ වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාශය 

මීගමුව පලාත් පාලන 
ආය නය 

මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

    
ප්රවේශය ඩී.එස්. මස්නානායක මාව  

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක් 
 

  වැඩිදියුණු කිරීම ✓  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

මීගමුමවහි ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානය මමයයි. එම ත් දැනට පවතින ප සුකම් ප්රමාණවත් මනාමේ. දුම්රිය ස්ථානය ද අෙලන්ව 
ඇති අ ර මගීන් සඳ ා සුදුසු ආසන ප සුකම් මනාමැ . එෙැවින්  මමම දුම්රිය ස්ථානය නැව  සංවර්ධනය කිරීම අ යවශය 
මේ. 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

දුම්රිය ස්ථානමේ  ප සුකම් වැඩිදියුණු කිරීම ස  මගීන්ට කාර්යක්ෂම මස්වාවක් සැපයීම 

 

ෙයාපෘතිවේ නම  දුම්රිය ස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 

ෙයාපෘති 
වයෝජනාෙ 

දුම්රිය ස්ථානය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 
මපාදු ප්රවා න සංවර්ධන උපාය මාර්ගය   
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම  

දුම්රිය ස්ථානය 
වැඩිදියුණු කිරීම 
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ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි කාලීන 
(1>වසර) 

 මාධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන 
(3 වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 
1500 

මූලය ප්රතිපාද්යන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ෙයාපෘති විස්තතර 

මීගමුව දුම්රිය ස්ථානයට පැමිමණන මගීන් සඳ ා මමම වයාපෘතිය  මගින් ප සුකම් සපයනු ඇ . මගීන් සඳ ා සුදුසු 
ආසන ප සුකම්, ආපනශාලාව, වැසිකිළි ප සුකම් ස   අවශය ප සුකම් සැපමයනු ඇ . 
වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාෙ ලො ග   ැකිය. 
• දුම්රිය ස්ථානමේ මභෞතික මපනුම වැඩි කිරීම. 
• මගීන්ට වඩා ම ාඳ ස  සැපප සු ප සුකම් සැපයීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 

  

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු 
කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ස  මීගමුව නගර සභාව අධීක්ෂණය යටමත් මමම  වයාපෘතිය මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය විසින් නඩත්තු කරනු  ලැමබ්.  
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6.7.1.22  මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව ආරුක්ෂු සහ ගරෝම ෙරිසරය 
සංවර්ධනය කිරිම උොය මාර්ගය යටගත් ඒත්තුකාල ුඩා ගවරළ උදයානය සංවර්ධන වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම ඒත්තුකාල කුඩා මවරළ උදයානය නැව  සංවර්ධනය කිරීමම්  වයාපෘතිය 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

ඒත්තුකාල කුඩා මවරළ උදයානය නැව  සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 
ආමක්ේ ස  මරෝම පරිසරය සංවර්ධනය කිරිමම් උපාය මාර්ගය 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 

පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් 
මකාට්ඨාශය 

මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

 ✓    
ප්රවේශය මපෝරුම ාට මාර්ගය 

පිහිටීම්  සිතියම 

  
 

ෙයාපෘතිවේ විස්තතරය 

ෙයාපෘති ෙර්ගය  නව ඉදිකිරීමක් 
 

  වැඩිදියුණු කිරීම ✓  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   

ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 
      ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

2021 – 2030 කාලය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක 6 ක් සහි ව “නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය” 
 වන දැක්ව ළඟා කර ගැනීමට අමේක්ෂා මකමර්. ප්රධාන උපාය මාර්ග 4 ක් වන දර්ශන නැරඹුම් තීර දියුණු කිරීම, කලපුව, 
ආරුක්කු ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීම සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි අරමුණයි.ආරුක්කු 
ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශය දියුණු කිරීම උපාය මාර්ගය යටමත් ක්රියාත්මක වයාපෘතියක් මලස ඒතුකාල කුඩා මවරළ 
උදයානය සංවර්ධන වයාපෘතිය මගින් රට වැසියන්ට ස  සංචාරකයන්ට මුහුදු මවරළ තීරමේ විවිධාකාර අත්දැකීම් සමඟ 
විමනෝදජනක අවකාශයක් ලොදීමට සැලසුම් කර ඇ . 

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

✓ දැනට පවත්නා මවරළ උදයානය නැව  නගා සිටුවමින් මීගමුවට වැඩි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම. 
✓ විමනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකම් සඳ ා ඉඩකඩ සැපයීම. 

 

ඒත්තුකාල කුඩා 
මවරළ උදයානය 
සංවර්ධනය 
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ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති 
කාලය 

මකටි 
කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

 දිගු කාලීන (3 
වසර) 

✓  මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 100 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය- භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචක 

• විමනෝදාත්මක  අවකාශයන් සහි ව  මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීම. 
• ඇවිදීමම් මාර්ග , ආසන ප සුකම් ,   ණමකාළ ස   ණ බිම්  සමඟ භූමි අලංකරණය කිරීම.  
• කොනා  කුටි සංවර්ධනය කිරීම. 
• ක්රීඩා ප්රමේශ , පිහිනුම්  ටාකය, ශ්රවනාගාර නැව   සංවර්ධනය කිරීම. 
• වා න නැවතීමම් ස්ථාන  සංවර්ධනය කිරීම. 

 

 

 

 
 
ෙයාපෘති 
විස්තතර 
 
 
 
 
 

මමම  අක්කර 4 ක ඉඩමම් / වැලි මවරළ තීරමයහි මයෝජි  ඉඩමමහි  ඒතුකාල කුඩා  මවරළ  උදයානයක්  ා ඊට අදාළ 
ප සුකම්, භූමි අලංකරණය, ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් ස  පිවිසුම් මාර්ග සංවර්ධනය මකමර්.  මමම  වයාපෘතිය මගින් මවරළ තීරය 
මව ට දිනප ා නරඹන්නන් 10000 ක්  පමණ අමේක්ෂා කරන අ ර විමේකය   ා  ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් සඳ ා පැමිමණන 
විමේශිකයන් මමන්ම මේශීය ජන ාවට මස්වා සපයයි.වැසිකිළි ස  සනීපාරක්ෂක  ප සුකම් සහි ව   මාර්ග, කොනා, 
පිහිනුම්  ටාක, ක්රීඩාංගන , ශ්රවනාගාර , සාේපු සංකීර්ණ, වා න නැවතීමම් ස්ථාන , ආපන ශාලා ,  ෘණ බිම්වල නිර්මාණය 
කල  ආසන  සමඟ භූමි  අලංකරණය කිරීම.මමම වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාෙ ලො ග   ැකිය. 

• කොනා  , ඇවිදීමම් මංතීරු , මවළඳ කුටි සමඟ මවරල තීරය සංවර්ධනය කිරීම.  
• මවාලිමෙෝල්, පිහිනුම්,  ටාක යනාදිය වැනි ක්රීඩා ක්රියාකාරකම් සඳ ා ඉඩකඩ ලො දීම 
• ප්රමේශය ඇවිදීමම් මංතීරු , ආසන ස  ගස් සමග   භූමි අලංකරණය කිරිම 
• අමු න් සඳ ා  කොනා ප සුකම් ලොදීම.  
• සාේපු අත්දැකීම් ස  අමුත් න් සඳ ා ආ ාර ආපන ශාලා  සැපයීම. 

 
 
 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 
 
 

 
 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ 
නඩත්තු කිරීම 
 

මවරළ සංරක්ෂණ  ා කළමනාකරණ මදපාර් මම්න්තුමේ ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අධීක්ෂණය යටමත්, මීගමුව 
ම  නගර සභාව විසින් මමම  ඒත්තුකාල  මවරල සංවර්ධන  වයාපෘතිය නඩත්තු කර පවත්වාමගන  යා යුතුය. 
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6.7.1.23  මීගමුව සංචාරක හා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම අනුව කලපුව සංවර්ධනය කිරීගේ උොය 
මාර්ග යටගත් කිංේස් දූෙත් පුනර්ජීවන වයාෙෘතිය 

ෙයාපෘතිය  හඳුනා ගැනීම 

ෙයාපෘතිවේ නම  කිංේස් දූප  පුනර්ජීවන වයාපෘතිය 

 
ෙයාපෘති වයෝජනාෙ 

කිංේස් දූප  පුනර්ජීවනය වයාපෘතිය 
කලපුව සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ග 
මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම  

ෙයාපෘතිවේ පිහිටීම 

පිහිටීම 
පළා   ෙස්නාහිර පළා  දිස්ික්කය ගම්ප  

ප්රාමේශීය මල්කම් මකාට්ඨාශය මීගමුව පලාත් පාලන ආය නය මීගමුව 

මායිම් සීමාෙ 
උතුරු  නැමගනහිර දකුණ ෙටහිර 

✓     
ප්රවේශය මපෝරුම ාට මාර්ගය 

පිහිටීම්  සිතියම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙයාපෘතිවේ තාර්කිකත්ෙය  

ෙයාපෘති ෙර්ගය නව ඉදිකිරීමක්   වැඩිදියුණු කිරීම ✓  වයාේතිය  ඉඩම් සංවර්ධනය පමණි   
ෙයාපෘති ෙර්ගය සංරක්ෂණ මවළඳ  භූදර්ශනය උරුමය නිවාස ප්රතිස්ථාපනය මවනත් 

  ✓     ✓  

ෙයාපෘතිවේ 
තාර්කිකත්ෙය  

 
 

මීගමුව නගරය, ශ්රී ලංකාමේ ගම්ප  දිස්ික්කමේ, ෙස්නාහිර පළාමත් ෙටහිර මවරළ තීරය තුළ මීගමුව ම නගර සභා ෙල 
ප්රමේශය තුළ පිහිටා ඇ .  ශ්රී ලංකාමේ වාණිජ අගනුවර වන මකාළම නගරයට කිමලෝ මීටර් 35 ක් දුරින් ස  කටුනායක 
ෙණඩාරනායක ජා යන් ර ගුවන් ම ාටුපලින් ස  නිද ස් මවළඳ කලාපමයන් කිමලෝමීටර් 7 ක් දුරින් පිහිටා ඇ .ජාතික 
සන්දර්භය තුළ මීගමුව සැලසුම් ප්රමේශය උප නගරයක් වන අ ර, මීගමුව ප්රමේශය පළාම හි ප්රධාන ආර්ික නගරයක් 
මලස දැක්විය  ැකිය.  එහිදී ආර්ිකමයන් 45% ක් ධිවර කර්මාන් යද, 35% ක් සංචාරක වයාපාරයද, ආර්ිකමයන් 20% 
ක් වාණිජ  ා මවනත් මස්වා ම  පදනම් මේ.  එමස්ම ගම්ප  ප්රධාන දුම්රිය මාර්ග ස  මාර්ග පේධතිය එක්ව ප්රධාන වාණිජ, 
ප්රවා න මධයස්ථාන, අධයාපන ස  මසෞඛය ප සුකම් සැපයුම් කරුමවකු මලස මීගමුව කටයුතු කරයි.ඉ   සඳ න් 
කරුණුවලට සමගාමීම මීගමුව 2021-2030 කාලය තුළ ප්රධාන සංකල්පි  සංරචක  යක් සහි ව “නීල  රි   ලමයන් 
නැමගන  පුංචි මරෝමය” යන දැක්ම ලඟාකර ගැනීමට අමේක්ෂා මකර්. මීගමුව සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්මමහි 
ප්රධාන උපාය මාර්ගයන්   රක් වන දර්ශන නැරඹුම් තීර, කලපුව, ආරුක්කු ස  මරෝමාණු ආකෘතික ප්රමේශය ඇතුලත් වන 
සැලැස්මක් වන අ ර එමගින්  සංචාරක  ා ධීවර කර්මාන් ය දියුණු කිරීම අරමුණු කරයි. වර් මානමේදී, කිංේස් දූප  
ප්රමේශ අනිසි මලස භාවි ා කිරීම මේතුමවන් අඩු ප්රතිසංස්කරණයකට ලක්ව  ඇ . එනම් ධීවරයාත්රා   ා මත්සය අපද්රවය 
මේතුමවන් මමම ප්රමේශය  දුර්ගන්ධ වීම නිසා  එම ප්රමේශමේ ආකර්ෂණය අඩුවීමට ෙලපා ඇ . කලපු සංවර්ධන උපාය 

කිංේස් දූප  
ඉඩම 
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මාර්ගය  යටමත් කිංේස්  දූප  ප්රතිසංස්කරණය   කිරීම එක් ක්රියාකාරී වයාපෘතියක් වන අ ර එතුලින් තුලින් මමහි දර්ශන 
ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීමටත්  රට වැසියන්ට ස  සංචාරකයන්ට කලපු ප්රමේශමේ සංචාරක  අත්දැකීම් සමඟ 
විමනෝදජනක අවකාශයක් ලොදීමට සැලසුම් කර ඇ .   

ෙයාපෘතිවේ 
අරමුණු 

• මීගමුවට වැඩි සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳ ා ප්රමේශය පුනර්ජවනනය කිරීම 
• විමනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකම් සඳ ා ඉඩකඩ සැපයීම 

ෙයාපෘති විස්තතර 

 
ෙයාපෘති කාලය 

මකටි 
කාලීන 
(1>වසර) 

 මධය  
කාලීනව 
(1-3 වසර) 

✓  දිගු කාලීන (3 
වසර) 

 මුළු 
ඇස් මම්න්තුග  
පිරිවැය 

රු. මිලියන 200 

මූලය ප්රතිපාද්යන  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  ා භාණඩාගාර අරමුදල් සම්පාදනය 

සංරචක  

✓ කිංේස් දූප  ප්රමේශය විමනෝදාත්මක ප්රමේශයක් සමග සංවර්ධනය කිරීම . 
✓ කිංේස් දූප  භූමි ප්රමේශය ඇවිදීමම් මංතීරු සමඟ  භුමි අලංකරණය නිර්මාණය.  
✓ මෙෝට්ටු අංගනය සංවර්ධනය කිරීම. 
✓ ටිකට්පත්  මධයස්ථාන සංවර්ධනය කිරීම . 
✓ ආ ාර ආපන ශාලා  සංවර්ධනය. 
✓ දර්ශන නැරඹුම් තීර සංවර්ධනය කිරීම. 
✓ මපාකුණු ප්රමේශ සංවර්ධනය කිරීම .  

 

 
 
 ෙයාපෘති 
විස්තතර 
 
 
 
 
 

පර්චස් 100 වන මමම භූමිය සංවර්ධනය කර සංචාරක කටයුතු ආශ්රි   ප සුකම්, භූමි අලංකරණය, විමනෝදාත්මක 
ක්රියාකාරකම් සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජනා වී ඇ .කලපු පරිසරය තුළ විමේක  ා ක්රීඩා කටයුතු සඳ ා අමේක්ෂා කරන 
විමේශිකයන්  ා මේශීය ජන ාව 10000 කට  පමණ   දිනප ා පැමිමණන්නන් මලස  මමම  වයාපෘතිය  මගින් ප සුකම් 
සපයනු ලැමබ්.මමම වයාපෘතිමේ විමනෝදාත්මක ස්ථාන, ධාවන පථය, මෙෝට්ටු අංගනය, ටිකට්පත්  මධයස්ථාන, ආ ාර ආපන 
ශාලා , දර්ශන නැරඹුම් තීර ස  මපාකුණු ප්රමේශ සංවර්ධනය මකමර්.වයාපෘතිමයන් ප   සඳ න් ප්රතිලාෙ ලො ග   ැකිය 
• ධාවන පථය , විමනෝදාත්මක ස්ථාන , මෙෝට්ටු අංගන, ටිකට්පත් මධයස්ථාන, ආ ාර ආපන ශාලා , දර්ශන නැරඹුම් 

තීර  ස  මපාකුණු ප්රමේශ සමග    කිංේස්  දූප  වැඩි දියුණු කිරීම.  
• විමනෝදාස්වාද ක්රියාකාරකම් සඳ ා ඉඩකඩ සැපයීම. 
•  ක්රීඩාංගන,ෙැංකු ,ගස්  යන අංග වලින්  භූමි අලංකරණය  කිරීම . 

 
 
 
පිරිසැලසුම් 
සැලැස්තම 

 
 
 

 

ෙයාපෘතිය 
ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ 
නඩත්තු කිරීම 
 

මමම වයාපෘතිය ඉදිකිරීම ස  උපමේශනය  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය , මවරළ සංරක්ෂණ  ා කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව මගින් සිදු කරනු ලෙන අ ර , මීගමුව ම  නගර සභාව විසින් නඩත්තුකර පවත්වාමගන  යා යුතුය. 
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6.7.2 ආයත්නික සැකැස්ම 
වගුව 6.15 ආය නික සැකැස්ම 
සැලසුම උප සැලසුම්  ා ක්රියාකාරී වයාපෘතිය ආදාළ ආය න (ඇමුණුම 11) වයාපෘති  ක්රියාත්මක කරන ආය නයන්හි 

වගකීම් 
දළ 
ඇස් මම්න්තුග   
පිරිවැය (මිලියන) 

කාර්මික සැලැස්ම 
(ආර්ික කටයුතු 
සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය 
මාර්ගය යටමත්) 

සංචාරක  ා ධීවර සංවර්ධන සැලැස්ම 
 
දර්ශන නැරඹුම් තීර උපාය මාර්ගය දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය  
ක්රියාකාරී වයාපෘති 01 : 
දූව කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීමම් 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  
 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
 
මවරළ සංරක්ෂණ ස  මවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT  අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය  ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

75  

ක්රියාකාරී වයාපෘතිය 02 :- 
 ලාමේන කුඩා මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
මවරළ සංරක්ෂණ ස  මවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය  ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

100  

ක්රියාකාරී වයාපෘතිය 03 :- 
මමෝරවල කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධන වයාපෘතිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

100  

ක්රියාකාරී වයාපෘතිය 04 :- සරක්කුකන්ද කැපුන්මගාඩ 
ප්රධාන මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
මවරළ සංරක්ෂණ ස  මවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

200  

 
කලපුව සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය 
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ක්රියාකාරී වයාපෘති 01 :  
කිංේස් දුප  නැව  සංවර්ධනය කිරීම ස  විවෘ  
රංගභූමි සංවර්ධනය 

නාගරිකසංවර්ධන අධිකාරිය  
 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
 
මවරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිය  
කලපු සංවර්ධන අධිකාරිය 
 
වනජීවි සංරක්ෂණ  
මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

50  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 02 : 
කැපුන්මගාඩ සිට අම්ෙලන්මුල්ල, සීදූව දක්වා කලපුව 
 ර ා දැව පාලමක් ඉදිකිරීමම් වයාපෘතිය 

නාගරිකසංවර්ධන අධිකාරිය 
 ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
මවරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිය 
 කලපු සංවර්ධන අධිකාරිය 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
වනජීවි සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

3000  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 03 : 
කලපුමේ ෙස්නාහිර ප්රමේශමේ ඇවිදින මංතීරු ස  
ෙයිසිකල් මංතීරු සංවර්ධන වයාපෘතිය 
( පළමු අදියර - මුන්නකමර් උතුර )  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
මවරළ සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුව 
ධීවර  ා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
මදපාර් මම්න්තුව 
ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා 
සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 
වනජීවී සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුව 
වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 

 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

3000  

මලල්ලම සංවර්ධන උපාය මාර්ගය  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 01 : 
මලල්ලම ප්රමේශමේ ධීවර ගම්මානයක් ඉදිකිරීමම් 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
ධීවර  ා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
මදපාර් මම්න්තුව 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

100 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 02 : 
දැනට පවතින ධීවර වරාය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
ධීවර  ා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
මදපාර් මම්න්තුව 
ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

2000 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 03 : 
ධීවර නැවතුම් ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය - 
පිටිපන, කුඩාපඩුව නගර I, නගර II, නගර III 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
ධීවර  ා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
මදපාර් මම්න්තුව 
මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 
කලපු සංවර්ධන අධිකාරිය  

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 
 
 

400  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 04 : 
මෙෝට්ටු නැවතුම් ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය, 
මර්ගුව මාර්ගය, මපාරුම ාට රුජිනි වීදිය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
ධීවර  ා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
මදපාර් මම්න්තුව 
මවරළ සංරක්ෂණ ස  මවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව   

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

500 M 

ආරුක්කු ප්රමේශය ස  මරෝම ආකෘතික ප්රමේශය දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 01: නාගරික මංසන්ධි වැඩිදියුණු 
කිරීමම් වයාපෘතිය - මකාච්චිකමේ, දළුව මකාටුව, 
මකාේපරා  න්දිය, කට්ටුව, දළුප න, මඩාල්පින් 
 න්දිය, මපරියමුල්ල. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

2000 M 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 02: 
නාගරික සන්ධිස්ථාන මගාඩනැගීමම් වයාපෘතිය - 
මකාච්චිකමේ, මකාේපරා  න්දිය, දළුවමකාටුව, කට්ටුව, 
දළුප න, මඩාල්පින්  න්දිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

1000  
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ක්රියාකාරී වයාපෘති 03 : 
නාම පුවරු ස  නගර පිවිසුම් මගාඩනැගිලි වයාපෘතිය 
- මකාච්චිකමේ, මකාේපරා  න්දිය, දළුවමකාටුව, 
කට්ටුව, දළුප , මඩාල්පින්  න්දිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

1000 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 04: 
මගාඩනැගිලි ස්ථම්භ සංවර්ධනය කිරීමම්  වයාපෘතිය - 
මොලන්ජි මාර්ගමේ සිට මපෝරුම ාට මාර්ගය දක්වා 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 05: 
පලඟතුමර් කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීමම් 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
ධීවර  ා ජල සම්පත් සංවර්ධන 
මදපාර් මම්න්තුව 
මවරළ සංරක්ෂණ  අධිකාරිය 
මවරළ සංරක්ෂණ ස  මවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

200 M 

 ක්රියාකාරී වයාපෘති 06: ඒත්තුකාල කුඩා මවරළ උදයාන 
සංවර්ධන වයාපෘතිය 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
ධීවර  ා ජල සම්පත් සංවර්ධන 
මදපාර් මම්න්තුව 
මවරළ සංරක්ෂණ  අධිකාරිය 
මවරළ සංරක්ෂණ ස  මවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම. 
 

100  

ආර්ික සංවර්ධන 
සැලැස්ම 
 
(ආර්ික සංවර්ධන 
උපාය 
මාර්ග යටමත්) 

නගර මධය සංවර්ධන සැලැස්ම 
 
ෙසාර් ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘති  
ක්රියාකාරී වයාපෘති 01: 
ප්රධාන වීදිය මවළද තිරයක් සහි  විදියක් ෙවට 
පත්කිරීම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
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ක්රියාකාරී වයාපෘති 02: 
මජෝශේ වීදිය සාේපු සංකීර්ණය සංවර්ධන වයාපෘතිය  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 

 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

3000  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 03: 
ෙහු ම ල් වා න නැවැත්වීමම් ප සුකම් සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

2000  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 04: 
නාගරික පුනර්ජීවන වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය 
ධීවර  ා මත්සය කටයුතු 
සංවර්ධන අධිකාරිය 
මවරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිය 

පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

5000 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 05: 
මාළු මවළඳ සංකීර්ණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීමම් 
වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

1500 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 06: 
දැනට පවතින මීගමුව ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන 
ෙන්ධනාගාරයට මාරු කර එම භූමිමයහි මීගමුව 
මකෞතුකාගාරය මලස නැව  සංවර්ධන වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ප්රාමේශී ය මල්කම් කාර්යාලය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
ෙන්ධනාගාර මදපාර්තුමම්න්තුව 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

2000  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 07: 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  ානායම නැව  
සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
මස්වා සැපයීම 
ඉදිකිරීම 

1000 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 08:  
නාගරික පුනර්ජනනීය ප්රමේශවල ක්රියාකාරී විවෘ  
අවකාශයන් සංවර්ධන වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව, 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය, 
ජලජ  ා ධීවර සම්පත් 
මදපාර් මම්න්තුව, 
මවරළ සංරක්ෂණ ස  මවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව 
කෘෂිකර්ම මදපාර් මම්න්තුව, 
පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

5000  
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 ක්රියාකාරී වයාපෘති 09: 
නාගරික පුනර්ජීවන ප්රමේශය තුළ නාටය ශාලා 
සංවර්ධන වයාපෘතිය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව, 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 
අධිකාරිය, 
ජලජ  ා ධීවර සම්පත් 
මදපාර් මම්න්තුව, 
මවරළ සංරක්ෂණ ස  මවරළ 
සම්පත් කළමනාකරණ 
මදපාර් මම්න්තුව 
 
 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

5000  

ප්රවා න සැලැස්ම 
(මභෞතික සංවර්ධන උපාය 
මාර්ගය යටමත්) 

ප්රවා න සංවර්ධන සැලැස්ම 

මපාදු ප්රවා න සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය  
ක්රියාකාරී වයාපෘති 01: 
මකාළඹ - පුත් ලම ප්රධාන මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමම් 
වයාපෘතිය 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

5000  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 02 : 
මපෝරුම ාට මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

3000 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 03: 
මීගමුව - මීරිගම දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධන වයාපෘතිය 

 ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 04: 
මීගමුව - පුත් ලම දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම 
(18 කණුමේ සිට පුත් ලම දක්වා ේවිත්ව මාර්ග 
සංවර්ධනය) 

ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

2000  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 05: 
දුම්රිය ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 

ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

1500  

ක්රියාකාරී වයාපෘති 06: 
මලල්ලම ප්රමේශය ඇතුළ  වා න නැවතුම් ස්ථානය 
සංවර්ධන වයාපෘතිය 

ධීවර  ා ජලජ  ා සම්පත් 
මදපාර් මම්න්තුව, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම නගර සභාව 

 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

500  

පදික මස්වා ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය  



 

167 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ක්රියාකාරී වයාපෘති 01 : ෙස් නැවතුම්මපාළ  ා මයෝජි  
සාේපු සoකීර්ණය  යා කරමින් ගුවන් පාලමක් ඉදි 
කිරීමම් වයාපෘතිය 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

2000 

 ක්රියාකාරී වයාපෘති 02: 
පදිකයන් සඳ ා ඩී ඩී .එස්.මස්නානායක  මාව  තුළ 
පදික මoතීරුවක් ඇති කිරීමම් වයාපෘතිය 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

150  

මපාදු විවෘ  අවකාශ  
සංරක්ෂණය කිරීමම් 
සැලැස්ම  (තිරසර පරිසර 
උපාය මාර්ගය යටමත්) 

පාරිසරික සංරක්ෂණ ස  කළමනාකරණ සැලැස්ම වනසංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධනය 
කිරීමම් සංස්ථාව 
මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 
වනජීවී සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුව 
 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

 

පාරිසරික සංරක්ෂණ උපාය මාර්ගය 

 ක්රියාකාරී වයාපෘති 01: 
 ැමිල්ටන් ඇල  ර ා ප්රවා න සංවර්ධනය කිරීම 

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා 
සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 
වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුව 
වනජීවි සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

 

 ක්රියාකාරී වයාපෘති 02: 
 ැමිල්ටන් ඇල පුනර්ජනනය කිරීමම් වයාපෘතිය 

සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය 
ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධනය 
කිරීමම් සංස්ථාව 
වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුව 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

750  

 ක්රියාකාරී වයාපෘති 03: 
කමඩාල්කැමල් කමඩාලාන උදයානය වැඩිදියුණු කිරීමම් 
වයාපෘතිය 

වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 
වනජීවී සංරක්ෂණ 
මදපාර් මම්න්තුව 
කලපු සංවර්ධන අධිකාරිය 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය 
වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුව  

 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

100  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

  
අපද්රවය කළමනාකරණ උපාය මාර්ගය 

 

 ක්රියාකාරී වයාපෘති 01: 
ශ්රී ලංකාමේ නිරි දිග ප්රමේශමේ මසෞඛය  ා 
සනීපාරක්ෂාව මූලික කරගනිමින් සිදුකරනු ලෙන 
SHIFT වයාපෘතිය 

ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජල 
පවා න  මණඩලය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

20  

සමාජ සංවර්ධනය සමාජ සංවර්ධන  උපාය මාර්ගය  

 මකාච්චිකමේ - මීගමුව සාේපු සංකීර්ණය ස  නිවාස 
සංවර්ධන වයාපෘතිය 

ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජල 
පවා න  මණඩලය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOTඅධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 
 

2000  

  ලාදූව නිවාස සංවර්ධන වයාපෘතිය ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජල 
පවා න  මණඩලය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

2000  

 මකාච්චකමේ- දලුවමකාටුව නිවාස සංවර්ධන වයාපෘතිය  ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජල 
පවා න  මණඩලය 
මීගමුව ම නගර සභාව 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

SWOT අධයයනය  
නිර්මාණ කරණය ස  උපමේශනය  
ඉදිකිරීම 

2000  
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II වන  ගකාටස 

ඉඩේ හා ගගාඩනැගිලි උොයමාර්ගික සංවර්ධන 
සැලැස්ම 



 
 



 
 

07 වන ෙරිච්ගේදය 
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

07 වන ෙරිච්ගේදය 

සංවර්ධන කලාෙ හා කලාපීකරණ නියමත්ා 

7.1.හැඳින්වීම 
මීගමුව  සංවර්ධන සැලැස්ම (2021-2030) " නීල  රි   ලමයන් නැමගන  පුංචි මරෝමය " යන  දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම 

සඳ ා සකස් කරන ලද  සැලැස්මකි. ඉදිරි වසර 10 සඳ ා වූ ඉදිරි දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමමහිලා සකස් කරන ලද මමම 

සංවර්ධන සැලැස්ම යටමත් ස්වභාවික පාරිසරික විභව ාවයන්  ප්රශස්   අයුරින් මයාදාගැනීම තුළින්  සංචාරක  ා ධිවර 

කර්මාන් ය වැඩි දියුණු කිරීම මමන්ම ඒ ඔස්මස් ආර්ික සංවර්ධනය මක්න්ද්ර කර ගැනීමත්  ඒ සඳ ා අවැසි අරමුණු  ා 

පරමාර්ථයන්  ඳුන්වා දී ඇ . ඒ අනුව ප්රමේශයට අවශය යටි ල ප සුකම් සංවර්ධනය 'යටි ල ප සුකම් සංවර්ධන උපාය මාර්ග 

 ර ා ද, පරිසර සංරක්ෂණය  ා ඒ ආශ්රි  උපද්රවයන් අවම කිරීම තිරසාර පරිසර සංවර්ධන උපාය මාර්ගයන්  ර ා ද, ආර්ික 

සංවර්ධනය ඊට අදාළ උපාය මාර්ගයන්  ර ා මමන්ම සංස්කෘතිය  ා උරුමයන් කළමනාකරණය ද ඒ ආශ්රි  උපාය මාර්ගයන් 

ඔස්මස් ක්රියාත්මක කිරීමට උපාය මාර්ගික සැලසුම්  ඳුන්වා දී ඇ .මමම විවිධ සැලසුම් යටමත් මයෝජි  වයාපෘතිවලට අම රව 

මයෝජි  ඉඩම් පරි රණ සැලැස්මම් දැක්මවන පරිදි ප්රමේශමේ මනානවතින මභෞතික සංවර්ධනය,  ා මකාටස  01 හි විස් ර 

මකමරන පරිදි මීගමුව ප්රමේශය සඳ ා වන ඉදිරි දැක්මට අනුකූල වන පරිදි විදිමත් සංවර්ධනයක් අමේක්ෂමවන් සංවර්ධන කලාප 

 ා කලාපීකරණ නියම ා  මමන්ම මයෝජි  කලාපීකරණ නියම ා   ඳුන්වා දී ඇ . 

7.2 සංවර්ධන කලාෙ  
මීගමුව  ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශය තුළ 2030 වසර සඳ ා වන දැක්ම හි විස් ර මකමරන පරිදි එම අමේක්ෂි  මභෞතික 

සංවර්ධනය ලඟා කර ගැනීම උමදසා මයෝජි  ඝනත්වයන්  ා එම එක එක ප්රමේශයන්ට ආමේණික ලක්ෂණයන් ම  පදනම්ව 

දීර්ඝ විදයාත්මක විශ්මල්ෂණයන් ද පාදක කර ගනිමින් මමම ප්රමේශය ප්රධාන සංවර්ධන කලාප 08කට ස  ම ත්බිම් කලාප 

02කට මෙදා මවන් මකාට ඇ . මයෝජි  සංවර්ධන කලාප සැලැස්ම ප   සිතියම 7.1 හි දැක්මේ.  

1.අඩු ඝණත්ව නීල  රි  සංචාරක කලාපය - Low Dense Blue GreenTourism Zone  

2.අධි ඝණත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය - High Dense Promotional Tourism Zone 

3.අධි ඝණත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය  - High Dense Spceial Commercial Zone 

4.අඩු ඝණත්වමයන් යුතු උරුමයන් සහි  සංචාරක කලාපය - Low Dense Heritage Tourism Zone  

5. අධි ඝණත්ව ධීවර මන්වාසික කලාපය - High Dense Fishery Oriented Residential Zone 

6. අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු නීල සංචාරක කලාපය  - Modarate Dense Blue Tourism Zone 

7.අඩු ඝණත්වමයන් යුතු පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය - Low Dense Eco Conservation  Zone 

8.අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු මන්වාසික කලාපය - Moderate Dense  Residential Zone 

9. ම ත්බිම් ආරක්ෂි   කලාපය  - Wetland Protection  Zone 

10.ම ත්බිම් ස්වභාවික සංරක්ෂණ කලාපය - Wetland Nature Conservation Zone
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7.2.1. ගයෝජිත් කලාපීකරණ  සැලැස්ම 2021 -2030  

සිතියම 7.1 මයෝජි  සංවර්ධන කලාපීකරණ සැලැස්ම  

 
 මුලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021  

අර්ධ 
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7.3 කලාෙ සංගුණකය 
ඝණත්වය පදනම් කරමගන කරනු ලැබු කලාපිකරණ සැලැස්මට අනුකුලව එම එක් එක් කලාපය සඳ ා ෙලපැවැත්මවන ඝණත්වය 

නිර්ණය කිරීම උමදසා කලාප සංගුණකය ගණනය කර ඇ . මම් සඳ ා එක් එක් කලාප අනුව වර් මානමේ සංවර්ධනය වී 

තිමෙන භාවි යට ගැමනන මුළු ඉඩකඩ තුල සංසරණය වන මුළු ජනග නයක් එම එක් එක් ප්රමේශවල ජිවත් වන මන්වාසික 

ජනග නය මමන්ම 2030 වසර වන විට පැවතිය  ැකි මුළු සංසරණ  ා මන්වාසික ජනග නය සලකා ෙැමලන අ ර එමස් 

පුමරෝකථනය කරන ලද මුළු ජනග නයට අනුව ප්රමේශ තුල පවතින සංවර්ධනය කල  ැකි වපසරිය මකාම ක් දුරට සංවර්ධනය 

විය යුතු දැයි  දුනා ගැනීම සිදු මකමර්. 

මමහිදී සංවර්ධනය කල  ැකි ( Developable Space) භුමි මලස පවතින, වාණිජ , මන්වාසික, ආය නික, සංචාරක,හිස් ඉඩම් 

 ා මවනත් වගාවන් සඳ ා මයාදාමගන තිමෙන භුමි ප්රමාණය සලකා ෙැමලන අ ර පරිසර සංරක්ෂණ ප්රමේශ, ජලාශ්රි  ප්රමේශ 

ආගමික  ා පුරා විදයාත්මක ප්රමේශ  ා ම ා මාර්ග ස  සියලු භුමි පරිමභෝගයන් සංවර්ධනය කළ මනා ැකි ( Un-developable 

Lands ) භුමි මලස සලකා ඉවත් කරනු ලැබිය.  

මමමස් ඒ ඒ කලාප වල මයෝජි  ඝනත්වය අනුව කලාප සංගුණකය මසවීම සංකීර්ණ පියවර 5 ක් ඔස්මස් සිදු කරනු ලැබීය. එම 

පියවර වලට අදාලව කලාප සංගුණකය ගණනය කල ආකාරය ඇමුණුම 22 මගින් විස් රාත්මකව  පැ ැදිලි කර ඇ . ඒ අනුව 

මීගමුව සැලැසුම් ෙල ප්රමේශමේ මයෝජි  කලාපීකරණ සැලැස්ම යටමත් එක් එක් කලාපයට අදාල වන කලාප සංගුණකය ප    

වගු අංක 7.1 මගින් ඉදිරිපත්කර ඇ .  

වගුව  7.1 කලාප සංගුණකය ස  ඒවාමේ වර්ග ප්රමාණය 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

මූලාශ්රය - නාගරික  සංවර්ධන අධිකාරිය, 2021 
 
සංවර්ධනයන් සඳ ා අවසරලත් මගබිම් ප්රමාණය නීර්ණය කිරීම 2021 ජූලි මස 08 බ්ර ස්පතින්දා දින අංක 2235/54 දරණ 

අතිවිමශ්ෂ ගැසට් නිමේදනමේ IV වන මකාටමස්   6  වන උප  මල්ඛනමේ “අ” , “ආ” යන ආකෘති පත්රයන්ට අනුකූලව මීගමුව 

සංවර්ධන සැලැස්මට අදාල වන සංගුණකයන් වගු අංක 7.2, 7.3 මගින් දක්වා ඇ . 

 

එකී අවසරලත්  මගබිම් ප්රමාණයට අදාළ මගාඩනැගිල්මල් විවෘ  අවකාශය තීරණය කිරීම ඉ   ගැසට් පත්රමේ ‘ඉ’  ආකෘතිය 

මගින් දැක්මවන අ ර එය මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්මම්  වගු අංක 7.4 මගින් දක්වා ඇ .    

අංකය කලාපය සංගුණකය 
1. අඩු ඝණත්ව නීල  රි  සංචාරක කලාපය  1.5 
2. අධි ඝණත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය 2.5 
3. අධි ඝණත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය 2.3 
4. අඩු ඝණත්වමයන් යුතු උරුමයන් සහි  සංචාරක කලාපය 0.5 
5. අධි ඝණත්ව ධීවර මන්වාසික කලාපය 1.7 
6. අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු නීල සංචාරක කලාපය  2.0 
7. අඩු ඝණත්වමයන් යුතු පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය - 
8. අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු මන්වාසික කලාපය 1.8 
9.  ම ත්බිම් ආරක්ෂි   කලාපය (අඩු ඝණත්වමයන් යුතු පාරිසරික 

සංරක්ෂණ කලාපය) 
- 

10 ම ත්බිම් ස්වභාවික සංරක්ෂණ කලාපය  - 



 

178 
 

මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

  

7 මීටර් 9 මීටර් 12 මීටර් 15මීටර්  
සහ වැඩි

7 මීටර් 9 මීටර් 12 මීටර්
15මීටර්  
සහ වැඩි

7 මීටර් 9 මීටර් 12 මීටර් 15මීටර්  
සහ වැඩි

7 මීටර් 9 මීටර් 12 මීටර් 15මීටර්  
සහ වැඩි

7 මීටර් 9 මීටර් 12 මීටර් 15මීටර්  
සහ වැඩි

7 මීටර් 9 මීටර් 12 මීටර් 15මීටර්  
සහ වැඩි

150 - 250ට අඩු 0.8 0.9 0.9 0.9 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 අඩු 0.9 1.0 1.2 1.3 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 අඩු 0.9 1.0 1.2 1.4 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 අඩු 1.0 1.1 1.3 1.5 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 අඩු 1.0 1.2 1.4 1.7 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 අඩු 1.1 1.3 1.5 1.8 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 අඩු 1.1 1.4 1.7 2.0 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 අඩු 1.2 1.5 1.8 2.1 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 අඩු 1.2 1.6 2.0 2.4 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 අඩු 1.3 1.7 2.1 2.5 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 අඩු 1.4 1.8 2.2 2.6 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 වැඩි 1.5 1.9 2.3 2.8 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

"අ" ප ෝරමය  - අවසරලත් පෙබිම් අනු ාතයන් 
කලාපිය සංගුණකය = 1.75-1.99 කලාපිය සංගුණකය = 2.00-2.24

මාර්ෙපේ අවම  ළල මාර්ෙපේ අවම  ළල ඉඩපම් ප්රමාණය       (ව. 
මිටර් )

කලාපිය සංගුණකය =  0.50 - 0.74
මාර්ෙපේ අවම  ළල 

කලාපිය සංගුණකය= 1.50-1.74
මාර්ෙපේ අවම  ළල 

කලාපිය සංගුණකය = 2.25-2.49 කලාපිය සංගුණකය = 2.50-2.74
මාර්ෙපේ අවම  ළල මාර්ෙපේ අවම  ළල 

වගු අංක 7.2 "අ" මපෝරමය  - අවසරලත් මගබිම් අනුපා යන් 

 

උෙගේඛනය 01  

•   UL - අසීමි යි                 
             

•   වා න නැවතුම් සද ා මවන්කර ඇති මගබිම් ප්රමාණයන් මගබිම් අනුපා ය සද ා ගණනය මනාකරයි         
                 
    

•   කලාපීය මරගුලාසි යටමත් ම ල් ප්රමාණය ම ෝ මගබිම් අනුපා ය දකවා ඇති විටකදී ඉ   මගබිම් අනුපා යන් අදාළ මනාමේ.      
                 
      

•   සංවර්ධන සැලැස්ම යටමත් ඉඩමම් ආනතියට අනුව ඉ   මගබිම් අනුපා යන් මවනස් විය  ැක         
                 
   

•   ඉඩමම් ආනතිය අංශක 11ට වඩා වැඩිවනවිට ජාතික මගාඩනැගිලි පර්මේෂණ ආය නමේ අනුමැතිය ලොග  යුතුය        
                 
     

•  * මගබිම් අනුපා ය 10.0  ම ෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් සද ා අවසර ලැමෙනුමේ අවම වශමයන් මීටර් 12ක( මාර්ගමේ මැද සිට) මගාඩනැගිලි සීමාවක් පනවා ඇති ප්රමේශ මාර්ගය සද ා පමණි. එමස් 
මනාවන අවස්ථාවක උපරිම මගබිම් අනුපා ය 9.0 ට සිමා විය යුතුය.           
                  

•  **සංවර්ධන සැලැස්මම් මීටර් 7 ක් පළල මාර්ගයක් මලස  ඳුනාමගන ඇති මාර්ග සඳ ා අවම මාර්ග පළල මීටර් 7 ක් මලස සලකනු ලැමබ්     
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වගු  අංක  7.3  "ආ" මපෝරමය - මීටර් 3 ස  4.5 මාර්ග සද ා ම ල් ප්රමාණයන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

වගු  අංක  7.4  "ඉ" මපෝරමය - විවෘ   අවකාශයන්    

 

"ආ" මපෝරමය - මීටර් 3 ස  4.5 මාර්ග සද ා ම ල් ප්රමාණයන්  

මාර්ගමේ අවම 
පළල  

ඉඩමම් 
මුහුණම හි 
අවම පළල  

මගබිම් 
ආවරණ 

ප්රතිශ ය*  

උපරිම ම ල් ප්රමාණය  

කලාපිය 
සංගුණකය 
0.5 - 0.74 

කලාපිය 
සංගුණකය   
0.75 - 1.24 

කලාපිය 
සංගුණකය 
1.25 - 3.49 

කලාපිය 
සංගුණකය 

3.50 - 4.00 

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

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

  වා න නැවතුම් ඉඩකඩද ඇතුලත්ව ඉ   ම ල් ප්රමාණයන් දක්වා ඇ .    
  
 එක් එක් මාර්ග සද ා නියමි  නිවාස ඒකක ප්රමාණයන් මවනස් මනාමේ .    
   
 * කලාපීය මරගුලාසි යටමත් මගබිම් ආවරණ ප්රතිශ යන් දක්වා මනාමැති විටකදී  
        

"ඉ" මපෝරමය - විවුර්  අවකාශයන් 

මග
ාඩ

නැ
ගිලි

 ක
ාණ

ඩය
 

  

මග
ාඩ

නැ
ගිල්

මල්
 උ

ස 
(මී

ටර්
) 

ඉඩ
මම්

 මු
හුණ

ම 
හි 

අව
ම 

පළ
ල 

(මී
ටර්

) මගබිම් ආවරණ 
ප්රතිශ ය* 

පසුපස අවකාශය (මීටර්) පැති අවකාශය (මීටර්) 

ස්භාවික ආමලෝකය 
 ා වා ාශ්රය 

ලොගන්නා වාලිං 
සද ා 

මන්
වා

සික
 ම

නා
වන

 

මන්
වා

සික
 

මම
ම 

අන්
 ම

යන්
 ස්

භා
වික

 
ආ

මල
ෝක

ය 
 ා

 ව
ා 

ාශ්ර
ය 

ලෙ
ා 

මන
ාග

න්
නා

විට
 

මම
ම 

අන්
 ම

යන්
 ස්

භා
වික

 
ආ

මල
ෝක

ය 
 ා

 ව
ා 

ාශ්ර
ය 

ලෙ
ා 

ගන්
නා

විට
 

මම
ම 

අන්
 ම

යන්
 ස්

භා
වික

 
ආ

මල
ෝක

ය 
 ා

 ව
ා 

ාශ්ර
ය 

ලෙ
ා 

මන
ාග

න්
නා

විට
 

මම
ම 

අන්
 ම

යන්
 ස්

භා
වික

 
ආ

මල
ෝක

ය 
 ා

 ව
ා 

ාශ්ර
ය 

ලෙ
ා 

ගන්
නා

විට
 

අව
ම 

පළ
ල 

 

අව
ම 

මග
බිම්

 ප්ර
මා

ණ
ය 

  

 

අඩු උස  

 7ට අඩු  6 80%** 65% 2.3 මීටර්  2.3 මීටර් - 2.3 මීටර් 2.3 මීටර් 5 ව. 
මීටර් 

 

7 - 15ට අඩු  6 65% 65% 3.0 මීටර් 3.0 මීටර් - 3.0 මීටර් 3.0 මීටර් 9 ව. 
මීටර් 

 

අ රමැදි 
උස  

15 - 30ට අඩු  12 65% 65% 4.0 මීටර් 4.0 මීටර්  1.0 මීටර් ස  
 3.0 මීටර්  

4.0 මීටර් 4.0 මීටර් 16 ව. 
මීටර් 

 

මධයම 
උස  

30 - 50ට අඩු  20 65% 65% 4.0 මීටර්  5.0 මීටර් 3.0 මීටර් 
මදපසින්  

5.0 මීටර්  5.0 මීටර්  25 ව. 
මීටර් 

 

අධි උස  

50 - 75ට අඩු  30 50%***  
50%
*** 

5.0 මීටර් 6.0 මීටර් 4.0 මීටර් 
මදපසින්  

6.0 මීටර් 6.0 මීටර් 36 ව. 
මීටර්  

75 ස  ඊට 
වැඩි  

 40ට 
වැඩි  

 
50%*** 

50%
*** 

5.0 මීටර්  6.0 මීටර්  5.0 මීටර් 
මදපසින්  

6.0 මීටර් 6.0 මීටර් ****  

  මගාඩනැගිල්මල් උස - ප්රමේශ මාර්ගය මට්ටමම් සිට ඉ ල සදලු  ලය ම ෝ ව ලය මට්ටම දක්වා උස (වා න නැවතුම් ම ල්ද 
ඇතුලත්ව)  
  * කලාපීය මරගුලාසි යටමත් මගබිම් ආවරණ ප්රතිශ යන් දක්වා මනාමැති විටකදී  
  ** සම්පුර්ණමයන්ම මන්වාසික මනාවන සංවර්ධන කටයුතු සද ා  
  *** මගාඩනැගිලි උමස්න් 20% ම ෝ ම ල් 12 යන මදමකන් අවම උසක් සහි  මපාඩියම් (Podium) ම ල් සද ා 65%  මගබිම් 
ආවරණ ප්රතිශ යක් ලො දිය ැක  
  **** අම ර සෑම උස මී 3ක් සද ාම අවම මගමිබ් ප්රමාණය  ව. මිටර්  1 කින් වැඩිවිය යුතුය  
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සිතියම 7.2  මයෝජි  සංවර්ධන කලාප  සංගුණක සිතියම  

 

මුලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 2021 

අර්ධ 
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7.4 සංවර්ධන ප්රගේශයට අදාළ ගොදු නියමත්ා  

මයෝජි  කලාපීකරණ සැලැස්මම් එක් එක් කලාප සඳ ා  ඳුන්වාදී ඇති භාවි  ස  නියම ා වලට අම රව එම සියළු කලාප 

සඳ ා අදාළ වන මපාදු නියම ා  මමම පරිච්මේදමයන් විස් ර මේ. මයෝජි  කලාපකරණ සැලැස්මම් සෑම කලාපයකම  ඳුන්වා 

දී ඇති අවසර ලත් භාවි  ස  කලාපීකරණ  නියම ා  8 වන පරිච්මේදමේ දක්වා ඇ .  

7.4.1 වර්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනමත් 3 වන වගන්තිය යටමත් අංක 1000/3   ා 

1989.11.03 දිනැති අතිවිමශ්ෂ ගැසට් පත්රමේ නාගරික සංවර්ධන ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත්කර ඇති මීගමුව  

ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පරිපාලන සීමාවන් තුල පිහිටි සියලුම ප්රමේශයන් සද ා  මමම නියම ා  ෙල 

පැවැත්මේ.  

7.4.2 කිසියම් සංවර්ධන කටයුත් ක් සිදු කිරීමම්දී ඊට අදාලවන සැලසුම්  ා සංවර්ධන නියම ා සද ා මමම කලාපීකරණ 

සැලැස්මම් නියම ාවන්ට අම රව 2021 ජුලි මස 08 දිනැති  ා අංක 2235/54  දරන ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට 

පත් කර ඇති සැලසුම්  ා සංවර්ධන මරගුලාසි මීගමුව  ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශය සද ා ෙලාත්මක මේ. 

7.4.3 සංවර්ධන කටයුතු  යටමත් මගාඩනැගිලි සැලසුම් අනුම  කිරීමම්දී එක් එක් භූමි ප්රමාණය තුල අවසර මදනු ලෙන 

උපරිම මගබිම් ප්රමාණය තීරණය කිරීම සඳ ා  සමීකරණයක්  ඳුන්වාදී ඇති අ ර, එය පරිච්මේද - 7 හි සැලසුම් 

 ා මගාඩනැගිලි නියම ා  තුල සඳ න් කර ඇ .සංවර්ධන කටයුතු සඳ ා අනුමැතිය ලොමදන මුළු මගබිම් ප්රමාණය 

තීරණය කිරීමම්දී ගැටළු පැන නැමගන අවස්ථාවල ඒ සම්ෙන්ධමයන් අවසන් තීරණය ලොදීම නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිය සතුමේ. සංවර්ධන පාලි  කලාප සඳ ා මමම  නියම ා ය අදාළ මනාමේ. ස්ථානග  සුවිමශ්ෂි ාව ම  

සංවර්ධනය පාලනය කිරීම සද ා  දුනාගන්නා ලද විමශ්ෂ නියම ා  අදාළ මේ. 

7.4.4 ජල මූලාශ්ර ආශ්රී ව සිදුකරනු ලෙන සංවර්ධන කටයුතුවලදී අවට පරිසරය  ා ගැළමපන මලස මගාඩනැගිලි ඉදිකළ 

යුතුය. මමහිදී මගාඩනැගිල්මලහි වර්ණය, මගාඩනැගිලි සඳ ා මයාදාගන්නා අමුද්රවය (පරාවර් නය මනාවන අමුද්රවය) 

මයාදා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුය.  ( ජල මුලාශ්ර ආශ්රි  සංවර්ධන  කටයුතු වලදී නාගරික සංවර්ධන  අධිකාරිමේ  

මූලික සැලසුම් නිරාකරණය ලො ග  යුතුය) 

7.4.5 ජලාභිමුඛ, වර්ග අඩි 4000 (වර්ග  මීටර 371.612)ඉක්මවන මන්වාසික මනාවන ඉදිකිරීම් සඳ ා අපජල 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර, මධයම පරිසර අධිකාරිමේ නිර්මේශයන්ට අනුකූලව  අපජල 

කළමනාකරණය කළ යුතුය.  එමස්ම ඉදිරිපත් කරනු ලෙන මගාඩනැගිලි සැලසුම්වලදී භූදර්ශන සැලැස්මක් සමඟ 

සැලසුම් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

7.4.6 මීගමුව  සැලසුම් සිමාව තුල කලාප මදකක් මවන්වන මායිමක පිහිටි ඉඩම් මකාටසක් සඳ ා  ඒ ඒ බිම් කට්ටිය 

අයිතිකරුමේ අභිම ය පරිදි යාෙද කලාපමේ භාවි ය ස  එම කලාප සංගුණකය සඳ ා අයදුම් කළ  ැකි මේ.  

එය පළමු බිම් කට්ටිය ම ෝ පළමු බිම් කට්ටිමේ ගැඹුර මීටර් 50 දක්වා සීමා විය යුතුය.  (සංවර්ධන පාලි  කලාපවලට 

මමය අදාළ මනාමේ. 

7.4.7  නව ආගමික මගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමම්දී නිමයෝජනය විය යුතු ජන පිරිස තීරණය කිරීම අධිකාරිය සතුවන අ ර,  

අදාළ ආගමික කටයුතු පිළිෙඳ අමා යාංශමේ අනුමැතිය  ස   අදාළ ප්රාමේශීය මල්කම්තුමාමේ අනුමැතිය ලොග  
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යුතුය. එමස්ම, ආගමික ප්රදර්ශන පැවැත්වීම ප්රාමේශීය මල්කම්තුමාමේ අනුමැතිමයන් සිදු විය යුතුය. සැලසුම් ෙල 

ප්රමේශමේ   මංසන්ධි මාර්ග මදපස මගාඩනැගිලි සීමා  ා රක්ෂි  තුල විවිධ ආගමික ප්රතිමා, කුරුස  ා මවනත් 

සලකුණු ඉදිකිරීම සඳ ා අවසර මදනු මනාලැමබ්. ආගමික මගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමම්දී එවැනි මගාඩනැගිල්ලක 

භූමිභාගමේ සිට කිමලෝ මීටර්  0.5 ක අරයකින් යුත් ප්රමේශමේ ජන ාවමගන් සියයට  ැට  යක්  (66% ) එම 

සංවර්ධන කාර්යයට විරුේධ මනාවන ෙවට අදාල ප්රමේශමේ ග්රාම නිලධාරී මගින්  ප්රමේශමේ ජන ාවමේ කැමැත්  

ලොමගන ප්රාමේශීය මල්කම් මගින් ඉදිරිපත් කල යුතුය. 

7.4.8 මගාඩනැගිල්ලක් සද ා අවශය ෙලශක්ති සුර්ය මකෝෂ, සුළං  ා මුහුදු රළ ම ෝ මවනත් පරිසර හි කාමී ෙලශක්ති 

ක්රමමේද උපමයෝගීකරමගන සපයා ගන්මන් නම් එවැනි සංවර්ධන කටයුතු වලදී  5% අම ර  මගබිම් ප්රමාණයක් 

ලො දී සලක ෙලනු ලැමබ්. අනුකුල ා ස තිකය ලොමදන අවස්ථාමේ මමම මකාන්මේසි ඉටු කර මනාමැති නම්  

අතිමර්කව ලො මදන  වර්ග මීටර ප්රමාණය සද ා අනවසර ඉදි කිරීම මවනුමවන් අයකරන මස්වා ගාස්තු මමන් 

මදගුණයක මස්වා ගාස්තුවක් අය කරනු ලැමබ්. 

7.4.9 මමම  ප්රමේශ තුළ පිහිටි විමශ්ෂ සංවර්ධන වයාපෘති ස  විමශ්ෂ සංවර්ධන ප්රමේශ සඳ ා එම ප්රමේශවලට ස  

වයාපෘතිවලට  ඳුන්වා දී ඇති නියම ා  ෙලපැවැත්මේ. 

7.4.10 මමම සැලසුම් කලාප  තුළ සංවර්ධන කටයුතු කිරීමම්දී මවනත් රජමේ ආය න මගින් නිකුත් කරන ලද, නිකුත් කරනු 

ලෙන අණපනත්, ගැසට් නිමේදන  ා චක්රමල්ඛ  වදුරටත් ෙල පැවැත්මේ.  

7.4.11 මමම කලාපවල පළාත් පාලන ආය නයන් , මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  ා පළාත්ෙද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

සතු මාර්ගයන්මේ මගාඩනැගිලි සිමාව තුල මායිම්  ාේප ඉදිකිරීම සඳ ා අවසර මදනු මනාලෙන අ ර, ප්රමේශ මාර්ග 

පුළුල් කිරීමට අවශය අවම ඉඩකඩ  ො මායිම්  ාේප මවනුවට විනිවිද මපමනන දැල් වැටක් ම ෝ මවනත් ක්රමමේදයක් 

අනුව ඉදිරිපත් කරන සැලසුම් සඳ ා අනුමැතිය සලකා ෙලනු ලැමබ් 

7.4.12 මයෝජි  කලාප සැලැස්ම තුල පවත්නා භාවි යන්  වදුරටත් පවත්වාමගන යාම සඳ ා අවසරදීම සලකා ෙලනු 

ලැමබ්. එමස් වුවද එම භාවි යන් මවනස්කිරීමක් ම ෝ පුළුල් කිරීමක් සිදුකරන්මන් නම් ඒ සඳ ා අනුමැතිය නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ මුලික සැලසුම් නිරාකරණයක්  ලො ග  යුතුය. එමමන්ම කලාපමේ භාවි යන් අ ර 

මනාගැලමපන යම් භාවි යක්  ා මමහි සද න් භාවි යන්ට අම ර භාවි යන් සලකා ෙැලීම සඳ ා නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිමේ මූලික සැලසුම් නිරාකරණ ස තිකය ලො ගැනීම මගින් සිදු කල යුතුය. 

7.4.13 අධිකාරිය විසින් උචි  යැයි සලකනු ලෙන අවස්ථාවකදී සංවර්ධන ප්රමේශ අඩංගු කිසියම් ප්රමේශයක් විමශ්ෂ වයාපෘති 

ප්රමේශයක්, ප්රතිසංවර්ධන ප්රමේශයක්, විමශ්ෂ නිවාස වයාපෘති ප්රමේශයක්, මධය වාණිජ ප්රමේශයක්, දර්ශනීය 

ප්රමේශයක්, සංරක්ෂණ ප්රමේශයක්, සංස්කෘතික ප්රමේශයක් ම ෝ මවනත් ප්රමේශයක් මලස ප්රකාශයට පත් කළ  ැක. 

7.4.14 ඉ   XVIII හි සඳ න් ප්රමේශ තුළ කිනම් ම ෝ විමශ්ෂි  මගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳ ා බිම් ප්රමේශ භාවි ා කිරීම, 

සීමා කිරීම ම ෝ   නම් කිරීම,  මමම පනත්වලින් පනවා ඇති    නම් ලිහිල් කිරීම ම ෝ ප්රමේශ සඳ ා නියම කර 

ඇති කර් වයයන් ඉටුකර ගැනීම සඳ ා මවනත් නීතිරීති පැනවීම ම ෝ අධිකාරිය විසින් සිදුකරනු ලැබිය  ැකිය. 

7.4.15 කලාපීය සැලැස්මම් මපන්වා දී ඇති  කලාප මායිම්  භූමගෝලීය ඛණඩාංක (Google Earth) මගින් මපන්වා දී ඇ .  
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7.4.16  ැෙෑරුම් , සමාජ ශාලා , ආගන්තුක නිවාස සඳ ා අවසර ලොදීමට ආගමික  ස්ථාන ස  පාසැල්වල සිට අවම 

වශමයන් මීටර් 500 ක් දුර පැවතිය යුතුය. 

7.4.17 මපාදු එළිම න්  විමනෝද කටයුතු පිළිෙඳ අවකාශීය සැලැස්ම (PORS) ම ෝ ම ත් බිම් කලාප සැලැස්ම තුල 

 ඳුනාමගන මනාමැති ප ත් බිම්, වගුරු බිම්, කුඹුරු ම ෝ  ඕවිට ම ෝ මවනත් එවැනි ඉඩම් සඳ ා අවසර දීමම්දී  

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ නිරවුල් ස තිකයක් ලොග  යුතුය. 

7.4.18 මපාදු එළිම න්  විමනෝද කටයුතු පිළිෙඳ අවකාශීය සැලැස්ම (PORS)   ඳුනාමගන ඇති භූමි එම කටයුතු සඳ ා 

පමණක් භාවි ා කළ යුතුය. 

7.4.19  කිසියම් සංවර්ධන කටයුත් ක්, ඉදිකිරීමක් ආරම්භ කිරීමට මපර පරිසර නිර්මේශ ලොග  යුතු අවස්ථා; 

7.4.19.1 වර්ග මීටර් 10,000 ට වැඩි මගාඩනැගිලි සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ පරිසර උපමේශන කමිටුවට ඉදිරිපත් 

කර අනුමැතිය ලොගැනීම. 

7.4.19.2 මගාඩනැගිලිවල වර්ග ප්රමාණය ව.මී. 10,000 ට අඩු මගාඩනැගිලිවල අපජල කළමනාකරණය සඳ ා මපාදු අපජල 

පිරිප දු පේධති මයෝජනා වන අවස්ථාවලදී. 

7.4.19.3 පාරිසරික ආරක්ෂණ කලාප මලස ගැසට් කර ඇති ස්ථානවල එම ගැසට්පත්ර මගින් අවසර ලොදී ඇති ක්රියාකාරකම් 

සඳ ා. 

7.4.19.4 මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් ජාතික පාරිසරික පන  යටමත් අංක 1533/16  ා 2008.01.25 දිනැති අතිවිමශ්ෂ 

ගැසට් පත්රය මගින් ප්රකාශයට පත්කර ඇති පාරිසරික ආරක්ෂණ ෙලපත්ර ලොග  යුතු නියමි  කර්මාන්  

පිහිටුවීමම්දී “A”  ා “B” වර්ගීකරණය සඳ ා මධයම පරිසර අධිකාරිමේ නිර්මේශ ලොගැනීම.  එමස්ම  “C” 

වර්ගීකරණමේ කර්මාන්  සඳ ා අදාළ පළාත් පාලන ආය නමේ පරිසර කමිටුමවන් ම ෝ මධයම පරිසර අධිකාරිමේ 

නිර්මේශ ලොග  යුතුය. 

7.4.19.5 සුසාන භූමියක්, එහි මගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමම්දී ම ෝ එවැනි මගාඩනැගිල්ලක් සංවර්ධනය කිරීමම්දී සුසාන භූමි 

ආඥා පනමත් සඳ න් පරිදි කටයුතු කළ යුතුය.  

7.4.19.6 පුරාවිදයා මදපාර්තුමම්න්තුව විසින්  දුනාමගන ඇති ස්ථානයන්හි සංවර්ධන කටයුතු සද ා එම මදපාර්තුමම්න්තුමේ 

නිර්මේශය ලො ග  යුතුය. 

7.4.19.7 ප්රමේශමේ  පවතින අනිකුත් සියලුම ඇල මාර්ග ස  ජල මාර්ග සද ා 2010/07/14 අංක 1662/17 දරණ      ගැසට් 

නිමේදනය ගැසට් නිමේදනයට අනුව රක්ෂි යන් මවන් කළ යුතුය. 

7.4.20 ම ත්බිම් කලාප සඳ ා වූ මාර්මගෝපමේශ 

7.4.20.1 මේශගුණික විපර්යාස මේතුමවන් ඇති වන ආන්තික කාලගුණික  ත්ත්වයන්වල තීව්රර ාවය වැඩිවීම  ා ම ත් 

බිම්වල  සිදු කර ඇති මගාඩ කිරීම්  ා ඉදිකිරීම් මේතුමවන් වැසි ජලය ගලා යන තීව්රර ාවය සැළකිල්ලට ගනිමින් 

ගංවතුර ධාරි ාවය නඩත්තු කිරීම ස  අමනකුත් සංවර්ධන කටයුතු ප   උපමල්ඛනමේ සඳ න් ආය නවල 

සම්ෙන්ධීකරණය තුළින් ලො ගන්නා තීරණ අනුව සිදු කළ යුතුය.  

7.4.20.2 ප ත් බිම් / පුරන් කුඹුරු ස  වගා කුඹුරු සංවර්ධනය කිරීමට මපර උපමල්ඛනය 02 හි   සඳ න් අංක. 01, 03,04, 

06  ා 10 දරණ ආය නවලින් අනුමැතිය ලො ග  යුතුයි.  එමස්ම විවිධ පනත් මඟින් ම ත් බිම්වල අයිතිය අදාළ 



 

184 
 

මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ආය නවල විෂය පථයට අයත් වන අවස්ථාවලදී උපමල්ඛනය 02 හි   සඳ න්  ආය නවලින් ස  අමනකුත් අදාළ 

ආය නවලින් අවශය නිර්මේශය ස  අනුමැතිය ලො ග  යුතුය 

7.4.20.3 ම ත් බිම් ආශ්රි  පරිසරයට ෙලපෑම් ඇති විය  ැකි ඕනෑම සංවර්ධන කටයුත් ක් සඳ ා උපමල්ඛනය 02 හි   

සඳ න් අංක. 03  ා 06 දරණ ආය නවලින් පරිසර නිරවුල් කිරීමම් ස තිකය ම ෝ පරිසර ආරක්ෂණ ෙලපත්රය 

ලො ග  යුතු අ ර නියමි  කාලය ඉක්මවීමට මපර එකී ෙලපත්රය වාර්ෂිකව යාවත්කාලීන කළ යුතුය. 

7.4.20.4 උපමල්ඛනය 02 හි  සඳ න් ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාවට අයත් ම ත් බිමක් සංවර්ධන කාර්යයක්     

සඳ ා ලො මදන නිර්මේශ/අනුමැතිය (අවසන් නිරවුල් ස තිකය)  එම සැලසුම් කමිටු තීරණය පරිදි වාර්ෂිකව අලුත් 

කළ යුතුය. 

7.4.20.5  මවරළ කලාපය තුළ ඇති ම ත් බිම් ආශ්රි ව ඕනෑම සංවර්ධන කාර්යයක් සිදු කිරීමට මපර උපමල්ඛනය 02  හි 

සඳ න් අංක. 05,12 දරණ ආය නමයන් නිර්මේශ/අනුමැතිය/ෙලපත්ර ලො ග  යුතුය.  

7.4.20.6 උපමල්ඛනය 02 හි   සඳ න් ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාවට මඟින් අංක. 1662/ 17  ා 2010.07.14 

දිනැති ගැසට් පත්රය මඟින් ප්රකාශි  ඇල මාර්ග/ ජලාශ රක්ෂි  බිම් තීරු ස  වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුවට අයත් 

ජලාශ සද ා අදාළ රක්ෂි  බිම් තීරු පවත්වා ග   යුතුය.    

7.4.20.7 ජල ෙැස යාම්  ා ගංවතුර රැඳවුම් ධාරි ාවයන්ට ොධා වන කිසිම ඉදිකිරීමක් ම ත් බිමක ජලාශ්රි ව ම ෝ ජල 

මාර්ගවල සිදු මනාකළ යුතුය.නමුත් ම ා සැලසුමකට (Master Plan)  ම ෝ නිර්මාණ උපමේශක මාර්මගෝපමේශ 

සැලැස්මකට අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් අනුම  කරන ලද විමශ්ෂ වයාපෘතීන්ට ම ෝ ජල ගැලීම්වලට 

 ා ගංවතුර ඉසිලුම් ධාරි ාවයන්ට ොධා මනාවන මලස අනුම  ඉදිකිරීම් උපමල්ඛනය 02 හි   සඳ න් අංක. 01 

දරණ ආය නමයන්  ා අංක. 02 සිට 22 දක්වා ඇති අදාළ ආය නයන්වල නිර්මේශය  ා අනුමැතියට යටත්ව සිදු 

කළ යුතුය. 

7.4.20.8 පාරිසරික සංමේදී වටිනාකම සහි  ම ත් බිම්වල ආගන්තුක ආක්රමණශීලී ශාක  ා සතුන්  ැර මවනත් වන ජීවීන් 

ඉවත් මනාකළ යුතුය. 

7.4.20.9 ම ත් බිම් කලාපවල අවසරලත් සෑම ඉදිකිරීමක්ම නියම කරන ලද ශිල්පීය ප්රමිතීන් සහි   රි  මගාඩනැගිලි 

සංකල්පයට අනුව නිර්මාණය විය යුතුය 

7.4.20.10 ජල රැඳවුම් ධාරි ාවය විමශ්ෂමයන් වැදගත් වන සෑම ම ත් බිමකම සිදු කරන අනුම  භාවි යකදී  ජල 

රැඳවුම් ධාරි ාව අඩුවීම ස  (අමනකුත් ෙලපෑම් සිදුවන) පාරිසරික මස්වාවන්ට සිදුවන ෙලපෑමට හිලේ වන මස් 

විකල්ප ස්ථාන සුදුසු මලස ස්ථාපනය කල යුතුය. ඒ සඳ ා උපමල්ඛනය 02 හි   සඳ න් අදාළ ආය නවල අනුමැතිය 

ලොග  යුතුය 

7.4.20.11 .මසුන් ම ෝ මවනත් ජලජ ජීවීන් ඇල්ලීමම් ක්රියාවලිමේදී යාන්ික මෙෝට්ටු, ධීවර ආම්පන්න,ඉන්ධන ම ෝ මවනත් යාත්රා 

භාවි ා මනාකළ යුතුය. යාන්ික මෙෝට්ටු සඳ ා අවසර දී ඇති එකී ස්ථානවල ධීවර ආම්පන්න ස  ඉන්ධන සඳ ා 

උපමල්ඛනය 02 හි   සඳ න් අංක 03,05,06,12,21,22, ආය නවල අනුමැතිය ලොග  යුතුය. 
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7.4.20.12 ම ත්බිම් පිරවීම සඳ ා නිර්මේශ වන  උපමල්ඛනමේ අංක 01 හි සඳ න් ආය නයට අයත් ප්රමේශවල තිරසාර වැසි 

ජල ෙැස යාමම් ක්රම භාවි ා කල යුතුයි. ම ත්බිම් පිරවීම සඳ ා මයාදා ගන්නා ද්රවය පිළිෙඳ මධයම පරිසර 

අධිකාරිමයන් අනුමැතිය ලො ග  යුතුය. 

7.4.20.13 පැ ැදිලිව  ඳුනාග   ැකි භූ දර්ශන / සංස්කෘතික / පුරා විදයාත්මක /  ධජව විවිධත්වය ඉ ළ අගයන් ඇති 

ප්රමේශ සංරක්ෂණය කල යුතුය. 

7.4.20.14 ම ත් බිම්වල අනුම  කාර්යයන්වලදී නී යානුකූල වූ මපාදු අඩි පාරවල්, මපාදු නාන ස්ථාන සංරක්ෂණය 

කිරීම ම ෝ ඒවා සුදුසු ළඟම ස්ථානයක ස්ථාන ග  කල යුතුයි. 

7.4.20.15  සංවර්ධනකරුවන් විසින් සැලසුම් සකස් කිරීම  ා නිර්මාණ ස  අධීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳ ා වෘත්තීය 

සුදුසුකම්ලත් වෘත්තීයමේදීන්මේ මස්වය ලො ග  යුතුය.  

7.4.20.16 මසුන් ස  අමනකුත් ජලජ ජීවීන් අභිජනනය වන සියලු ප්රමේශ විමශ්ෂමයන් ආරක්ෂා කල යුතුය. 

7.4.20.17  ම ත් බිම්වලට  කසළ ෙැ ැර කිරීම සඳ ා අවසර මනාදිය යුතුය.(ගෘ ස්ථ, ආය නික, කාර්මික, මවළඳ, විදුත්, 

ස  සායනික  අපද්රවය)  

7.4.20.18 ම ත්බිම්වලට අපජලය ෙැ ැර මනාකළ යුතුය. නමුත් මධයම පරිසර අධිකාරිමේ නිර්මේශයට  යටත්ව 

පිරිප දු කළ ජලය පමණක් මුදා ැරිය  ැකිය. 

7.4.20.19 ම ත්බිම්හි ධීවර කටයුතු මිනිස් ශ්රමය භාවි ා කරන ඔරු,මෙෝට්ටු මඟින් පමණක් සිදු කල යුතුය. 

 

• ම ත්බිම් කලාපයන් සම්ෙන්ධමයන් සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීමම්දී උපමල්ඛනය 02 හි   සද න් ආය නයන්හි ෙලපත්ර 

නිකුත් කිරීමම්දී මමම මාර්මගෝපමේශයන් එම ෙලපත්රයට මකාන්මේසි මලස ඇතුලත් කල යුතු අ ර එකී මකාන්මේසි 

කඩකිරීම එකී ෙලපත්රය අවලංගු කිරීමට ම ෝ දඩුවම් නියම කිරීමට මේතුවනු ඇ  . 
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08 වන ෙරිච්ගේදය 

 

කලාපීකරණ නියමත්ා  
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

08 වන ෙරිච්ගේදය 

 කලාපීකරණ නියමත්ා 

8.1. අඩු ඝණත්ව නීල හරිත්  සංචාරක  කලාෙය 
   මමම කලාපය තුළ අඩු ඝනත්වයක් පවතින සංචාරක කටයුතු සද ා දිරිගැන්වීමක් ලො මදමින් නීල  රි  සංචාරක  කලාපයක් මලස       

සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂි ය 

8.1.1. අඩු ඝණත්ව නීල හරිත්  සංචාරක  කලාෙය සඳහා වන කලාපීකරණ  නියමත්ා  සහ 
අනුමත් භාවිත්යන්ව  

   වගු අංක 8.1 ස  8.2 මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  

  වගුව අංක 8.1. අඩු ඝණත්ව නීල  රි   සංචාරක  කලාපමයහි  කලාපීකරණ නියම ා  

 

(ආ) මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 22 - කලාප මායිම්, භූ ඛණඩාංක  ා සිතියම්  අධයනය කරන්න 

(ඇ) කලාප සංගුණකය 1.5 

(ඈ) 
අනුම  උස  සීමාව 

කලාප සංගුණකය  ා මාර්ගමේ පළල සාධක වනු ඇ .  (උපමල්ඛනය 01 : වගු අංක 

7.3 "ආ" මපෝරමය - අනුකූල වියයුතුය) 

(ඉ) අනුම  බිම් කට්ටි ආවරණය මන්වාසික 50% , මන්වාසික මනාවන 65% 

(ඊ) කලාපයට අදාළ මපාදු නියම ා 

 

 

 

▪ මපෝරුම ාට   ප්රධාන මාර්ග ස  මුස්ලිම් පල්ලිය   මුහුදු මවරළ  අ ර ඉදිකරනු 
ලෙන මගාඩනැගිලි වල බිම් ම ල මුහුද දර්ශනය වන පරිදි ඉදිකළ යුතුය. 

▪ නව ඉඩම් අනුමෙදුම් කිරීමම්දී අවම බිම් ප්රමාණය පර්.10 විය යුතු අ ර බිම් 
කැෙලි ආවරණය 50% කි. ( මන්වාසික කටයුතු සඳ ා ) 

▪ මපෝරුම ාට ප්රධාන මාර්ග මසවනකල ආරුක්කු මාර්ගය දිවිගැන්වීම  කරනු 
ලැමබ්.  

▪ මවරළ  පිටුපස ප්රමේශ  සඳ ා  ැබිය යුතු රක්ෂි යන් මවරළ සංරක්ෂණ  ා 
මවරළ සම්පත්  කළමනාකරණ  මදපාර්තුමම්න්තුමේ අංක 2072/58 ස  
2008.05.25 දින දරණ ගැසට් නිමේදන පත්රයට   ා එහි මවරළ සම්පත්  
කළමනාකරණ සැලැස්මට අනුග  විය යුතුය. 

▪ මුහුදු  මවරළ  ම ජනයාට භාවි ා කල  ැකි වන පරිදි විවෘ ව  ැබිය  යුතුය. 
▪ මපෝරුම ාට මාර්ගය,සාන්  මම්රි මාර්ගය,සිල්වාසැන්ඩි  මාර්ගය , මාසලස්  

මාර්ගය ,ම ා විදයාල මාව ,මසායිසවත්  මාර්ගය ,පල්ලිය මාර්ගය ,මඩම්පැල්ල 
මාර්ගය , වැලිමේන මාර්ගය,සාන්  ආනා  මාර්ගය යන මාර්ග මදපස  රි  
තිරයක් වයාේ  කළ යුතුය. 

▪ පවතින   මගාඩනැගිලි  සංචාරක කටයුතු සඳ ා භාවි ය මවනස් කරන්මන්නම් 
භාවි ය මවනස් කිරීමම් ගාස්තුවලින් නිද ස් කරනු ඇ . 

▪ දුම්රිය මාර්ග රක්ෂි ය දුම්රිය මාර්ගමේ මදපසටම ආසන්න ම පීල්මල්  සිට 
මීටර් 9 ක සීමාවක්  ැබිය යුතුය. 

▪ ම  ඔය සද ා ගං ඉවුමර් පවතින වෘක්ෂල ා තිරමේ සිට මීටර් 18 ක 
රක්ෂි යක්  ැබිය යුතුය 

▪  ැමිල්ටන් ඇල සද ා ඇල  ඉවුමර් සිට  මීටර් 4.5 ක රක්ෂි යක්  ැබිය යුතුය. 
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භාවි ය අවම බිම්   ප්රමාණය (පර්චස් ) මවනත් කරුණු 

මන්වාසික 
නිවාස ඒකක  10  

මන්වාසිකාගාර  10 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය.  

නිවාස සංකීර්ණ ( ම ල් 4 වැඩි, තිරස් 
ඒකක) 

30 

නිල නිවාස / මස්වක නිවාස 10 

ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 20 

ළමා නිවාස   20  

වැඩිහිටි නිවාස   40  

අොධි  නිවාස   40  

මසෞඛය 

ධවදය ප්රතිකාර මධයස්ථාන   10 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 

යුතුය.  ධවදය උපමේශන මස්වා මධයස්ථාන 20 

ළමා  ා මා ෘ සායනය   20  

සත්ත්ව සායන  ා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 10 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 

යුතුය.  ආයුර්මේද ධවදය මධයස්ථාන 10 

අධයාපනික 
ූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 20 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය.  

ප්රාථමික  අධයාපන මධයස්ථාන   40 

කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණු 
මධයස්ථාන 

40 

ේවිතීක අධයාපන මධයස්ථාන   40  

මපෞේගලික උපකාර පන්ති    20 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 

යුතුය  කලාය න/රංගාය න 10 

පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන මධයස්ථාන 10  

ආය නික   

වෘත්තීය කාර්යාල   10  

කාර්යාල 10  

ෙැංකු, රක්ෂණ  ා මූලය ආය න 10  

කාර්යාල සංකීර්ණ 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය.  

සමාජමස්වා  ා මපාදු ප සුකම්   

වගුව අංක  8..2 අඩු ඝණත්ව නීල  රි   සංචාරක  කලාපමයහි   හි අනුම  භාවි න් 
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ප්රජා සංවර්ධන මධයස්ථාන  
 

  10  

සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන   10 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 

යුතුය  ශ්රවණාගාර  ා සම්මන්ත්රණ ශාලා   40 

පුස් කාල 10  

පුනරුත්ථාපන  මධයස්ථාන 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය 

වාණිජ   

මවළඳසැල් 10  

ම ාග ගෙඩා 40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය  

සුපිරි මවළඳසැල් 
 

  40 

සාේපු සංකීර්ණ   20 

මෙෝජනාගාර   10  

විවෘ  මවළඳසැල්   20  
ඔසුසැල් 10  

රසායනාගාර මස්වා ස  එකතු කිරීමම් 
මධයස්ථාන 

10  

පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 
 

10  

ප්රදර්ශණාගාර   10  

මස් ස   මාළු අමලවි සැල් 10  

මත්පැන් අමලවිසැල් 10  

මගාඩනැගිලි ද්රවය අමලවිසැල් 10  

ඉන්ධන පිරවුම්  ල් (ප්රධාන මාර්ගමේ 
මංසන්ධිවල  සිට මීටර් 500 ඇතුල  
අනුම  භාවි යක් මනාමේ.) 

40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය.මුහුණ  පළල අඩි100 ක් ේය යුතුයි. 

. 
ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා වා න මස්වා 
මධයස්ථාන (ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  
සිට මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  
භාවි යක් මනාමේ.) 

30 

අවමංගලය ශාලා 30 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය 

විදුලි ආමරෝපණ මධයස්ථාන 10  

මගාඩනැගිලි ම  සන්නිමේදන කුළුණු   10  

සන්නිමේදන කුළුණු   10  

ෙහු ම ල් රථගාල්    40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 

යුතුය.  විවෘ  රථගාල්   20 
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රථ වා න ප්රදර්ශනා ගාර    20 

මලාන්ඩරි/ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමම් 
ස්ථාන/ඇඹරුම් ල් 

10  

ඉන්ධන  පිරවුම්  ල්  ා  මවලඳ සංකීර්ණ 
(ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  සිට මීටර් 
500 ඇතුල  අනුම  භාවි යක් 
මනාමේ.) 

  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය. මුහුණ  පළල අඩි100 ක් ේය යුතුයි. 

ගැස්  පිරවුල් ල්  ා විදුලි ආමරෝපන 
මධයස්ථාන 

20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය 

සංචාරක   

නිවාඩු නිමක් න   10 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය.  

ආගන්තුක නිවාස   10 

ලැගුම් ල්   10 

සංචාරක ම ෝටල් 20 

නාගරික ම ෝටල් 
 

20 

සංචාරක ම ාරතුරු මධයස්ථාන 10  

ආයුර්මේද පංචකර්ම මධයස්ථාන 15 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය.  

කොනා ම ෝටල් 
 
 

  10 

මංගල උත්සව ශාලා   40 

නිෂ්පාදන කර්මාන්    
ගෘ ස්ථ කර්මාන්    10  

කුඩා  ා මධයම පරිමාණමේ දූෂයකාරක 
මනාවන කර්මාන්   

  40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය 

යුතුය.  මරදිපිළි, ඇඳුම් පැළදුම් ස  සම් භාණඩ 
නිෂ්පාදන 

  40 

ඝණ අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරන කර්මාන්    40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 

යුතුය.  මාළු සැකසීම  40 

මස්වා කර්මාන්    
ගෘ ස්ථ කර්මාන්     20 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය.  

වා න මස්වා මධයස්ථාන    20 

 වා න අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන   20 

 කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 
 

  10 

ඉමලාක්මරානික උපකරණ අලුත්වැඩියා 
මධයස්ථාන 

10 

ලියවන පට්ටල්, වෑල්ඩින් වැඩමපාලවල් 
  

20 
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මපාදු විවෘ  අවකාශ ස  විමනෝද කටයුතු ප සුකම් 

ඉ ා කුඩා උදයාන  
(Pocket Park) 
 

 

වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ්  

කුඩා උදයාන  
(Mini Park) 

 

ප්රාමේශීය උදයාන  
(Local Park) 

පර්චස් 80 

ප්රජා උදයාන  
(Community Park) 

 

නගර උදයාන  
(Town Park) 

 

මර්ඛීය උදයාන  
(Linear Park) 

 

වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ්  
මධය නාගරික උදයාන 
( Central  Urban  Park) 

 

නගර උදයාන  
(City Park) 

 

ගෘ ස්ථ ක්රීඩා මධයස්ථාන 
 

පර්චස් 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය 

මවරළ  උදයාන  
(Beach Park) 

  

සිනමා ශාලා 
 

පර්චස් 40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය 
යුතුය  

සමාජ ශාලා  
  

පර්චස් 20 

කලාගාර / මකෞතුකාගාර පර්චස් 20 

එළිම න් රංග ශාලා පර්චස් 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය 
යුතුය 

මෙෝට්ටු ජැටි /පාරු නවා ැන්  

වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ්  

නැංගුරම් ම ාටුමපාළවල්  

මාදැල්  වරාය  

ධීවර ම ාටුමපාළවල්  
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8.2  අධි ඝනත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන  කලාෙය 
මමම කලාපය මීගමුව සංචාරක පුරවය මලස  දුනාග   ැක. ඒ අනුව මමම ප්රමේශය තුළ අධි ඝනත්වයක් සහි  සංචාරක වයාපාරයට 

අදාලවූ  සිරස් සංවර්ධනයක් අමේක්ෂා මකමර් 

8.2.1. අධි ඝනත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන  කලාෙය සඳහා වන කලාපීකරණ  නියමත්ා  සහ අනුමත් 
භාවිත්යන්ව 

වගු අංක 8.3 ස  8.4 මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  

වගුව අංක 8. 3  අධි ඝනත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන  කලාපමයහි කලාපීකරණ නියම ා   

 
 
 
 
 
 
 
 

(ආ) මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 22 - කලාප මායිම්, භූ ඛණඩාංක  ා සිතියම්  අධයනය කරන්න 

(ඇ) කලාප සංගුණකය 2.5 
(ඈ) අනුම  උස  සීමාව කලාප සංගුණකය  ා මාර්ගමේ පළල සාධක වනු ඇ .  (උපමල්ඛනය 01 : වගු අංක 7.3 "ආ" 

මපෝරමය - අනුකූල වියයුතුය) 
(ඉ) අනුම  බිම් කට්ටි 

ආවරණය 
මන්වාසික 65% 
මන්වාසික මනාවන 50% 

(ඊ) කලාපයට අදාළ මපාදු 
නියම ා 
 

▪ මපෝරුම ාට   ප්රධාන මාර්ග ස  මුස්ලිම් පල්ලිය   මුහුදු මවරළ  අ ර ඉදිකරනු ලෙන 
මගාඩනැගිලි වල බිම් ම ල මුහුද දර්ශනය වන පරිදි ඉදිකළ යුතුය. 

▪ නව ඉඩම් අනුමෙදුම් කිරීමම්දී අවම බිම් ප්රමාණය පර්.15 විය යුතු අ ර බිම් කැෙලි ආවරණය 
65 % කි. ( මන්වාසික කටයුතු සඳ ා ) 

▪ මපෝරුම ාට   ප්රධාන මාර්ග මසවනකල ආරුක්කු මාර්ගය දිවිගැන්වීම  කරනු ලැමබ්.  
▪ මවරළ  පිටුපස ප්රමේශ  සඳ ා  ැබිය යුතු රක්ෂි යන් මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත්  

කළමනාකරණ  මදපාර්තුමම්න්තුමේ අංක 2072/58 ස  2008.05.25 දින දරණ ගැසට් 
නිමේදන පත්රයට   ා එහි මවරළ සම්පත්  කළමනාකරණ සැලැස්මට අනුග  විය යුතුය. 

▪ මුහුදු මවරල ම ජනයාට භාවි ා කල  ැකි වන පරිදි විවෘ ව  ැබිය යුතු අ ර  ම ඉඩමම් 
මායිම ම ක්  ආරක්ෂි   වැටක්  ඉදිකළ   ැකිය. 

▪ මපෝරුම ාට මාර්ගය මදපස  රි  තිරයක් වයාේ  කළ යුතුය. 
▪ පවතින මන්වාසික  මගාඩනැගිලි  සංචාරක කටයුතු සඳ ා භාවි ය මවනස් කරන්මන්නම් 

භාවි ය මවනස් කිරීමම් ගාස්තුවලින්  නිද ස් කරනු ඇ .. 
▪ විමශ්ෂ වයාපෘති මලස ඉදිරිපත් කරනු ලෙන සංවර්ධන මයෝජනා වල 50% සංචාරක කටයුතු 

වලට අදාල විය යුතු අ ර ඉතිරි  ප්රමාණය සංචාරක කටයුතු ආශ්රි  ම ල් නිවාස සද ා  මයාදා 
ග   ැක. 

▪ දුම්රිය මාර්ග රක්ෂි ය දුම්රිය මාර්ගමේ මදපසටම ආසන්න ම පීල්මල්  සිට මීටර් 9 ක සීමාවක් 
 ැබිය යුතුය. 

▪ ම  ඔය සද ා ගං ඉවුමර් පවතින වෘක්ෂල ා තිරමේ සිට මීටර් 18 ක රක්ෂි යක්  ැබිය යුතුය. 
▪  ැමිල්ටන් ඇල සද ා ඇල  ඉවුමර් සිට  මීටර් 4.5 ක රක්ෂි යක්  ැබිය යුතුය. 
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වගුව අංක 8.4  අධි ඝනත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන  කලාපමයහි අනුම  භාවි යන්  
 
භාවි ය අවම බිම්   ප්රමාණය 

(පර්චස් ) 
මවනත් කරුණු 

මන්වාසික   

නිවාස ඒකක 15  
නිවාස සංකීර්ණ  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09ක්  විය යුතුය. 

මන්වාසිකාගාර 15 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය.  නිල නිවාස / මස්වක නිවාස   15 

මසෞඛය   
ධවදය ප්රතිකාර මධයස්ථාන   15 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය.  
ධවදය උපමේශන මස්වා මධයස්ථාන 20 

ආයුර්මේද ධවදය මධයස්ථාන 15 
අධයාපනික   
 ෘතීයික අධයාපන මධයස්ථාන   40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09ක්  විය යුතුය.  පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන මධයස්ථාන 40 
කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණු මධයස්ථාන   40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 
ආය නික   

ෙැංකු, රක්ෂණ  ා මූලය ආය න   15  
ස්වයංක්රීය මුදල් ගනුමදනු මධයස්ථාන - 
කාර්යාල   10 
සමාජ මස්වා  ා මපාදු  ප සුකම්   
සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන   15 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

ශ්රවණාගාර  ා  සම්මන්ත්රණ ශාලා 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 
පුස් කාල   15  

වාණිජ   
මවළඳසැල් 15  
සුපිරි මවළඳසැල් 40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය.  සාේපු සංකීර්ණ 20 
මභෝජනාගාර   15 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

විවෘ  මවළඳසැල්   15  
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන   15 
ඔසුසැල්   15 
මත්පැන් අමලවිසැල්   15 
මස් මාළු අමලවිසැල් 15 
වා න මස්වා මධයස්ථාන සහි  ඉන්ධන 
පිරවුම් ල් (ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  සිට 
මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  භාවි යක් 
මනාමේ.) 

40 

වාණිජ සංකීර්ණ සහි  ඉන්ධන පිරවුම් ල් 
(ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  සිට මීටර් 500 
ඇතුල  අනුම  භාවි යක් මනාමේ.) 

  40  

ගෑස් මපාළ ස  විදුලි ආමරෝපණ මධයස්ථාන 20 

මගාඩනැගිලි ම  සන්නිමේදන කුළුණු   15 
සන්නිමේදන කුළුණු   15 
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ෙහු ම ල් රථගාල්  

  40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය.  

විවෘ  රථගාල්   20 
වා න  ප්රදර්ශනාගාර   20  
සංචාරක   
නිවාඩු නිමක් න 15 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය.  

ආගන්තුක නිවාස                 15 
ලැගුම් ල් 15 
සංචාරක ම ෝටල් 20 
නාගරික ම ෝටල් 15 
සම්භා න මධයස්ථාන 20  
සංචාරක ම ාරතුරු මධයස්ථාන 15  
ආයුර්මේද පංචකර්ම මධයස්ථාන 15 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය.  කොනා ම ෝටල් 30 
නිෂ්පාදන කර්මාන්    
ගෘ ස්ථ කර්මාන්   15  
මස්වා කර්මාන්    
වා න මස්වා මධයස්ථාන  20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 15  
මලාන්ඩරි/ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමම් ස්ථාන 15 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 
ඉමලාක්මරානික උපකරණ අලුත්වැඩියා 
මධයස්ථාන 

 15  

මපාදු විවෘ  අවකාශ ස  විමනෝද කටයුතු 
ප සුකම් 

  

ඉ ා කුඩා උදයාන (Pocket Park)  

වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ්  

කුඩා උදයාන (Mini Park)  
ප්රාමේශීය උදයාන (Local Park) පර්චස් 80 
ප්රජා උදයාන (Community Park)  
නගර උදයාන (Town Park)  
මධය නාගරික උදයාන(Central  Urban Park)  
මර්ඛීය උදයාන (Linear Park)  වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ් 
මවරළ උදයාන(Beach Park)   
ගෘ ස්ථ ක්රීඩා මධයස්ථාන 40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය  
සිනමා ශාලා 40 
සමාජ ශාලා  20 
කලාගාර / මකෞතුකාගාර 20 
එළිම න් රංග ශාලා 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 
මෙෝට්ටු ජැටි /පාරු නවා ැන්  

වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ්  මාදැල්  වරාය  
ධීවර ම ාටුමපාළවල්  
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8.3 අධි ඝනත්ව විගශ්ෂ වාණිජ් කලාෙය 
මමම කලාපය  රි  ආවරණය සහි  අධි ඝනත්වයකින් යුත්  නාගරික පරිසරයක් මගාඩනැගීම අමේක්ෂා මකමර්.මමම කලාපය තුල 80% 

ක බිම් ආවරණය අනුපා යක් ලොදී අධි ඝනත්වමයන් යුතු වාණිජ  ා ඒ ආශ්රි  කටයුතු දිරිගන්වන අ ර, මමම කලාපය තුල දැනට පවතින 

වෘක්ෂල ා   ා  රි  ආවරණය ආරක්ෂා වන පරිදි සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම කළ යුතුය.මමම කලාපය තුළ වාණිජ කටයුතු වැඩි වශමයන් 

දිරිගැන්වීමට සැලසුම් මකමර්. ඒ ඔස්මස් නව රැකියා අවස්ථාවන් ෙහුල වීමත්, පවතින භූමිමයන් ඉ ළම ප්රතිලාභයක්  ලගාකරගැනීමට අමේක්ෂා 

මකමර්. 

8.3.1 අධි ඝනත්ව විගශ්ෂ වාණිජ් කලාෙගයහි කලාපීකරණ නියමත්ා හා අනුමත් භාවිත්යන්ව 
වගු අංක 8.5 ස  8.6  මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  

වගුව අංක 8.5 අධි ඝනත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපමයහි  කලාපීකරණ නියම ා   

  
භාවි ය අවම බිම්   ප්රමාණය (පර්චස් ) මවනත් කරුණු 

මන්වාසික 

නිවාස ඒකක 10  

නිවාස සංකීර්ණ 20 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

මන්වාසිකාගාර 10 

නිල නිවාස / මස්වක නිවාස 10 

වැඩිහිටි/ ආොධි  නිවාස 20 

ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 20 

ළමා නිවාස 

 

 

 

20 

මසෞඛය 
මරෝ ල් 160 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

(ආ) මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 22 - කලාප මායිම්, භූ ඛණඩාංක  ා සිතියම්  අධයනය කරන්න 

(ඇ) කලාප සංගුණකය 2.3 

(ඈ) අනුම  උස  සීමාව කලාප සංගුණකය  ා මාර්ගමේ පළල සාධක වනු ඇ .  (උපමල්ඛනය 01 : වගු අංක 7.3 
"ආ" මපෝරමය - අනුකූල වියයුතුය) 

(ඉ) අනුම  බිම් කට්ටි ආවරණය මන්වාසික 80%, මන්වාසික මනාවන65% 

(ඊ) කලාපයට අදාළ මපාදු නියම ා ▪  රි  මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම දිරිගැන්වීම අරමුණු කරමින් අම ර 10% මගබිම් 
අනුපා යක් ලො මදනු ලැමබ්.  

▪ නව ඉඩම් අනුමෙදුම් කිරීමම්දී අවම බිම් ප්රමාණය පර්.10 විය  යුතුය. 
▪ ස්වභාවික ෙල ශක්ති   ප්රභවයන් එනම් සූර්යයෙල ශක්ති ,සුළං  ා මුහුදු රළ උපමයෝගී 

කර ගන්නා සංවර්ධන කටයුතු දිරිගැන්වීම සිදුකරනු ලැමබ්  
▪ දුම්රිය මාර්ග රක්ෂි ය දුම්රිය මාර්ගමේ මදපසටම ආසන්න ම පීල්මල්  සිට මීටර් 9 ක 

සීමාවක්  ැබිය යුතුය. 
▪  ැමිල්ටන් ඇල සද ා ඇල  ඉවුමර් සිට  මීටර් 4.5 ක රක්ෂි යක්  ැබිය යුතුය. 
▪ මීගමු කලපුව සඳ ා මීටර්  10 ක රක්ෂි යක් මවන් කල යුතුය.. 

වගුව අංක  8.6 අධි ඝනත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපමයහි  අනුම  භාවි යන් 
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ධවදය ප්රතිකාර මධයස්ථාන 
 

10 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

යුතුය. 

ධවදය උපමේශන මස්වා මධයස්ථාන 20 

ළමා  ා මා ෘ සායන මධයස්ථාන 20 

සත්ත්ව මරෝ ල් 20 

සත්ත්ව සායන  ා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 20 

ආයුර්මේද ධවදය මධයස්ථාන 10 

අධයාපන 
ූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

ප්රාථමික අධයාපන මධයස්ථාන 40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09ක්  විය යුතුය. 

 
ේවීතියික අධයාපන මධයස්ථාන 40 

 ෘතීයික අධයාපන මධයස්ථාන 40 

කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණු 
මධයස්ථාන 

40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 
මපෞේගලික උපකාර පන්ති 20 

කලාය න/රංගාය න 10 

පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන මධයස්ථාන 20  

ආය නික 

කාර්යාල 20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 ෙැංකු, රක්ෂණ  ා මූලය ආය න 10 

වෘත්තීය ආය න 10  

ස්වයංක්රීය මුදල් ගනුමදනු මධයස්ථාන 10  

කාර්යාල සංකීර්ණය 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 

සමාජ මස්වා  ා මපාදු ප සුකම් 

සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන 10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

ප්රජා සංවර්ධන මධයස්ථාන 10  

ශ්රවණාගාර  ා  සම්මන්ත්රණ ශාලා 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 

ආගමික මධයස්ථාන 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

පුස් කාල 10  
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වාණිජ   

මවළඳසැල් 10  

මස් මාළු මවළඳසැල් 10  

සුපිරි මවළඳසැල් 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

ඉන්ධන පිරවුම් ල් (ප්රධාන මාර්ගමේ 
මංසන්ධිවල  සිට මීටර් 500 ඇතුල  
අනුම  භාවි යක් මනාමේ.) 

40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 

ඉන්ධන පිරවුම්  ල් ස  මවළඳ 
සංකීර්ණය (ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  
සිට මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  
භාවි යක් මනාමේ.) 

40 

ඉන්ධන පිරවුම්  ල් ස  වා න මස්ව ාා 
මධයස්ථාන (ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  
සිට මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  
භාවි යක් මනාමේ.) 

40 

සාේපු සංකීර්ණ 20 

මභෝජනාගාර 20  

විවෘ  මවළඳසැල් 10  

මගාඩනැගිලි ද්රවය අමලවිසැල් 10  

ඔසුසැල් 10  

පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 10  

ම ාග භාණඩ මධයස්ථාන 20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

මත්පැන් අමලවිසැල් 10  

ගෑස් පිරවුම් ල්  ා විදුලි ආමරෝපණ 
මධයස්ථාන 

20  

මගාඩනැගිලි ම  සන්නිමේදන කුළුණු 10  

සන්නිමේදන කුළුණු 10  

අවමංගලය ශාලා 10  

ෙහු ම ල් රථගාල් 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 විවෘ  රථගාල් 20 

රථ වා න ප්රදර්ශනාගාර 10  
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සංචාරක 

නිවාඩු නිමක් න 20 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06ක්  විය යුතුය. 

 

ආගන්තුක නිවාස 20 

ලැගුම් ල් 40 

නාගරික ම ෝටල් 

 

10 

සංචාරක ම ෝටල් 

 

40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

සංචාරක ම ාරතුරු මධයස්ථාන 10  

ආයුර්මේද පංචකර්ම මධයස්ථාන 
 

40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 20 ක්  විය යුතුය. 

 කොනා ම ෝටල් 40 

මංගල උත්සව ශාලා 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

නිෂ්පාදන කර්මාන්  

ශෘ ස්ථ කර්මාන්  20 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 

ස්වභාවික මකඳි ආශ්රී  නිෂ්පාදන 
කර්මාන්  

40 

ඝණ අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරන කර්මාන්  40 

මාළු සැකසීම  40 

මස්වා කර්මාන්  

වා න මස්වා මධයස්ථාන 10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 
වා න අලුත් වැඩියා මධයස්ථාන / විසිරි 
පින් ාරු සිදුකරන මධයස්ථාන 

20 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 10  

ඉමලක්මරානික උපකරණ අලුත්වැඩියා 
මධයස්ථාන 

10  

ලියනවන පට්ටල්, වෑල්ඩින්  වැඩ 
මපාලවල් 

10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

ම ල් පිරිප දු  ා ඛනිජ ම ල් ආශ්රි  
රසායනික ද්රවය ස  ආසවන කර්මාන්  

40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

. රසායන ද්රවය, මපාලිතීන්, ේලාස්ටික්, 
රෙර් ස  වීදුරු ආශ්රි  කර්මාන්  

40 

සිමමන්ති, මකාන්ක්රීට් ස  පිඟාන් මැටි 
ආශ්රි  නිෂ්පාදන 

20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 මැටි ආශ්රි  නිෂ්පාදන කර්මාන්  20 

මරදිපිළි, ඇඳුම් පැළදුම් ස  සම් භාණඩ 
නිෂ්පාදන 

40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

. ප්රතිචක්රීකරණ ක්රියාකාරකම් ආශ්රි  
කර්මාන්  

40 
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ෙර යන්මත්රෝපකරණ ස  එකලස් කිරීමම් 
කර්මාන්  

80 

විදුලි ස  ඉමලාක්මරානික භාණඩ ආශ්රි  
කර්මාන්  

20 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

කඩදාසි නිෂ්පාදන ස  මුද්රණ කටයුතු 
ආශ්රි  කර්මාන්  

40 

දැව /දැව භාණඩ ස  ගෘ  භාණඩ 
නිෂ්පාදන කර්මාන්  

20 

ආ ාර ස  මධයසාර රහි  පාන 
කර්මාන්  

20 

මධයසාර /මේශීය ඖෂධ ස්ීතු ස  
සාරයන් ආශ්රි  නිෂ්පාදන කර්මාන්  

20 

කර්මාන්  ආශ්රි  යටි ල ප සුකම් 
සම්පාදි  මධයස්ථාන 

20 

ගෘ ස්ථ කර්මාන්  10  
ඇඹරුම් ල් 10  
මලාන්ඩරි/ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමම් ස්ථාන 10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

මපාදු විවෘ  අවකාශ ස  විමනෝද 
කටයුතු ප සුකම් 

  

ඉ ා කුඩා උදයාන (Pocket Park) 

 

 

වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ් 

 

කුඩා උදයාන (Mini Park)  

ප්රාමේශීය  උදයාන (Local Park) 80 

ප්රජා උදයාන (Community Park)  

නගර උදයාන (Town Park)  

මර්ඛීය උදයාන (Linear Park)  

ගෘ ස්ථ ක්රීඩා මධයස්ථාන 

 

40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 
සිනමා ශාලා 

 

40 
ඉදිකිරීම් සහි  සත්ත්ව/ වගා 
මගාවිමපාළවල් 

40  

ධීවර  කර්මාන් ය   
මෙෝට්ටු ජැටි /පාරු නවා ැන්  වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ් 

 
මාදැල්  වරාය  

ධීවර ම ාටුමපාළවල්  

ශී ාගාර 20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 
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8.4 අඩු ඝණත්වගයන්ව යුතු උරුමයන්ව සහිත් සංචාරක කලාෙ 
පැරණී ඔලින්ද මකාටුව  ා  ඔිලන්ද මේවස්ථාන මක්න්ද්රකර  ගනිමින් සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය කරමින්  ා සංචාරක 

උරුමයන් ආරක්ෂා කරගනිමින්  අඩු ඝනත්වමයන් යුතු කලාපයක් ෙවට පත් කිරීම. 

8.4.1. අඩු ඝණත්වගයන්ව යුතු උරුමයන්ව සහිත් සංචාරක කලාෙගයහි කලාපීකරණ  නියමත්ා  සහ 
අනුමත් භාවිත්යන්ව   

වගු අංක 8.7 ස  8.8  මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  

වගුව අංක  8.7. අඩු ඝණත්වමයන් යුතු උරුමයන් සහි  සංචාරක කලාපමයහි කලාපීකරණ නියම ා  

 
වගුව අංක  8.8. අඩු ඝණත්වමයන් යුතු උරුමයන් සහි  සංචාරක කලාපමයහි අනුම  භාවි යන්  

භාවි ය 

 

අවම බිම්   ප්රමාණය (පර්චස් ) මවනත් කරුණු 

මන්වාසික   

නිවාස ඒකක   15  

සමාජ මස්වා  ා මපාදු ප සුකම්   
කලාය න/රංගාය න   15 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

ස්වයංක්රීය මුදල් ගනුමදනු මධයස්ථාන 15  
සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන 15 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

ශ්රවණාගාර  ා  සම්මන්ත්රණ ශාලා 15  
පුස් කාල 20  

 

(ආ) මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 22 - කලාප මායිම්, භූ ඛණඩාංක  ා සිතියම්  අධයනය කරන්න 

(ඇ) කලාප සංගුණකය 0.5 

(ඈ) 
අනුම  උස  සීමාව 

කලාප සංගුණකය  ා මාර්ගමේ පළල සාධක වනු ඇ .  (උපමල්ඛනය 01 : වගු අංක 7.3 
"ආ" මපෝරමය - අනුකූල වියයුතුය) 

(ඉ) අනුම  බිම් කට්ටි ආවරණය 50 % 

(ඊ) කලාපයට අදාළ මපාදු නියම ා ▪  ඉඩම් අනුමෙදුම් කිරීමම්දී අවම බිම් ප්රමාණය පර්.15 විය යුතු අ ර බිම් කැෙලි 
ආවරණය 50% කි. ( මන්වාසික කටයුතු සඳ ා ) 

▪ පුරා විදයාත්මක වටිනාකමින් යුත් මගාඩනැගිලි සංරක්ෂණය කරමින්  ඒ තුලින් ආර්ීක 
ප්රතිලාභයක් ලොගැනීමට  ැකිවන පරිදි සංවර්ධනය කිරිම. 

▪ නගරය තුල  මපාදු විමේක  ා විමනෝද කටයුතු සඳ ා පවතින ප සුකම් පුළුල් කිරීම 
▪ මපෞරාණික වටිනාකමින් යුත් පැරණි මන්වාසික මගාඩනැගිලි සංචාරක වයාපාර සඳ ා 

භාවි ය මවනස් කරන්මන්නම් භාවි ය මවනස් කිරීමම් ගාස්තුවලින්  නිද ස් කරනු  
ඇ .  

▪ මවරළ  පිටුපස ප්රමේශ  සඳ ා  ැබිය යුතු රක්ෂි යන් මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ 
සම්පත්  කළමනාකරණ  මදපාර්තුමම්න්තුමේ අංක 2072/58 ස  2008.05.25 දින 
දරණ ගැසට් නිමේදන පත්රයට   ා එහි මවරළ සම්පත්  කළමනාකරණ සැලැස්මට 
අනුග  විය යුතුය. 

▪ මීගමු කලපුව සඳ ා මීටර්  10 ක රක්ෂි යක් මවන් කල යුතුය. 
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වාණිජ   
සුපිරි මවළඳසැල් 

 

40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

සාේපු සංකීර්ණ   40  

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

මෙෝජනාගාර   15 

විවෘ  මවළඳසැල්   15  

පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 

 

  15  
විදුලි ආමරෝපණ මධයස්ථාන   15  

මගාඩනැගිලි ම  සන්නිමේදන කුළුණු   15  

සන්නිමේදන කුළුණු   15  

ෙහු ම ල් රථගාල්  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 විවෘ  රථගාල්   20 

සංචාරක   
ලැගුම් ල් 15  

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

නාගරික ම ෝටල් 

 

15 

සංචාරක ම ාරතුරු මධයස්ථාන 15  
ආයුර්මේද පංචකර්ම මධයස්ථාන 
 

15 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

ඔමපරා  රඟ ල්   40 

නිෂ්පාදන කර්මාන්     
ගෘ ස්ථ කර්මාන්      15  

මස්වා කර්මාන්  
ඉමලාක්මරානික උපකරණ 
අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන 

 

15  

මපදු විවෘ  අවකාශ ස  විමනෝද කටයුතු ප සුකම් 

ඉ ා කුඩා උදයාන (Pocket Park) 

 

  

කුඩා උදයාන (Mini Park)   
ප්රජා උදයාන (Community Park)   
නගර උදයාන (Town Park)   

ප්රාමේශීය උදයාන (Regional Park) 160  

මර්ඛීය උදයාන  (Linear Park)   

සිනමා ශාලා 

 

40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 
සමාජ ශාලා  

  

15 
කලාගාර / මකෞතුකාගාර 15 

එළිම න් රංග ශාලා 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 

ධීවර  කර්මාන් ය 
මෙෝට්ටු ජැටි /පාරු නවා ැන්   

වයාපෘතියට  අදාළව තීරණය කරනු ලැමබ් 

 

මාදැල්  වරාය  
ධීවර ම ාටුමපාළවල්  
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8.5  අධි ඝණත්ව ධීවර ගන්වවාසික කලාෙය 
අධි ඝනත්වමයන් යුතු ධීවර කටයුතු සමග සම්ෙන්ධවූ ධීවර කලාපයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්. 

 8.5.1 අධි ඝණත්ව ධීවර ගන්වවාසික කලාෙගයහි කලාපීකරණ නියමත්ා  හා අනුමත් භාවිත්යන්ව  
වගු අංක 8.9 ස  8.10 මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  

වගුව අංක  8.9 අධි ඝණත්ව ධීවර මන්වාසික කලාපමයහි කලාපීකරණ නියම ා  

 
වගුව අංක  8.10 හි  අධි ඝණත්ව ධීවර මන්වාසික කලාපමයහි අනුම  භාවි යන්  
 
භාවි ය 

 

අවම බිම්   ප්රමාණය (පර්චස්) මවනත් කරුණු 
මන්වාසික   
නිවාස ඒකක   15  

සමාජ මස්වා  ා මපාදු ප සුකම්   

කලාය න/රංගාය න   15 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

ස්වයංක්රීය මුදල් ගනුමදනු මධයස්ථාන   15  

සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන   15 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

ශ්රවණාගාර  ා  සම්මන්ත්රණ ශාලා 15  

පුස් කාල   20  
වාණිජ   
සුපිරි මවළඳසැල් 

 

  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

සාේපු සංකීර්ණ 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 මෙෝජනාගාර 15 

විවෘ  මවළඳසැල් 15  

පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 

 

  15  

(ආ) මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 22 - කලාප මායිම්, භූ ඛණඩාංක  ා සිතියම්  අධයනය කරන්න 

(ඇ) කලාප සංගුණකය 1.7 
(ඈ) අනුම  උස  සීමාව කලාප සංගුණකය  ා මාර්ගමේ පළල සාධක වනු ඇ .  (උපමල්ඛනය 01 : වගු අංක 7.3 

"ආ" මපෝරමය - අනුකූල වියයුතුය) 

(ඉ) අනුම  බිම් කට්ටි ආවරණය 80 % 
(ඊ) කලාපයට අදාළ මපාදු නියම ා ▪ මමම කලාපය තුළ  ඉදිකිරීම් සඳ ා බිම් මකාටසක අවම පර්චස් ප්රමාණය පිළිෙද 

අවධානය මයාමු මනාමකමර්. 
▪ සියලු ප්රමේශ මාර්ගවල අවම පළල මීටර් 3ක් වියයුතු අ ර ඉන් ඉඩම් කට්ටි සීමාවකින් 

ම ාරව ප්රමේශකත්වය  ලොග   ැකිය. 
▪ සනීපාරක්ෂක ප සුකම් ආශ්රි  ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමම්දී මධයම පරිසර අධිකාරිය  ා 

මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත්  කළමනාකරණ  මදපාර්තුමම්න්තුමේ  නිර්මේශයට 
යටත් විය යුතුය. 

▪ මවරළ   ා කලපුවට යාෙද බිම් තීරුවල පුතික ටැංකි ඉදිකිරීමම්දී ජල මුද්රි  වැසිකිලි 
ම ජන මසෞඛයය නිර්මේශය ම  ඉදිකිරීම් සිදුකළ යුතුය.  

▪ මීගමුව කලපුව සඳ ා මී.10 ක  රක්ෂි යක්  ැබිය යුතුය. 
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විදුලි ආමරෝපණ මධයස්ථාන   15  

මගාඩනැගිලි ම  සන්නිමේදන කුළුණු   15  

සන්නිමේදන කුළුණු   15  

ෙහු ම ල් රථගාල්  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 විවෘ  රථගාල්   20 

සංචාරක   
ලැගුම් ල් 15  

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

නාගරික ම ෝටල් 

 

  15 

සංචාරක ම ාරතුරු මධයස්ථාන   15  

ආයුර්මේද පංචකර්ම මධයස්ථාන 
 

15 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 
ඔමපරා  රඟ ල්   40 

නිෂ්පාදන කර්මාන්   
ගෘ ස්ථ කර්මාන්   15  
මස්වා කර්මාන්  
ඉමලාක්මරානික උපකරණ 
අලුත්වැඩියා මධයස්ථාන 

 

15  

මපදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු 
ප සුකම් 

  

ඉ ා කුඩා උදයාන (Pocket Park) 

 

  

කුඩා උදයාන (Mini Park)   

ප්රාමේශීය  උදයාන (Local Park) 160  

ප්රජා උදයාන (Community Park)   

නගර උදයාන (Town Park)   

මර්ඛීය උදයාන (Linear Park)   

සිනමා ශාලා 

 

40  

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 

සමාජ ශාලා  

  

15 
කලාගාර / මකෞතුකාගාර  15 

එළිම න් රංග ශාලා 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 
ධීවර  කර්මාන් ය 

මෙෝට්ටු ජැටි /පාරු නවා ැන්   

මාදැල්  වරාය   

ධීවර ම ාටුමපාළවල්   
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8.6  අර්ධ ඝනත්වගයන්ව යුතු නීල සංචාරක කලාෙය  
ජලය මූලික කරගත් පරිසරයක් තුල විමේක  ා විමනෝද කටයුතු  ා ඒකාෙේධවූ සංචාරක  කලාපයක් ෙවට පත් කිරීම. 

8.6.1 අර්ධ ඝනත්වගයන්ව යුතු නීල සංචාරක කලාෙගයහි කලාපීකරණ නියමත්ා  
වගු අංක 8.11 ස  8.12 මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  

වගුව අංක  8.11  අර්ධ ඝනත්වමයන් යුතු නීල සංචාරක කලාපමයහි කලාපීකරණ නියම ා 

 

 

 

 

 

(ආ) මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ඇමුණුම 22 - කලාප මායිම්, භූ ඛණඩාංක  ා සිතියම්  අධයනය කරන්න 

(ඇ) කලාප සංගුණකය 2.0 
(ඈ) අනුම  උස  සීමාව කලාප සංගුණකය  ා මාර්ගමේ පළල සාධක වනු ඇ .  (උපමල්ඛනය 01 : වගු අංක 7.3 "ආ" 

මපෝරමය - අනුකූල වියයුතුය) 
(ඉ) අනුම  බිම් කට්ටි 

ආවරණය 
මන්වාසික 65% 
මන්වාසික මනාවන 50% 

(ඊ) කලාපයට අදාළ මපාදු 
නියම ා 

▪ නව ඉඩම් අනුමෙදුම් කිරීමම්දී අවම බිම් ප්රමාණය පර්.10 විය යුතුය.  
▪ මීගමුව කලපුව සඳ ා මී.10 ක  රක්ෂි ය   ැබිය  යුතුය. 
▪  මවරළ  පිටුපස ප්රමේශ  සඳ ා  ැබිය යුතු රක්ෂි යන් මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත්  

කළමනාකරණ  මදපාර්තුමම්න්තුමේ අංක 2072/58 ස  2008.05.25 දින දරණ ගැසට් 
නිමේදන පත්රයට   ා එහි මවරළ සම්පත්  කළමනාකරණ සැලැස්මට අනුග  විය යුතුය. 

▪ පවතින මන්වාසික  මගාඩනැගිලි  සංචාරක කටයුතු සඳ ා භාවි ය මවනස් කරන්මන්නම් 
භාවි ය මවනස් කිරීමම් ගාස්තුවලින් නිද ස් කරනු ඇ . 

▪ මුහුදු මවරල ම ජනයාට භාවි ා කල  ැකි වන පරිදි විවෘ ව  ැබිය යුතු අ ර  ම ඉඩමම් 
මායිම ම ක් ආවරණය කල  ැක. 

▪ පුරාවිදයා  මදපාර්තුමම්න්තුව විසින්  දුනාමගන ඇති ස්ථානයන්හි සංවර්ධන කටයුතු සද ා එම 
මදපාර්තුමම්න්තුමේ නිර්මේශය ලො ග  යුතුය 

▪ සනීපාරක්ෂක ප සුකම් ආශ්රි  ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමම්දී මධයම පරිසර අධිකාරිය  ා මවරළ 
සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත්  කළමනාකරණ  මදපාර්තුමම්න්තුමේ  නිර්මේශයට යටත් විය 
යුතුය. 

▪ මවරළ   ා කලපුවට යාෙද බිම් තීරුවල පුතික ටැංකි ඉදිකිරීමම්දී ජල මුද්රි  වැසිකිලි ම ජන 
මසෞඛයය නිර්මේශය ම  ඉදිකිරීම් සිදුකළ යුතුය. 

▪ මගාඩනැගිලි   පිරිවි රව  සමීකරණයට  අනුකූලව   ා  එහි අවශය ාවයට අනුව මගාඩනැගිලි 
සැලසුම් පිරවි ර ආකෘති  පත්ර  II ට අනුකූල විය යුතුය. 

▪ කලාපමේ භාවි යන් අ ර මනාගැලමපන යම් භාවි යක්  ා මමහි සද න් භාවි යන්ට අම ර 
භාවි යන් සලකා ෙැලීම සඳ ා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ මූලික සැලසුම් නිරාකරණ 
ස තිකය ලො ගැනීම මගින් සිදු කල යුතුය.  

▪ කර්මාන්  සඳ ා අවසර ලොදීමම්දී මධයම පරිසර අධිකාරිමේ අංක 1533/16 ස  
2008.01.25 දින දරණ ගැසට් නිමේදනය පරිදි “B  ා  C” කාණඩයට අයත් කර්මාන් වලින්  
අදාළ  කලාපමේ  අනුම  භාවි යන් සද ා මමහිදී අනුමැතිය ලොදිය යුතුය. 

▪ ප්රමේශමේ  පවතින අනිකුත් සියලුම ඇල මාර්ග ස  ජල මාර්ග සද ා 2006 අංක 35 දරණ 
ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථා පනමත් වගු අංක 1 හි දක්වා ඇති   
(සංමශෝධි ) ඇල රක්ෂි  සඳ ා විමශ්ෂ විමශ්ෂ විධි විධාන ස  නිර්මේශයන්ට යටත් විය යුතුය. 
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වගුව අංක  8.12 අර්ධ ඝනත්වමයන් යුතු නීල සංචාරක කලාපමයහි අනුම  භාවි යන්  
 
භාවි ය අවම බිම්   ප්රමාණය 

(පර්චස් ) 
මවනත් කරුණු 

මන්වාසික 
නිවාස ඒකක 10  

නිවාස සංකීර්ණ 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09ක්  විය යුතුය. 

මන්වාසිකාගාර 10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 
නිල නිවාස / මස්වක නිවාස 10 

වැඩිහිටි/ ආොධි  නිවාස 40 

ළමා නිවාස 40  

ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන 20  

මසඛය 

මරෝ ල් 160 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09ක්  විය යුතුය. 

 ආයුර්මේද මරෝ ල් 80 

ධවදය ප්රතිකාර මධයස්ථාන 
 

10 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

ධවදය උපමේශන මස්වා මධයස්ථාන 20 

ළමා  ා මා ෘ සායන මධයස්ථාන 20 

සත්ත්ව මරෝ ල් 20 

සත්ත්ව සායන  ා ප්රතිකාර මධයස්ථාන 10 

ආයුර්මේද ධවදය මධයස්ථාන 20 

අධයාපන 
ූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන 20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

ප්රාථමික අධයාපන මධයස්ථාන  80 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09ක්  විය යුතුය. 

 
ේවීතියික අධයාපන මධයස්ථාන  80 

 ෘතීයික අධයාපන මධයස්ථාන 80 

කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණු 
මධයස්ථාන 

80 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන මධයස්ථාන 10  

මපෞේගලික උපකාර පන්ති 20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

 

 

කලාය න/රංගාය න 20 

කාර්යාල 

කාර්යාල  10 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

කාර්යාල සංකීර්ණ  30 
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වෘත්තීය කාර්යාල 10  

ෙැංකු, රක්ෂණ  ා මූලය ආය න 10  

ස්වයංක්රීය මුදල් ගනුමදනු මධයස්ථාන   
සමාජ මස්වා  ා මපාදු ප සුකම් 

සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන 10  

ආගමික මධයස්ථාන 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 
පුනරුත්ථාපන මධයස්ථාන 40 

ශ්රවණාගාර  ා  සම්මන්ත්රණ ශාලා 40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 

පුස් කාල 10  

වාණිජ  
මවළඳසැල් 10  

සුපිරි මවළඳසැල් 

 

40  

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

 

සාේපු සංකීර්ණ 30 

මෙෝජනාගාර 10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

විවෘ  මවළඳසැල් 10  

ඔසුසැල් 10  
පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන  10  

මස් ස   මාළු අමලවි සැල් 10  

මත්පැන් අමලවිසැල් 10  

මගාඩනැගිලි ද්රවය අමලවිසැල්   10 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා වා න මස්වා  
මධයස්ථාන(ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  
සිට මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  භාවි යක් 
මනාමේ.) 

40 

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා මවළඳ 
සංකීර්ණ(ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  සිට 
මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  භාවි යක් 
මනාමේ.) 

40 

විදුලි ආමරෝපණ මධයස්ථාන 10 

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා ගෑස් 
පිරවුම් ල්(ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  
සිට මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  භාවි යක් 
මනාමේ.) 

40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 

මගාඩනැගිලි ම  සන්නිමේදන කුළුණු 10  

සන්නිමේදන කුළුණු 10  

ෙහු ම ල් රථගාල්  15 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

විවෘ  රථගාල් 15 
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රථ වා න ප්රදර්ශනාගාර 15  

සංචාරක 

නිවාඩු නිමක් න 10  

ලැගුම් ල් 10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

 
සංචාරක ම ෝටල් 
 

30 

නාගරික ම ෝටල් 10 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

ආයුර්මේද පංචකර්ම මධයස්ථාන 
 

20 

කොනා ම ෝටල් 20 
ආගන්තුක නිවාස 10 

සංචාරක ම ාරතුරු මධයස්ථාන 10  

නිෂ්පාදන කර්මාන්  
ම ල් පිරිප දු  ා ඛනිජ ම ල් ආශ්රි  
රසායනික ද්රවය ස  ආසවන කර්මාන්  

40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 

 

ෙර යන්මත්රෝපකරණ ස  එකලස් කිරීමම් 
කර්මාන්   

40 

රසායන ද්රවය, මපාලිතීන්, ේලාස්ටික්, රෙර් 
ස  වීදුරු ආශ්රි  කර්මාන්  

40 

සිමමන්ති, මකාන්ක්රීට් ස  පිඟාන් මැටි 
ආශ්රි  නිෂ්පාදන  

40 

මරදිපිළි, ඇඳුම් පැළදුම් ස  සම් භාණඩ 
නිෂ්පාදන 

20 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

විදුලි ස  ඉමලාක්මරානික භාණඩ ආශ්රි  
කර්මාන්  

20 

කඩදාසි නිෂ්පාදන ස  මුද්රණ කටයුතු 
ආශ්රි  කර්මාන්   

20 

දැව /දැව භාණඩ ස  ගෘ  භාණඩ 
නිෂ්පාදන කර්මාන්  

20 

 ආ ාර ස  මධයසාර රහි  පාන කර්මාන්  40 

මධයසාර /මේශීය ඖෂධ ස්ීතු ස  
සාරයන් ආශ්රි  නිෂ්පාදන කර්මාන්  

40 

ගෘ ස්ථ කර්මාන්   20  

මස්වා කර්මාන්  

වා න මස්වා මධයස්ථාන  20  
වා න අලුත් වැඩියා මධයස්ථාන / විසිරි 
පින් ාරු සිදුකරන මධයස්ථාන 

40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 

 

10 

ඇඹරුම් ල් / වී මමෝල්  10 

ලියවන පට්ටල්, වෑල්ඩින් වැඩමපාලවල් 10 



 

208 
 

මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

 

 

 

 

 

 

 

මලාන්ඩරි/ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමම් ස්ථාන 10 

ඉමලාක්මරානික උපකරණ අලුත්වැඩියා 
මධයස්ථාන 

10  

ඝණ අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරන කර්මාන්  40  

මපදු විවෘ  අවකාශ ස  විමනෝද කටයුතු 
ප සුකම් 

  

ඉ ා කුඩා උදයාන (Pocket Park) 

 

  

කුඩා උදයාන (Mini Park)   

ප්රාමේශීය උදයාන (Local Park) 160  

ප්රජා උදයාන  

(Community Park) 

  
නගර උදයාන (Town Park)   

මර්ඛීය උදයාන (Linear Park)   

ගෘ ස්ථ ක්රීඩා මධයස්ථාන 

 

40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 
සමාජ ශාලා  15 

කලාගාර / මකෞතුකාගාර 20 

එළිම න් රංග ශාලා 40  

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 

 

සිනමා ශාලා 

 

40 

ධීවර  කර්මාන් ය   

මෙෝට්ටු ජැටි /පාරු නවා ැන්   

නැංගුරම් ම ාටුමපාළවල්   

ධීවර ම ාටුමපාළවල්   

මලල්ලම   
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8.7  අර්ධ ඝනත්වගයන්ව යුතු ගන්වවාසික කලාෙය  
අර්ධ ඝනත්වමයන් යුතු මන්වාසික කටයුතු සමග මස්වා කලාපයක් මලස සංවර්ධනය කිරීමට අමේක්ෂා මකමර්.එමමන්ම මමහිදී විශාල 
මගවත් ක් සහි  මන්වාසික කලාපයක් වශමයන් සංවර්ධනය කිරීමට මයෝජි ය. 

 8.7.1 අර්ධ ඝනත්වගයන්ව යුතු ගන්වවාසික කලාෙගයහි කලපීකරණ නියමත්ා  සහ අනුමත් 
භාවිත්යන්ව 

වගු අංක 8.13 ස  8.14 මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  

වගුව අංක 8. 13 අර්ධ ඝනත්වමයන් යුතු මන්වාසික කලාපමයහි කලාපීකරණ  නියම ා  

වගුව අංක 8. 14 අර්ධ ඝනත්වමයන් යුතු මන්වාසික කලාපමයහි අනුම  භාවි යන්  

භාවි ය අවම බිම්   ප්රමාණය (පර්චස් ) මවනත් කරුණු 

මන්වාසික 

නිවාස ඒකක පර්චස්  10  

නිවාස සංකීර්ණ පර්චස්  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09ක්  විය යුතුය. 

මන්වාසිකාගාර පර්චස්  10 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

නිල නිවාස / මස්වක නිවාස පර්චස්  10 

වැඩිහිටි/ ආොධි  නිවාස පර්චස්  20 

ළමා නිවාස පර්චස්  40 

ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන පර්චස්  20 

මසඛය 

ධවදය ප්රතිකාර මධයස්ථාන 
 

පර්චස්  10 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 

ධවදය උපමේශන මස්වා මධයස්ථාන පර්චස්  20 

ළමා  ා මා ෘ සායන මධයස්ථාන පර්චස්  20 

සත්ත්ව මරෝ ල් පර්චස්  20 

සත්ත්ව සායන  ා ප්රතිකාර මධයස්ථාන පර්චස්  10 

ආයුර්මේද ධවදය මධයස්ථාන පර්චස්  20 

(ආ) මායිම (භූ 
ඛන්ඩාංක) 

ඇමුණුම 22 - කලාප මායිම්, භූ ඛණඩාංක  ා සිතියම්  අධයනය කරන්න 
 

(ඇ) කලාප සංගුණකය 1.8  
(ඈ) අනුම  උස  

සීමාව 
- 

(ඉ) අනුම  බිම් කට්ටි 
ආවරණය 

මන්වාසික 50 % 
මන්වාසික  මනාවන  65% 

(ඊ) කලාපයට අදාළ 
මපාදු නියම ා 

▪ නව ඉඩම් අනුමෙදුම් කිරීමම්දී අවම බිම් ප්රමාණය පර්.12 විය යුතු අ ර මන්වාසික කටයුතු සඳ ා 
බිම් කැෙලි ආවරණය 50% කි. 

▪ මීගමුව කලපුව සඳ ා රක්ෂි යකලපු මායිමම් සිට   මීටර්  10 කි. 
▪ කලපුවට මායිම්වන බිම් මකාටස් සංවර්ධනය කිරීමම්දී  මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත්  

කළමනාකරණ  මදපාර් මම්න්තුව මවතින් අනුමැතිය ලො ග  යුතුය. 
▪ කලපුවට යාෙද බිම් තීරුවල පුතික ටැංකි ඉදිකිරීමම්දී ජල මුද්රි  වැසිකිලි  ම ජන මසෞඛයය 

නිර්මේශය ම  ඉදිකිරීම් සිදුකළ යුතුය.. 
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

අධයාපන 

ූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන පර්චස්  20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

ප්රාථමික අධයාපන මධයස්ථාන  පර්චස්  40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09ක්  විය යුතුය. 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 

ේවීතියික අධයාපන මධයස්ථාන  පර්චස්  40 

 ෘතීයික අධයාපන මධයස්ථාන පර්චස්  80 

කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය පුහුණු 
මධයස්ථාන 

පර්චස්  40 

පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන මධයස්ථාන පර්චස්  10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 
මපෞේගලික උපකාර පන්ති පර්චස්  20 

කාර්යාල 

කාර්යාල  

 

පර්චස්  10  

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

 

වෘත්තීය කාර්යාල පර්චස්  10 

ෙැංකු, රක්ෂණ  ා මූලය 

 ආය න 

පර්චස්  10 

ස්වයංක්රීය මුදල් ගනුමදනු මධයස්ථාන   

කාර්යාල සංකීර්ණ  පර්චස්  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය 

සමාජ මස්වා  ා මපාදු ප සුකම් 

සමාජ  ා සංස්කෘතික මධයස්ථාන පර්චස්  10  

ආගමික මධයස්ථාන පර්චස්  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

පුස් කාල පර්චස්  10  

සුසාන භුමි  පර්චස්  40  

වාණිජ 

මවළඳසැල් පර්චස්  10  

සුපිරි මවළඳසැල් 

 

පර්චස්  40 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 
සාේපු සංකීර්ණ පර්චස්  30 

මෙෝජනාගාර පර්චස්  10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

ඔසුසැල් පර්චස්  10  

පාරිමභෝගික මස්වා මධයස්ථාන 

 

පර්චස්  10  

මස් ස   මාළු අමලවි සැල් පර්චස්  10  

මත්පැන් අමලවිසැල් පර්චස්  10  

අවමංගලය  ශාලා  පර්චස්  10  

මගාඩනැගිලි ද්රවය අමලවිසැල්   පර්චස් 10 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

විදුලි ආමරෝපණ මධයස්ථාන පර්චස්  10 

මගාඩනැගිලි ම  සන්නිමේදන කුළුණු පර්චස්  10  
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා මවළඳ 
සංකීර්ණ(ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  
සිට මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  
භාවි යක් මනාමේ.) 

පර්චස්  40  

ඉන්ධන පිරවුම්  ල් ස  මවළඳ 
සංකීර්ණය (ප්රධාන මාර්ගමේ 
මංසන්ධිවල  සිට මීටර් 500 ඇතුල  
අනුම  භාවි යක් මනාමේ.) 

පර්චස්  40  

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා ගෑස් 
පිරවුම් ල්(ප්රධාන මාර්ගමේ මංසන්ධිවල  
සිට මීටර් 500 ඇතුල  අනුම  
භාවි යක් මනාමේ.) 

පර්චස්  40  

සන්නිමේදන කුළුණු පර්චස්  10  

ෙහු ම ල් රථගාල්  පර්චස්  30 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06ක්   විය යුතුය. රථ වා න ප්රදර්ශනාගාර පර්චස්  15 

ගෙඩා  පර්චස්  20 

රැස්වීම් ශාලා  පර්චස්  20 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 
ගුදම්  පර්චස්  40 

සංචාරක   
නිවාඩු නිමක් න පර්චස්  10  

ආගන්තුක නිවාස පර්චස්  10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

ලැගුම් ල් පර්චස්  10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 
සංචාරක ම ෝටල් 
 

පර්චස්  40 

නාගරික ම ෝටල් 

 

පර්චස්  10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

නිෂ්පාදන කර්මාන්    

විදුලි ස  ඉමලාක්මරානික භාණඩ 
ආශ්රි  කර්මාන්  

පර්චස්  40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 
කඩදාසි නිෂ්පාදන ස  මුද්රණ කටයුතු 
ආශ්රි  කර්මාන්   

පර්චස්  40 

දැව /දැව භාණඩ ස  ගෘ  භාණඩ 
නිෂ්පාදන කර්මාන්  

පර්චස්  40 

ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 09 ක්  විය යුතුය. 
ආ ාර ස  මධයසාර රහි  පාන 
කර්මාන්  

පර්චස්  40 

ගෘ ස්ථ කර්මාන්   පර්චස්  10  

මස්වා කර්මාන්  
වා න මස්වා මධයස්ථාන  පර්චස්  30 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 
වා න අලුත් වැඩියා මධයස්ථාන / 
විසිරි පින් ාරු සිදුකරන මධයස්ථාන 

පර්චස්  30 

කුලී රථ මස්වා මධයස්ථාන 

 

පර්චස් 10 . 
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ඇඹරුම් ල් / වී මමෝල්  පර්චස් 10 ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය. 

 
ලියවන පට්ටල්, වෑල්ඩින් වැඩමපාලවල් පර්චස් 20 

මලාන්ඩරි/ඇඳුම් පිරිසිදු කිරීමම් ස්ථාන පර්චස් 10 

ඉමලාක්මරානික උපකරණ අලුත්වැඩියා 
මධයස්ථාන 

පර්චස් 10  

මපදු එළිම න් විමනෝද කටයුතු 
ප සුකම් 

  

ඉ ා කුඩා උදයාන (Pocket Park) 

 

  

කුඩා උදයාන (Mini Park)   

ප්රාමේශීය  උදයාන (Local Park) පර්චස් 160  

ප්රජා උදයාන (Community Park)   

නගර උදයාන (Town Park)   

මර්ඛීය උදයාන (Linear Park)   

ගෘ ස්ථ ක්රීඩා මධයස්ථාන 

 

පර්චස් 40 
ප්රමේශ මාර්ගමේ අවම පළල  මීටර් 06 ක්  විය යුතුය 

සිනමා ශාලා 

 

පර්චස් 40 

ධීවර  කර්මාන් ය   

මෙෝට්ටු ජැටි /පාරු නවා ැන්   

නැංගුරම් ම ාටුමපාළවල්  

ධීවර ම ාටුමපාළවල්  
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8.8 අඩු ඝනත්ව ෙරිසර සංරක්ෂෂණ කලාෙය / ගත්ත්බිේ ආරක්ෂිත්  කලාෙය 
මමම කලාපය මොම ෝ දුරට ඉ ළ ධජව විවිධත්වයක් සහි  ගැඹුරු වගුරු බිම් වලින් සමන්වි  වන අ ර ම ත්බිම් ආරක්ෂණ කලාපයක් 
මලස මමන්ම අඩු ඝනත්ව  පරිසර සංරක්ෂණ කලාපයක් මලස සලකනු ලෙන අ ර එම  පරිසර පේධතිය ආරක්ෂා කරන අ රම අධයාපන, 
පර්මේෂණ ස  විමේක කටයුතු සඳ ා පරිසරය භාවි ා කරනු ඇ ැයි අමේක්ෂා මකමර්. 

8.8.1 අඩු ඝනත්ව ෙරිසර සංරක්ෂෂණ / ගත්ත්බිේ ආරක්ෂිත්  කලාෙය කලාපීකරණ නියමත්ා  හා 
අනුමත් භාවිත්යන්ව  

වගු අංක 8.15 මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  
 
වගුව අංක 8.15. අඩු ඝනත්ව පරිසර සංරක්ෂණ / ම ත්බිම් ආරක්ෂි   කලාපමයහි කලාපීකරණ නියම ා   ා අනුම  භාවි යන් 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ) මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ෙස්නාහිර පළාත්  ම ත්බිම් ම  සැලැස්මම්හි  සඳ න් මීගමුව 
ම නගර සභා ෙල ප්රමේශයට අදාළ GPS ඛණඩාංක අධයනය 
කරන්න  

(ඇ) අනුම  භාවි යන්  විවෘ  අවකාශය ස  විමනෝදාත්මක ප සුකම් ස  අධයාපනික 
ප සුකම් 

• මෙෝට්ටු ජැටි 
• නැංගුරම් වරාය 
• මසුන් ඇල්ලීමම් ස්ථාන 
• ලී නැරඹුම්  ට්ටු  
• විවෘ  කඳවුරු  
• පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන මධයස්ථාන 

කලාපයට අදාළ මපාදු නියමයන් 

• වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද ගැසට් නිමේදනයට අනුව මමම කලාපය තුළ අවසර ලත් 

ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කළ යුතුය - 2002.10.14 දිනැති 1258/03 ගැසට් පත්රය වනජීවී අභයභූමි, පාරිසරික සංමේදී ප්රමේශ 

ආදිය. 

• මමම කලාපය තුළ ස්ිර ඉදිකිරීම් සඳ ා අවසර නැ . 

• සනීපාරක්ෂක ප සුකම් ඉදිකිරීම සඳ ා දැව අමුද්රවය භාවි ා කළ යුතු අ ර මධයම පරිසර අධිකාරිය ස  මවරළ සංරක්ෂණ  ා 

මවරළ සම්පත් කළමනාකරණ මදපාර් මම්න්තුව විසින් අනුම  කළ යුතුය. 

• කලපුවට යාෙද බිම් තීරුවල පුතික ටැංකි ඉදිකිරීමම්දී ජල මුද්රි  වැසිකිලි ම ජන මසෞඛයය නිර්මේශය ම  ඉදිකිරීම් සිදුකළ යුතුය. 
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8.9 ගත්ත්බිේ ස්වභාවික සංරක්ෂෂණ කලාෙය  
මොම ෝ ගැඹුරු වගුරු බිම්, සැලකිය යුතු ධජව විවිධත්ව වටිනාකමක් ඇති ප්රමේශ ස  විමේචනාත්මක ගංවතුර රැඳවුම් ප්රමේශ "ම ත්බිම් 
ස්වභාවික සංරක්ෂණ කලාපය" මලස කලාපකරණය කළ යුතුය. 

8.9.1 ගත්ත්බිේ ස්වභාවික සංරක්ෂෂණ කලාෙය කලාපීකරණ නියමත්ා   
වගු අංක 8.16 මගින් මමම කලාපයට අදාළ නියම ා  ස  අනුම  භාවි යන් විස් ර කරනු ලෙයි.  

වගුව අංක  8.16 ම ත්බිම් ස්වභාවික සංරක්ෂණ කලාපමයහි  කලාපීකරණ නියම ා   ා අනුම  භාවි යන් 

(ආ) මායිම (භූ ඛන්ඩාංක) ෙස්නාහිර පළාත්  ම ත්බිම් ම  සැලැස්මම්හි  සඳ න් මීගමුව ම නගර 
සභා ෙල ප්රමේශයට අදාළ GPS ඛණඩාංක අධයනය කරන්න 

(ඇ) අනුම  භාවි යන්  
i.  ම ත්බිම් ස්වභාවික උදයාන 

ii. පරිසර හි කාමී අවන් ල්- වර්ග අඩි 1200 (කුළුණු ම  ඉදිවූ)  

iii.  කුඩා පරිමාණමේ සම්මන්ත්රණ මධයස්ථාන - (කුළුණු ම  ඉදිවූ)

 වර්ග අඩි 1500, ආසන ධාරි ාවය - 75, මේදිකාව - 30’X 50’   

iv. එලිම න් ශරීර සුව ා ප්රමේශ / ශාරීරික වයායාම්  ප සුකම් ඇති 

ස්ථාන 

v. ම ත්බිම් මකෞතුකාගාර - වර්ග අඩි 1000 (කුළුණු ම  ඉදිවූ) 

vi. කොනා (කුළුණු ම  ඉදිවු ) 

vii. වියලි කාලගුණ  ත්ත්වමේදී පමණක් ක්රීඩා කළ  ැකි ස්ථාන 

viii. සම්ප්රදායික ධීවර කර්මාන් ය 

ix. මල් එකතු කිරීම 

x. ජලාශ්රි  ගමනාගමනය 

xi. ජාතික වැදගත්කමක් සහි  රජමේ අනුම  මපාදු අපරවු  වයාපෘති 

xii. නව වාරිමාර්ග ඉදිකිරීම /ගංවතුර ආරක්ෂණ  ඉදිකිරීම 

xiii. අධයාපන  ා පර්මේෂණ කටයුතු 

❖ මමම කලාපමේ මවනත් කිසිදු භාවි යක් සද ා අවසර මනාමැ  

❖ ම ත්බිම් ස්වභාවික සංරක්ෂි  කලාපමේ ඉදිකරන සියලු ඉදිකිරීම් කුළුණු 

ම  ඉදිවිය යුතුය. 

කලාපයට අදාළ මපාදු නියමයන් 

 ගංවරතුර රැඳවුම් ධාරි ාව ශ්රි ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධන කිරීමම් සංස්ථාව මගින් අනුම  

මුලික සැලැස්මට අනුව පාලනය විය යුතු අ ර, එය වාරිමාර්ග 

මදපාර් මම්න්තුවට ද අනුකූල විය යුතුය. 

මගාඩනැගිලි ඉදිකිරිම සඳ ා වන අවම බිම් කට්ටි 

ප්රමාණය  

ම ක්ටයාර් 4( අක්කර 10 ) 
කුඩා බිම් කට්ටි සඳ ා ද අනුම  භාවි යන් සමාන වන නමුත්,  

මගාඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳ ා ඉඩ මදනු මනාලැමබ් 

උපරිම පිරවීම සඳ ා අවසර මදනු ලෙන බිම් සීමාවන් බිම් ප්රමාණමයන් 2 %  
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

මාර්ග, වා න නැවතුම් , වැසිකිළි ස  අපද්රවය ෙැ ැර කිරීම් / ප්රතිකර්මයන් 
වැඩ බිම පාලනය සඳ ා අවශය නම් මයාදා ග   ැකිය. 

උපරිම බිම් කට්ටි ආවරණය (මගාඩනැගිලි සඳ ා යට 

වන ප්රමේශ ) 

මුළු වයාපෘති ප්රමේශමයන් 1 % කි.  කුළුණු ම  සියළුම මගාඩනැගිලි 
අනුම  මේ . ( වැසිකිළි  ැර ) 

අවසර ඇති උපරිම යටි ල ප සුකම් වයාපෘති  
(විදුලිය, ජලසැපයුම, දුරකථන, ම ා මාර්ග ආදිය ) 

මුළු වයාපෘති ප්රමේශමයන්  4% කි.  

මවන මවනම මගාඩනැගිලි සඳ ා අනුම  උපරිම බිම් 

ම ල විශාලත්වය 

වර්ග මීටර් 100  

 අවසර ඇති උපරිම මගාඩනැගිලි උස පිහිටි මපාළව මට්ටමම් සිට මීටර් 7 කි. (ප්රධාන සංකල්පයට ගැලමපන පරිදි 
කුළුණු / නීරික්ෂණ මධයස්ථාන, සැගවී සිට සතුන් නීරික්ෂණය කල  ැකි 
මධයස්ථාන  ැර) 

 මගාඩනැගිලි වර්ගය සියළු මගාඩනැගිලි (වැසිකිලි  ැර) ම ත්බිමමහි කුළුණු ම  ඉදිවිය 
යුතුය.(මනාපිරවූ ප්රමේශ) මගාඩනැගිලි  නි  නිව පිහිටි ම ෝ දර්ශනීය සිත් 
ඇදගන්නා වූ ව ල වලින් සමන්වි  මපාකුරු මලස  ැබිය යුතුය. එහි 
දර්ශනීයත්වය විවෘ  ප්රමේශයන්ට යාෙද මපාදු මාර්ග වලින්  ා මපාදු ප්රමේශ 
වලින් ආවරණය මනාවන පරිසර හි කාමී මලස පැවැතිය යුතුය 

අනු මෙදුම් අනුමැතිය මනාමැ  

සීමා මායිම් ලකුණු කිරීම මායිම්  ාේප සඳ ා අවසර නැ . පවතින උස් බිමකට යාවූ මායිමක් දිමේ 
පමණක් වැසි වතුර ගලා යාමට ොධා මනාවන මලස,  භූ දර්ශනයට 
ගැලමපන, මායිම් වැටකට අනුමැතිය ලො දිය  ැක. අමනකුත් මායිම් වල 
සීමාව සලකුණු කිරීම, භූ දර්ශනයට ගැලමපන සලකුණු ( මීටර් 10 ක අවම 
පර රය සිටින මස් ) මයාදා සිදු කළ යුතුය. ඉ   අවස්ථා මදමකහිම එම 
වැඩ බිම විමශ්ෂි  වන පදනමින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ අනුමැතියට 
යටත්ව සිදු කල යුතුය 

විමශ්ෂ අවස්ථාවන්හිදී ඉ   මකාන්මේසි ලිහිල් කිරීම වැදගත් මපාදු අපර වු  වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය වූ දුර්ලභ 
අවස්ථාවකදී, ඉ   මකාන්මේසි ලිහිල් කළ  ැක.  
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අඩු ඝනත්ව ෙරිසර සංරක්ෂෂණ කලාෙය (ගත්ත්බිේ ආරක්ෂිත්  කලාෙය ) හා ගත්ත්බිේ ස්වභාවික සංරක්ෂෂණ කලාෙයන්වහි  

අනුමත් භාවිත්යන්ව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා  යටත් කරනු ලබන ගකාන්වගේසි  

 

(අ). වැදගත් මපාදු අපර වු  වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය වූ දුර්ලභ අවස්ථාවකදී, ඉ   මකාන්මේසි ලිහිල් කළ 

 ැක.(අවසර ඇති උපරිම යටි ලප සුකම් වයාපෘති -විදුලිය, ජලසැපයුම, දුරකථන, ම ා මාර්ග,දුම්රිය මාර්ග ආදිය ) 

 

(ආ). ම ත්බිමක් ආශ්රි ව ම ෝ ම ත්බිමක් තුල උස්බිම් ප්රමේශ (Highland areas) පවතින අවස්ථාමේදී මයෝජි  සංවර්ධන 

කටයුතු සද ා අනුමැතිය ලොදීමට මපර සීමා මායිම් නිර්ණය කර ගැනීම සද ා මිනුම්මදෝරු සැලැස්ම (Survey Plan) 

සලකා ෙැලිය යුතුය.  

(ඇ).    ම ත්බිම් කලපීකරණයට අනුව යම් ම ත්බිම් කලාපයක මායිමම් සිට පිට ට මීටර් 20 ක දුර ප්රමාණයක පවතින 

ම ත්බිම් ප්රමේශ ආසන්න ම ත් බිම් කලාපයට අයත් වන අ ර එම කලාපමේ අදාළ නීති නියම ා  ස  අනුම  

භාවි යන්ට යටත්ව ක්රියාකල යුතුය. (භූ මගෝලීය පිහිටුම් පේධතියට අනුව ස්ථානීය පිහිටීම නිවැරදිව නිර්ණය 

කරගැනීමම්දී පවතින මදෝෂ ස ග   ත්ත්වය මග රවා ගැනීම සද ා) 

සැ.යු.  

  

(අ). අවශය අවස්ථාවන්හිදී පරිසර පන  යටමත් පවතින “ නියමි  වයාපෘති “ සඳ ා මධයම පරිසර අධිකාරිය, ශ්රි ලංකා 

ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, මගාවිජන මස්වා සංවර්ධන මදපාර් මම්න්තුව, මවරළ 

සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත් කළමණාකරණ මදපාර් මම්න්තුව ස  වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුව ආදී ආය නයන්මේ 

අතිමර්ක වැඩ බිම් විමශ්ෂි   ත්වයන් ආමරෝපනය කල  ැක.  

කිසියම් ම ත්බිමක් සංවර්ධනය වීමම්දී ඉ   මකාන්මේසින් උල්ලංඝනය වීමක් සිදු වුවම ාත් මධයම පරිසර අධිකාරිය, 

මගාවිජනමස්වා මදපාර් මම්න්තුව, ශ්රි ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව, මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත් 

කළමණාකරණ මදපාර් මම්න්තුව ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ආය න සතු ෙල ල යටමත් නීතිමය පියවර ගනු 

ලැමබ්.  
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ගයෝජිත් මාර්ග ෙළල, ගගාඩනැගිලි සීමා 

සහ රක්ෂිත් 
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09 වන ෙරිච්ගේදය 
ගයෝජිත් මාර්ග ෙළල, ගගාඩනැගිලි සීමා සහ රක්ෂිත් 

I.මයෝජි  මාර්ගය යනු මාර්ගය පළල් කරන උපරිම සීමාව මේ.  මයෝජි  මාර්ගයක් වශමයන් සලකන ප්රමේශ මාර්ගයක මභෞතික 

අවම පළල මීටර් 7 ක් විය යුතුය. 

II. මගාඩනැගිලි සීමාව යනු මයෝජි  මාර්ගමේ ඉමට පිටුපසින් පනවනු ලෙන සීමාවක් වන අ ර, මයෝජි  මගාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට 

ඇති උපරිම සීමාව මේ. මාර්ගමේ ඇතිවන කම්පන  ත්වයන් වැළැක්වීමටත්, නගර අලංකරණ කටයුතු ස  පරිසර දූෂණය, 

ශබ්ද දූෂණය වැලැක්වීමට, භූදර්ශන කටයුතු සඳ ා ස  රිය අනතුරු වැළැත්වීමම් ආරක්ෂි  ක්රමයක් මලසද,  මාර්ගය දුර සිට 

නිරීක්ෂණය කිරීමම් අවස්ථාවද මම් තුලින් උදාමේ. මගාඩනැගිල්මල් පදිංචි අයමේ මසෞඛය  ආරක්ෂාවටද මේතුමේ.  

 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ස  අමනකුත් ආය න මගින් සිදු කරන මාර්ග පුළුල් කිරීම් සීමාවන් ස  මයෝජනාවන් සැලකිල්ලට 

මගන, මමම අධිකාරිය මගින්  මයෝජි  මාර්ගමයහි පළල මගාඩනැගිලි සීමාවන්  පනවා ඇති අ ර, එහි සීමාවන්ට අනුකූල විය 

යුතුය . එම සීමාවන්  වගු අංක 9.1 , 9.2 ,9.3 ස  9.4  හි දක්වා ඇති අ ර ප   රූපසට න්  මගින්  ව දුරටත් පැ ැදිලි 

කරනු ලෙයි.  

9.1   මීගමුව සැලසුේ ප්රගේශය සඳහා ගයෝජිත් මාර්ග ෙළල සහ ගගාඩනැගිලි සීමාවන්ව 

වගු අංක 9.1.  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පළමු ප්රමුඛ ා මාර්ග සද ා  මයෝජි  මාර්ග පළල  ා මගාඩනැගිලි සීමාවන්  

මාර්ගගේ නම ගයෝජිත් මාර්ගගේ ෙළල 
(මීටර්) 

ගයෝජිත් ගගාඩනැඟිලි සීමාව 
(මීටර්) 

පළමු ප්රමුඛ ා මාර්ග (මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අයත් ) 

A 03 පෑලියමගාඩ  - පුත් ලම  මාර්ගය 30 15 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - 2021 

රූප සට න 9.1.  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ පළමු ප්රමුඛ ා මාර්ග සද ා  මයෝජි  මාර්ග පළල  ා මගාඩනැගිලි සීමාවන්  
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වගු අංක 9.2.  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මදමවන  ප්රමුඛ ා මාර්ග සද ා  මයෝජි  මාර්ග පළල  ා මගාඩනැගිලි සීමාවන්  
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රූ ප සට න  9.2.  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ මදමවන  ප්රමුඛ ා මාර්ග සද ා  මයෝජි  මාර්ග පළල  ා මගාඩනැගිලි සීමාවන්  
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වගු අංක 9.3  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ම මවන   ප්රමුඛ ා මාර්ග සද ා  මයෝජි  මාර්ග පළල  ා මගාඩනැගිලි සීමාවන්  

මාර්ගගේ නම ගයෝජිත් මාර්ගගේ ෙළල 
(මීටර්) 

ගයෝජිත් ගගාඩනැඟිලි සීමාව 
(මීටර්) 

තුන්වන ප්රමුඛ ා මාර්ග (පළාත්ෙද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්)  

C 19 මකාච්චිකමේ පල්ලමසන මාර්ගය  

15  7.5  

C 22 පළඟතුමර් මාර්ගය  
D 03 අමේ මරියා මාර්ගය  
D 11   දූව පල්ලිය මාර්ගය  
D 19 දළුමපා  මකාච්චිකමේ වැලිමේන  
D 24 මලවිස් මාර්ගය - මීගමුව  
D 27  ධමත්රීපාල සිරිමස්න මාව   
D 35 පිටිපන ධීවරී මාර්ගය  
D 38 මුහුදු  මාර්ගය  

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - 2021 

මාර්ගගේ නම ගයෝජිත් මාර්ගගේ ෙළල 
(මීටර්) 

ගයෝජිත් ගගාඩනැඟිලි සීමාව 
(මීටර්) 

මදවන ප්රමුඛ ා මාර්ග (මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ) 
B 27  දුම්රිය ස්ථානය ප්රමේශ මාර්ගය 

30 
 

15 
 

B 228 මකාච්චිකමේ  ල්මේ මාර්ගය  
B 321 මීගමුව - අලුමත්මපාළ මාර්ගය  
B 322 මීගමුව - ගිරිඋල්ල මාර්ගය  
B 425 තුඩැල්ල - පමුණුගම -  ලාමේන - මීගමුව මාර්ගය  
B 468 වැලිමේන - කටාන මාර්ගය  
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රූප සට න  9.3.  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ම මවන   ප්රමුඛ ා මාර්ග සද ා  මයෝජි  මාර්ග පළල  ා මගාඩනැගිලි සීමාවන්  
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වගු අංක 9.4.  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සිේවන   ප්රමුඛ ා මාර්ග සද ා  මයෝජි  මාර්ග පළල  ා මගාඩනැගිලි සීමාවන්  
 
 
මාර්ගවේ නම  දැනට ෙවතින 

මාර්ගගේ 
ෙළල (මීටර්)  

ගයෝජිත් මාර්ගගේ 
ෙළල 
(මීටර්) 

ගයෝජිත් ගගාඩනැඟිලි සීමාව 
(මීටර් )  

සිේවන ප්රමුඛ ා මාර්ග ( පළාත් පාලන ආය නයට අයත් - මීගමුව ම නගර සභාව)  
සියලු මාර්ගයන්හි දැනට පවතින පළල ප   සද න් 
රූපසට නට (9.4 ) අනුව රථ වා න තීර,  භූ දර්ශන  ා 
උපමයෝගී ා  මස්වා සහි  ඇවිදින තීරය සහි ව මීටර් 12ක් 
දක්වාත්  , මගාඩනැගිලි සීමාව මීටර් 6 ක් දක්වාත් පළල් විය 
යුතුය.  

4.5 

12 6 
6 
9 
7.5 

 

රූප සට න  9.4.  මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සිේවන    ප්රමුඛ ා මාර්ග සද ා  මයෝජි  මාර්ග පළල  ා මගාඩනැගිලි සීමාවන් 
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❖ *සැලකිය යුතුයි : සට න ; මමහිදී ප්රධාන මාර්ගයට සම්ෙන්ධ මනාවන ස  ඉඩම් කැෙලි  යකට අඩුමවන් ලො මදන මාර්ග 
සද ා මගාඩනැගිලි සීමාව නිර්ණායක කිරීමට මීගමුව ම ා නගර සභා ෙලප්රමේශයට අයත් සැලසුම්  කමිටුමේ අනුමැතිය 
ලො ග  යුතුය.  

9.2. දුේරිය මාර්ග රක්ෂිත්  

මීගමුව ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශයට රාගම සිට  පුත් ලම දක්වා දිමවන දුම්රිය මාර්ගය අයත්වන අ ර එය විදුලි දුම්රිය 
මාර්ගයක් මලස නවීකරණය කිරීමට නියමි ය. පවතින සියලුම දුමිරිය මාර්ගයන් ස  මයෝජි  දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධන වයාපෘති 
දුම්රිය මදපාර්තුමම්න්තුමේ අනුදැනුමට යටත්ව විය යුතුය.  

9.3 ඇළ, ගදාළ, ගංගා සහ ජ්ලාශ රක්ෂිත්  
2010 ජුලි මස 14 වන දින - 1662/17 ගැසට් පත්රයට අනුව ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාමේ අංක. 

1968 අංක 15 දරන පන  මඟින්, (1976 අංක 27 දරණ සංමශෝධි  පන )/ 1982 අංක 52 දරණ ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම් 

ස  සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව (සංමශෝධි ) පන  2006 අංක 35 ට අනුව විවෘ   ා ආවෘ  ඇළ මාර්ගයන් සඳ ා එහි  ළල 

අනුව මයෝජි  සංරක්ෂණ කලාපයක් මවන් කර ඇති අ ර මමම  ප්රමේශයට අයත්වන සියලුම ගංගා, ඇළ මාර්ග, මේලි, අමුණු 

ස  අමනකුත් ජලය ෙැස යාම සඳ ා ස්වභාවික ම ෝ කෘතිමව නිර්මාණය කරන ලද ජල මාර්ගයන් සඳ ා මමම නියම ා  

 වදුරටත් ෙල පැවැත්මේ. 

ම  ඔය සඳ ා මීටර් 18 ක්  ා කලපු සඳ ා මීටර් 18 ක සංරක්ෂණ ප්රමේශයක් මවන්කිරීම මගින් තිරසාර පරිසර 

කළමනාකරණයක් කිරීමට මයෝජි ය. එය වගුව 6.13 මගින්   වදුරටත් නිරුපණය කරයි. 

වගුව 9.5 ඇල රක්ෂි ය සඳ ා වන උපමදස් 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය :  ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව (සංමශෝධි ) 2006 අංක 35 දරණ පන  

 ප්රමේශමේ පවතින සියලුම ඇළ මාර්ගවල පළල අනුව නිර්පේශිත සංරක්ෂණ කලා යන් පවන් කළ යුතු අ ර ඒවා හරිත 

රක්ිත මලස වෘක්ෂ ල ා වයාේතිය සඳ ා පමණක් අනුම  මකමර්. 

පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම මගින් මුහුදුෙඩ ප්රමේශමේ ොධා ස  පසුෙැසීම් සඳ ා 2018 වර්ෂමේ මවරළ කළමනකාරණ 

සැලැස්මම්දී පිරිවි රය සපයා ඇ . 

 

 

 

 
මතුපිට ඇල මාර්ගමේ පළල 

 

ඇල ඉවුමර් සිට සංරක්ෂණය සඳ ා මවන් කළයුතු ප්රමාණය 
විවෘ  ඇල  

මාර්ග සඳ ා (මීටර්) 
මතුපිට ආවරණය කළ 

ඇලමාර්ග සඳ ා (මීටර්) 
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 ට වැඩි 6.5 2.0 
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වගුව 9.6 .මීගමුව මවරළෙඩ ප්රමේශය සඳ ා වූ විවෘ  අවකාශයන් ( Setbakcs)  

මූලාශ්රය - මවරල  කළමණාකරන සැලැස්ම,2021

ප්රමේශය වඩදිය ොදිය සීමාමේ සිට  සඳ ා වූ විවෘ  අවකාශයන් දුර  
 ( Distance of open spaces for tidal range) 

)   මවන්කර ඇති ප්රමේශය 
(මීටර්) 

  නම් කර ඇති ප්රමේශය මුළු මවරළෙඩ ප්රමේශය 
(මීටර්) 

නයිනමඩම, මවල්ලමන්කර, 
ගින්ඔය, ලුවිස් මපමදස, 
මොලන්ජි පාර 

15 30 45 

ලුවිස් මපමදස, මොලන්ජි පාර, 
මදෝව පිටිපන වීදිය, මමාරවල 

15 25 40 

දූව පිටිපන වීදිය, මමාරවල, 
දික්ඕවිට වරාමේ උතුරු මායිම  

15 30 45 



 
 

 

III වන  ගකාටස 
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ඇමුණුම 09 – සංවර්ධන පීඩන දර්ශක විශ්මල්ෂණය  සඳ ා නිර්ණායක  
 

ප්රධාන අංග ප්රමාණය පරාමිතීන් අගයන් ලකුණු 
ඉඩම් පරි රණය 20% ඉඩම් පරි රණය 

වයාේතිය 
ඉදිකිරීම් කර ඇති 5 

වෘක්ෂල ා 3 
ජලය 2 
මවනත් 1 

ප්රමේශය 20% ප්රවා න ජාලයට 
ප්රමේශවීමම් නැඹුරු ාව 

ප්රධාන මාර්ග A 5 
අප්රධාන මාර්ග B 4 
මවනත් මාර්ග C 3 

ජීේ ම ෝ කරත්  මාර්ග 2 

ජන ඝනත්වය 20% ඝනත්වය <700 1 
700 – 2500 2 

2500 – 5000 3 
5000 – 10000 4 

10000< 5 

ජනග න වර්ධන 
මේගය 

20% මේගය (-6.4) – (2.2) 1 
(-2.2) – (-0.69) 2 

(-0.69) – ( - 0.16) 3 
(-0.16) – (1.34) 4 

1.34 – 5.57 5 
ප්රාමේශීය සංවර්ධනය 10% නාගරික මධයස්ථාන පළමු ගණමේ නගර 5 

මදවන  ගණමේ නගර 3 
ම වන ගණමේ නගර 1 

මගාඩනැගිලි 10% ඝනත්වය අධි 5 

මධයම 3 

අවම 1 

 

මුලාශ්රය : නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ,2021  
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම 10 – සැලසුම් සීමාව නීර්ණය කිරීම 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - 2021 

 

 

2021-2030 
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම  11  -  මීගමුව ම නගර සභාමේ ඇති ග්රාම නිලධාරී වසම් ලැයිස්තුව  

 

 
 
මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - 2021   

 

ග්රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්රාම නිලධාරී වසම 
77 පල්ලන්මසන උතුර 
76 පල්ලන්මසන දකුණ 
77/A කම්මල්තුර 
78 මකාච්චිකමේ 
74 දළුවමකාටුව 
74/ A දළුවමකාටුව නැමගනහිර 
75 කට්ටුව 
75/A පළගතුමර් 
73 ඒත්තුකාල 
73/A කුඩාපාඩුව 
73/B කුඩා පාඩුව උතුර 
73/C කුඩා පාඩුව දකුණ 
72 දළුමපා  
72 / A දළුමපා  නැමගනහිර 
158 වැල්ල වීදිය  
158 A වැල්ල වීදිය දකුණ  
158 B වැල්ල වීදිය නැමගනහිර 
159/A හුණුපිටිය  
159 මපරියමුල්ල 
160 උඩයර්ම ාේපුව 
160/B උඩයර්ම ාේපුව දකුණ 
161/A අගුරුකාරමුල්ල 
161/A  ලදූව 
156 මුනනක්කමරයි 
156/A මුන්නක්කමරයි උතුර 
156/B මුන්නක්කමරයි නැමගනහිර 
162 පිටිපන උතුර 
162/ A දූව 
162/B පිටිපන දකුණ  
162/C පිටිපන දකුණ - නැමගනහිර 
162/D පිටිපන මධයම 
163  ලාමේන 
163 /A කැපුන්මගාඩ 
163/ B දුනගල්පිටිය 
156/C සිරිවර්ධන මපමදස 
163 /C සී පාඩුව 
157 මෙෝලවලාන 
157/ A කුරණ නැමගනහිර 
157/B කුරණ ෙටහිර 
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Benchmarks of SMART Cities 

Sl 
No 

Parameter Benchmarks 
A Transport Maximum Travel time of 30 minutes in Small and Medium size cities and 45 

minutes in Metropolitan Areas Continued unobstructed footpaths of minimum 2m wide on either side of all 
streets with row 12 m or more Dedicated or physically segregated bicycle tracks with a width of 2m or one in 
each direction should be provided on streets or carriage way larger than 10 m 
(not Row ) 
High Quality and High Frequency mass transport within 800m (10 -15-minute 
walking Distance) of All residences in areas over 175 persons /ha of Built Areas Access to Para Transit within 300m walking distance 

B. Spatial 
Planning 

175 Persons per Ha along transit Corridors 
95% of Residences should have daily needs retail, parks, primary schools and 
recreational areas accessible within 400m walking distance. 95% of Residences should have access to employment and public and 
institutional services by public transport or bicycle or walk. At least 20 % of all residential units to be occupied by economically weaker 
sections in each Transit Oriented Development Zone 800m of Transit Stations At least 20 % of all residential  and 30% commercial/institutional in every TOD 
Zone within 800m of Transit Stations C Water 

Supply 
24*7 Supply of Water 
100% household with direct water supply connections 
135 Liters of Per Capita Supply of Water 
100 % metering of Water Connections 
100 % efficiency in collection of Water Related Charges 

J Healthcare 
Facilities 

Availability of Telemedicine Facility to 100% residents 
30 minutes emerging response time 
1 dispensary for every 15000 residents 
Nursing home,child,welfare and maternity centre – 25 to 30 beds per lakh 
population Intermediate Hospital (Category B) 80 beds per lakh population 
Intermediate Hospital (Category A)  200 beds per lakh population 
Multi Speciallity Hospital 200 beds per lakh population 
Speciallity 200 beds per lakh population 
General Hospital 500 beds per lakh population 
10020 Family Welfare Centre for every 50,000 residents 
1 Diagnostic Centre for every 50,000 residents 
1 Veterinary Hospital for every 5 lakh residents 
1 Dispensary for pet for every 1 lakh residents 
  R Education 

1 Pre-Primary to 
Secondary Education 

Area equivalent to 15% of residential area for building hospitals 
1 Pre-Primary/ Nursery School for every 2500 residents 
1 Primary School (Class I to V) for every 5000 residents 
1 Senior Secondary School (Class VI to XII) for every 7500 residents. 
1 Integrated School (Class I to XII) per lakh of Population 
1 School for physically challenged for every 45000 residents 
1 school for mentally challenged for 10 lakh population 

2 Higher Education 1 college per 1.25 lakh population 
1 University 
1 technical education center per 10 lakh population 
1 veterinary institute 
1 paramedical institute per 10 lakh population 
1 other professional college per 10 lakh population 

ඇමුණුම 12 - දැකුම්කළු නගර සඳ ා කඩඉම්, 2017: (Benchmarks for the SMART Cities) 
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මූලාශ්රය - Bench marks for the SMART Cities.

1 medical college per 10 lakh population 
1 Engineering college per 10 lakh population 

L Fire Fighting 1 Fire station per 2 lakh population/ 5-7 km radium 
1 sub – fire station with 3 – 4 km radium  

Others Use of renewable energy in all sectors 
Cities to formulate building and parking standards 
3D maps on GIS of property and and all services – power, water 
supply, sewerage etc. Double entry accounting on real time basis 
Common ducting for all services 
Adherence to green building norms 
Rooftop solar panels on all public, intuitional and commercial 
buildings as well as multistoried residential housings 
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම  13 -  විදුත් විදුලි සම්මේශණ ජාලය  

මූලාශ්රය  -  විදුලිෙල මණඩලය - 2017
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මීගමුව සංවර්ධන සැලැස්ම 2021 -2030  - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම  14 -  අධයන ප්රමේශමේ  විදුලිය මෙදා  ැරීමම් රටාව 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය  -  විදුලිෙල මණඩලය 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණූම 15  - මීගමුව ම නගර සභා ෙල  ප්රමේශමේ  සංස්කෘතික වටිනාකමින් යුත්  ස්ථාන  - අඟුරැකාරමුල්ල පන්සල 
 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -2021  
ඇමුණූම 16- මීගමුව ම නගර සභා ෙල  ප්රමේශමේ  සංස්කෘතික වටිනාකමින් යුත්  ස්ථාන  -  ලන්මේසි ෙල මකාටුව 
 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය -2021  
 
ඇමුණූම 17- මීගමුව ම නගර සභා ෙල  ප්රමේශමේ  සංස්කෘතික වටිනාකමින් යුත්  ස්ථාන  -  ශාන්  ස්ටීවන් මේවස්ථානය 
 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය-2021 
 
 
 

http://www.yamu.lk/wp-content/uploads/2014/10/IMG_8338.jpg
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම  18- මීගමුව ම නගර  සභා  ෙල ප්රමේශමේ සංස්කෘතික වශමයන් වැදගත් ස්ථාන - මීගමුව මරියා පල්ලිය 
 
 

 

 

 

 

 

  

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය-2021 
 
ඇමුණුම  19 -මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සංස්කෘතික වශමයන් වැදගත් ස්ථාන -  මීගමුව ශාන්  මසෙස්තියන් පල්ලිය 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය-2021 
 
ඇමුණුම  20 -මීගමුව ම නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ සංස්කෘතික වශමයන් වැදගත් ස්ථාන -  ශ්රී සිතී  විනයාගර් මකෝවිල 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය-2021 
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  වයාපෘතිමේ නම වයා

පෘති 
සංක
ල්පය 
සා
ක්ෂා
ත් 
කර 
ගත්  
වටි
නාක
ම 

සමා
ජ 
ප්රති
ලාභ 

පාරි
සරි
ක  
ප්රති
ලාභ 

පිරි
වැ
ය 
ස  
කා
ල 
සී
මාව 

ප්රමුඛ ා 
මට්ටම 

ප්රමු
ඛ
 ා 
ම
ට්ට
ම 

A. සංචාරක  ා ධීවර 
කටයුතු සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

 

මවරළ  තිරය සංවර්ධනය දර්ශන නැරඹුම් තීර සංවර්ධන කිරීමම් උපාය මාර්ගය 

සරක්කුකන්ද කැපුන්මගාඩ ප්රධාන මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 9 8 7 8 32 1 

දූව කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 9 8 7 7 31 1 

 ලාමේන කුඩා මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 9 7 7 7 30 1 

මමෝරවල කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධන වයාපෘතිය 9 7 7 8 31 1 

  
කලපුව සංවර්ධනය 

කලපුව සංවර්ධනය උපාය මාර්ගය  

Kings Island නැව  සංවර්ධනය කිරීම ස  විවෘ  රංගභූමි සංවර්ධනය 9 5 7 5 26 2 

කැපුන්මගාඩ සිට අම්ෙලන්මුල්ල, සීදූව දක්වා කලපුමේ  ර ා දැව පාලමක් 
ඉදිකිරීමම් වයාපෘතිය 

8 6 4 7 25 3 

කලපුමේ ෙස්නාහිර ප්රමේශමේ ඇවිදින මංතීරු ස  ෙයිසිකල් මංතීරු සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

8 8 8 6 30 1 

ධීවර  කටයුතු සංවර්ධනය මලල්ලම සංවර්ධන උපාය මාර්ගය             

මලල්ලම ප්රමේශමේ ධීවර ගම්මානයක් ඉදිකිරීමම් වයාපෘතිය 9 8 6 7 30 1 

දැනට පවතින ධීවර වරාය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 9 5 5 6 25 3 

ධීවර නැවතුම් ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය - පිටිපන, කුඩාපඩුව නගර I, 
නගර II, නගර III 

7 8 6 5 26 2 

මෙෝට්ටු නැවතුම් ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය, මර්ගුව මාර්ගය, මපාරුම ාට 
රුජින වීදිය. 

6 7 6 6 25 2 

සංචාරක ප්රවර්ධනය ආරුක්කු ප්රමේශය ස  මරෝම ආකෘතික ප්රමේශය දියුණු කිරීමම් උපාය මාර්ගය   

නාගරික මංසන්ධි වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය - මකාච්චිකමේ, දළුව මකාටුව, 
මකාේපරා  න්දිය, කට්ටුව, දළුප , මඩාල්පින්  න්දිය, මපරියමුල්ල. 

9 8 8 8 33 1 

නාම පුවරු ස  නගර පිවිසුම් මගාඩනැගිලි වයාපෘතිය  8 8 8 8 32 1 

මගාඩනැගිලි ස්ථම්භ සංවර්ධනය කිරීමම්  වයාපෘතිය - මොලන්ජි මාර්ගමේ සිට 
මපෝරුම ාට මාර්ගය දක්වා 

9 9 8 8 34 1 

පලඟතුමර් කුඩා මවරළ උදයානය සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 8 8 8 6 30 1 

 ඒත්තුකාල කුඩා මවරළ උදයාන සංවර්ධන වයාපෘතිය 8 8 8 6 30 1 
 

B. නගර මධය සංවර්ධන 
සැලසුම 

 

නගර මධය සංවර්ධනය ෙසාර් ප්රමේශය සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය  

ප්රධාන වීදිය මවළද තිරයක් සහි  විදියක් ෙවට පත්කිරීම 9 8 5 6 28 2 

ඇමුණුම් 21  වයාපෘති ප්රමුඛ ා අධයනය  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

මජෝශේ වීදිය සාේපු සංකීර්ණය සංවර්ධන වයාපෘතිය 8 8 4 8 28 2 

ෙහු ම ල් වා න නැවැත්වීමම් ප සුකම් සංවර්ධන වයාපෘතිය 8 6 5 7 26 3 

නාගරික පුනර්ජීවනය  නාගරික පුනර්ජීවන වයාපෘතිය 8 8 8 8 32 1 

මාළු මවළඳ සංකීර්ණය ප්රතිසංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 8 8 7 7 30 1 

දැනට පවතින මීගමුව ෙන්ධනාගාරය වැලිමේන ෙන්ධනාගාරයට මාරු කර එම 
භූමිමයහි මීගමුව මකෞතුකාගාරය මලස නැව  සංවර්ධන කිරීමම් වයාපෘතිය 

8 8 6 8 30 1 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිමේ  ානායම නැව  සංවර්ධනය කිරීමම් වයාපෘතිය 7 5 5 5 22 4 

නාගරික පුනර්ජීවන  ප්රමේශවල ක්රියාකාරී විවෘ  අවකාශයන් සංවර්ධන වයාපෘතිය 8 8 8 8 32 
  

1 

නාගරික පුනර්ජීවන ප්රමේශය තුළ ඔමපරා රංග ශාලා සංවර්ධන වයාපෘතිය 9 8 8 8 33 
  

1 

C. ප්රවා න සංවර්ධන 
සැලැස්ම 

 

මපාදු ප්රවා න සංවර්ධනය  මපාදු ප්රවා න සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය 

මකාළඹ - පුත් ලම ප්රධාන මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 7 7 6 6 26 2 

මපෝරුම ාට මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 8 8 8 8 32 1 

මීගමුව - පුත් ලම දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම (18 කණුමේ සිට පුත් ලම 
දක්වා ේවිත්ව මාර්ග සංවර්ධනය) 

8 8 6 8 30 1 

දුම්රිය ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 7 6 6 6 25 3 

මලල්ලම ප්රමේශය ඇතුළ  වා න නැවතුම් ස්ථානය සංවර්ධන වයාපෘතිය 7 7 5 5 24 3 

මීගමුව - මීරිගම දුම්රිය මාර්ගය සංවර්ධන වයාපෘතිය  8 8 8 8 32 1 

  පදික මස්වා ප සුකම් සංවර්ධනය කිරීමම් උපාය මාර්ගය              

පදික මස්වා ප සුකම් 
සංවර්ධනය 

ෙස් නැවතුම්මපාළ  ා මයෝජි  සාේපු සoකීර්ණය  යා කරමින් ගුවන් පාලමක් ඉදි 
කිරීමම් වයාපෘතිය  

8 8 7 6 29 1 

 ඩී .එස්.මස්නානායක  මාව  තුළ පදික මoතීරුවක් ඇති කිරීම. 8 7 7 7 29 1 

D. පාරිසරික සංරක්ෂණ ස  
කළමනාකරණ සැලැස්ම 

  

සංරක්ෂණය  ා 
කළමනාකරණය 

පාරිසරික සංරක්ෂණ උපාය මාර්ගය 

 ැමිල්ටන් ඇල  ර ා ප්රවා නය සංවර්ධනය කිරීම. 7 8 8 8 31 1 

 ැමිල්ටන් ඇල පුනර්ජනනය කිරීමම් වයාපෘතිය 7 8 8 7 30 1 

කමඩාල්කැමල් කමඩාලාන උදයානය වැඩිදියුණු කිරීමම් වයාපෘතිය 8 7 8 7 30 1 

අපද්රවය කළමනාකරණය අපද්රවය කළමනාකරණ උපාය මාර්ගය 

ශ්රී ලංකාමේ නිරි දිග ප්රමේශමේ මසෞඛය  ා සනීපාරක්ෂාව මූලික කරගනිමින් 
සිදුකරනු ලෙන (SHIFT) වයාපෘතිය 

8 8 8 8 32 1 

සමාජ සංවර්ධනය නිවාස සංවර්ධන උපාය මාර්ගය 

 නිවාස සංවර්ධන වයාපෘතිය 8 8 8 8 32 1 

  ලාදූව නිවාස සංවර්ධන වයාපෘතිය 8 8 8 8 32 1 

 මකාච්චකමේ- දලුවමකාටුව නිවාස සංවර්ධන වයාපෘතිය 8 8 8 8 32 1 

මුලාශ්රය : නාගරික  සංවර්ධන  අධිකාරිය  2021 
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ඇමුණුම 22 - කලාප මායිම්, භූ ඛණඩාංක  ා සිතියම්  
 

කලාෙය 01 -කලාෙ මායිේ : අඩු ඝණත්ව නීල හරිත් සංචාරක කලාෙය 
උතුරට ආරම්භක ලක්ෂය (7) ඛණඩාංක 79°50'32"E, 7°16'16"N හි සිට මා ඔමේ මධය මර්ඛාව ඔස්මස් (23) ඛණඩාංක 

79°51'38"E , 7°16'10"N ලක්ෂය දක්වාද,  

නැවගනහිරට අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ සිට(23) ඛණඩාංක 79°51'38"E , 7°16'10"N ආරම්භ කර  මකාච්චිකමේ ග්රාම 

නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් (32) ඛණඩාංක 79°51'31"E,7°15'36"N ලක්ෂය දක්වාද, 

ද්යකුණට අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ සිට (32) ඛණඩාංක 79°51'31" ,7°15'36"N මකාච්චිකමේ ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

දකුණු මායිම ඔස්මස් (34) ඛණඩාංක 79°51'19"E, 7°15'36"N දක්වාද, එ ැන් සිට පල්ලන්මස්න දකුණ ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

දකුණු මායිම ඔස්මස් (42) ඛණඩාංක 79°50'41"E, 7°15'27"N දක්වාද, එ ැන් සිට කම්මල්තුර ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් (44) ඛණඩාංක 79°50'40"E, 7°15'16"N දක්වාද, එ ැන් සිට කම්මල්තුර ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

දකුණු මායිම් ඔස්මස් (47) ඛණඩාංක 79°50'29"E, 7°15'22"N දක්වාද, 

බටහිරට  අවසන් වරට සඳ න් කල ලක්ෂමේ (47) ඛණඩාංක 79°50'29"E, 7°15'22"N සිට  කම්මල්තුර ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ආරම්භක ලක්ෂය (7) ඛණඩාංක 79°50'32"E, 7°16'16"N දක්වාද මේ.  
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කලාෙය 01 - භූ ඛණ්ඩාංක : අඩු ඝණත්ව නීල හරිත් සංචාරක කලාෙය 
භූ 

ඛණඩාංක 
අංකය 

X  
ඛණඩාංක 

Y  
ඛණඩාංක 

භූ 
ඛණඩාංක 
අංකය 

X  
ඛණඩාංක 

Y  
ඛණඩාංක 

0 79°50'30" 7°15'39" 41 79°50'43" 7°15'30" 
1 79°50'30" 7°15'46" 42 79°50'41" 7°15'27" 
2 79°50'27" 7°15'51" 43 79°50'42" 7°15'21" 
3 79°50'32" 7°15'55" 44 79°50'40" 7°15'16" 
4 79°50'33" 7°16'01" 45 79°50'37" 7°15'20" 
5 79°50'31" 7°16'05" 46 79°50'32" 7°15'21" 
6 79°50'31" 7°16'11" 47 79°50'29" 7°15'22" 
7 79°50'32" 7°16'16" 48 79°50'30" 7°15'28" 
8 79°50'37" 7°16'19" 49 79°50'29" 7°15'33" 
9 79°50'43" 7°16'18"       
10 79°50'50" 7°16'19"       
11 79°50'56" 7°16'18"       
12 79°51'02" 7°16'19"       
13 79°51'08" 7°16'21"       
14 79°51'09" 7°16'27"       
15 79°51'06" 7°16'32"       
16 79°51'09" 7°16'37"       
17 79°51'15" 7°16'38"       
18 79°51'21" 7°16'35"       
19 79°51'24" 7°16'29"       
20 79°51'27" 7°16'23"       
21 79°51'30" 7°16'17"       
22 79°51'34" 7°16'13"       
23 79°51'38" 7°16'10"       
24 79°51'41" 7°16'08"       
25 79°51'44" 7°16'07"       
26 79°51'45" 7°16'01"       
27 79°51'45" 7°15'55"       
28 79°51'46" 7°15'49"       
29 79°51'41" 7°15'48"       
30 79°51'35" 7°15'46"       
31 79°51'32" 7°15'42"       
32 79°51'31" 7°15'36"       
33 79°51'26" 7°15'35"       
34 79°51'19" 7°15'36"       
35 79°51'15" 7°15'36"       
36 79°51'09" 7°15'37"       
37 79°51'06" 7°15'33"       
38 79°51'01" 7°15'31"       
39 79°50'55" 7°15'30"       
40 79°50'48" 7°15'30"       
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කලාෙය 01 - සිතියම : අඩු ඝණත්ව නීල හරිත් සංචාරක කලාෙය  

  

2021 - 2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 02 - කලාෙ  මායිම : අධි ඝණත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාෙය 
උතුරට  ආරම්භක ලක්ෂය (35) ඛණඩාංක 79°50'26"E , 7°15'20"N ලක්ෂමයන් ආරම්භව පළගතුර ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

උතුරු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (42) ඛණඩාංක 79°50'46"E , 7°15'29"N දක්වාද,  

නැවගනහිරට   අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂය (42) ඛණඩාංක 79°50'46"E ,7°15'29"N  සිට , පළගතුර ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (54) ඛණඩාංක 79°50'45"E , 7°14'25"N දක්වාද, එ ැන් සිට  එත්තුකාල ග්රාම 

නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ  නැමගනහිර මායිම අංක (58) ඛණඩාංක  79°50'53"E, 7°14'02"N දක්වාද, එ ැන් සිට කුඩාපාඩුව උතුර 

ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ  නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (62) ඛණඩාංක 79°50'43" E, 7°13'38"N දක්වාද  , එ ැන්සිට 

කුඩාපාඩුව දකුණ  ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ  නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (1) ඛණඩාංක 79°50'43"E, 7°13'10"N දක්වාද 

, එ ැන්සිට වැල්ලවීදිය නැමගනහිර ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ  නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (3)  ඛණඩාංක 79°50'34"E, 

7°13'01"N දක්වාද , එ ැන් සිට වැල්ලවීදිය දකුණ ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ  නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (7) ඛණඩාංක 

79°50'18"E, 7°12'40"N දක්වාද ,  

ද්යකුණට  අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂය (7) ඛණඩාංක 79°50'18"E, 7°12'40"N සිට වැල්ලවීදිය දකුණ ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ දකුණු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය  (10) ඛණඩාංක 79°50'11" E, 7°12'51"N දක්වාද, එ ැන් සිට වැල්ලවීදිය ග්රාම 

නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ දකුණු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (14) ඛණඩාංක 79°50'18"E,  7°13'14"N දක්වාද,  

බටහිරට  අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ ලක්ෂය (14) ඛණඩාංක 79°50'18"E, 7°13'14"N සිට මවරළ තීරය ඔස්මස්  

ආරම්භක ලක්ෂය (35)  ඛණඩාංක 79°50'26"E , 7°15'20"N දක්වාද මේ.  
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භූ ඛණඩාංක 
අංකය 

X  
ඛණඩාංක 

Y  
ඛණඩාංක 

භූ ඛණඩාංක 
අංකය 

X  
ඛණඩාංක 

Y  
ඛණඩාංක 

0 79°50'47" 7°13'15" 41 79°50'40" 7°15'29" 
1 79°50'43" 7°13'10" 42 79°50'46" 7°15'29" 
2 79°50'38" 7°13'06" 43 79°50'48" 7°15'23" 
3 79°50'34" 7°13'01" 44 79°50'49" 7°15'17" 
4 79°50'30" 7°12'56" 45 79°50'51" 7°15'10" 
5 79°50'26" 7°12'51" 46 79°50'53" 7°15'04" 
6 79°50'22" 7°12'46" 47 79°50'56" 7°14'59" 
7 79°50'18" 7°12'40" 48 79°50'54" 7°14'54" 
8 79°50'13" 7°12'42" 49 79°50'56" 7°14'48" 
9 79°50'15" 7°12'47" 50 79°50'56" 7°14'42" 
10 79°50'11" 7°12'51" 51 79°50'55" 7°14'36" 
11 79°50'10" 7°12'56" 52 79°50'56" 7°14'31" 
12 79°50'13" 7°13'02" 53 79°50'50" 7°14'28" 
13 79°50'15" 7°13'08" 54 79°50'45" 7°14'25" 
14 79°50'18" 7°13'14" 55 79°50'49" 7°14'20" 
15 79°50'19" 7°13'20" 56 79°50'51" 7°14'14" 
16 79°50'20" 7°13'26" 57 79°50'52" 7°14'08" 
17 79°50'22" 7°13'32" 58 79°50'53" 7°14'02" 
18 79°50'22" 7°13'38" 59 79°50'51" 7°13'55" 
19 79°50'23" 7°13'45" 60 79°50'48" 7°13'49" 
20 79°50'23" 7°13'51" 61 79°50'45" 7°13'44" 
21 79°50'24" 7°13'57" 62 79°50'43" 7°13'38" 
22 79°50'24" 7°14'03" 63 79°50'46" 7°13'32" 
23 79°50'24" 7°14'10" 64 79°50'48" 7°13'26" 
24 79°50'24" 7°14'15" 

   

25 79°50'27" 7°14'20" 
   

26 79°50'27" 7°14'27" 
   

27 79°50'28" 7°14'33" 
   

28 79°50'28" 7°14'39" 
   

29 79°50'28" 7°14'46" 
   

30 79°50'29" 7°14'52" 
   

31 79°50'30" 7°14'58" 
   

32 79°50'30" 7°15'05" 
   

33 79°50'29" 7°15'11" 
   

34 79°50'28" 7°15'16" 
   

35 79°50'26" 7°15'20" 
   

36 79°50'31" 7°15'23" 
   

37 79°50'36" 7°15'22" 
   

38 79°50'39" 7°15'18" 
   

39 79°50'42" 7°15'19" 
   

40 79°50'41" 7°15'25" 
   

කලාෙය 02 - භූ ඛණ්ඩාංක : අධි ඝණත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාෙය 
 



 

257 

 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 02 - සිතියම : අධි ඝණත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාෙය 

 

2021 - 2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙ 03 - කලාෙ මායිේ : අධි ඝණත්ව විගශ්ෂ වාණිජ් කලාෙය 
උතුරට ආරම්භක ලක්ෂය (116) ඛණඩාංක  79°50'47"E, 7°15'27"N න් ආරම්භව දළුවමකාටුව ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

උතුරු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (123) ඛණඩාංක  79°51'21"E, 7°15'36"N දක්වාද,  

නැවගනහිරට ,අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ (123) ඛණඩාංක  79°51'21"E, 7°15'36"N  සිට දළුවමකාටුව ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (3) ඛණඩාංක 79°51'19"E, 7°15'12"N ලක්ෂය දක්වාද, එ ැන් සිට දළුව මකාටුව 

නැමගනහිර ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (15) ඛණඩාංක 79°51'32"E, 7°14'19"Nදක්වාද, 

එ ැන් සිට කට්ටුව ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස්  ලක්ෂය (18) ඛණඩාංක 79°51'32"E, 7°14'07"N 

දක්වාද, එ ැන් සිට දළුප  නැමගනහිර ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ උතුර ,නැමගනහිර , දකුණු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (36) 

79°51'31"E, 7°13'29"N දක්වාද, එ ැන් සිට දළුප  ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ දකුණු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (41) ඛණඩාංක 

79°51'10"E, 7°13'25"N දක්වාද, එ ැන් සිට හුණුපිටිය ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර, දකුණ  මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය 

(48) ඛණඩාංක 79°51'00"E, 7°12'56"N දක්වාද, එ ැන් සිට මපරියමුල්ල ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ දකුණු මායිම ඔස්මස් 

ලක්ෂය (50) ඛණඩාංක 79°50'50"E, 7°12'50"N දක්වාද, එ ැන් සිට උදයාර්ම ෝේපුව දකුණ  ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

නැමගනහිර, දකුණ මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (66) ඛණඩාංක 79°50'55"E, 7°12'07"N දක්වාද, එ ැන්සිට  ලාදූව ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (70)  ඛණඩාංක 79°50'38"E, 7°11'52"N දක්වාද,  

ද්යකුණට , අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂය (70)ඛණඩාංක 79°50'38"E, 7°11'52"N සිට  ලාදූව ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

දකුණු මායිම ඔස්මස්  ලක්ෂය (75) ඛණඩාංක  79°50'17"E, 7°11'47"N දක්වාද, 

බටහිරට  අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂය (75) ඛණඩාංක  79°50'17"E, 7°11'47"N සිට  ලාදූව ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (82) ඛණඩාංක  79°50'17"E, 7°12'20"N දක්වාද, එ ැන් සිට උදයාර් ම ෝේපුව ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (85) ඛණඩාංක 79°50'18"E, 7°12'38"N දක්වාද, එ ැන් සිට මපරියමුල්ල ග්රාම 

නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (93) ඛණඩාංක  79°50'49" E, 7°13'18"N දක්වාද, එ ැන්සිට කුඩාපාඩුව 

ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (99) ඛණඩාංක  79°50'50"E, 7°13'53"N දක්වාද, එ ැන් සිට කට්ටුව 

ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (109) ඛණඩාංක  79°50'57"E, 7°14'46"Nදක්වාද, එ ැන් සිට දළුව 

මකාටුව ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ආරම්භක ලක්ෂය (116) ඛණඩාංක  79°50'47"E, 7°15'27"N දක්වාද 

මේ. 
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කලාෙය 03 - භූ ඛණ්ඩාංක : අධි ඝණත්ව විගශ්ෂ වාණිජ් කලාෙය 
භූ 

ඛණඩාංක 
අංකය 

X  
ඛණඩාංක 

Y  
ඛණඩාංක 

භූ 
ඛණඩාංක 
අංකය 

X 
ඛණඩාංක 

Y  
ඛණඩාංක 

භූ 
ඛණඩාංක 
අංකය 

X 
ඛණඩාංක 

Y  
ඛණඩාංක 

0 79°51'22" 7°15'29" 41 79°51'10" 7°13'25" 81 79°50'17" 7°12'14" 
1 79°51'21" 7°15'23" 42 79°51'06" 7°13'24" 82 79°50'17" 7°12'20" 
2 79°51'20" 7°15'17" 43 79°51'09" 7°13'18" 83 79°50'15" 7°12'26" 
3 79°51'19" 7°15'12" 44 79°51'12" 7°13'13" 84 79°50'15" 7°12'32" 
4 79°51'21" 7°15'06" 45 79°51'14" 7°13'07" 85 79°50'18" 7°12'38" 
5 79°51'23" 7°15'00" 46 79°51'12" 7°13'02" 86 79°50'20" 7°12'43" 
6 79°51'28" 7°14'56" 47 79°51'06" 7°13'00" 87 79°50'24" 7°12'49" 
7 79°51'33" 7°14'55" 48 79°51'00" 7°12'56" 88 79°50'28" 7°12'54" 
8 79°51'33" 7°14'48" 49 79°50'55" 7°12'54" 89 79°50'32" 7°12'59" 
9 79°51'33" 7°14'42" 50 79°50'50" 7°12'50" 90 79°50'36" 7°13'04" 
10 79°51'34" 7°14'39" 51 79°50'53" 7°12'44" 91 79°50'41" 7°13'08" 
11 79°51'37" 7°14'34" 52 79°50'56" 7°12'38" 92 79°50'45" 7°13'13" 
12 79°51'41" 7°14'31" 53 79°51'01" 7°12'38" 93 79°50'49" 7°13'18" 
13 79°51'40" 7°14'26" 54 79°51'08" 7°12'39" 94 79°50'50" 7°13'24" 
14 79°51'38" 7°14'21" 55 79°51'12" 7°12'35" 95 79°50'47" 7°13'30" 
15 79°51'32" 7°14'19" 56 79°51'15" 7°12'29" 96 79°50'44" 7°13'35" 
16 79°51'27" 7°14'15" 57 79°51'17" 7°12'23" 97 79°50'44" 7°13'41" 
17 79°51'28" 7°14'09" 58 79°51'20" 7°12'18" 98 79°50'47" 7°13'47" 
18 79°51'32" 7°14'07" 59 79°51'13" 7°12'19" 99 79°50'50" 7°13'53" 
19 79°51'38" 7°14'09" 60 79°51'07" 7°12'20" 100 79°50'52" 7°13'59" 
20 79°51'44" 7°14'12" 61 79°51'06" 7°12'16" 101 79°50'53" 7°14'05" 
21 79°51'49" 7°14'13" 62 79°51'09" 7°12'11" 102 79°50'51" 7°14'12" 
22 79°51'53" 7°14'10" 63 79°51'11" 7°12'05" 103 79°50'50" 7°14'18" 
23 79°51'57" 7°14'08" 64 79°51'06" 7°12'05" 104 79°50'47" 7°14'23" 
24 79°51'59" 7°14'02" 65 79°51'00" 7°12'07" 105 79°50'49" 7°14'27" 
25 79°51'58" 7°13'58" 66 79°50'55" 7°12'07" 106 79°50'53" 7°14'30" 
26 79°51'52" 7°13'54" 67 79°50'52" 7°12'02" 107 79°50'56" 7°14'34" 
27 79°51'49" 7°13'50" 68 79°50'49" 7°11'56" 108 79°50'55" 7°14'40" 
28 79°51'51" 7°13'44" 69 79°50'45" 7°11'52" 109 79°50'57" 7°14'46" 
29 79°51'54" 7°13'39" 70 79°50'38" 7°11'52" 110 79°50'55" 7°14'52" 
30 79°51'55" 7°13'32" 71 79°50'32" 7°11'52" 111 79°50'54" 7°14'58" 
31 79°51'49" 7°13'30" 72 79°50'32" 7°11'45" 112 79°50'54" 7°15'02" 
32 79°51'45" 7°13'29" 73 79°50'27" 7°11'42" 113 79°50'51" 7°15'08" 
33 79°51'40" 7°13'30" 74 79°50'22" 7°11'44" 114 79°50'49" 7°15'14" 
34 79°51'35" 7°13'30" 75 79°50'17" 7°11'47" 115 79°50'48" 7°15'21" 
35 79°51'34" 7°13'26" 76 79°50'19" 7°11'51" 116 79°50'47" 7°15'27" 
36 79°51'31" 7°13'29" 77 79°50'18" 7°11'54" 117 79°50'50" 7°15'30" 
37 79°51'25" 7°13'28" 78 79°50'16" 7°12'00" 118 79°50'56" 7°15'31" 
38 79°51'22" 7°13'24" 79 79°50'14" 7°12'04" 119 79°51'03" 7°15'31" 
39 79°51'17" 7°13'25" 80 79°50'16" 7°12'07" 120 79°51'07" 7°15'35" 
40 79°51'14" 7°13'23"       121 79°51'11" 7°15'37" 
            122 79°51'16" 7°15'36" 
            123 79°51'21" 7°15'36" 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 03  සිතියම: අධි ඝණත්ව විගශ්ෂ වාණිජ් කලාෙය 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙ 04 - මායිේ : අඩු ඝණත්වගයන්ව යුතු උරුමයන්ව සහිත් සංචාරක කලාෙය 
උතුරට  ආරම්භක ලක්ෂය (30) ඛණඩාංක 79°49'53"E, 7°12'43"N න්  ආරම්භ කර , එ ැන් සිට මුට්ටකරයි උතුර ග්රාම නිලධාරී 

මකාට්ඨාශමේ උතුරු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (36) ඛණඩාංක 79°50'07"E, 7°12'53"N   දක්වාද  

නැවගනහිරට  අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ සිට (36) ඛණඩාංක 79°50'07"E, 7°12'53"N  සිට එම ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේම නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (8) ඛණඩාංක  79°50'14”E, 7°12'30”N  දක්වාද, 

එ ැන් සිට එම Z3-227-79°49'43.75"E , 7°12'24.40"N දක්වාද,එ ැන් සිට එම ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේම ෙටහිර මායිම 

ඔස්මස් ආරම්භක ලක්ෂය (, Z2- 194-  79°50'7.66"E, 7°12'53.52"N)  දක්වා මේ. 

ද්යකුණට අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ  (8) ඛණඩාංක  79°50'14”E, 7°12'30”N  සිට මුට්ටකරයි උතුර ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේම දකුණු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය(20) ඛණඩාංක 79°49'45"E, 7°12'24"N   දක්වාද  

බටහිරට අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ  (20) ඛණඩාංක 79°49'45"E, 7°12'24"N සිට මුට්ටකරයි උතුර ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ  ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ආරම්භක ලක්ෂය (30) ඛණඩාංක 79°49'53"E, 7°12'43"N දක්වා මේ.  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 04 -භූ ඛණ්ඩාංක : අඩු ඝණත්වගයන්ව යුතු උරුමයන්ව සහිත් සංචාරක කලාෙය 
භූ ඛණඩාංක 

අංකය 
X 

ඛණඩාංක 
Y  

ඛණඩාංක 

0 79°50'14" 7°12'49" 
1 79°50'16" 7°12'46" 
2 79°50'14" 7°12'44" 
3 79°50'14" 7°12'42" 
4 79°50'16" 7°12'40" 
5 79°50'18" 7°12'39" 
6 79°50'17" 7°12'36" 
7 79°50'15" 7°12'33" 
8 79°50'14" 7°12'30" 
9 79°50'12" 7°12'30" 
10 79°50'09" 7°12'30" 
11 79°50'05" 7°12'30" 
12 79°50'02" 7°12'29" 
13 79°49'59" 7°12'29" 
14 79°49'57" 7°12'31" 
15 79°49'56" 7°12'30" 
16 79°49'56" 7°12'28" 
17 79°49'53" 7°12'27" 
18 79°49'50" 7°12'25" 
19 79°49'48" 7°12'24" 
20 79°49'45" 7°12'24" 
21 79°49'44" 7°12'25" 
22 79°49'42" 7°12'28" 
23 79°49'43" 7°12'31" 
24 79°49'45" 7°12'33" 
25 79°49'43" 7°12'35" 
26 79°49'45" 7°12'35" 
27 79°49'48" 7°12'36" 
28 79°49'51" 7°12'38" 
29 79°49'53" 7°12'41" 
30 79°49'53" 7°12'43" 
31 79°49'56" 7°12'42" 
32 79°49'59" 7°12'43" 
33 79°50'01" 7°12'45" 
34 79°50'03" 7°12'47" 
35 79°50'05" 7°12'50" 
36 79°50'07" 7°12'53" 
37 79°50'09" 7°12'53" 
38 79°50'11" 7°12'51" 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 04- සිතියම : අඩු ඝණත්වගයන්ව යුතු උරුමයන්ව සහිත් සංචාරක කලාෙය 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙ 05 - මායිේ : අධි ඝණත්ව ධීවර ගන්වවාසික කලාෙය 
උතුරට (35) ඛණඩාංක 79°49'51"N, 7°12'23"E ලක්ෂමයන් ආරම්භව මුන්නක්කමර් ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ උතුරු මායිම 

ඔස්මස් (13) ඛණඩාංක 79°50'05"N, 7°12'28"E ලක්ෂය දක්වාද,  

නැවගනහිරට අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ (13) ඛණඩාංක 79°50'05"N, 7°12'28"E සිට මුන්නක්කමර් නැමගනහිර ග්රාම 

නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස්  (23 ) ඛණඩාංක 79°50'06"N , 7°12'01"E ලක්ෂය දක්වාද, 

ද්යකුණට එ ැන් සිට මුන්නකමර් ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ දකුණු මායිම ඔස්මස් (26) ඛණඩාංක 79°49'58"N , 7°11'59"E 

ලක්ෂය දක්වාද  

බටහිරට  අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ ((26) ඛණඩාංක 79°49'58"N, 7°11'59"E සිට මුන්නක්කමර් ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ආරම්භක ලක්ෂය (35) ඛණඩාංක 79°49'51"N, 7°12'23"E දක්වා මේ.  

එමමන්ම මුන්නක්කමර් නැමගනහිර ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසයට නැමගනහිර මදසින් පිහිටි, මුළුමනින්ම මීගමු කලපු ජල මේ මයන් 

වටවු, ඛණඩාංක (4)   79°50'12"N, 7°12'25"E  ලක්ෂමයන් ආරම්භ ව   උඩයර්ම ාේපුව දකුණ  ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාසමේ 

උතුරු මායිම ඔස්මස්  ඛණඩාංක (6) 79°50'15"N, 7°12'23" E දක්වාත් , උඩයර්ම ාේපුව දකුණ  ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාසමේ 

නැමගනහිර සීමාව ඔස්මස්  ඛණඩාංක (9).. 79°50'16"N, 7°12'13"E ලක්ෂය  දක්වාත් , එම ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශමේම දකුණු 

මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (0) 79°50'10"N, 7°12'13"Eදක්වා පැමිණ එම ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශමේම ෙටහිර මායිම ඔස්මස් පැමිණ 

මපර සද න්  කල ඛණඩාංක (4) 79°50'12"N, 7°12'25" E  ලක්ෂය දක්වාවූ සීමාවද මමම කලාපයට අයත්මේ  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 05- භූ ඛණ්ඩාංක : අධි ඝණත්ව ධීවර ගන්වවාසික කලාෙය         
භූ ඛණඩාංක 

අංකය 
x ඛණඩාංක y ඛණඩාංක 

0 79°50'10" 7°12'13" 
1 79°50'10" 7°12'16" 
2 79°50'11" 7°12'19" 
3 79°50'11" 7°12'22" 
4 79°50'12" 7°12'25" 
5 79°50'14" 7°12'26" 
6 79°50'15" 7°12'23" 
7 79°50'15" 7°12'20" 
8 79°50'15" 7°12'17" 
9 79°50'16" 7°12'13" 
10 79°50'14" 7°12'11" 
11 79°50'05" 7°12'26" 
12 79°50'03" 7°12'26" 
13 79°50'05" 7°12'28" 
14 79°50'06" 7°12'26" 
15 79°50'06" 7°12'23" 
16 79°50'07" 7°12'20" 
17 79°50'08" 7°12'18" 
18 79°50'07" 7°12'15" 
19 79°50'06" 7°12'13" 
20 79°50'06" 7°12'10" 
21 79°50'06" 7°12'07" 
22 79°50'06" 7°12'04" 
23 79°50'06" 7°12'01" 
24 79°50'04" 7°11'59" 
25 79°50'01" 7°11'58" 
26 79°49'58" 7°11'59" 
27 79°49'57" 7°12'02" 
28 79°49'56" 7°12'05" 
29 79°49'56" 7°12'08" 
30 79°49'53" 7°12'10" 
31 79°49'51" 7°12'13" 
32 79°49'49" 7°12'15" 
33 79°49'48" 7°12'18" 
34 79°49'49" 7°12'21" 
35 79°49'51" 7°12'23" 
36 79°49'53" 7°12'24" 
37 79°49'57" 7°12'25" 
38 79°50'00" 7°12'25" 
39 79°50'03" 7°12'25" 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

 කලාෙය 05- සිතියම : අධි ඝණත්ව ධීවර ගන්වවාසික කලාෙය 

 

 

2021 - 2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙ 06 මායිේ : අර්ධ ඝණත්වගයන්ව යුතු නීල සංචාරක කලාෙය  
උතුරට  (79) ඛණඩාංක 79°49'02"E,7°12'12"N  ලක්ෂමයන් ආරම්භකර දූව ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ උතුරු මායිම ඔස්මස් 

ලක්ෂය (4) ඛණඩාංක 79°49'29"E, 7°12'30"N දක්වා වූ මුහුදු සීමාවද ,  

නැවගනහිරට ,අවසන් වරට සඳ න් කළ දූව ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ  ලක්ෂය (4) ඛණඩාංක 79°49'29"E, 7°12'30"N සිට 

පිටිපන උතුර,  ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් ආරම්භවන නැමගනහිර කලපු සීමාව (මීගමුව)  ඔස්මස් ,   

කැපුම්මගාඩ ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ දකුණු  මායිමම්  ලක්ෂය (51) ඛණඩාංක 79°50'43"E, 7°06'53"N දක්වාද, 

ද්යකුණට , අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂය (51) ඛණඩාංක 79°50'43"E, 7°06'53"N කැපුම්මගාඩ ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ 

දකුණු මායිම ඔස්මස් ලක්ෂය (53) ඛණඩාංක 79°50'29"E, 7°06'49"N දක්වාද, 

බටහිරට  අවසන් වරට සඳ න් කළ කැපුම්මගාඩ ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ දකුණු මායිමම්  ලක්ෂය (53) ඛණඩාංක 

79°50'29"E, 7°06'49"N  සිට එම ග්රාම නිලධාරි මකාට්ඨාසමේම  ෙටහිර මායිමම් සිට  ආරම්භ වන ෙටහිර මුහුදු සීමාව ඔස්මස්  

ලක්ෂය (78)  ඛණඩාංක 79°49'04"E, 7°11'59"N  පැමිණ , මපර සද න් කල ලක්ෂය (79) ඛණඩාංක 79°49'02"E,7°12'12"N  

න් අවසන් මේ.  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 06  භූ ඛණ්ඩාංක : අර්ධ ඝණත්වගයන්ව යුතු නීල සංචාරක කලාෙය 
භූ  

ඛණඩාංක අංකය 
X  

ඛණඩාංක 
Y  

ඛණඩාංක 
භූ ඛණඩාංක  

අංකය 
X  

ඛණඩාංක 
Y  

ඛණඩාංක 
0 79°49'49" 7°12'01" 41 79°50'21" 7°08'08" 
1 79°49'46" 7°12'09" 42 79°50'21" 7°07'59" 
2 79°49'07" 7°12'21" 43 79°50'19" 7°07'52" 
3 79°49'16" 7°12'28" 44 79°50'21" 7°07'45" 
4 79°49'29" 7°12'30" 45 79°50'27" 7°07'39" 
5 79°49'36" 7°12'23" 46 79°50'28" 7°07'29" 
6 79°49'43" 7°12'16" 47 79°50'37" 7°07'25" 
7 79°49'41" 7°12'09" 48 79°50'46" 7°07'17" 
8 79°49'30" 7°12'15" 49 79°50'46" 7°07'08" 
9 79°49'31" 7°12'21" 50 79°50'45" 7°07'03" 
10 79°49'27" 7°12'21" 51 79°50'43" 7°06'53" 
11 79°49'15" 7°12'22" 52 79°50'37" 7°06'46" 
12 79°49'15" 7°12'16" 53 79°50'29" 7°06'49" 
13 79°49'27" 7°12'14" 54 79°50'24" 7°07'00" 
14 79°49'31" 7°12'07" 55 79°50'23" 7°07'12" 
15 79°49'39" 7°12'07" 56 79°50'18" 7°07'24" 
16 79°49'49" 7°12'00" 57 79°50'14" 7°07'36" 
17 79°49'45" 7°11'58" 58 79°50'09" 7°07'48" 
18 79°49'45" 7°11'51" 59 79°50'05" 7°08'01" 
19 79°49'39" 7°11'40" 60 79°50'01" 7°08'13" 
20 79°49'36" 7°11'28" 61 79°49'58" 7°08'25" 
21 79°49'28" 7°11'23" 62 79°49'54" 7°08'38" 
22 79°49'27" 7°11'12" 63 79°49'50" 7°08'50" 
23 79°49'23" 7°11'00" 64 79°49'47" 7°09'03" 
24 79°49'30" 7°10'50" 65 79°49'43" 7°09'15" 
25 79°49'30" 7°10'40" 66 79°49'39" 7°09'28" 
26 79°49'31" 7°10'30" 67 79°49'36" 7°09'40" 
27 79°49'35" 7°10'18" 68 79°49'32" 7°09'53" 
28 79°49'40" 7°10'06" 69 79°49'29" 7°10'05" 
29 79°49'41" 7°09'56" 70 79°49'25" 7°10'18" 
30 79°49'44" 7°09'47" 71 79°49'21" 7°10'30" 
31 79°49'51" 7°09'39" 72 79°49'19" 7°10'43" 
32 79°49'56" 7°09'29" 73 79°49'16" 7°10'56" 
33 79°49'53" 7°09'21" 74 79°49'13" 7°11'08" 
34 79°49'55" 7°09'11" 75 79°49'11" 7°11'21" 
35 79°49'58" 7°09'06" 76 79°49'08" 7°11'34" 
36 79°50'05" 7°08'57" 77 79°49'06" 7°11'47" 
37 79°50'13" 7°08'50" 78 79°49'04" 7°11'59" 
38 79°50'16" 7°08'41" 79 79°49'02" 7°12'12" 
39 79°50'18" 7°08'30"       

40 79°50'16" 7°08'19"       
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 06 - සිතියම : අර්ධ ඝණත්වගයන්ව යුතු නීල සංචාරක කලාෙය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අර්ධ  

2021 - 2030 
අර්ධ  
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙ 07  මායිේ : අඩු ඝණත්වගයන්ව යුතු ොරිසරික සංරක්ෂෂණ කලාෙය 
මමම කලාපය සඳ ා සිරිවර්ධන මපමදස ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසය අදාළ මේ. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 07  භූ ඛණ්ඩාංක : අඩු ඝණත්වගයන්ව යුතු ොරිසරික සංරක්ෂෂණ කලාෙය 
භූ 

ඛණඩාංක 
අංකය 

X ඛණඩාංක Y 
ඛණඩාංක 

භූ ඛණඩාංක 
අංකය 

X 
ඛණඩාංක 

Y 
ඛණඩාංක 

භූ 
ඛණඩාංක 
අංකය 

X 
ඛණඩාංක 

Y 
ඛණඩාංක 

0 79°49'51" 7°11'09" 41 79°50'14" 7°11'22" 81 79°49'59" 7°11'56" 
1 79°49'50" 7°11'12" 42 79°50'12" 7°11'19" 82 79°50'02" 7°11'57" 
2 79°49'50" 7°11'15" 43 79°50'10" 7°11'20" 83 79°50'05" 7°11'57" 
3 79°49'52" 7°11'18" 44 79°50'09" 7°11'23" 84 79°50'05" 7°11'54" 
4 79°49'53" 7°11'15" 45 79°50'07" 7°11'26" 85 79°50'05" 7°11'51" 
5 79°49'53" 7°11'11" 46 79°49'50" 7°11'36" 86 79°50'05" 7°11'48" 
6 79°49'54" 7°11'08" 47 79°49'52" 7°11'39" 87 79°50'04" 7°11'44" 
7 79°49'39" 7°11'30" 48 79°49'53" 7°11'41" 88 79°50'04" 7°11'41" 
8 79°49'42" 7°11'29" 49 79°49'55" 7°11'39" 89 79°50'05" 7°11'38" 
9 79°49'44" 7°11'27" 50 79°49'56" 7°11'35" 90 79°50'04" 7°11'35" 
10 79°49'44" 7°11'23" 51 79°49'56" 7°11'32" 91 79°50'02" 7°11'33" 
11 79°49'43" 7°11'21" 52 79°49'55" 7°11'29" 92 79°50'00" 7°11'31" 
12 79°49'43" 7°11'17" 53 79°49'53" 7°11'27" 93 79°49'58" 7°11'33" 
13 79°49'42" 7°11'14" 54 79°49'50" 7°11'25" 94 79°49'58" 7°11'36" 
14 79°49'39" 7°11'14" 55 79°49'49" 7°11'28" 95 79°49'57" 7°11'39" 
15 79°49'39" 7°11'17" 56 79°49'49" 7°11'31" 96 79°49'57" 7°11'43" 
16 79°49'39" 7°11'21" 57 79°49'51" 7°11'34" 97 79°49'56" 7°11'46" 
17 79°49'39" 7°11'24" 58 79°50'07" 7°11'42" 98 79°49'56" 7°11'49" 
18 79°49'39" 7°11'27" 59 79°50'10" 7°11'41"       
19 79°49'57" 7°11'22" 60 79°50'14" 7°11'40"       
20 79°49'57" 7°11'26" 61 79°50'16" 7°11'39"       
21 79°49'57" 7°11'29" 62 79°50'15" 7°11'36"       
22 79°49'59" 7°11'31" 63 79°50'12" 7°11'37"       
23 79°50'02" 7°11'32" 64 79°50'09" 7°11'38"       
24 79°50'04" 7°11'33" 65 79°49'48" 7°11'32"       
25 79°50'05" 7°11'31" 66 79°49'45" 7°11'34"       
26 79°50'05" 7°11'27" 67 79°49'44" 7°11'37"       
27 79°50'04" 7°11'25" 68 79°49'42" 7°11'39"       
28 79°50'03" 7°11'22" 69 79°49'43" 7°11'42"       
29 79°50'02" 7°11'19" 70 79°49'44" 7°11'45"       
30 79°50'00" 7°11'17" 71 79°49'47" 7°11'47"       
31 79°49'57" 7°11'19" 72 79°49'49" 7°11'49"       
32 79°50'07" 7°11'30" 73 79°49'52" 7°11'47"       
33 79°50'07" 7°11'33" 74 79°49'53" 7°11'44"       
34 79°50'07" 7°11'36" 75 79°49'52" 7°11'42"       
35 79°50'10" 7°11'36" 76 79°49'51" 7°11'39"       
36 79°50'12" 7°11'33" 77 79°49'49" 7°11'36"       
37 79°50'15" 7°11'31" 78 79°49'49" 7°11'33"       
38 79°50'16" 7°11'28" 79 79°49'56" 7°11'52"       
39 79°50'17" 7°11'26" 80 79°49'57" 7°11'56"       
40 79°50'17" 7°11'24"             
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 07  සිතියම : අඩු ඝණත්වගයන්ව යුතු ොරිසරික සංරක්ෂෂණ කලාෙය 

 

 

2021 - 2030 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙ 08 මායිේ : අර්ධ ඝණත්වගයන්ව යුතු ගන්වවාසික කලාෙය 
උතුරට  (79) ඛණඩාංක 79°50'50"E, 7°12'52"N, ආරම්භක ලක්ෂමයන් අගුරුකාරමුල්ල ග්රාම නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ උතුරු 

මායිම ඔස්මස්  (85) ඛණඩාංක  79°51'15" E, 7°13'02"N ලක්ෂය දක්වාද, 

නැවගනහිරට ,අවසන් වරට සඳ න් කළ  (85) ඛණඩාංක  79°51'15" E, 7°13'02"N ලක්ෂමේ සිට  අගුරුකාරමුල්ල ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර සීමාව ඔස්මස් (10) 79°51'36" E, 7°12'13" N ලක්ෂය දක්වාද,එ ැන් සිට මෙෝලවලාන ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් (16)  79°51'49" E, 7°11'49" N, ලක්ෂය දක්වාද,එ ැන් සිට කුරන නැමගනහිර ග්රාම 

නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ නැමගනහිර මායිම ඔස්මස් (28) 79°52'04" E, 7°11'02" N ලක්ෂය දක්වාද, 

ද්යකුණට අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ සිට කුරණ නැමගනහිර ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශමේ දකුණු මායිම ඔස්මස්  (28) 

ඛණඩාංක 79°52'04" E, 7°11'02" N ඔස්මස්ද ,  එම ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශමේම (34) ලක්ෂය  79°51'37"E, 7°10'56"N   

දක්වාත් , කුරණ ෙටහිර ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශමේ දකුණු මායිම ඔස්මස් (36 ) 79°51'28"E, 7°10'53" N ලක්ෂය දක්වාද ,   

බටහිරට ,අවසන් වරට සඳ න් කළ ලක්ෂමේ (36) 79°51'28"E, 7°10'53" N   සිට , කුරණ ෙටහිර ග්රාම නිලධාරී මකාට්ඨාශමේ 

ෙටහිර මායිම ඔස්මස් (46) ඛණඩාංක 79°51'14" E,  7°11'32"N ලක්ෂය දක්වාද , එ ැන් සිට මෙෝලවලාන ග්රාම නිළධාරී 

මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් (68 ඛණඩාංක 79°51'20" E, 7°12'18" N, ලක්ෂය දක්වාද, එ ැන් සිට අගුරුකාරමුල්ල ග්රාම 

නිළධාරී මකාට්ඨාසමේ ෙටහිර මායිම ඔස්මස් ආරම්භක ලක්ෂය (79)  ඛණඩාංක 79°50'50"E, 7°12'52"N, දක්වාද මේ. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 08 භූ ඛණ්ඩාංක : අර්ධ ඝණත්වගයන්ව යුතු ගන්වවාසික කලාෙය 
භූ ඛණඩාංක 
අංකය  

x ඛණඩාංක  y ඛණඩාංක  භූ ඛණඩාංක 
අංකය  

x ඛණඩාංක  y ඛණඩාංක  

0 79°51'19" 7°12'54" 41 79°51'23" 7°11'12" 
1 79°51'21" 7°12'49" 42 79°51'21" 7°11'16" 
2 79°51'24" 7°12'46" 43 79°51'18" 7°11'20" 
3 79°51'26" 7°12'41" 44 79°51'17" 7°11'23" 
4 79°51'28" 7°12'37" 45 79°51'14" 7°11'28" 
5 79°51'30" 7°12'33" 46 79°51'14" 7°11'32" 
6 79°51'30" 7°12'28" 47 79°51'12" 7°11'37" 
7 79°51'32" 7°12'25" 48 79°51'10" 7°11'41" 
8 79°51'32" 7°12'22" 49 79°51'09" 7°11'44" 
9 79°51'35" 7°12'17" 50 79°51'04" 7°11'46" 
10 79°51'36" 7°12'13" 51 79°51'01" 7°11'48" 
11 79°51'38" 7°12'09" 52 79°50'59" 7°11'52" 
12 79°51'39" 7°12'04" 53 79°50'57" 7°11'56" 
13 79°51'41" 7°11'59" 54 79°50'55" 7°11'57" 
14 79°51'42" 7°11'55" 55 79°50'50" 7°11'58" 
15 79°51'47" 7°11'53" 56 79°50'52" 7°12'02" 
16 79°51'49" 7°11'49" 57 79°50'54" 7°12'06" 
17 79°51'49" 7°11'45" 58 79°50'58" 7°12'07" 
18 79°51'51" 7°11'40" 59 79°51'03" 7°12'06" 
19 79°51'53" 7°11'37" 60 79°51'07" 7°12'05" 
20 79°51'54" 7°11'32" 61 79°51'12" 7°12'04" 
21 79°51'54" 7°11'28" 62 79°51'10" 7°12'08" 
22 79°51'57" 7°11'26" 63 79°51'08" 7°12'13" 
23 79°51'58" 7°11'21" 64 79°51'05" 7°12'17" 
24 79°51'59" 7°11'17" 65 79°51'06" 7°12'20" 
25 79°52'02" 7°11'12" 66 79°51'10" 7°12'19" 
26 79°52'03" 7°11'08" 67 79°51'15" 7°12'18" 
27 79°52'05" 7°11'04" 68 79°51'20" 7°12'18" 
28 79°52'04" 7°11'02" 69 79°51'18" 7°12'22" 
29 79°51'59" 7°11'02" 70 79°51'15" 7°12'27" 
30 79°51'55" 7°11'01" 71 79°51'14" 7°12'31" 
31 79°51'50" 7°11'00" 72 79°51'12" 7°12'35" 
32 79°51'45" 7°10'58" 73 79°51'09" 7°12'39" 
33 79°51'41" 7°10'57" 74 79°51'04" 7°12'38" 
34 79°51'37" 7°10'56" 75 79°50'59" 7°12'37" 
35 79°51'32" 7°10'54" 76 79°50'55" 7°12'39" 
36 79°51'28" 7°10'53" 77 79°50'54" 7°12'43" 
37 79°51'27" 7°10'55" 78 79°50'52" 7°12'48" 
38 79°51'30" 7°10'59" 79 79°50'50" 7°12'52" 
39 79°51'28" 7°11'03" 80 79°50'55" 7°12'54" 
40 79°51'26" 7°11'08" 81 79°50'59" 7°12'56"    

82 79°51'03" 7°12'58"    
83 79°51'08" 7°13'00"    
84 79°51'12" 7°13'02"    
85 79°51'15" 7°13'02" 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කලාෙය 08 - සිතියම : අර්ධ ඝණත්වගයන්ව යුතු ගන්වවාසික කලාෙය 

 

 

2021 - 2030 



 

276 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම 23 : ඝනත්ව කලාප අනුව අනුම  භාවි යන් 

  

අඩු
 ඝ

නත්
ව 

නීල
  

රි 
 ස
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ාර

ක
 

ක
ලා

පය
 

අධි
 ඝ

ණ
ත්

ව 
සං

චා
රක

 ප්ර
වර්

ධන
 

ක
ලා

පය
 

අධි
 ඝ

ණ
ත්

ව 
විම

ශ්
ෂ 

වා
ණි

ජ 
ක

ලා
පය

 

අඩු
 ඝ

ණ
ත්

වම
යන්

 යු
තු

 උ
රු

මය
න්

 
සහි

  
සං

චා
රක

 ක
ලා

පය
 

අධි
 ඝ

ණ
ත්

ව 
ධීව

ර 
මන්

වා
සික

 
ක

ලා
පය

 

අර්
ධ 

ඝණ
ත්

වම
යන්

 යු
තු

 නී
ල 

සං
චා

රක
 ක

ලා
පය

 

අඩු
 ඝ

ණ
ත්

වම
යන්

 යු
තු

 ප
ාරි

සරි
ක

 
සං

රක්
ෂණ

 ක
ලා

පය
 

අර්
ධ 

ඝණ
ත්

වම
යන්

 යු
තු

 ම
න්

වා
සික

 
ක

ලා
පය

 

වන්
ො

සික
 

නිවාස ඒකක ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

නිවාස සංකීර්ණ ✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

මන්වාසිකාගාර ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

නිල නිවාස / මස්වක 
නිවාස 

✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

වැඩිහිටි / ආොධි  
නිවාස 

✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

ළමා නිවාස ✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

ළමා සුරැකුම් 
මධයස්ථාන 

✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

වස
ෞඛ්

ය 

මරෝ ල් × × ✓ × × ✓ × ✓ 

ධවදය ප්රතිකාර 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

ධවදය උපමේශන 
මස්වා මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

ළමා  ා මා ෘ සායන 
මධයස්ථාන 

✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ 

සත්ත්ව මරෝ ල් × × ✓ × × ✓ × ✓ 

සත්ත්ව සායන  ා 
ප්රතිකාර මධයස්ථාන 

✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

ආයුර්මේද ධවදය 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

අධ
යා

පන
 

ූර්ව ළමාවිය 
සංවර්ධන මධයස්ථාන 

✓ × ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

ප්රාථමික අධයාපන 
මධයස්ථාන 

✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

ේවීතියික අධයාපන 
මධයස්ථාන 

✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

 ෘතීයික අධයාපන 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

කාර්මික 
පාසැල්/වෘත්තිය 
පුහුණු මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

පර්මේෂණ  ා 
සංවර්ධන මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

මපෞේගලික උපකාර 
පන්ති 

✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 
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කලාය න/රංගාය න ✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 
ආ

යත
නි

ක
 

කාර්යාල  ✓ × ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

කාර්යාල සංකීර්ණ  ✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

වෘත්තීය කාර්යාල ✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

ෙැංකු, රක්ෂණ  ා 
මූලය ආය න 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

ස්වයංක්රීය මුදල් 
ගනුමදනු මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × 

සම
ාජ

 ව
ස්තෙ

ා ස
හ 

වප
ාදු 

පහ
සුක

ම් 

ප්රජා සංවර්ධන 
මධයස්ථාන  

✓ × ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

සමාජ  ා සංස්කෘතික 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

ආගමික මධයස්ථාන × × ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

ශ්රවණාගාර  ා 
සම්මන්ත්රණ ශාලා 

× ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

පුස් කාල ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

පුනරුත්ථාපන 
මධයස්ථාන 

× × × × × ✓ × ✓ 

ආදා නාගාර × × ✓ × × ✓ × ✓ 

සුසාන භූමි × × × × × ✓ × ✓ 

ො
ණි

ජ 

මවළඳසැල් ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

සුපිරි මවළඳසැල් ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

සාේපු සංකීර්ණ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

මෙෝජනාගාර ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × 

විවෘ  මවළඳසැල් ✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

ඔසුසැල් ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

රසායනාගාර මස්වා 
ස  එකතු කිරීමම් 
මධයස්ථාන 

✓ × × × ✓ ✓ × ✓ 

ම ාග ගෙඩා ✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

ගුදම් × × ✓ × × ✓ × ✓ 

පාරිමභෝගික මස්වා 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

මස් ස   මාළු අමලවි 
සැල් 

✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

මත්පැන් අමලවිසැල් ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × 

අවමංගලය  ශාලා  ✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 
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අවමංගලය  ශාලා 
උත්සව ශාලා සමඟ 

✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

මගාඩනැගිලි ද්රවය 
අමලවිසැල්   

✓ × ✓ × × ✓ × ✓ 

ඉන්ධන පිරවුම් ල් ✓ × ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා 
වා න මස්වා  
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා 
මවළඳ සංකීර්ණ 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

ගෑස් පිරවුම් ල්  ා 
විදුලි ආමරෝපණ 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

මගාඩනැගිලි ම  
සන්නිමේදන කුළුණු 

✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

සන්නිමේදන කුළුණු ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

ෙහු ම ල් රථගාල්  ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

විවෘ  රථගාල් ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

රථ වා න 
ප්රදර්ශනාගාර 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

සං
චා

රක
 ක

ටයු
තු

 

මංගල උත්සව ශාලා  ✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

නිවාඩු නිමක් න ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

ආගන්තුක නිවාස ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

ලැගුම් ල් ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × × 

සංචාරක ම ෝටල් ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × × 

නාගරික ම ෝටල් ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

සංචාරක ම ාරතුරු 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

ආයුර්මේද පංචකර්ම 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × × 

කොනා ම ෝටල් ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × 

නිෂ්
පා

ද්යන
 ක

ර්ම
ාන්

ත
 

ප ල්  ා කැණීම් 
ආශ්රි  නිස්සාරණ 
කර්මාන්  

× × × × ✓ × × × 

මලෝ  නිෂ්පාදන  ා 
වාත්තු ආශ්රි  
නිස්සාරණ කර්මාන්  

× × × × ✓ × × × 

ම ල් පිරිප දු  ා 
ඛනිජ ම ල් ආශ්රි  
රසායනික ද්රවය ස  
ආසවන කර්මාන්  

× × × × ✓ × × × 

රසායන ද්රවය, 
මපාලිතීන්, ේලාස්ටික්, 
රෙර් ස  වීදුරු 
ආශ්රි  කර්මාන්  

× × × × ✓ × × × 

සිමමන්ති, මකාන්ක්රීට් 
ස  පිඟාන් මැටි 
ආශ්රි  නිෂ්පාදන  

✓ × × × ✓ × × × 

මැටි ආශ්රි  නිෂ්පාදන 
කර්මාන්  

✓ × × × ✓ × × ✓ 
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ස්වභාවික මකඳි 
ආශ්රි  නිෂ්පාදන 
කර්මාන්  

✓ × ✓ × ✓ ✓ × × 

මරදිපිළි, ඇඳුම් 
පැළදුම් ස  සම් 
භාණඩ නිෂ්පාදන 

✓ × × × ✓ ✓ × ✓ 

විදුලි ස  
ඉමලාක්මරානික 
භාණඩ ආශ්රි  
කර්මාන්  

× × × × ✓ ✓ × × 

ෙර යන්මත්රෝපකරණ 
ස  එකලස් කිරීමම් 
කර්මාන්   

✓ × × × ✓ ✓ × ✓ 

කඩදාසි නිෂ්පාදන 
ස  මුද්රණ කටයුතු 
ආශ්රි  කර්මාන්   

✓ × × × ✓ × × ✓ 

දැව /දැව භාණඩ ස  
ගෘ  භාණඩ 
නිෂ්පාදන කර්මාන්  

✓ × × × ✓ × × ✓ 

ආ ාර ස  මධයසාර 
රහි  පාන කර්මාන්  

✓ × × × ✓ ✓ × ✓ 

මධයසාර /මේශීය 
ඖෂධ ස්ීතු ස  
සාරයන් ආශ්රි  
නිෂ්පාදන කර්මාන්  

× × × × ✓ ✓ × ✓ 

ප්රතිචක්රීකරණ 
ක්රියාකාරකම් ආශ්රි  
කර්මාන්  

× × ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

කර්මාන්  ආශ්රි  
යටි ල ප සුකම් 
සම්පාදි  මධයස්ථාන 

✓ × × × ✓ ✓ × ✓ 

ගෘ ස්ථ කර්මාන්   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

මාළු සැකසුම්  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

වස්ත
ො

 ක
ර්ම

ාන්
ත

 

වා න මස්වා 
මධයස්ථාන  

✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

වා න අලුත් වැඩියා 
මධයස්ථාන / විසිරි 
පින් ාරු සිදුකරන 
මධයස්ථාන 

✓ × ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

කුලී රථ මස්වා 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × 

ඇඹරුම් ල් / වී 
මමෝල්  

✓ × ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

ලියවන පට්ටල්, 
වෑල්ඩින් වැඩමපාලවල් 

✓ × ✓ × ✓ ✓ × ✓ 

ඉමලාක්මරානික 
උපකරණ 
අලුත්වැඩියා 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

උප
වය

ෝගී
තා

 ව
ස්තෙ

ා දුම්රිය ස  ෙස් 
අංගන/ 
නැවතුම්මපාළවල් 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

විව
ේක

 හ
ා වි

වන
ෝද්ය 

ක
ටයු

තු
 ඉ ා කුඩා උදයාන 

(Pocket Park) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

කුඩා උදයාන (Mini 
Park) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

අසල උදයාන (Local 
Park) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

ප්රජා උදයාන 
(Community Park) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 
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නගර උදයාන (Town 
Park) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

මධය නාගරික උදයාන 
(Central Urban 
Park/City Park) 

✓ × × × × × ✓ × 

මර්ඛීය උදයාන 
(Linear Park) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

ගෘ ස්ථ ක්රීඩා 
මධයස්ථාන 

✓ ✓ ✓ × × ✓ × ✓ 

සිනමා ශාලා ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

සමාජ ශාලා  ✓ ✓ ✓ × × ✓ × × 

කලාගාර / 
මකෞතුකාගාර 

✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ 

එළිම න් රංග ශාලා ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 

මෙෝට්ටු ජැටි / පාරු 
නවා ැන් 

× ✓ × ✓ × ✓ × × 

නැංගුරම් 
ම ාටුමපාළවල් 

× × × ✓ × ✓ × × 

ධීෙ
ර 

ක
ර්ම

ාන්
තය

 

ධීවර ම ා-ටුමපාළවල් 
 ා මාදැල් වාරය 

✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × × 

ධීවර මෙෝට්ටු 
නිෂ්පාදනය  ා අලුත් 
වැඩියාව  

× × ✓ × ✓ ✓ × × 

ඉදිකිරීම් සහි  
සත්ත්ව වගා / මගාවි 
මපාළවල්  

× × ✓ × ✓ ✓ × × 

අයිස් ගෙඩා  × × ✓ × ✓ ✓ × × 

මාදැල් වරාය  × × ✓ × ✓ ✓ ×  

මලල්ලම × × ✓ × ✓ ✓ × × 

මූලාශ්රය: ගම්ප  දිස්ික් සැලසුම් කණඩායම 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

×  අනුම  මේ. 

×  අනුම  මනාමේ. 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

ඇමුණුම 24: අනුම  භාවි යන් වර්ගීකරණය  ා අර්ථකථනය 
 
  

වන්ොසික 

නිවාස ඒකක නිදාගැනීමම්,ආ ාර පිසීමම් ස  සනීපාරක්ෂක ප සුකම් ස්වාධීනව ඇති පදිංචිය සඳ ා වූ 
අංග සම්ූර්ණ ප සුකම් වලින් සමන්වි  ඒකකයක්, කාමරයක් ම ෝ කාමර පන්තියක් 
අඩංගු මගාඩනැඟිල්ලක් ම ෝ මගාඩනැඟිලි මකාටසක් 

නිවාස සංකීර්ණ ස්ිරව මපාදුමේ භූක්ති විඳින භූමි භාගයක පිහිටි පදිංචිය සඳ ා වූ ඒකකයක් ම ෝ ඒකක 
සමු යකින් යුක්  තිරස් ම ෝ සිරස් වයාේතියක් සහි  මගාඩනැඟිලි 

මන්වාසිකාගාර සීමි  කාලයක් සඳ ා මන්වාසික ප සුකම් සපයන සිරස් ම ෝ තිරස් වයාේතියක් සහි  
මගාඩනැඟිලි 

නිල නිවාස / මස්වක 
නිවාස 

යම්කිසි රැකියා ස්ථානයකට අනුෙේධව මන්වාසික ප සුකම් සපයන සිරස් ම ෝ තිරස් 
වයාේතියක් සහි  මගාඩනැඟිලි 

වැඩිහිටි/ ආොධි  
නිවාස 

වයස්ග වූවන්  ා අොධි වූවන් රැකෙලා ගැනීම සඳ ා වන මූලික මන්වාසික 
ප සුකම්වලින් සමන්වි  තිරස් ම ෝ සිරස් වයාේතියක් සහි  මගාඩනැඟිලි 

ළමා නිවාස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන් සඳ ා මූලික මන්වාසික ප සුකම්වලින් සමන්වි  තිරස් ම ෝ 
සිරස් වයාේතියක් සහි  මගාඩනැඟිලි 

ළමා සුරැකුම් මධයස්ථාන ළමුන් සඳ ා  ාවකාලික මන්වාසික රැකවරණය (පැය 24ට අඩු) සඳ ා වන ප සුකම් 
සහි   මගාඩනැඟිලි 

වසෞඛ්ය 

මරෝ ල් ොහිර  ා මන්වාසික මරෝගීන් සඳ ා ප්රතිකාර ලො මදන රසායනාගාර, ඖෂධාගාර, සාත්තු 
මස්වා, පුනරුත්ථාපන, ශලය ධවදය මස්වා, ොහිර  ා අභයන් ර මරෝගී අංශ, පුහුණු 
මධයස්ථාන, පරිපාලන  ා කාර්ය මණඩල ප සුකම් සියල්ලම ම ෝ කිහිපයක් සහි  
මගාඩනැඟිලි ධවදය ප්රතිකාර 

මධයස්ථාන  

 අවම වශමයන් එක් ධවදයවරමයකු මස්වය කරන ඖෂධ ලොමදන  ා ොහිර මරෝගී 
ප්රතිකාර සිදු කරන මධයස්ථානයක් 

ධවදය උපමේශන මස්වා 
මධයස්ථාන 

විමශ්ෂඥ ධවදය උපමේශන මස්වා ප සුකම් ලො දීම අරමුණින් ඉදිකරනු ලෙන 
මගාඩනැගිලි 

ළමා  ා මා ෘ සායන 
මධයස්ථාන 

ළමුන්  ා ගැබිණි මේවරුන් සඳ ා මූලික මසෞඛය  මස්වා ප සුකම්  ා උපමේශන මස්වා 
සපයන මධයස්ථාන 

සත්ත්ව මරෝ ල් ොහිර  ා මන්වාසික ප්රතිකාර/සායන සිදු කරන පශු ධවදය මස්වා සපයන මධයස්ථාන 

සත්ත්ව සායන  ා 
ප්රතිකාර මධයස්ථාන 

ොහිර ප්රතිකාර  ා සායන සිදු කරන පශු ධවදය මස්වා සපයන මධයස්ථාන 

ආයුර්මේද ධවදය 
මධයස්ථාන 

පාරම්පරික මේශීය ධවදය ප්රතිකාර කරන රජමේ ආයුර්මේද ධවදය සභාමේ ලියාපදිංචි 
ධවදයවරමයක් ම ෝ ධවදයවරු කිහිපමදමනකු විසින් මස්වා සපයන මධයස්ථාන 

අධයාපන 

ූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන 
මධයස්ථාන 

පළමු මේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට මපර ූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය කිරීමම් ක්රියාකාරකම් 
ඇතුළත්ව විධිමත් අධයාපනයක් ලොදීමට අවශය ප සුකම් සහි  මගාඩනැඟිලි 

ප්රාථමික අධයාපන 
මධයස්ථාන 

පළමු මේණිමේ සිට පස්වන මේණිය දක්වා විධිමත් අධයාපනයක් ලොදීමට අවශය 
ප සුකම් සහි  පාසල් මගාඩනැඟිලි 

ේවීතියික අධයාපන 
මධයස්ථාන  

පළමු මේණිමේ සිට ද තුන්වන මේණිය දක්වාත්,  යවන මේණිමේ සිට ද තුන්වන 
මේණිය දක්වා විධිමත් අධයාපනයක් ලොදීමට අවශය ප සුකම් සහි  පාසල් මගාඩනැඟිලි 

 ෘතීයික අධයාපන 
මධයස්ථාන 

උසස් අධයාපන ප සුකම් සහි  රාජය, අර්ධ රාජය, පුේගලික ම ෝ ජා යන් ර මලස 
පිළිගත් ඕනෑම විශ්ව විදයාල, විවෘ  විශ්ව විදයාල ස  උසස් අධයාපනික මධයස්ථාන 

කාර්මික පාසැල්/වෘත්තිය 
පුහුණු මධයස්ථාන 

රැකියා පාදක කරගනිමින් වෘත්තීය / ාක්ෂණික පුහුණුවක් ලො දීම සඳ ා වූ ප සුකම් 
සහි  මධයස්ථාන  

පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන 
මධයස්ථාන 

නවීන  ාක්ෂණික ක්රම උපායන් භාවි ා කරමින් විවිධ ක්මෂ්ත්රයන් සම්ෙන්ධව පර්මේෂණ 
 ා සංවර්ධන වැඩකටයුතු සිදු කිරීමට ප සුකම් සහි  මධයස්ථාන  
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මපෞේගලික උපකාර 
පන්ති 

මපෞේගලිකව එක් ගුරුවරමයකු ම ෝ ගුරුවරු කණඩායමක් විසින්  නි ම ෝ ළමුන් 
කණඩායමක් සඳ ා ඉගැන්වීම් ප සුකම් වලින් සමන්වි  මගාඩනැගිලි   

කලාය න/රංගාය න මසෞන්දර්ය රසාස්වාදය ලො දීමම් අරමුණින් ඒ ආශ්රි  අධයයන කටයුතු සඳ ා වන 
මගාඩනැගිලි 

ආයතන 

කාර්යාල උපමයෝගී ා ස  පරිපාලන මස්වා ප සුකම් සහි  මධයස්ථාන 

කාර්යාල සංකීර්ණ උපමයෝගී ා ස  පරිපාලන මස්වා ප සුකම් සහි  මගාඩනැඟිලි මදකක් ම ෝ ඊට වැඩි 
ප්රමාණයක් සඳ ා අනුෙේධි  ප සුකම් සහි  මගාඩනැඟිලි 

වෘත්තීය කාර්යාල වෘත්තියක් පදනම් කරගනිමින් වෘත්තියට අදාලව මස්වා සපයන මධයස්ථාන 

ෙැංකු, රක්ෂණ  ා මූලය 
ආය න 

රක්ෂණ  ා මූලය ගනුමදනු කරන ආය න 

ස්වයංක්රීය මුදල් ගනුමදනු 
මධයස්ථාන 

පුේගලමයකු මනාමැතිව යන්ත්රානුසාරමයන් මුදල් ගණුමදනු කිරීම සඳ ා වන මධයස්ථාන 
 
 
 

සමාජ වස්තො 
සහ වපාදු 
පහසුොණිජ 
කම් 

ප්රජා සංවර්ධන 
මධයස්ථාන 
 

ප්රමේශමේ ම ජන ාවට මපාදුමේ රැස්වීම් පැවැත්වීම, ප්රජා  ා සංවර්ධන කටයුතු සිදු 
කරගැනීම සඳ ා ප සුකම් සපයන මධයස්ථාන 

සමාජ  ා සංස්කෘතික 
මධයස්ථාන 

මපාදු  ා සංස්කෘතික කටයුතු සිදු කරන මධයස්ථාන 

ආගමික මධයස්ථාන ආගමික කටයුතු සඳ ා භාවි ා කරනු ලෙන ස්ථාන 

ශ්රවණාගාර  ා 
සම්මන්ත්රණ ශාලා 

උත්සව, සම්මන්ත්රණ ම ෝ රැස්වීම කටයුතු සඳ ා භාවි ා කරනු ලෙන මගාඩනැගිලි 
 

පුස් කාල කියවීම්  ා ඒ ආශ්රි  අධයන කටයුතු සඳ ා භාවි ා කරනු ලෙන මගාඩනැගිලි 

පුනරුත්ථාපන 
මධයස්ථාන 
 

සමාජ විමරෝධී කටයුතුවල නියැලුණු පුේගලයන් නැව  සමායානුමයෝජනය කිරීම සඳ ා 
ඇති කරන ලද මධයස්ථාන 

ආදා නාගාර  පළාත් පාලන ආය නයක් විසින් පවත්වාමගන යනු ලෙන මෘ  මේ  දවාලීම සඳ ා ගෑස් 
ම ෝ විදුලි උඳුනක් සහි  දුම් කවුළුවකින් යුක් ව සුසාන භූමියක් තුල පවතින මගාඩනැගිලි 

සුසාන භූමි මෘ  මේ යන් භූමදානය කිරීම  ා ආදා නය කිරීම සඳ ා භාවි ා කරනු ලෙන ස්ථාන 

ොණිජ 

මවළඳසැල් සිල්ලර ම ෝ ම ාග වශමයන් භාණඩ අමලවි කරනු ලෙන ස්ථාන 

සුපිරි මවළඳසැල් 
 

පාරිමභෝගික භාණඩ අමලවි කිරීම සඳ ා එකම ව ලක් යට ස්වයං මස්වා පදනමින් 
පවත්වාමගන යනු ලෙන විශාල ප්රමාණමේ මගාඩනැඟිල්ලක් 

සාේපු සංකීර්ණ විවිධ වර්ගමේ භාණඩ ස  මස්වා ඒකරාශිව ඇති ම ා පරිමාණ අමලවි මධයස්ථාන 

මෙෝජනාගාර අවම ප සුකම් සහි ව ආ ාර මිල දී මගන පරිමභෝජනය කිරීම සඳ ා වන ස්ථාන    

විවෘ  මවළඳසැල් ආවරණයක් සහි ව ම ෝ රහි ව පාරිමභෝගික ද්රවය මපාදුමේ අමලවි කරනු ලෙන ස්ථාන 

ඔසුසැල් රාජය ඖෂධ නීතිග  සංස්ථාමේ ලියාපදිංචි ඖෂධ අමලවි කරන මධයස්ථාන 

රසායනාගාර මස්වා ස  
එකතු කිරීමම් මධයස්ථාන 

යම් මරෝ ලකට අනුෙේධි ව ශාඛාවක් වශමයන් රසායන මස්වා ප සුකම් පවත්වාමගන යනු 
ලෙන මධයස්ථාන 

ම ාග ගෙඩා මවළඳ ද්රවය ම ෝ මවළඳාම සඳ ා වූ භාණඩ ම ාග වශමයන් ගෙඩා කර ඇති ස්ථාන   

ගුදම් ෙ ාලුම් භාවි ා කරමින් මේශීය ම ෝ විමේශීය වශමයන් අමුද්රවය, මවළඳ ද්රවය ම ෝ මවළඳාම 
සඳ ා වූ භාණඩ ගෙඩා කිරීම සඳ ා ප්රධාන වශමයන් භාවි ා කරනු ලෙන 
මගාඩනැඟිල්ලක් ම ෝ මගාඩනැඟිල්ලක මකාටසක් මම් යට ට ගැමන්. 

පාරිමභෝගික මස්වා 
මධයස්ථාන 
 

පාරිමභෝගිකයන් සඳ ා අවශය මස්වා නිපුණ ාවයක් සහි  පුේගලයින් ලවා විධිමත්ව 
සපුරාගැනීම උමදසා වන මධයස්ථාන 



 

283 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

මස් ස   මාළු අමලවි 
සැල් 

- 

මත්පැන් අමලවිසැල් - 

අවමංගලය  ශාලා අවමංගලය කටයුතු සිදු කිරීම සඳ ා වන මධයස්ථාන 

අවමංගලය  ශාලා 
උත්සව ශාලා සමඟ 

- 

මගාඩනැගිලි ද්රවය 
අමලවිසැල්  

- 

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  රථ වා න සඳ ා මපරල්, ඉන්ධන, ලිහිසිම ල් ස  ද්රව මපට්මරෝලියම් ගෑස් සිල්ලර මලස 
විකිණීම සඳ ා ප සුකම් සහි  මගාඩනැඟිලි   

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා 
වා න මස්වා  
මධයස්ථාන 

රථ වා න සඳ ා මපරල්, ඉන්ධන, ලිහිසිම ල් ස  ද්රව මපට්මරෝලියම් ගෑස් සිල්ලර මලස 
විකිණීම සඳ ා ප සුකම් සහි  වා න මස්වා ගරාජ ආදී ප සුකම්ද යුක්  මගාඩනැඟිලි   

ඉන්ධන පිරවුම් ල්  ා 
මවළඳ සංකීර්ණ 

රථ වා න සඳ ා මපරල්, ඉන්ධන, ලිහිසිම ල් ස  ද්රව මපට්මරෝලියම් ගෑස් සිල්ලර මලස 
විකිණීම සඳ ා ප සුකම් සහි  සුපිරි මවළඳ ප සුකම්වලින් යුක්  මගාඩනැඟිලි   

ගෑස් පිරවුම් ල්  ා විදුලි 
ආමරෝපණ මධයස්ථාන 

වා න සඳ ා ගෑස් පිරවුම් ස්ථාන ස  විදුලිමයන් ෙැටරි ආමරෝපණ කිරීම සඳ ා ප සුකම් 
සහි  මධයස්ථාන 

මගාඩනැගිලි ම  
සන්නිමේදන කුළුණු 

විදුලි සංමේශ නියාමන මකාමිෂන් සභාමේ අනුමැතිය යටමත් සන්නිමේදන සඳ ා 
මගාඩනැගිලි ම  ඉදිකරනු ලෙන කුළුණු 

සන්නිමේදන කුළුණු විදුලි සංමේශ නියාමන මකාමිෂන් සභාමේ අනුමැතිය යටමත් සන්නිමේදන සඳ ා ඉදිකරනු 
ලෙන කුළුණු 

ෙහු ම ල් රථගාල් ම ල් මදකක් ම ෝ ඊට වැඩි වා න නැවතුම් සඳ ා ප සුකම් සපයනු ලෙන මගාඩනැඟිලි 

විවෘ  රථගාල් - 

රථ වා න ප්රදර්ශනාගාර රථ වා න අමලවිය සඳ ා ප්රදර්ශනය කර  ෙන මගාඩනැගිලි 

සංචාරක 
කටයුතු 

නිවාඩු නිමක් න නිවාඩු ගමනාන් යක් මලස විමේකය ම ෝ විමනෝදය සඳ ා සංචාරකයින්ට 
නවා ැන්, ආ ාරපාන අවන් ල්, ක්රීඩා ස  විමනෝදාත්මක ක්රියාකාරකම් ආදී මස්වා ප සුකම් 
සහි  ස්ථාන 

ආගන්තුක නිවාස ආගන්තුකයින් සඳ ා නවා ැන් ගැනීම සඳ ා ප සුකම් සපයන මගාඩනැඟිල්ලක් ම ෝ 
මකාටසක් මම් යට ට ගැමන් . 

ලැගුම් ල් කුලී පදනම ම  නැවතීම් ප සුකම් ලො මදන ස්ථාන 

සංචාරක ම ෝටල්  සංචාරකයන් සඳ ා සියලු ප සුකම් සහි  නවා ැන් සපයන ස්ථාන 

නාගරික ම ෝටල් 
 

නාගරික ප්රමේශවල පිහිටි මකටිකාලීනව රැඳී සිටීමට ප සුකම් සපයන වයාපාරික මස්වාවන් 
උමදසා භාවි ා කරන ස්ථාන 

සංචාරක ම ාරතුරු 
මධයස්ථාන 

සංචාරකයින්මේ ප සුව සඳ ා ම ාරතුරු සපයන මධයස්ථාන 

ආයුර්මේද පංචකර්ම 
මධයස්ථාන  

ආයුර්මේද සභාමේ ලියාපදිංචි මේශීය ආයුර්මේද ක්රම භාවි ා කරමින් විවිධ මසෞඛය ප්රතිකාර 
ලො මදන මාධයස්ථාන 

කොනා ම ෝටල් 
 
 

සංචාරකයන් සඳ ා විමේක  ා විමනෝද කටයුතු උමදසා  ාවකාලිකව ම ෝ ස්ිර අමුද්රවය 
භාවි ා කරමින් සනීපාරක්ෂක ප සුකම්  ා නිදන කාමරයක් සහි ව කුඩා පරිමාණමේ 
ඒකකයකින් යුත් නවා ැන් මපාළක් 
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නිෂ්පාද්යන 
කර්මාන්ත  

ප ල්  ා කැණීම් ආශ්රි  
නිස්සාරණ කර්මාන්  

සක්රීය කාෙන් කුඩු ම ෝ කාෙන් කුඩු/ගල් අඟුරු/ කුට්ටි ගල් සෑදීම ම ෝ පිරිසැකසුම් 
කර්මාන්  (මපාළමවන් ගැලවීම ,පිපිරවීම,කැෙලි කිරීම,ඔප දැමීම )/ කළුගල් ඇඹරීමම් ම ෝ 
පිරිසැකසුම් කර්මාන්  යන මූලිකව ප ල්  ා කැණීම් ආශ්රි  ද්රවය භාවි මයන් සිදු කරන 
කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් සපයන මගාඩනැඟිලි 

මලෝ  නිෂ්පාදන  ා 
වාත්තු ආශ්රි  නිස්සාරණ 
කර්මාන්  

යකඩ ස  වාමන්, උඳුන් සහි  වාත්තු කර්මාන් , ේවීතික ක්රියාවලි, උණු කිරීම ස  මලෝ  
නැව  ලො ගැනීම සහි  යකඩ මනාවන මලෝ  සැකසීමම් කර්මාන් , මලෝ  සංස්කාර්ය 
කර්මාන් , ඉමලක්මරාේමල්ටින් ස  ගැල්වනයිස් කිරීම් ඇතුළු මලෝ  ම ෝ ේලස්තික් පෘෂ්ට 
පිරියම් කිරීමම් කර්මාන්  ම ෝ පවුඩර් මකෝටින්, යන්මත්රෝපකරණ, යන්මත්රෝපකරණ මකාටස්, 
මලෝ  භාණඩ ස  මමවලම් නිෂ්පාදනය සඳ ා ප සුකම් සපයන මගාඩනැඟිලි ම ල් පිරිප දු  ා ඛනිජ 

ම ල් ආශ්රි  රසායනික 
ද්රවය ස  ආසවන 
කර්මාන්  

ම ල් පිරිප දු (ඛනිජ ම ල් ම ෝ මපමරෝලියම්), ඉන්ධන, ලිහිසිම ල්, ග්රීස් ස   ඛනිජ ම ල් 
ආශ්රි  රසායනික ද්රවය (මුලික ම ෝ අ රමැදි ඵල) නිෂ්පාදනය කිරීම ම ෝ සංමයෝජනය 
කිරීමම් කර්මාන් , ද්රවයකෘ  මපමරෝලියම් වායු නිෂ්පාදන, කාර්මික වායු නිෂ්පාදනය කිරීමම් 
ම ෝ පිරිසැකසුම් කිරීමම් ම ෝ නැව  පිරවීමම් කර්මාන් ,  ාර මිශ්රණ 
(ඇස්මපාල්ට්)පිරිසැකසුම් කිරීමම් යන්ත්රාගාර,වර්ණක ස  වර්ණක අ රමැදි ඵල 
නිෂ්පාදනය කිරීමම් ම ෝ සංමයෝජනය කිරීමම් කර්මාන් ,සායම් (ඉමල්ෂන් ස  එනැමල්) 
තීන්  ,වර්ණක වාර්නිෂ්, මපාලිෂ් වර්ග නිෂ්පාදනය කිරීමම් ම ෝ සංමයෝජනය කිරීමම් 
කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් ලොමදන මගාඩනැගිලි 

රසායන ද්රවය, මපාලිතීන්, 
ේලාස්ටික්, රෙර් ස  
වීදුරු ආශ්රි  කර්මාන්  

රසායනික ද්රවය නිෂ්පාදනය කිරීම, සංමයෝජනය කිරීම ම ෝ නැව  ඇසුරුම් කිරීමම් 
කර්මාන් , සෙන්,ක්ෂාලක ද්රවය,මෘදු කාරක ම ෝ මවනත් පිරිසිදු කාරක ද්රවය නිෂ්පාදන 
කර්මාන්  ,කෘිම රෙර් ,ස්වභාවික රෙර් නිෂ්පාදනය කිරීමම් ම ෝ පිරිසැකසුම් කිරීමම් ම ෝ 
රෙර් පාදක කරගත් කර්මාන් , රසායනික මපාම ාර නිෂ්පාදනය කිරීමම් ම ෝ සංමයෝජනය 
කිරීමම් ම ෝ පිරිසැකසුම් කිරීමම් ම ෝ නැව  ඇසුරුම් කිරීමම් කර්මාන් ,පලිමෙෝධ 
නාශක,කෘමි නාශක, දිලීර නාශක ස  වල්නාශක,නිෂ්පාදන කිරීම ම ෝ  සංමයෝජනය 
කිරීමම් ම ෝ නැව  ඇසුරුම් කිරීමම් කර්මාන් , ෙහු අවයවික (මපාලිමර්) නිෂ්පාදනය කිරීම 
ම ෝ ෙහු අවයවික (මපාලිමර්) ආශ්රි  සියලුම කර්මාන් , ෆයිෙර් ේලාස් අමුද්රවයක් මලස 
මයාදා ගන්නා කර්මාන් , සියලුම වර්ගමේ ටයර් ,ටියුබ් නිෂ්පාදනය කිරීමම් ම ෝ ටයර් 
නැව  පිරවීමම් කර්මාන් ,ඇස්ෙැස්ටස් මකඳි අමුද්රවයයක් මලස මයාදා ගන්නා කර්මාන් , 
ෙැටරි නිෂ්පාදනය කිරීමම් ම ෝ ප්රතිසංස්කරණය කිරීමම් කර්මාන් ,ඖෂධ අ රමැදි ඵල 
ඇතුළුව ෙටහිර ඖෂධ ම ෝ විලවුන් නිෂ්පාදනය කිරීමම්,නිස්සාරණය කිරීමම් ම ෝ 
සංමයෝජනය කිරීමම් කර්මාන් , ෙතික් කර්මාන් ය ස්වභාවික ගම්  ැර ඇලමවන සුළු ද්රවය 
නිෂ්පාදනය කිරීමම් කර්මාන් , ගිනිකූරු ස  පුපුරණ ද්රවය නිෂ්පාදනය කිරීමම් ම ෝ 
සංමයෝජනය කිරීමම් කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් ලොමදන මගාඩනැගිලි, ඉටි භාවි ා කරමින් 
ඒ ආශ්රි ව සිදු කරනු ලෙන කර්මාන්  

සිමමන්ති, මකාන්ක්රීට් ස  
පිඟාන් මැටි ආශ්රි  
නිෂ්පාදන 

සිමමන්ති කර්මාන්  (ක්ලීන්කර් ඇඹරීම ම ෝ නිෂ්පාදනය කිරීම ම ෝ නැව  ඇසිරීම),  
සිමමන්ති බ්මලාක් ගල් නිෂ්පාදනය කිරීමම් කර්මාන්  මකාන්ක්රීට් ූර්ව මිශ්රණ යන්ත්රාගාර, 
වීදුරු ම ෝ වීදුරු පදනම් වූ භාණඩ නිෂ්පාදනය කිරීමම් කර්මාන් , හුණු මපෝරණු, පිඟන් 
මැටි භාණඩ නිෂ්පාදනය කිරීමම් කර්මාන් , මලෝ මය මනාවන ඛනිජ (හුණුගල්, මඩාලමයිට්, 
ඇපටයිට්, මරාක්මපාස්මපට්, වැලිගල්, මපල්ේස්පාර්, ක්වාර්ටස්, ඉල්මනයිට්, රුටයිල්, 
සර්මකෝන්, මයිකා,  ලතු මිනිරන්, පිඟන් මැටි ආදිය) ඇඹරීම ම ෝ සැකසීම සිදුකරන 
කර්මාන් , මකාන්ක්රීට් මපරසවි කර්මාන් , ේලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් නිෂ්පාදනය කිරීමම් 
කර්මාන් ,පිඟන් මැටි භාණඩ නිෂ්පාදනය කිරීමම් කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් ලොමදන 
මගාඩනැගිලි 

මැටි ආශ්රි  නිෂ්පාදන 
කර්මාන්  

උළු, මැටි ගමඩාල් ස  මැටි භාණඩ ආශ්රි  කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් ලොමදන 
මගාඩනැගිලි 

ස්වභාවික මකඳි ආශ්රි  
නිෂ්පාදන කර්මාන්  

ස්වාභාවික ද්රවය භාවි  කරමින් සිදු කරනු ලෙන මකදි ආශ්රි  නිෂ්පාදන කර්මාන්  
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මරදිපිළි, ඇඳුම් පැළදුම් 
ස  සම් භාණඩ 
නිෂ්පාදන 

ඇඟලුම් කර්මාන් , මරදිපිළි පිරිසැකසුම් කිරීමම් (විරංජනය කිරීම, වර්ණ ගැන්වීම, මුද්රණය 
කිරීම ඇතුළුව) කර්මාන්  ම ෝ ඇඟලුම් මස්දීමම් කර්මාන්  ම ෝ වැලි උපමයෝගී 
මකාටමගන මරදි පිරිසැකසුම් කිරීමම් කර්මාන් , අත් යන්ත්ර මපම කම් ල් ම ෝ ඇඳුම් 
මගතීමම් ම ෝ එම්මබ්රායිඩර් කිරීමම් කර්මාන් ,වැඩි ෙලමේග මපම කම් ල් ස  කැඳ දැමීමම් 
ක්රියාවලි, සම් නිමවුම් කිරීමම් කර්මාන් , සම් පදම් කිරීමම් කර්මාන් , ණ පිරිසැකසුම් 
කිරීමම් කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් ලොමදන මගාඩනැගිලි 

විදුලි ස  
ඉමලාක්මරානික භාණඩ 
ආශ්රි  කර්මාන්  

විදුලි ම ෝ ඉමලාක්මරානික භාණඩ ස  උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීමම් කර්මාන්  ම ෝ 
එකලස් කිරීමම් කර්මාන්  

ෙර යන්මත්රෝපකරණ ස  
එකලස් කිරීමම් 
කර්මාන්  

මමෝටර් රථ ම ෝ ෙයිසිකල් නිෂ්පාදනය ස  එකලස් කිරීමම් කර්මාන් , ත්රී මරෝද රථ ස  
යතුරු පැදි මස්වා ස්ථාන  ැර වා න මස්වා ක්රියාකාරකම් සහි  වා න මස්වා කටයුතු 
ෙ ාලන පර්යන්  

කඩදාසි නිෂ්පාදන ස  
මුද්රණ කටයුතු ආශ්රි  
කර්මාන්  

පල්ප ස  කඩදාසි නිෂ්පාදන කර්මාන් ,රැලි සහි  කාේමෙෝේ නිෂ්පාදන කර්මාන්  ,ඊයම් 
උණු කිරීම් සහි  මුද්රණාල ම ෝ පුවත්පත් මුද්රණාල ම ෝ අපජල ජනනය වන මුද්රණ 
ක්රියාකාරකම් ම ෝ වර්ණ ඡායාරූප සැකසීමම් මධයස්ථාන, මුද්රණාල ස  අකුරු මුද්රණය 
කිරීමම් යන්ත්ර සහි  ස  කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් ලොමදන මගාඩනැගිලි 

දැව /දැව භාණඩ ස  
ගෘ  භාණඩ නිෂ්පාදන 
කර්මාන්  

ලී මමෝල් ,මෙෝමරෝන් පිරියම් ක්රමය  ැර දව වර්ග රසායනික පිරියම් කිරීමම් ස  
ආරක්ෂණමේ නියුතු කර්මාන් , ෙහුකාර්ය යන්ත්ර භාවි  කරන වඩු කර්මාන්  

ආ ාර ස  මධයසාර 
රහි  පාන කර්මාන්  

මබ්කරි ස  රසකැවිලි නිෂ්පාදන කර්මාන්  ඇතුළු ආ ාර නිෂ්පාදනය, සැකසීම ස  
ඇසිරීමම් කර්මාන් , ක්ෂණික මත් ම ෝ මකෝපි පිරි සැකසුම් කර්මාන් , මධයසාර අඩංගු 
මනාවන බීම වර්ග නිෂ්පාදන කර්මාන් , උක් ආශ්රි  කර්මාන් , අයිස් නිෂ්පාදනගාර, මත් 
කර්මාන්  ශාලා, දිසිදි මපාල් නිෂ්පාදනය කිරීමම් කර්මාන්  ම ෝ මපාල් සැකසීමම් 
කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් ලොමදන මගාඩනැගිලි  

මධයසාර /මේශීය ඖෂධ 
ස්ීතු ස  සාරයන් 
ආශ්රි  නිෂ්පාදන 
කර්මාන්  

මධයසාර පැසවීමම් කර්මාන්  (ස්කාගාර,බීර නිෂ්පාදනාගාර )ම ෝ මධයසාර අඩංගු බීම 
මෙෝ ල් කිරීමම් කර්මාන්  ස  මෙෝ ල් මස්දීමම් ක්රියාවලිය සහි  මෙෝ ල් කිරීමම් 
කර්මාන් , දුම්මකාළ මවලීමම් කර්මාන් , සීනි නිෂ්පාදනය ස  සීනි පිරිප දු කර්මාන් , 
ආයුර්මේද ,මේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන කිරීමම් ම ෝ නිස්සාරණය කිරීමම් ම ෝ සංමයෝජනය 
කිරීමම් නියැලි සිටින කර්මාන් ,මපාල්ම ල් සිඳීමම් ම ෝ කුරුදූ ම ල් නිස්සාරණය කිරීමම් 
කර්මාන් , කුරුදු දුම් ( සල්ෆර් දුම්)ගැසීමම් කර්මාන් , ශාක ස  සත්ත්ව ම ල් /මම්ද 
නිස්සාරණය කිරීමම් කර්මාන්  සඳ ා ප සුකම් ලොමදන මගාඩනැගිලි 

ප්රතිචක්රීකරණ 
ක්රියාකාරකම් ආශ්රි  
කර්මාන්  

ඝන අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණ/ නැව  ලො ගැනීමම් ම ෝ සැකසීමම් කර්මාන් , විෂ සහි  
ස  උපද්රවකාරී /අන් රාදායක/අසාදි  අපද්රවය ප්රතිචක්රීකරණ/ නැව  ලො ගැනීමම් ම ෝ 
සැකසීමම් කර්මාන් , නාගරික ස  අමනකුත් ඝන අපද්රවය භාවි ා කරමින් මකාම්මපෝස්ට් 
නිෂ්පාදනය කරන මධයස්ථාන/ මෙලිකටු ඇඹරීමම් කර්මාන්  

කර්මාන්  ආශ්රි  
යටි ල ප සුකම් 
සම්පාදි  මධයස්ථාන 

ජල ම ෝ සූර්ය ම ෝ සුලන් විදුලි උත්පාදන ෙලාගාර ස  මපාදු විදුලි බිඳවැටීම්වල දී 
පමණක් භාවි ා කරන විදුලි ජනක  ැර විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමම් ඒකක, වැඩි පිරිප දු 
ධාරි ා සහි  ජල පිරිප දු පේධති , වැඩි මයදවුම් ධාරි ා සහි  දා ක ,අපසන්දන 
(කාර්මික ම ෝ මළ ) පිරිප දු පේධති සඳ ා ප සුකම් ලොමදන මගාඩනැගිලි ස  ඉදිකිරීම් 

ගෘ ස්ථ කර්මාන්  අත්කම්  ා සම්ප්රදායික පරිසරයට  ානිදායක මනාවන නිෂ්පාදන කර්මාන්  

වස්තො 
කර්මාන්ත  

වා න මස්වා මධයස්ථාන වා නවල නඩත්තු කටයුතු සඳ ා මස්වා සපයනු ලෙන ස්ථාන 

වා න අලුත් වැඩියා 
මධයස්ථාන / විසිරි 
පින් ාරු සිදුකරන 
මධයස්ථාන 

අනතුරු/අෙලන් වූ වා න අළුත්වැඩියා කරනු ලෙන ස්ථාන 



 

286 
 

මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

කුලී රථ මස්වා 
මධයස්ථාන 
 

 මාට අයත් ම ෝ ෙේදට ගත් වා න මවනත් අයමේ අවශය ා සඳ ා කුලී පදනම ම  
වා න සපයනු ලෙන ස්ථාන 

මලාන්ඩරි/ඇඳුම් පිරිසිදු 
කිරීමම් ස්ථාන 

යන්ත්රානුසාරමයන් මරදි මස්දීම්, මේලීම ස  සැකසුම් කිරීම සඳ ා වන ස්ථාන 

ඇඹරුම් ල් / වී මමෝල් යන්ත්රානුසාරමයන් ආ ාර ද්රවය ඇඹරීම,මපාතු  ැරීම සිදු කරනු ලෙන ස්ථාන 

ලියවන පට්ටල්, වෑල්ඩින් 
වැඩමපාලවල් 

යන්ත්රානුසාරමයන් යකඩ මුව ත් කිරීම්,කැපීම් ස  ෙේධ කිරීම් සඳ ා වන ස්ථාන 

ඉමලාක්මරානික 
උපකරණ අලුත්වැඩියා 
මධයස්ථාන 

- 

උපවයෝිත 
වස්තො  

දුම්රිය ස  ෙස් අංගන/ 
නැවතුම්මපාළවල් 

- 

විවේක හා 
විවනෝද්ය 
කටයුතු  

ඉ ා කුඩා උදයාන 
(Pocket Park) 
 

අධි ඝනත්වයකින් යුතුව මන්වාසික සංවර්ධනයන්ද , ජනාධික කර්මාන්  ස  වාණිජ 
සංවර්ධනයන් සහි  ප්රමේශයන්හි නිසි ආකාර නඩත්තුවකින් ම ෝ පරිපාලනයකින් ම ාර වූ 
විසිරි වයාේ ව පවතින ඉ ා කුඩා ක්රීඩා ප්රමේශ,විමේක ප්රමේශ ස  උදයාන ප්රමේශ මම් 
යට ට ගැමන්. 

කුඩා උදයාන 
(Mini Park) 

මීටර 200ක වපසරියක මන්වාසික ප්රජාව ආවරණය වන පරිදි මිනිත්තු 2 1/2ක පමණ 
ඇවිදින දුරකින් ළඟා විය  ැකි අවම ප සුකම් සහි  ඉ ා කුඩා ක්රීඩා ප්රමේශ,විමේක 
ප්රමේශ ස  උදයාන ප්රමේශ මම් යට ට ගැමන්. 

ප්රාමේශීය උදයාන 
(loal Park) 

මීටර 400ක වපසරියක මන්වාසික ප්රජාව ආවරණය වන පරිදි මිනිත්තු 5ක පමණ ඇවිදින 
දුරකින් ළඟා විය  ැකි පුළුල් ප සුකම් සහි  ඉ ා කුඩා ක්රීඩා ප්රමේශ (මේෂ්ඨ ම ෝ කනිෂ්ඨ 
පාපන්දු  ණතිල්ලක්,විධිමත් මනාවන දිවීම් පුහුණු කරන ස්ථාන,විමේක ප්රමේශ, ක්රිකට් 
 ණතිල්ලක්   උදයාන ප්රමේශ මම් යට ට ගැමන්. 

ප්රජා උදයාන 
(Community Park) 

මීටර 800ක වපසරියක මන්වාසික ප්රජාව ආවරණය වන පරිදි මිනිත්තු 10 ක පමණ 
ඇවිදින දුරකින් ළඟා විය  ැකි පුළුල් ප සුකම් සහි  ක්රියාකාරී ස  අක්රීය (Active & 
Passive) ක්රීඩා ප්රමේශ, එනම්, විවිධ ක්රීඩා සඳ ා වන ප සුකම් සහි   ණතිලි ස   රඟ 
පිටි ආදිමයන් සංයුක්  වූ ක්රීඩා ප්රමේශ මම් යට ට ගැමන්.  
උදා රණ මලස ම ක්. 2ක පමණ පාපන්දු  ණතිල්ලක් සමඟ මලල ක්රීඩා ස  දිවීම් පුහුණු 
කරන ධාවන පථ, ම ක්. 1.0 -1.5 අ ර වන කුඩා ක්රිකට්  ණතිල්ලක්, ම ක්. 0.25-0.5 
අ ර අත් පන්දු, දැල් පන්දු ම ෝ පැසි පන්දු ක්රීඩා පිටි, ම ක්. 0.25 ක් පමණ වන විමශ්ෂ 
ළමා ක්රීඩා ප්රමේශ, විසිතුරු උදයාන, ම ක්. 0.5ක් පමණ වන විමේක ස  අධයයනයන් 
සඳ ා වන ස්වාභාවික පරිසර 

නගර උදයාන 
(Town Park) 

මීටර 1600ක වපසරියක ප්රජාව ආවරණය වන පරිදි මපාදු ස  පුේගලික රථවා න මගින් 
ළඟා විය  ැකි විවිධ මවනස්කම් ස  පුළුල් ප සුකම් සහි  ක්රියාකාරී ස  අක්රීය (Active 
& Passive) ක්රීඩා ප්රමේශ, එනම් විවිධ ක්රීඩා සඳ ා මවන් මවන් වූ ප සුකම් සහි   ණතිලි 
ස   රඟ පිටි ආදිමයන් සංයුක්  වූ ක්රීඩා ප්රමේශ මම් යට ට ගැමන්. 

මධය නාගරික උදයාන 
(Central Urban 
Park/City Park) 

සියලුම ප සුකම් සහි  වන අන් ර්ජාතික මට්ටමම් ක්රීඩාංගන,  රඟාවලි සඳ ා වන 
පිහිනුම්  ටාක, ස්වභාවික උදයාන, කුඩා සත්මවෝදයාන ආදී මපාදු ස  පුේගලික රථවා න 
මගින් ළඟා විය  ැකි ආසන්න ම ක්ටයාර 100ක පමණ භූමියක පැතිර පවතින මපාදු 
විමේක ස  විමනෝද ක්රීඩා ප්රමේශ මම් යට ට ගැමන්. 

ප්රාමේශීය උදයාන 
(Regional Park) 

සියලුම ප සුකම් සහි  වන ම ෝ විමශ්ෂ ක්රියාකාරකම්, විමශ්ෂ ස්වභාවික පාරිසරික 
 ත්ත්වයන් සහි  වන මපාදු විමේක ස  විමනෝද ප්රමේශයන් මම් යට ට ගැමන්. 

මර්ඛීය උදයාන 
(Linear Park) 

පවතින ගඟ/ඔය/ඇළ මාර්ග රක්ෂි  අනුව මර්ඛීය උදයාන තීරණය මේ.  ප්රධාන වශමයන් 
ඇවිදින මංතීරු, වයායාම කිරීමට මංතීරු, ෙයිසිකල් මංතීරු  ා  සමාන් ර මංතීරු ඇතුලත් 
මේ. 

මවරළ උදයාන 
(Beach Park) 

මවරළාශ්රි  විමනෝද කටයුතු සඳ ා වන උදයාන 

ගෘ ස්ථ ක්රීඩා 
මධයස්ථාන 
 

යම් මගාඩනැගිල්ලක් තුල ක්රීඩා කටයුතු සඳ ා අවශය ප සුකම් වලින් සමන්වි  ක්රීඩා 
කරනු ලෙන ස්ථාන 
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මීගමුෙ සංෙර්ධන සැලැස්තම 2021 -2030  - නාගරික සංෙර්ධන අධිකාරිය 

සිනමා ශාලා 
 

විමනෝදාස්වාදය මවනුමවන් චිත්රපට නැරඹීම සඳ ා වන ශ්රවනාගාර ප සුකම් සහි  
මගාඩනැගිලි 

සමාජ ශාලා 
 

විමනෝදාස්වාදය උමදසා මේශීය විමේශීය මධයසාර අමලවිසැල් සහි ව අමනකුත් සමාජ 
ප සුකම් සපයන මධයස්ථාන 

කලාගාර / මකෞතුකාගාර කලා කෘති ම ෝ ඓතියාසික භාණඩ වැනි රසවත්  ා වටිනා වස්ූන් විශාල ප්රමාණයක් 
 ො, අධයයනය කර ම ජනයාට ප්රදර්ශනය කරන මගාඩනැගිල්ලකි. 

එළිම න් රංග ශාලා විවෘ  මේදිකාවක් සහි  ආසනවලින් සමන්වි  ස්ථාන 
මෙෝට්ටු ජැටි /පාරු 
නවා ැන් 

යාත්රා ජලය තුළ නව ා  ෙන අවස්ථාමේදී එය මව  මගාඩ වීම,ඉවත් වීම  ා අනිකුත්  
මස්වා සැපයීමට ඉදිකරන ලද මගාඩබිම  ා සම්ෙන්ධ  ස්ිර ම ෝ  ාවකාලික මලස සකසන 
ලද මේදිකාවක් ෙදු ස්ථානයකි 

නැංගුරම් ම ාටුමපාළවල් මගාඩබිම ආසන්නමේ ම ෝ මගාඩබිම සම්ෙන්ධි ව යාත්රා සමු යක් ජලය තුළ ස්ිර 
ආධාරකය (නැංගුරමක් ) මගින් නව ා  ෙන ස්ථානයක් මමන්ම මධයම ප්රමාණමේ යාත්රා  
නව ා   ෙනු ලෙන ස්ථානයකි. 

ධීෙර 
කර්මාන්තය  

ධීවර ම ාටුමපාළවල් යාත්රා මගාඩ ඇදීම  ා ජලයට දියත් කිරීම සද ා  යාත්රා මගාඩ ඇද නව ා  ැබීමට සැකසී 
ඇති ස්ථානයකි.මමය මොම ෝවිට ස්වභාවිකව සැකසුණු ස්ථානයක් වන අ ර පාරම්පරික 
 ා කුඩා යාත්රා නව නු ලෙයි. 

ධීවර මෙෝට්ටු නිෂ්පාදන 
 ා අළුත්වැඩියා 
මධයස්ථාන 

- 

ඉදිකිරීම් සහි  සත්ත්ව/ 
වගා මගාවිමපාළවල් 

යම් භූමියක් තුළ ඉදිකරන ලද මගාඩනැගිලි තුල ම ෝ ඉන් පරිොහිරව මිනිස් පරිමභෝජනය 
සඳ ා මභෝග වගා කිරීම ම ෝ සතුන් ඇති කිරීම සඳ ා භාවි ා කරනු ලෙන ස්ථාන 

අයිස් ගෙඩා  ධීවර කටයුතුහි  විවිධ අවශය ා සද ා අයිස් ගෙඩා කිරීමට භාවි ා කරනු ලෙන 
මගාඩනැගිලි  

මාදැල්  වරාය 

මාදැල්  වරාය යන්මනන් මුහුදු මවරළට යාෙදව මාදැල්  මගින් මසුන් ඇල්ලීමම් කටයුතු 
සද ා මයෝගයයයි  ධීවරයන් විසින්  දුන්වනු ලැෙ ශ්රී ලංකා මේශීය මුහුද ඇතුළ  නියම 
කර ලේදාවූ  ප්රමේශයක් වන අ ර එවැනි නියම කර දක්වනු ලෙන ප්රමේශය  තුළ  වූ මාදැල් 
පාඩු එකක් ම ෝ වැඩි ගණනක් අද ස් මේ. 

මලල්ලම 
මලල්ලම යන්මනන් මසුන් මවන්මේසි කිරීම,විකිණීම මගාඩ ෙෑම  ා එකතු කිරීම සද ා ජල 
තිරමයහි ආසන්නමේ  පිහිටා ඇති  ස්ිර මගාඩනැගිලි සහි   භූමියකි. 
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 ඇමුණුම 25:  කලාප සංගුණකය ගණනය කිරීම  

කලාෙ සංගුණකය ගණනය කිරීගේ ක්රියාවලිය  

 
 
 
 
 
 

1. සැලැස්මට අනුව නාගරික ප්රමේශ වල මන්වාසික භාවි යන් 10% ක් අඩු වීම  
2. වර් මානමේ ඉඩම් පරි රණ රටා පරිවර් නය වන ආකාරය  
3. පාරිසරික සංමේදී ාවයන් ආරක්ෂා කළයුතු ප්රමේශයන්  ඳුනා ගැනීම. 
4. අනාග මේදී වාණිජ, සංචාරක, ආය නික  ා කර්මාන්  යන ඉඩම් පරි රණයන් වල සිරස්  ා තිරස් 

වශමයන් වර්ධනය වීම  මවනස්වන ආකාරය ගණනය කිරීම. 
5. සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපයන්, වාණිජ ප්රවර්ධන කලාපයන් ආදී වශමයන් ප්රවර්ධන කලාපයන් අනුව අනාග  

ඉඩම් පරි රණය මවනස්වන ආකාරය ගණනය කිරීම.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

වර් මාන ඉඩම් පරි රණය මවනස් වීම  ා එය මකාපමණ ප්රමාණයක් සංවර්ධනය වී ඇත්දැයි ගණනය කිරීම 

 
සංවර්ධන සැලසුමම් මයෝජි  ඉලක්ක  ා අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳ ා අනාග මේදී ඉඩම් පරි රණ ක්රියාකාරකම් මවනස්වන 

ආකාරය උපායශීලී උපකල්පන  ා නිර්ණායක මඟින් ගණනය කිරීම. 

 

ඉ   නිර්ණායක  ා උපකල්පන අනුව එක් එක් ඝනත්ව කලාපයන්හි පවතින ඉඩම් පරි රණ කටයුතු සඳ ා අවශය  ප්රතිශ යන් 
මවන් කිරීම. 

 

අනාග  සංවර්ධනය කළ  ැකි ඉඩම්  ඳුනා ගැනීම (මන්වාසික,සංචාරක,වාණිජ,ආය නික) 

 

එක් පුේගලමයක් භාවි ා කරන අවකාශය අනුව එම ඝනත්ව කලාපයන්හි ඉඩම් පරි රණ රටාව අනුව සැරිසරණ ජනග නය ගණනය 
කිරම (සාහි ය මුලාශ්රය ) 

Engineering Tool Box , (2001).(online) Available at, https://www.engineering tool box.com 
Per Capita Activity Space Standards for City of London 

 

 සංසරණ ජනග නය ගණනය කිරීම (එක් එක් ඉඩම් පරි රණ කටයුතු සඳ ා 2030 වන විට සංසරණ ජනග නය මකාපමණ මේද 
යන්න ගණනය කිරීම) 

 

                              මන්වාසික ජනග නය එක් එක් ඝනත්ව කලාපවල් 2030 වනවිට මකාපමණ මේදැයි ගණනය කිරීම. 
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මමමස් ඒ ඒ කලාප වල මයෝජි  ඝනත්වය අනුව කලාප සංගුණකය මසවීම ඉ   ක්රියාවලිය ඔස්මස්  සංකීර්ණ පියවර 5 ක් යටමත්  
සිදු කරනු ලැබීය.  

1. කලාප අනුව වර් මාන මන්වාසික ජනග නය  ා 2030 වසර සඳ ා පුමරෝකථනය කරන ලද ජනග නය  දුනාගැනීම. 
2. වර් මානමේ  ා 2030 වසර වන විට මීගමුව  ම  නගර සභා ෙල ප්රමේශය තුළ ධදනික සංසරණ ජනග නය  දුනා 

ගැනීම. 
3. මයෝජි  සංකල්පි  සැලැස්ම අනුව එක් එක් කලාප සඳ ා මයෝජි  භාවි යන් වල අමේක්ශි  ප්රමාණය ගණනය කිරීම  
4. 2030 වසර සද ා කලාප අනුව මයෝජි  මන්වාසික  ා සංක්රමණික ජනග නය සඳ ා භාවි යන් අනුව ඒක පුේගල 

අවකාශය යන සම්ම  අගයන් පදනම් කරමගන එක් එක් පරි රණයන් සඳ ා අවශය අවශය අවකාශය ගණනය 
කිරීම.  

5. ඉ   පියවර යටමත් ගණනය කරන ලද 2030 වසර සඳ ා අවශය අවසර ලො දිය ැකි අවකාශය  ා හිස් ඉඩම්ද 
ඇතුළුව සංවර්ධනය කල  ැකි ඉඩම් ප්රමාණය සලකා ෙලමින් ඒ ඒ කලාප වලට අදාල කලාප සංගුණකය ගණනය 
කිරීම. එම පියවරයන් ප   සද න් ආකාරයට විස් ර කරනු ලැමබ්. 
 

කලාප අනුව වර් මාන මන්වාසික ජනග නය  ා 2030 වසර සඳ ා පුමරෝකථනය කරන ලද ජනග නය  දුනාගැනීම. 
2011 වසර ජන සංඛයා මල්ඛන වාර් ා ම  පදනම්ව පවතින -(0.2)% ක් වන ස්වභාවික වර්ධන මේගය සැලකිල්ලට ගනිමින් 
ග්රාම නිලධාරි වසම්  ා මයෝජි  කලාප අනුව 2017 වසමර් සිටින  මන්වාසික ජනග නය  දුනාගනු ලැබිය. 2017 වසර වන විට 
141807 ක මන්වාසික ජනග නය, පවතින සංවර්ධන විභව ාවයන්  ා ජාතික මභෞතික සැලැස්ම 2050 මගින් මපන්වා මදන 
මීගමූව නගරය නැමගනහිර ෙටහිර තිරය තුළ  පිහිටා  තිබීම මේතුමකාටමගන එහි 20 - 25% ක  ජනග න වර්ධන මේගයක්  
මපන්නුම් කරන අ ර 2030 පමණ  වනවිට 177105 ජනග නයක් වර්ධනය මේ.  

 
මමමස් උපකල්පි  177105 ක් වන ජනග න සංවර්ධන පීඩන දර්ශකය, සංවර්ධන විභව ා දර්ශකය  ා සංමේදි ා දර්ශකය යන 
විශ්මල්ෂණයන් මමන්ම 2030 වසර සඳ ා වූ සංකල්පි  සැලැස්ම පාදක කර කරනු ලැබූ කලාප වලට එම කලාපමේ ග්රාම නිලධාරි 
මකාට්ඨාස වල පවතින උපරිම, මධයස්ථ  ා ස්වභාවික ජනග න වර්ධන මේගයන් ම  පදනම්ව මයෝජි  කලාප වලට මෙදා රිනු 
ලැබිය. 
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උෙකේෙන 
I. අඩු ඝණත්ව නීල  රි  සංචාරක කලාපය තුල අඩු ඝණත්වයකින් යුත් සංචාරක කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා 

ප්රමේශමේ ස්වභාවික ජනග ණ වර්ධන මේගමයන් ප ළ ජනග ණ වර්ධන මේගය වන 0.01 % කින් ජනග ණය 

වර්ධනය විම. 

II. අධි ඝණත්ව සංචාරක ප්රවර්ධන කලාපය  තුල  ඉ ළ ඝණත්වයකින් යුත් සංචාරක කර්මාන් ය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා 

ප්රමේශමේ ස්වභාවික ජනග ණ වර්ධන මේගමයන් ඉ ළ ජනග ණ වර්ධන මේගය වන 0.2%කින් ජනග ණය 

වර්ධනය විම. 

III. අධි ඝණත්ව විමශ්ෂ වාණිජ කලාපය  තුල  ඉ ළ ඝණත්වයකින් යුත් වාණිජ භාවි යන් ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා  

වර්ධනය විම. 

IV. අඩු ඝණත්වමයන් යුතු උරුමයන් සහි  සංචාරක කලාපය තුල  අඩු ඝණත්වයකින් යුත් උරුමයන් සහි  සංචාරක 

කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා -7.0745 %ක ඍණ   ස්වභාවික ජනග ණ වර්ධන මේගමයන් ජනග ණය වර්ධනය 

විම. 

V. අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු නීල සංචාරක කලාපය  තුල  අර්ධ ඝණත්වයකින් යුත් නීල සංචාරක කටයුතු  ා මන්වාසික 

කටයුතු ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා -7.0745 %ක ඍණ ස්වභාවික ජනග ණ වර්ධන මේගමයන් ජනග ණය වර්ධනය 

විම 

VI. අධි ඝණත්ව ධීවර මන්වාසික කලාපය තුල  මන්වාසික කලාපය තුළ  දැනට පවත්නා ධීවර මන්වාසික කටයුතු එමලසින්ම   

පවත්වා ගැනිම  සද ා -(1.09)% ක ඍණ ස්වභාවික ජනග ණ වර්ධන මේගමයන්  ජනග ණය වර්ධනය වීම.   

VII. අඩු ඝණත්වමයන් යුතු පාරිසරික සංරක්ෂණ කලාපය තුල  නීල  රි  පරිසරයන් සංරක්ෂණ කර ගැනීම සද ා 

ජනග ණය - (0.3) ක  ඍණ ස්වභාවික ජනග ණ වර්ධන මේගමයන්   වර්ධනය වීම.   

VIII. අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු මන්වාසික කලාපය  තුල  අර්ධ ඝණත්වයකින් යුත් නීල සංචාරක කටයුතු  ා මන්වාසික කටයුතු 

ප්රවර්ධනය කිරීම සඳ ා -1.02%ක ඍණ ස්වභාවික ජනග ණ වර්ධන මේගමයන් ජනග ණය වර්ධනය විම. 

IX. අර්ධ ඝණත්වමයන් යුතු මන්වාසික කලාපය  තුල  අර්ධ ඝණත්වයකින් යුත් මගවතු සහි  මන්වාසික කටයුතු ප්රවර්ධනය 

කිරීම සඳ ා 1.02%ක ස්වභාවික ජනග ණ වර්ධන මේගමයන් ජනග ණය වර්ධනය විම. 
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මමම උපකල්පනයන් ම  පදනම්ව 2030 වසර සඳ ා වූ කලාප අනුව ජනග නය ප   පරිදි මෙදා දැක්විය  ැකිය .  

කලාපය ග්රා. නි. මකා ජනග නය 
2001 

එකතු
ව 

2011 

වර්ධන 
මේගය 

ජනග නය 
2021 

එකතු
ව 

2021 

අමේක්ෂි  
වර්ධන 
මේගය 

ජනග නය 
2030 

එකතු
ව 

203
0 අඩු 

ඝණත්ව 
නීල  රි  
සංචාරක 

කමල්තුර 4219 440
8 

0.004 4842 1623
6 
 

0.004 5320 1783
6 පල්ලන්මස්න ද. 3044 3895 0.024 4279 4701 

පල්ලන්මස්න උ. 2729 3711 0.03 4077 4479 
මකාච්චිකමේ 3067 2765 -0.01 3038 3337 

අධි 
ඝණත්ව 
සංචාරක 
ප්රවර්ධන 

පලගතුමර් 5228 5072 -0.003 5572  
3125

1 
 
 
 
 
  

0.002 6121 3433
1 ඒතුකාල 3575 3513 -0.0017 3859 4240 

කුඩා පාඩුව 3126 2939 -0.0061 3229 3547 
කුඩා පාඩුව උ. 4194 3970 -0.0054 4361 4791 
වැල්ල වීදිය 4944 3910 -0.0234 4295 4719 
කුඩාපාඩුව ද. 3970 3342 -0.0172 3671 4033 
වැල්ල වීදිය 
නැමගනහිර 

3217 2996 -0.0071 3291 3616 
වැල්ල වීදිය ද. 3573 2705 -0.0278 2972 3265 

අධි 
ඝණත්ව 
විමශ්ෂ 
වාණිජ 

දළුවමකාටුව 4564 486
0 

0.0062 5339  
 
 

5241
3 
 
 
 
 
  

0.009 5865 5757
9 දළුවමකාටුව නැ. 4763 5457 0.0136 5995 6586 

කට්ටුව 3679 4874 0.02812 5354 5882 
දළුප  නැ. 6028 6596 0.0090 7246 7960 
දළුප  3363 3596 0.0066 3950 4340 
හුණුපිටිය 5883 602

6 
0.00240 6620 7272 

මපරියමුල්ල 3453 3110 -0.0104 3417 3753 
උදයර්ම ාේපුව 5022 3110 -0.04792 4402 4836 

උදයර්ම ාේපුව ද. 2785 2457 -0.01253 2699 2965 

 ලාදුව 6871 6727 -0.002 7390 8118 
අඩු 
ඝණත්ව
මයන් යුතු 
උරුමයන් 
සහි  
සංචාරක 

මුන්නක්කමර්  උ. 4155 2048 -0.07 3121 3121 0.001 3429 3429 

අ̀ර්ධ 
ඝණත්ව
මයන් යුතු 
නීල 
සංචාරක 

දුව 3198 2926 -0.008 3214  
2603

6 
 
 
 
 
 
  

0.009 3531 2860
2 පිටිපන උ. 2749 2972 0.007 3265 3587 

මැද පිටිපන 2025 246
0 

0.019 2702 2969 
පිටිපන දෙ 2902 3215 0.01 3532 3880 
පිටිපන දනැ 2486 2620 0.005 2878 3162 

 ලාමේන 3635 3703 0.001 4068 4469 
දුංගල්පිටිය 2045 2035 -0.0004 2236 2456 
මසත් ේපාඩුව 1904 1874 -0.001 2059 2262 
කැපුන්මගාඩ 1965 1895 -0.0036 2082 2287 

අධි 
ඝණත්ව 
ධීවර 
මන්වාසික 

මුන්නක්කමර් 3366 3018 -0.01 3315 5565  0.003 3642 6114 
මුන්නක්කමර් නැ. 2238 2841 0.023 2250 2472 

අඩු 
ඝණත්ව
මයන් යුතු 
පාරිසරික 
සංරක්ෂණ 
කලාපය 

සිරිවර්ධන මපමදස 3253 3493 0.007 3837 3837 -0.007 4216 
 

4216 
 

අර්ධ 
ඝණත්ව
මයන් යුතු 
මන්වාසික 
කලාපය 

අගුරුකාරමුල්ල 4458 3615 -0.020 3971 1475
6 

0.009 4363 1888
5 
 

මොලවලාන 6139 5442 -0.012 5978 1719
0 
  

6568 
කුරණ නැ. 2623 2614 -0.0003 2872 3155 
කුරණ ෙ. 4113 3977 -0.003 4369 4800 
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ඇමුණුම 26 මීගමුව ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ  දැනට පවතින  මපාදු එළිම න්  විමනෝද කටයුතු ප සුකම් සපුරා ග   ැකි ස්ථාන   

 විවිධ ගණමේ උදයාන ස  ක්රීඩාංගන ඉඩම් ප්රමාණය 
(ම ක්ටයාර්) 

 

දැනට පවතින භාවි  / භාවි යන් 

 

ග්රාම නිලධාරී වසම 

 පවතින ඉ ා  කුඩා උදයාන (EPP) 
1 EPP1 0.1 මු න්දිරම් ක්රීඩාංගනය මුට්ටක්කමරයි උතුර 
2 EPP2 0.2 වැරල්ලවත්  ක්රීඩාංගනය දූව  
3 EPP3 0.1 මවාලිමෙෝල් ක්රීඩාංගනය හුණුපිටිය 
4 EPP4 0.2 මකාන්මනන්ටල් නිවාස ක්රීඩාංගනය කුඩාපාඩුව දකුණ 
5 EPP5 0.05 මවාලිමෙෝල් ක්රීඩාංගනය සිරිවර්ධන මපමදස 
6 EPP6 0.04 මවාලිමෙෝල් ක්රීඩාංගනය කට්ටුව 
7 EPP7 0.03 මවාලිමෙෝල් ක්රීඩාංගනය මුට්ටක්කමරයි උතුර 
 අනු එකතුව 0.7  

 පවතින කුඩා උදයාන(EMP) 
8 EMP1 0.5 T.C. ක්රීඩාංගනය මකාච්චිකමේ  
9 EMP2 0.4 මාර්ක් ක්රීඩාංගනය කුඩාපාඩුව  
10 EMP3 0.3 මාන්කුලිය  ක්රීඩාංගනය මුට්ටක්කමරයි 
11 EMP4 0.3 සින්දර්ති  ක්රීඩාංගනය දූව  
12 EMP5 0.7 පිටිපන මුලික ක්රීඩාංගනය පිටිපන දකුණ - ෙටහිර  
13 EMP6 0.5 දුන්ගල්පිටිය ක්රීඩාංගනය දුන්ගල්පිටිය  
14 EMP7 0.7 කැපුන්මගාඩ මපාදු ක්රීඩාංගනය කැපුන්මගාඩ  
15 EMP8 0.6 ශාන්  ආනා   ක්රීඩාංගනය දළුවමකාටුව නැමගනහිර  
16 EMP9 0.5 පරාක්රම ළමා උදයානය  මෙෝලවලාන , කුරණ 

නැමගනහිර  ස  ෙටහිර  17 EMP10 0.3 මල්මන්  ක්රීඩාංගනය උදයාර්ම ෝේපුව  
18 EMP11 0.2 ස්ටාර් ක්රසන්ට් ළමා උදයානය   කට්ටුව  
19 EMP12 0.4 මීක්වත්   ක්රීඩාංගනය දළුමපා  නැමගනහිර  
20 EMP13 0.3  ලාදූව  ක්රීඩාංගනය  ලාදූව  
21 EMP14 0.3 මුට්ටකමරයි උතුර ක්රීඩාංගනය මුට්ටකමරයි උතුර 
 අනු එකතුව  06  

පවතින ප්රාමේශීය උදයාන(ELP) 
22.  ELP1 1.5 සරත් ගුණවර්ධන මපාදු ක්රීඩාංගනය දුන්ගල්පිටිය  

23.  ELP2 1.7 මකාටුව ක්රීඩාංගනය මුට්ටකමරයි උතුර  
24.  ELP3 2.8 රාජපක්ෂ උදයානය  උදයාර්ම ෝේපුව  
25.  ELP4 1.7 මම්ජර් රාේ ප්රනාන්දු ගෘ ස්ථ 

ක්රීඩාංගනය 
කුරණ නැමගනහිර  

26.  ELP5 1.1 මීගමුව මටනිස් ක්ලබ්  ක්රීඩාංගනය මුට්ටකමරයි උතුර 
27.  ELP6 1.2 දළුමපා  ක්රීඩාංගනය 1 දළුමපා  නැමගනහිර  
28.  ELP7 1.4 දළුමපා  ක්රීඩාංගනය 2 දළුමපා  නැමගනහිර 
 අනු එකතුව 11.4  

පවතින ප්රජා උදයාන (ECP) 
29. ECP1 5.1 කමඩාල්කැමල්  ක්රිකට් ක්රීඩාංගනය  ලාදූව  
30. ECP2 3.1 කමඩාල්කැමල්  පාපන්දු ක්රීඩාංගනය  ලාදූව 
 අනු එකතුව 8.2  
31. EBP1 3.2 බ්රේන්ස් මවරල උදයානය  ඒත්තුකල , කුඩාපාඩුව 

උතුර   අනු එකතුව 3.2   
මුළු  එකතුව 29.5 

 

මුලාශ්රය : පාරිසරික  ා  භූ දර්ශන අංශය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  2021  
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ඇමුණුම 27  මයෝජි  මපාදු එළිම න්  විමනෝද කටයුතු ප සුකම් සපුරා ග   ැකි ස්ථාන 2021-2030 
  
අංකය උදයාන ස  ක්රීඩාංගන වර්ගය ඉඩම් 

ප්රමාණය 
(ම ක්ටයාර්) 

දැනට පවතින භාවි  / 
භාවි යන් 

මයෝජි  
භාවි යන් 

ග්රාම නිලධාරී වසම 

මයෝජි  කුඩා උදයාන  (PMP) 
 

 
 
 
 

1. PMP1 0.7 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි 

කුඩා 
උදයාන 

පල්ලන්මස්න උූර 

2. PMP2 0.6 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි පලඟතුමර් 

3. PMP3 0.8 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි පලඟතුමර් 

4. PMP4 0.8 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි කැපුන්මගාඩ  

5. PMP5 0.6 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි  ලාමේන 
6. PMP6 0.4 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි මපරියමුල්ල 

 අනු එකතුව 3.9  
මයෝජි  ප්රාමේශීය  උදයාන (PLP) 

7. PLP1 1.2 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි 

නාගරික 
උදයාන 

පල්ලන්මස්න දකුණ 
8. PLP2 1.1 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි දළුවමකාටුව 

නැමගනහිර  9. PLP3 2.7 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි කට්ටුව  
10. PLP4 2.1 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි දළුවමකාටුව 
11. PLP5 1.5 විවෘ  ප්රමේශ  ා හිස් භූමි මෙෝලවලාන 
 අනු එකතුව 8.6  

මයෝජි  මවරළ උදයාන (PBP) 

12. PBP1 4.0 මවරළ 

මවරළ 
උදයාන 

කම්මල්තුර 
13. PBP2 18.0 මවරළ ඒත්තුකාල , කුඩාපාඩුව 

උතුර 14. PBP3 4.0 මවරළ මුට්ටකමරයි උතුර 

15. PBP4 2.0 මවරළ දූව 
16. PBP5 5.5 මවරළ කැපුන්මගාඩ 
 අනු එකතුව 33.5  

මයෝජි  මර්ඛීය උදයාන (PLi.P) 
17. PLi.P1 30.0 මීගමුව කලපු රක්ෂි ය 

(10m) 
මර්ඛීය 
උදයාන 

කුරණ ෙටහිර, 
මෙෝලවලාන , 
 ල්ලන්දූව,  
මුන්නක්කමරයි, දූව, 
පිටිපන,  ලාමේන,   
දුන්ගල්පිටිය 

18. PLi.P2 18.0 ම  ඔය  රක්ෂි ය (60m) මර්ඛීය 
උදයාන 

කම්මල්තුර , 
පල්ලන්මස්න උතුර 

19. PLi.P3 14.0  ැමිල්ටන්ඇල  රක්ෂි ය  
(6m) 

මර්ඛීය 
උදයාන 

 

 අනු එකතුව 62.0  
මුළු එකතුව 108.0  

 

මුලාශ්රය : පාරිසරික  ා  භූ දර්ශන අංශය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය  2021  
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ඇමුණුම 28 මීගමුව ම ා නගර සභා ෙල ප්රමේශමේ ආපදා වාර් ා  

ආපදාව  දිනය  ස්ථානය  ආපදාවට ලක්වූ 
ජනග නය  

ආපදාවට ලක්වූ 
පවුල් සංඛයාව  

සුනාමි  2004.12.26 - 13350           3650 
 
 
 
  
ගංවතුර  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2008.03.14 

 අඟුරුකාරමුල්ල (GN) 400 80 
 දළුවමකාටුව  (GN),  දළුවමකාටුව  ෙටහිර  
(GN) 

1300 260 
කට්ටුව (GN) 500 100 
 පලඟතුමර් (GN) 300 60 
 සිරිවර්ධන මපමදස (GN) 190 38 
 හුණුපිටිය  (GN) 900 180 
 කම්මල්තුමර්  (GN) 155 31 
 කුරණ (GN) 300 60 
මෙෝලවලාන  (GN) 100 20 
 කුඩාපාඩුව (GN) 100 20 
 මකාච්චිකමේ (GN) 125 25 

 
 
2008.10.21 

 අඟුරුකාරමුල්ල (GN) 340 85 
 හුණුපිටිය  (GN) 257 51 
කට්ටුව (GN) 429 105 
 දළුමපා  (GN) 624 160 

 
 
 
2008.10.25 
 
 
 
 
 
2008.10.25 
 

පලඟතුමර් (GN) 180 40 
පිටිපන උතුර (GN) 130 40 
 දූව (GN) 52 13 
පිටිපන මධයම  (GN) 100 30 
  ලාමේන (GN) 70 23 
 කැපුන්මගාඩ  (GN) 12 3 
 මකාච්චිකමේ (GN) 190 50 
 පල්ලන්මස්න දකුණ (GN) 40 14 
ඒත්තුකාල (GN) 185 42 
දළුවමකාටුව (GN) 172 37 
 පල්ලන්මස්න උතුර  (GN) 110 23 
දළුවමකාටුව නැමගනහිර  (GN) 350 80 

2010.05.16 - 17580 4212 
2015.11.16 - 440 101 
2016.05.16 - 3124 682 
2018.11.28 - 290 65 

 
 ද සුළං  
 

2013.06.08 - 52 17 
2013.06.12 - 21 4 
2016.02.25 - 250 55 
2018.08.15 - 22 5 
2018.12.24 - 211 51 

 

 

 

 

මුලාශ්රය http://www.desinventar.lk:8081/DesInventar/results.jsp 

 

http://www.desinventar.lk:8081/DesInventar/results.jsp


 

295 
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ඇමුණුම  29 - මීගමුව ම නගර  සභා  ෙල ප්රමේශමේ සංරක්ෂි  ප්රමේශ  - මීගමුව කලපුව  
 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය-2021 
 
ඇමුණුම  30 - මීගමුව ම නගර  සභා  ෙල ප්රමේශමේ සංරක්ෂි  ප්රමේශ  -  ැමිල්ටන් ඇල  
 

 

 

 

 

 

 

 
මූලාශ්රය - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය-2021 
 
ඇමුණුම  31 - මීගමුව ම නගර  සභා  ෙල ප්රමේශමේ සංරක්ෂි  ප්රමේශ  - මමෝරවල මවරල  
 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය - https://travelwithlovesl.wordpress.com/2018/10/10/morawala-beach-negombo-sri-lanka/ 
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අර්ථ කථනයන්ව  
Threshold 

කිසියම් ප්රතික්රියාවක්, ප්රපංචයක්, ප්රතිඵලයක් ම ෝ  ත්වයක් ඇතිවිය  ැකි ම ෝ ප්රකාශි    ත්වයක් සඳ ා ඉක්මවිය යුතු  
උපරිම විශාලත්වය ම ෝ ප්රමාණය 

මූලාශ්රය  : ඔක්ස්ත්ර්්  ඉංග්රීසි   ශබ්ද්යවකෝෂය 

Beach Promenade 

සාමානයමයන්  ගඟක් අසල  මුහුදක්  ම ෝ විශාල ජල මුලාශ්රය  ආසන්නව දිගු, විවෘ ,  ැනි ලා  මට්ටමම් පිහිටි ප්රමේශයකි. 
මොම ෝවිට මිනිසුන් ඇවිදීම, ෙයිසිකල් පැදීම වැනි කටයුතු සඳ ා මයාදා ගැමන් 
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ගකටි ගයදුේ 
 

 
වකටි වයදුම් 

 
නම 

නා.සං.අධි. − නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
මා.සං.අධි. − මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
මීගමුව ම.න.ස − මීගමුව ම නගර සභාව 
මීගමුව ප්රාමල් කා − මීගමුව ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාලය 
ශ්රී ලංකා සංචාරක.සං. අධි. − ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය 
මවරළ සං. මදපා. − මවරළ සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 
ධීවර  ා ජලජ සම්. සං. මදපා. − ධීවර  ා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන මදපාර් මම්න්තුව 
ශ්රී ලංකා වරාය අධි. − ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
ජාතික ජල සම්. මං.   − ජාතික ජල සම්පාදන  ා ජලාපවා න මංඩලය   
වන සංරක්ෂණ මදපා. − වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 
පුරා  විදයා   මදපා. − පුරා  විදයා   මදපාර් මම්න්තුව 
කලපු සං. අධි.  − කලපු සංවර්ධන අධිකාරිය 
ශ්රී ලං.දුම්රිය මදපා. − ශ්රී ලංකා දුම්රිය මදපාර් මම්න්තුව 
ශ්රී.ලං.ඉ.මගා. ා.සං. සං. − ශ්රී ලංකා ඉඩම් මගාඩකිරීමම්  ා සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 
ජාතික ජලජ සම්. ආ. − ජාතික ජලජ සම්පත් ආය නය  
වාරි මාර්ග  මදපා. − වාරි මාර්ග  මදපාර් මම්න්තුව 
වන ජීවී සං. මදපා. − වන ජීවී සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 
ම.න.ස − ම  නගර සභාව 
ෙන්ධනාගාර  මදපා.  − ෙන්ධනාගාර  මදපාර් මම්න්තුව 
ප්රා.ස. − ප්රාමේශීය සභාව 
ග්රා. නි. − ග්රාම නිලධාරී 
ශ්රී ලංකා වි. ෙල මං. − ශ්රී ලංකා විදුලි ෙල මංඩලය 
රාජය මනාවන සං. − රාජය මනාවන සංවිධාන 

පුරා විදයා මදපා. − පුරා  විදයා මදපාර් මම්න්තුව 
ප්රා.මල්. කාර්යාලය − ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාලය 
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උෙගේඛනය 02 

 

01. ශ්රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමම් සංස්ථාව 

02. වාරිමාර්ග මදපාර් මම්න්තුව  

03. මධයම පරිසර අධිකාරිය 

04. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

05. මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ සම්පත් සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 

06. මීගමුව ම  නඟර සභාව   

07. වන සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 

08. වනජීවී සංරක්ෂණ මදපාර් මම්න්තුව 

09. ජාතික මගාඩනැගිලි පර්මේෂණ ආය නය 

10.  මගාවිජන සංවර්ධන  මදපාර් මම්න්තුව 

11. පුරාවිදයා මදපාර් මම්න්තුව 

12. සමුීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය 

13. ජාතික ජලජ සම්පත් පර්මේෂණ  ා සංවර්ධන අධිකාරිය 

14. භූ විදයා  ා ප ල් කැණීම් කාර්යාංශය  

15. ෙස්නාහිර පළාත් සභාව  

16. ජල සම්පත් මණඩලය  

17. ජල ජීවී සංවර්ධන අධිකාරිය  

18. ශ්රී ලංකා විදුලිෙල මණඩලය  

19. ශ්රී ලංකා මගාඩනැගිලි මදපාර් මම්න්තුව  

20. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

21.  ධීවර  ා ජලජ සම්පත් මදපාර් මම්න්තුව  

22. නාවික  මුදාව  

23. ගම්ප  දිස්ික් මල්කම් කාර්යාලය  ස  මීගමුව ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාලය 
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ෙරිශීලිත් ග්රන්වථ  
 

▪ මීගමුව නගර සංවර්ධන සැලැස්ම - 2025 - නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

▪ මවරළ සංරක්ෂණ  ා මවරළ  සම්පත් කලමනාකරණ මදපාර් මම්න්තුව - 2018 

මවරළ  කලමනාකරණ සැලැස්ම. 

• මීගමුව ප්රාමේශීය මල්කම් කාර්යාලය - 2017 - මීගමුව සම්පත් පැතිකඩ 

▪ Worpole,K.(2007)The social value of public spaces.JosephRowntre .Foundation,York 

▪ UNEP, (2011) Green Jobs towards a green economy, pathways to sustainable development and 

poverty eradication. Kenya. 

▪ UNEP, (2013) Measuring Progress towards an inclusive green economy. Kenya. 

▪ Merk,O.(2012) Financing Green Urban Infrastructure. Paris. 

▪ Dunn,A.D. (2010) Sitting Green intra legal and policy solution to alleviate urban poverty and 

promote a  healthy communities. Boston College. 

▪ Kemperman, A., Timmermans,H.(2014)  Green spaces in the living  environment and social 

contacts of the aging population, Landscape and Urban Planning. 

▪ Worpole, K. (2007) The social value of public spaces. Joseph Rowntree Foundation,York 

▪ Taylor, P. D. (2006) LandscapeConnectivity, Cambridge 

▪ Baudry, J., Merriam,G.(1998) Connectivity and Connectedness, Functional versus structural patterns 

in landscapes connectivity. 

▪ Auttred, A.G. (2015) The spatial and temporal components of functional connectivity in 

fragmented landscapes. 

▪ Department of Environment, Land, Water and Planning (2017) Planning a Green-Blue City, 

Australia. 

▪ Hans, G., Suzanne, v., Femke, S., Peter, B.,Reinder, B., Daniëlle, V.,Dinther.,Gertjan G., Martin, G., 

Cor,J., Merijn,J.,Sien, K.,Harry,M.,Leonard,M.P.,Vera,R.,Annemieke,S.,Peter,V.,Barry,D.V.,Ernie,W.(2016) 

Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living.TO federate. 

▪ Bench marks for the SMART Cities
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