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ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031  
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ියුා ිික් ඇිිි.

්ාා රකාශය නාගික ංංව්ධන අිකාිය ිි් රකාශයට ප් ්ක්්. ්ාා රකාශය, ං්ූ්ණ්ය්ා ්�් ්කාටං් ්ාා අිකාි්� ූ්ව අුාැියි් ්ංාරව 
රිරකාශනය ිීා, ිිීා, ්�ාා �ැීා, ිිං අවංරයි් ්ංාරව ිටප් ිීා ්�් නීන ංා්ෂික රා �ර�ා ංැිගං ිීා, ්�ාා�ැීා ්�් ්වළා 
අරුණ් ංඳ�ා ්යාාා ගැීා ිු ්නාකළ ුුය.

රාාශය
නාගික ංංව්ධන අිකාිය - ී ංංකාව
6 වන 7 වන  �ා 9 වන ා�ං, ්ං්ිිපාය අියර I,
�්ංරු්ං,  ී ංංකාව.

්ව් අඩිය - www.uda.gov.lk 
ිා�් ංැපෑං - info@uda.gov.lk 
ුරකථන අංක - + 94112 873 637
රකාශනය 2022 ූි
 

්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031, I  වන ්කාටං, II වන ්කාටං ං�  III ්කාටං වශ්ය් රධාන ්කාට් ුනි් ංා්ිං ්�. පළුවන ්කාටං ංා්ිං 
ව්්් ංංව්ධන ංැංැ්්් පුිා, ූ ික අධ�යන, ංැංැ්්් අවශ�ංාවය, ංැංු් රාුව, ශ.ු.අ.ං. (SWOT) ි ්්්ෂණය ං� ංැංැ්ාය. ් ාවන ් කාටං 2022–
2031 කාං පි්්�ාය ංඳ�ා ංැංු් ීාාවට අාාං ංැංු් ං� ංංව්ධන ියාංා වි් ංා්ිං ්�. III ්කාටං  කංාප ීාා ාාි් ඛ්ඩාංක ං�  
ියු ඇුු් වි් ංා්ිං ්�.

්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031 ංක් කර ඇ්්් නාගික ංංව්ධන අිකාි්� �්නාිර පළා් අංශ්� රධාන කා්යාංය ිිි.

අී්ෂණය 

්්ජ් ්ජනරා් ි. උාය නානාය්කාර - ංාාපි, නා.ංං.අ., නගර ි්ාාණ ි්ී එ්.ී.්්.රණීර - අධ�්ෂ ජනරා් - නා.ංං.අ., නගර ි්ාාණ ි්ී  
එ්.ඒ.ායාන්ා- අි්්ක අධ�්ෂ ජනරා්- නා.ංං.අ, නගර ි්ාාණ ි්ී එ්.ී. රණුංග- ි්ය්ජ� අධ�්ෂ ජනරා් (ංැංු්) - නා.ංං.අ., ීිඥ ී . 
ජයව්ධන - උප්ේශක (ීි) - නා.ංං.අ., නගර ි්ාාණ ි්ී ියාි නවර්න - අධ�්ෂ(උපායාා්ික ංැංු්) නා.ංං.අ., එ්. ඒ.එ්.එ්. ි්ංංක ා�ංා - 
අධ�්ෂ (�්නාිර පළා්) - නා.ංං.අ., ී.්්.ඊ. කුප�න - අධ�්ෂ (පිංර �ා ුා්ශන අංශය) නා.ංං.අ. ං� ඩ්.ී.ී. ි්�ිං� - ි්ය්ජ� අධ�්ෂ (පිංර 
�ා ුා්ශන අංශය)- නා.ංං.අ. 

ංැැු් ා්ාායා - නාගිා ංංව්ධන අිාාිය

නගර ි්ාාණ ි්ී, ුග් ්�ාිි ා�ංා, අධ�්ෂ (ඌව පළා්) - නා.ංං.අි., ුෂාි ිංානායක ා�්ිය, ි්ය්ජ� අධ�්ෂ - ංැංු්,  (�්නාිර පළා් 
අංශය) - නා.ංං.අි, ී.්්. එ් .ි.ංඳුව්, ි්ය්ජ� අධ�්ෂ,(්ේපං කළානාකරණ) - නා.ංං.අි., ්්.්්.ි.ි.ාුි, නගර ි්ාාණ ි්ී (�්නාිර පළා් 
අංශය) - නා.ංං.අි., චුිකා ිි�ාි, නගර ි්ාාණ ි්ී (�්නාිර පළා් අංශය) - නා.ංං.අි. ං� එ්.එ්. ී .ී. ංාර්ක්් (පිංර ංැංු් ි්ී)-පිංර 
�ා ුා්ශන අංශය- නා.ංං.අ

ං�ාය ා්ාාය් - නාගිා ංංව්ධන අිාාිය

උපායාා්ික ංැංු් අංශය - (අී්ෂණය, ියාානය ං� ගැං් ිීා)
පිංර �ා ු ා්ශන අංශය - (්පාු එිා�් ි්න්ා  කටුු ිි�ඳ අවකාිය ංැංැ්ා, ආපාා අවධානා අවා ිී්් ංැංැ්ා, 
ංංර්ෂණය, ංං්කෘික �ා උුා ංැංු් ංක් ිීා)
ු්ග්ීය ්ංාරුු පේධි  අංශය - (ු්ග්ීය ්ංාරුු ා්ං ංැපීා)
ප්්�ෂණ �ා ංංව්ධන අංශය - (නව ංා්ෂික රා �ු්වාීා ංඳ�ා ාැුව් ිී්් වැඩ ංට�් පැවැ්ීා)



III

රණාාය

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ංැකීා, නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� බ්නාිර පාා් අංශෝ� 
රධාන කා්ාාැෝ� ූික අී්ෂණා ාටෝ් ිු ිා. “ු්ිාු්ෝ� �ිත නගරා”- (ාාීා ු්දර්වා ුි් 
ි්වාට ිවර වන ෝදාරුව) ෝාා ංැැැ්ෝ� දැ්ාි. දැුා �ා නෝවෝ්පාදන �ර�ා ආ්ික, ංාාීා, ෝ�ෞික 
ංංව්ධනා අෝ�්ෂා කරන, �ිත ුවප�ු ෝ්වාික රෝ්ශා් ි්ාාණා ිීා ෝාා ංැැැ්ෝා් අෝ�්ෂා 
ෝකෝ්. ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 අිගු ජනාිපි ෝගෝාා�ා රාජප්ෂ ාැිුාාෝ� “රට �දන 
ෝංෞ�ාගයෝ� දැ්ා ” රිප්ි රකාශාට අුව ංක් කර ඇත.

ෝාිී 1982 අංක 04 දරණ පණත ාි් ංංෝශෝධනා කරන ැද 1978 අංක 41 දරණ නාගික ංංව්ධන අිකාි 
පනෝ් ිි ිධාන ාටෝ් ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ංඳ�ා අුාැිා ැබාීා ිු කර ැද නාගික 
ංංව්ධන �ා ිවාං ංංව්ධන ිෂා�ාර ගු අාාතය ාි්ද රජප්ෂ ාැිුා්ට අපෝ� ෝගෞරවීා ්ුිා 
ුදකර ිිු.

තවද ෝාා ිාාවිෝ�ී අවශය ාගෝප්ීා �ා ං�ාා ැබාු් නාගික ංංව්ධන, අපරව බැ�ැරීා �ා රජා 
පිරතා කටුු ිිබද ගු රාජය අාාතය ආාා්ා නාැක ෝගාඩෝ�වා ාැිුාා ං� නාගික ංංව්ධන �ා 
ිවාං අාාතයාංශෝ� ෝ�ක� ිිිා� ෝපෝ්රා ා�තා ෝවත ්ුිා ුදෝකාට ිිු.

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාෝ� ං�ාපි ං�ප් ජාිං� ා�තා ඇුු ා�ජන ිෝාෝිතා් ං� එා කා්ාාැෝ� 
ිැධාී්, ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ෝ�ක� �ා එා කා්ාාැෝ� ිාුා ිැධාී්ට් ෝාිී ංැැු� ක්ඩාාා �ා 
නාගික ංංව්ධන අිකාිා ෝවුෝව් ්ුිා රකාශ කරු.

ිෝ්ෂෝා් ෝාා ංැැැ්ා ංක් ිීා ංඳ�ා �ෛ ධ්ාා �ා ාගෝප්ීා ැබාු් නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� 
ගු ං�ාපි ෝ�ජ් ෝජනරා� ි. උදා නානාා්කාර ා�තාට, අධය්ෂ ෝජනරා�, නගර ි්ාාණ ි�ී එ්.ී.
ෝ්.රණීර ා�තාට , අිෝ්ක අධය්ෂ ජනරා�, නගර ි්ාාණ ි�ී එ්.ඒ.දාාන්ද ා�තාට, ිෝාෝජය අධය්ෂ 
ජනරා�(ංැැු�), නගර ි්ාාණ ි�ී, එ�.ී.රණුංග ා�තාට, අධය්ෂ (බ්නාිර පාා්) එ්. ඒ.එ්.එ්. 
ි්ංංක ා�තාට,නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� උපෝ්ශක (ීි) ීිඥ ී. ජාව්ධන ා�්ිාට �ා උපාා 
ාා්ික ංැැු� අංශෝ� අධය්ෂ, නගර ි්ාාණ ි�ී ිාාි නවර්න ා�්ිාට අපෝ� ්ුිා ුදකර ිිු.

අවංාන වශෝා් පාිංික �ා ු  ද්ශන අංශෝ� අධය්ෂ වරැ් ු ද්ශන ගෘ� ි ්ාාණ ි �ී ී .ෝ්.ඊ. කුප�න 
ා�්ිාට �ා එා අංශෝ� ිාුා ිැධාී්ට්, ුෝගෝීා ෝතාරුු ප්ධි අංශෝ� අධය්ෂක, නගර ි්ාාණ 
ි�ී ෝ�.ී.එ්.ෝංෝාෝ්කර ා�්ිා �ා එා අංශෝ� ිාුා ිැධාි්ට් න් අුි් ං�ාා ු් ිාුා 
ිැධාි්ට් ංැැු� ක්ඩාාා ෝවුෝව් ්ුිා ුද කරු.

ිෝ්ෂ්ෝා්ා නගර ි ්ාාණ ි �ී ු ෝ�ශා ද්ශී ා�්ිාට (ප්ෝ�ෂණ �ා ංංව්ධන අංශා) - නා. ංං. අ. ෝාා 
ංැැැ්ා ංා්ථක කරගැීා ංඳ�ා ැබා ු් ං�ෝාෝගාට ්ුිා ුද කරු.
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IV

ගු අාාං�ුාා්� ්පරවාන

ෝ�ෝාාගා” නගර ංංව්ධනා ාථා්ථා් කරා... 

ජනාිපි ෝගෝාා�ා රාජප්ෂ ාැිුාාෝ� ෝංෞ�ාගයෝ� දැ්ා රිප්ි 
රකාශාට අුව   “ගා ං� නගරා ිිබද ෝවනං් නැි ංැාට  අවශය ිාු 
ප�ුක�,  ංෑා තැ්ිා පවින ආකාරාට අෝ� රෝ� ෝ�ෞික අවකාශා 
රෝාෝජනාට ගත ු ුි. ඒ ංද�ා නව රිනාගීකරණා  වැඩංට�න් ි ාා්ාක 
ිීා අතයවශයාා”.

ෝාරට  නාගීකරණ ිාාවිා ුා පවින අංා ංංව්ධනා ිංා එකා පාාෝ් 
ි්ි්ක අතර ෝා්ා එකා ි්ි්කෝ� නගර අතර පවින පරතරා �ා 
ිෂාතාවා් ද ංැැි�ැට ගිි්  නාගික ංංව්ධන අිකාිා ාි් නගර 

ංංව්ධන ංැැු� ිාා්ාක ිීා �ා බැා්ාක ිීා කරු ැැෝ�.

ඒ අුව නාගික ංංව්ධන අිකාිා �ුනාග්  නගර 26 ් ංද�ා කින� නගර  ංංව්ධන ංැැැු� ෝ� වන 
ිට රකාශාට ප් කර ිෝබන අතර තව් නගර 50 ් ංද�ා  ංංව්ධන ංැැු� ෝාා වංර ුැ ංක්කර 
ීිගත ිීාට ෝ� වන ිට කටුු  කරි් පවී.  “ෝ�ෝාාගා”  නගර ංංව්ධන ංැැැ්ා ද එෝැං ිාා්ාක 
වන එ් ංැැැ්ාි.  2024 වන ිට ෝාවැි නගර ංංව්ධන ංැැු� 130 කට වැි රාාණා් ංැකීා ංද�ා  
ංැැු�කර ඇත. 

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ා ුි් රුඛ්වා ිි ව්ෝ් ෝ�ෝාාගා නගරෝා් ෝ්වා  ැබාග්නා  
ං� එි ෝ්වාික ජනතාව ංද�ා වන අතර එා තවුරට් ෝ්වා ාධය්ථානා් ෝැං ංංව්ධනා ිීෝ� 
ි�වතාවා් පවී. එෝ්ා රෝ්ශෝ� පවින ්වා�ාික පිංර ප්ධිා ෝා්ා ආ්ික විනාකා්  
ංිත ්ථානද ිිා් පිි නාගික ජනතාවෝ� රෝාෝජනා ංද�ා ෝාාදා ගැිාට ෝාා ංැැැං්ා ාි් 
�ුනාෝගන ඇත. 

ෝාා ංැැැ්ා ංක් ිීෝ�ී  වෘ්ීාෝ�ී්, ිෝ්ෂඥි්, පා්ශවකුව් ං� රජාවෝ� අද�් �ා ෝාෝජනා 
ැබාග් අතර එා නීන ි්ෝ�ෂණ  රෝාෝපාා් �ා තා්ෂික රාෝ�දා් �ර�ා ෝාා ංැැැ්ා ංක් ිීා 
ංද�ා රෝ�ශා්  ැබාග්නා ැී.  

ඒ අුව නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� ං�ාපිුාා, අධය්ෂ ජනරා�ුාා, ංැැු� ක්ඩාා� �ා න් අුි් 
ෝාා කා්තවය ංා්ථක කර ගැීාට උපකාර කා නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� ිාුා ිැධාී්ෝ� ෝ්වා  
ාා අගා ෝකාට ංැකි. තවුරට් අදාා පාා් පාැන ආාතන, රාජය �ා ෝපෞ්ගික අංශෝ� ආාතන �ා ෝපාු 
ා�ජනතාවෝ� ං�ෝාෝගා �ා දාාක්වා ුි් ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැුා (2022-2031) ංා්ථකව 
ිාා්ාක ිීාට ාග ංැැෝංු ඇතැි ි්වාං කරි. 

රං්න රණුංග
නාගික ංංව්ධන �ා ිවාං අාාතය



V

ගු ංාාපිුාා්� ්පරවාන -නාගික ංංව්ධන අිකාිය 

නාගික ංංව්ධන අිකාිා ි ැංකාෝ� නාගික රෝ්ශ කාානකාරණාට 
අදාැව ංැැු� ංක් ිීෝ� �ා ිාා්ාක ිීෝ� වගීා ිි රධානතා 
ආාතනාි. 1978 ී අිකාිා ිිුවන ැ්ෝ්  එි රෝ්ශවැ ංංව්ධනා් 
රව්ධනා ං� ිාාානා කරු ව් ඒකාබ්ධ ංැැැු�කරණා ං� ිාා්ාක 
ිීෝ�  අරුණ ඇිවා. 

ඒ අුව 1982 අංක 4 දරණ නාගික ංංව්ධන අිකාි ංංෝශෝිත පනෝ්  II අ 
ෝකාටං 8 අ(1) වග්ිා ාටෝ් ිෂා�ාර අාාතයවරාා ිි් රකාශාට ප් කැ 
නාගික රෝ්ශ ංඳ�ා ංංව්ධන ංැැු� ංක් ි ීාට අිකාිා ෝවත බැා පැවී 
ඇත. ඒ අුව, රෝ්ශෝ� ෝ�ෞික, ආ්ික, ංාාාජීා ං� පාිංික කුු 
ංැැි�ැට ෝගන ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක් කර ඇත.

නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් නීන ංැැු� ෝාවැ� �ා රෝාෝපාා් උපෝාෝීකර ගිි් ෝ�ෝාාගා 
ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022-2031 වංර ද්වා බැා්ාක වන ෝැං ිිෝාැ කර ඇත. ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන 
ංැැැ්ා, ංැැු� රෝ්ශෝ� පවින ගැටු ිංීාට්, රෝ්ශාට ිතකර ංංව්ධනා් ං�ික ිීා ංඳ�ා 
ි�වතා රශ්ථ ෝැං ෝාාදා ගැීාට් උපාා ාා්ික රෝ�ශා් අුගානා කර ඇත. එබැි් ා�ජන 
අවශයතා ඉු කරු ව් ෝාා ංැැැ්ා අුගානා කර එි දැ්ා ංා්ෂා් කර ගැීා ංඳ�ා දාාක වන ෝැං 
ිාුා පා්ශවකුව් ෝග් ං� ා�ජනතාව ෝග් ඉ�ැා ිිි. 

ෝාා ංැැැ්ා ි ාිත කාැා ු ැ ංා්ථකව ි ා ි ීා ංඳ�ා න් අුි් ං�ෝාෝගා දැ්ූ නාගික ංංව්ධන 
අිකාිෝ� ංැැු� ක්ඩාාාට ාාෝ� �ෘදාාංගා ්ුිා ුද කරි. තවද ෝාා ක්තවය ංා්ථකව ිා ිීා 
ංඳ�ා ං�ෝාෝගා  ං� දාාක්වා ැබාු් ිාුා පා්ශවකුව්ට ං� රජාවට  කෘතඥ වන අතර ංැැැ්ා 
ංා්ථකව ිාා්ාක ිීා ංඳ�ා ඔබ ිාු ෝදනාෝ�ා උපිා ං�ෝාෝගා අඛ්ඩව ැබා ෝදු ඇතැි ාා 
බැාෝපාෝරා්ු ෝවි.

ෝ�ජ් ජනරා� (ිාාික) උදා නානාා්කාර
ං�ාපි
නාගික ංංව්ධන අිකාිා.
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VI

ගු ංාාපිුාා්� ්පරවාන - ්�්ාාගා රා්ේීය ංාාව

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ාාීා ු්දර්වෝා් අූන ූ, ීර ජනග�න ව්ධනා් 
ෝප්ු� කරන ෝ�ෞික වශෝා් ීා ංංව්ධනාකට ැ්වන රෝ්ශා් ෝැං 
�ුනා ගැීාට �ැිාාව ඇත. ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාෝ� දැ්ා වුෝ� නව 
තා්ෂණා ංාඟ ුුෝවි් ිිු්ට ීව්ීාට ිතකර පිංරා් ි්ාාණා 
ිීාි. ිිු්ෝ� ෝපාු අවශයතා ංුරාැි් ඔු්ෝ� ීවන ත්්වා උං් 
කර ගැීාට අවශය වටිටාව ංක්කර ීාි.

"ු්ිාු්ෝ� �ිත නගරා"ාන දැ්ා පදන� කර ගිි් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා 
ංඳ�ා නව ංංව්ධන ංැැැ්ා් ංක් ිීාට කටුු ිිා නාගික ංංව්ධන 
අිකාිා ිි් ෝගන ඇි කාෝැෝිත උ්ංා�ා් ෝැං �ුනා ගැීාට ුුවන. 

ෝැෝකෝ� ෝබාෝ�ෝ ංංව්ධනා ෝවි් පවින රටව� ංංව්ධනා කරා ාන ගාෝ්ී නව තා්ෂණා පුි� 
කරෝගන ිුු ආ්ික ්ථාවර්වා් රට ුැ ෝගාඩ නැීාට කටුු කරු දැිා �ැක. ඒ ුි් 
ෝ්වාිකා්ෝ� ිවන ත්්වෝ� ීා ිුුව් ිු ීා ාථා්තා් බව එා රටව�වැ ඒකු්ගැ ආදාාා ෝදං 
බැීෝ�ී පැ�ැිි වු ඇත. ඒ අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා නව තා්ෂණා �ා ිදයාව ුි් ිපදෝවන නව ිපැු� 
ෝා්ා ි්වු් ිි ිීා �ර�ා ී ැංකා ආ්ිකා නගා ිුීාට ෝතෝරා ගැීා ිෝ්ිත ෝ�. තවද ංංව්ධන 
ංැැැ්ා �ර�ා �ිත රෝ්ශා ුර්ිත ිීා �ා ෝ්වාිකා්ෝ� ුව ප�ු�ාවා ිිබඳව ුික අවධානා 
ැබා ී  ි ීා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ැැූ �ාගය් ෝැං �ුනා ගැීාට ු ුවන. ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2030 
�ර�ා ෝාා රෝ්ශෝ� ිිු් ංංව්ධනෝ� ිවැරි ාාවතකට ෝාාු ිීාට අව්ථාව ංක් කරන අතර ඒ 
ං�බ්ධෝා් ෝාා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� රධාන පා්ශවකුවා වශෝා් නාගික ංංව්ධන අිකාිාට අපෝ� 
ු�ාිංංනා ිිනැෝ�.

නව ංංව්ධන දැ්ා් �ා කාෝැෝිත ංංව්ධන අිාතා්ථා් ෝපරදැි කර ගිි් අනාගත ෝැෝකාට ිා 
නග්නට, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ජනතාවට ්වශ්ිෝා් නැී ිි්නට, ධනව් නගරා් ි්ාාණා 
කර්නට �ා ංා්ථක ංැැු�ගත නගරා් ි්ාාණා කර්නට නව ංංව්ධන ංැැැ්ා ුික පදනා ෝාාදා 
ඇත. ඒ අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� පා්ශවකුව් ෝැං ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ිාුා රෝ්ශවාී් ෝාා 
ංංව්ධන ංැැැ්ා ංාඟ ං�බ්ධී කටුු කරු ඇතැි බැාෝපාෝරා්ු ෝවි.

ං�ප් ජාිං� 
ගු ං�ාපි 
ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව



VII

ු්ිකාව

1999 ව්ෂෝ� අංක 1084/20 දරණ අිිෝ්ෂ ගැං� පරා ාි් ංා්ත ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා 
නාගික රෝ්ශා් ෝැං රකාශාට ප් කර ඇත. ඒ අුව ංා්ත ෝ�ෝාාගා රෝ්ිා ං�ා රෝ්ශා ංඳ�ා ංක් 
කරන ැද 2008-2020 ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ාාව්කාීන ිීෝ� අවශයතාවා ාත ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා 
ංඳ�ා නව ංංව්ධන ංැැැ්ා් ංක් ිීාට අවධානා ෝාාු ෝකිි.

ිෝ්ෂෝා්ා 2012-2021 ාන ව්ෂවැට අදාැව එ් එ් රාජය ෝනාවන ආාතනවි් ං� ිු කරන ැද 
ංී්ෂණවැට අදාැ ද්ත �ාිතාට ගිි් ිදයාුුැව ිු කරන ැද ි්ෝ�ෂණා්ට අුව එාෝ�න ැද 
ිගානා් පදන� කර ගැීා ෝාා නව ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක් ි ීෝ� ු ික ි ාවර ෝැං �ැි්ීාට ු ුවන. 
එෝැං �ුනා ග්නා ැද ිගානා් ංංව්ධන ංැැු� ිාාවිෝ� ිිධ අව්ථාව්ිී �ාිතාට ගිි් 
ීරණ ගැීා ිු කර ඇි අතර එා ීරණ ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� රාෝාෝික ිාාවිා �ා ං�ිාණා කරි් 
2022–2031 කාැ ිාාව ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා නව ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක් ිීා ිු කර ඇත. 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 රධාන වශෝා් ෝකාට් ෝදකි් ංා්ිත වන අතර එා I, II �ා III 
ෝකාටං වශෝා් රකාශාට ප් කරි. එි I ෝකාටං පුි� අධයානා,ූික අධයාන, ංැැැ්ෝ� අවශයතාවා, 
ංැැු� රාුව, ශ.ු.අ.ත. (SWOT) ි්ෝ�ෂණා ං� ංංව්ධන ංැැැ්ා ාන පි්ෝ�ද වි් ංා්ිත ෝ�. II 
ෝකාටං 2022–2031 කාැපි්ෝ�දා ංඳ�ා බැපව්වන ංැැු� �ා ෝගාඩනැිි ිාාතා ං� කැාපකරණ 
ිාාතා වි් ංා්ිත ෝ�. III ෝකාටං, කැාීකරණ ාාි� වැට අදාා ූ ඛ්ඩාංක ං� ිාු ඇුු� ංාඟ 
කැාප ීාාව්ෝග් ංා්ිත ෝ�. 

ෝාි එන පාු වන ෝකාටෝංි, පාු පි්ෝ�දා ාි් ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� පුිා ි ්තර කරන අතර තවුරට් 
ංංව්ධන ංැැැ්ා් ාු ුා්ද, එි �නික පුිා, ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� පා්ශවකුව්, එි ිෂාපථා 
�ා අුගානා කරන ැද ංැැු� ිාාවිා ි්තර කර ඇත. ෝදවන �ා ු්වන පි්ෝ�ද �ර�ා ිිෝවි් 
අධයන රෝ්ශා, එි ංැැු� ඉි�ාංා, ංැැු� රෝ්ශා ි ්ණා ි ීා ං� ංංව්ධන ංැැැ්ෝාි අවශයතාවා 
ිිබඳව ී්ඝ ි්තරා් ිු කර ඇත. �තරවන පි්ෝ�දා �ර�ා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� දැ්ා, එි අරුු, 
අිාතා්ථ �ා පරාා්ථ ිිබඳ ංඳ�් කරන අතර ප්වන පි්ෝ�දා ාි් ඊට පුි� ූ ශ.ු.අ.ත. (SWOT)
ි්ෝ�ෂණා ං�බ්ධෝා් ී්ඝ ි්තරා් ැබා ී ඇත. තවද එි එන �ා වන පි්ෝ�දා ාි් ංංක�ීාා 
ංැැැ්ා �ා ෝාෝිත ුි පි�රණ ංැැැ්ා ිිබඳ ංඳ�් කර ඇි අතර තවුරට් එි අු ෝකාට් ාටෝ් 
ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� රධාන උපාා ාා්ික ංැැු� වන ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ංංව්ධන උපාා 
ාා්ග ංැැැ්ා, ිරංාර පිංර ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා, ආ්ික ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා, 
අපරවු� ප�ුක� ංංව්ධනා ිීෝ� උපාා ාා්ග ංැැැ්ා �ා වයාපෘි ිාා්ාක ිීෝ� උපාා ාා්ග 
ංැැැ්ා අ්ත්ගත කර ඇත.

ඒ �ා ංාානව, ෝදවන ෝකාටං - �්වන පි්ෝ�දා ංැැු� ං� ෝගාඩනැිි ිාාතා ි්තර ිීා ංඳ�ා 
කැපී ඇි අතර අටවන පි්ෝ�දෝ� �ුනාග් කැාප ං� කැාප ිාාතා ි්තර කර ඇි අතර නවවන 
පි්ෝ�දෝ� ෝාෝිත ාා්ග පාැ, ෝගාඩනැිි ීාා ං� ර්ිත රෝ්ශ ඇුා් ෝ�. 

එෝැං ංක් කරන ැද 2022–2031 නව ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ුුු අනාගතෝ�ී ිාා්ාක ිීා 
ෝාා අිකාිෝ� �ා ී ැංකා රජෝ� අෝ�්ෂාව ී ඇත.
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wxl 2288$14 - 2022 cQ,s ui 12 jeks w`.yrejdod - 2022'07'12

^rcfha n,hmsg m%isoaO lrk ,§&

I jeks fldgi: (I) jeks fPoh - idudkH
rcfha ksfõok

Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha .eiÜ m;%h 
w;s úfYI

 fuu w;s úfYI .eiÜ m;%h www.documents.gov.lk fjí wvúfhka nd.; l< yel'  
 1A - G 37086 — 46 (2022/07)

fydaud.u m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lsÍu

kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H" m%ikak rK;=x. jk ud yg 1982 wxl 4 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldß ^ixfYdaê;& 

mkf;a 8^B& j.ka;sfhka mejÍ we;s n,;, m%ldr" 2020 iema;eïn¾ ui 24 Èk kd.ßl ixj¾Ok wêldßfha l<ukdlrK 

uKav,h úiska lrk ,o ks¾foaYhka i,ld ne,Sfuka miq fydaud.u m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau 

wkqu; lrñ'

m%ikak rK;=x. ^md'u&"

kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H'

2022 cQ,s ui 04 jeks Èk"

kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;HdxYh" 

17 yd 18 uy,"

—iqyqremdh˜"

iqN+;smqr mdr"

n;a;ruq,a,'

____________________________________

fydaud.u m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lsÍu ms<sn| oekaùu

1982 wxl 4 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldßh ^ixfYdaê;& mk;ska ixfYdaê; 1978 wxl 41 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldßh 

mkf;a 8 ^w& j.ka;sh m%ldrj ms<sfh, lrk ,o" fydaud.u m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau" 2022 la 

jQ cQ,s ui 04 jeks Èk" kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H m%ikak rK;=x. jk ud úiska" tlS 1982 wxl 04 ork kd.ßl 



IX

2 A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2022'07'12

ixj¾Ok wêldßh ^ixfYdaê;& mkf;a 8^B& j.ka;sh hgf;a ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldrj wkqu; l< nj" tlS mkf;a 

8^W& j.ka;sh m%ldrj Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ck;dj fj; oekqï foñ'

            

 m%ikak rK;=x. ^md'u&"

  kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H'

2022 cQ,s ui 12 jeks Èk"

kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;HdxYh"

17 yd 18 uy,"

—iqyqremdh˜"

iqN+;smqr mdr"

n;a;ruq,a,'

____________________________________

fydaud.u m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh i|yd jQ ixj¾Ok ie,eiau wkqu; lsÍu
 

1982 wxl 4 ork mk;ska ixfYdaê; 1978 wxl 41 ork kd.ßl ixj¾Ok wêldßh mkf;a 8 ^w& j.ka;sfha n,;, m%ldrj 

fydaud.u m%dfoaYSh iNd n, m%foaYh i|yd ilia lrk ,o ixj¾Ok ie,eiau kd.ßl ixj¾Ok yd ksjdi wud;H                        

.re m%ikak rK;=x. ue;s;=ud úiska" tlS mkf;a 8^B& j.ka;sfhka t;=uka fj; mejÍ we;s n,;, m%ldrj 2022 cQ,s ui 04 

jeks Èk wkqu; lrk ,o nj uyck;dj fj; fuhska oekqï foñ'

       

 fïc¾ ckrd,a ^úY%dñl& Woh kdkdhlaldr"

  iNdm;s"

 kd.ßl ixj¾Ok wêldßh'

2022 cQ,s ui 12 jeks Èk'

EOG 07-0083

Y%S ,xld rcfha uqøK fomd¾;fïka;=fõ uqøKh lrk ,§' 
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1.1. �ැි්ීා

ංංව්ධන ංැැැ්ා් ාු ා� රෝ්ශා් ංුව පවින ෝ�ෞික, ආ්ික, ංාාීා �ා පාිංික 
ංාධක, උපරාාුුැ ෝැං, ිරංාර ංංව්ධනාකට ෝාාු කරන ආකාරා ද්වන �ා ඒ ංඳ�ා 
රෝ්ශෝ� පා්ශවකුව්, ිෝ්ෂෝා්ා එි ිව්වන ෝ්වාිකා් ංංව්ධන කටුු වැී ිාා 
කැ ුු ආකාරා ද්වන, �නිකව ිිගැීාකට ැ්ුු ිිත වා්තාවි.
 
ජාික රාජය ං�ාෝ� 1978 අංක 41 දරණ නාගික ංංව්ධන අිකාී පනෝ් 8 ‘ අ’ වග්ිෝ� බැතැ 
රකාරව, අදාා ිෂා �ාර අාාතයවරාා ිි් නාගික ංංව්ධන රෝ්ශා් ෝැං රකාශාට ප්කරු 
ැබන බැ රෝ්ශා් ංඳ�ා ංංව්ධන ංැැැ්ා් ිිෝාා ිීෝ� කා්ා�ාරා 1982 අංක 04 දරණ 
නාගික ංංව්ධන අිකාී (ංංෝශෝධන) පනෝ් 8 ‘අ’ වග්ිා ාි් නාගික ංංව්ධන අිකාිාට 
බැා පැවී ඇත. 

ඒ අුව ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක් ිීෝ� �නික පුිා ංැකා බැීෝ�ී 1978 ව්ෂෝ� 
ංැ�තැ�බ් ාං 30 ිනැි අංක 4/1 ගැං� පරා ාටෝ් ෝ�ෝාාගා නාගික රෝ්ශා රථාවරට 
නාගික ංංව්ධන රෝ්ශා් ෝැං රකාශාට ප් කර ඇි අතර එා රෝ්ශා ාාා ිැධාී වං� 7 
ි් ංා්ිත ිා. ඉ්පුව ිිෝවි් 1979 ව්ෂෝ� ඔ්ෝතෝ�බ් ාං 01 ිනැි, අංක 56/6 ගැං� 
පරා ාි් අුුිිා රෝ්ශා ආවරණා වන පිි්, 1983 ාා්ු ාං 01 ිනැි අංක 234/7 ගැං� 
පරා ාි් ා්ෝ්ෝගාඩ රෝ්ශා ආවරණා වන පිි් �ා ව්ෂ 1999 ුි ාං 17 ින අංක 1084/20 
ගැං� පරා ාි් එි ඉිි රෝ්ශා ආවරණා වන පිි �ා ඒ අුව ව්ා් ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා 
බැ රෝ්ශා ං�ු්ණෝා්ා (ව්ග ිෝැෝීටර 138) ආවරණා වන පිි නාගික ංංව්ධන රෝ්ශා් 
ෝැං රකාශාට ප් කර ඇත. 

ඒ අුව 1986 ව්ෂෝ�ී පාා් පාැන, ිවාං �ා ඉිිී� අාාතයංශෝ� ාඟ ෝප්ීා ාටෝ් නාගික 
ංංව්ධන අිකාිා ිි් වංර 15 ක කාැීාාව් (1986–2001) ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා නාගික රෝ්ශා 
ආවරණා කරි් රෝ්ශෝ� ආ්ික, ංාාීා, ෝ�ෞික �ා පාිංික ාන අංශ �ර�ා ිරංාර 
ංංව්ධනා් අර�ාා දැ ංංව්ධන ංැැැ්ා් ිිෝාා කරන ැී. ඉ් පුව නාගික ංංව්ධන �ා 
ුජාූි ංංව්ධන අාාතයාංශෝ� ාඟෝප්ීා ාටෝ් නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් 2008–
2025 කාැීාාව ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ආවරණා කරි් ංංව්ධන ංැැැ්ා් 
ිිෝාා කර ීි ගත කරන ැී (ගැං� අංක 1627/28 -2009 ෝනාවැ�බ් 13).

නාගික ංංව්ධන �ා ිවාං අාාතයාංශා ාටෝ් ෝ�ෝාාගා ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා අර�ාා 
ිාා්ාක ිීාට ෝාෝිත දැු� ෝ්්ික නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ඔ්ෝ් ෝබාෝ�ෝ රෝ්ශා්  
ීර නාගිකරණාකට ෝාාු වන බව ද්නට ැැෝ�. ඒ අුව පව්නා ංංව්ධන ංැැැ්ාට 
රිෝශෝධනා් ැබා ෝදි් රෝ්ශෝ� ආ්ික, ංාාීා, පාිංික �ා ෝ�ෞික ංංරාක ිරංාර 
ංංව්ධනාකට ෝාාු ිීා ෝපරදැි කරගිි් 2022–2031 කාැ ිාාව ංඳ�ා ෝාා ංංව්ධන 
ංැැැ්ා ංක් කරු ැබි.

01 පි්ෝ�දය 
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1.2. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ් පා්ශවාුව්

ංංව්ධන ංැැැ්ා ිිෝාා ිීෝ� ිාාවිෝ�ී එි ආර��ෝ� ිට අවංානා ද්වාා ිිධ 
අව්ථාව්වැී අදාා පා්ශවකුව්ෝ� ං�ෝාෝගා ැබා ගැීා ිුිා. ඒ අුව ංංව්ධන ංැැැ්ා 
ිිෝාැ ිීෝ� ිාාවිෝ� ිිධ අිාරා්ිී එන� ද්ත එ්ැ් ිීා, රෝ්ශ �ා ං�බ්ධ ගැටු 
�ා ි�වතා �ුනාගැීා, ද්ත ි්ෝ�ෂණා, උපාා ාා්ික ංැැු� ංක් ිීා �ා ිාාතා 
ෝගාඩනැීා ංඳ�ා අදාා පා්ශවකුව්ෝ� ං�ාා ැබාගැීා ිු කරන ැී. 

2017 ෝනාවැ�බ් ාං 08 වන ින නාගික ංංව්ධන අිකාිා ාි් ංංිධානා කර පව්ව්නට 
ෝාුු පා්ශවකුව්ෝ� අද�් ිාීා ක්ඩාා� ආකාරෝා් ිු කරන ැී. ඒ ංඳ�ා ං��ාී ූ 
ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� පා්ශවකුව් ප�ත පිි ව්ග කැ �ැිා.

ූික පා්ශවකුව්
1. ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව
2. ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ෝ�ක� කා්ාාැා 

ූික උපෝ්ශන ආාතන 

1. ා�ානගර �ා බ්නාිර ංංව්ධන අාාතයාංශා
2. ිවාං �ා නාගික ංංව්ධන අාාතයාංශා
3. ාධයා පිංර අිකාිා 
4. ාා්ග්ථ ාී රවා�න අිකාිා 
5. ාා්ග ංංව්ධන අිකාිා 
6. ැංකා ිුි බැ ා්ඩැා 
7. ජාික ජැ ං�පාදන �ා ජැාපවා�න ා්ඩැා 
8. වාිාා්ග ෝදපා්තෝ�්ුව 
9. ෝගාිජන ංංව්ධන ෝ්වා ෝදපා්තෝ�්ුව
10. ඉඩ� රිංං්කරණ ෝකාිෂ් ං�ාව 
11. ී ැංකා ඉඩ� ෝගාඩිීෝ� �ා ංංව්ධනා ිීෝ� ංං්ථාව
12. ඉඩ� පි�රණ රිප්ි ංැැු� ෝදපා්තෝ�්ුව
13. ජන �ා ංංඛයා ෝ�ඛන ෝදපා්තෝ�්ුව
14. ජාික ෝගාඩනැිි �ා ප්ෝ�ෂණ ආාතනා
15. ිදයා තා්ෂණ �ා ප්ෝ�ෂණ අාාතයාංශා
16. බ්නාිර පාා් ඝන අපරවය කාානාකරණ අිකාිා
17. ජාික අපදා කාානාකරණ ආාතනා 
18. රාෝ්ීා ෝංෞඛය �වදය ිැධාී කා්ාාැා 
19. කැාප අධයාපන කා්ාාැා 
20. ෝාාරුව ි්ව ිදයාැා
21. ී ජාව්ධනුර ි්ව ිදයාැා 
22. ාි්ද රාජප්ෂ ජාික පාංැ 
23. ී ැංකා නැෝනෝ තා්ෂණ ආාතනා 
24. ීා් ආත් ි ්ැා් ආාතනා 
25. ක්ාා්ත ංංව්ධන ා්ඩැා 
26. ී ැංකා අපනාන ංංව්ධන ා්ඩැා 
27. ක්ාා්ත �ා වාිජ කටුු අාාතයාංශා
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අෝනු් පා්ශවකුව් 

28. ෝවාඳ ංංගාා - ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව
29. ි ෝරෝද රථ ංංගාා - ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව

1.3. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ් ිෂය පථය

ංංව්ධන ංැැු� ිිෝාැ ිීෝ�ී ෝපාුෝ� ිිගත �ැි පවින ද්තා් ි්ෝ�ෂණා කරි් 
ිුකාින ංංව්ධන දැ්ා් කරා ගා් ිීා ංංව්ධන ංැැැ්ා ුි් බැාෝපාෝරා්ු ෝ�. එා 
ි්ෝ�ෂණා්ට, ව්තාාන රාජය රිප්ිා, අදාා රෝ්ශා අනාගතෝ�ී ුුණ ිා �ැි අිෝාෝග 
ං� ංංව්ධනා කරා ාාාට ඇි ි�වතා ංැකා බැීෝා් ආ්ික, ෝ�ෞික, ංාාීා �ා පාිංික 
වශෝා් ංැැු�ාා පැිකඩි් අ්ත් ං�බ්ධතාව් ි්ාාණා ිීා ෝාා ංැැැ්ා ාි් 
ිුකරි.

ී ැංකාෝ� ජාික ෝ�ෞික ංැැැ්ාට (2050) අුව ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශා ආ්ික 
ංංව්ධන කැාපා ුා ිිටා ඇත (ඇුුා 01). ඒ අුව ඊට අදාාව ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක් ිා 
ු්ෝ් ුෝද් ෝ්වාික ංංව්ධනා් පාණ් ෝනාව රෝ� ආ්ිකා නඟා ිුීාට ංා් රෝ්ශා් 
ෝැං ි්ාාණා ිීා බව ෝාිී ංැැි�ැට �ාජනා කරන ැී. එෝ්ා 2017 ව්ෂෝ� නාගික 
ංංව්ධන අිකාිා ිි් ංක් කරන ැද බ්නාිර පාා් වු� ංැැැ්ාට (ඇුුා 02) අුව 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝා් 1/3 ක පාණ රාාණා් ෝකාා� �ර (Colombo Core) රෝ්ශාට අා් ෝ�. 
එබැි් ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ෝකාා� �ර රෝ්ශාට ං�ාා ද්වන රෝ්ශා් ෝැං 
ි්ාාණා ිා ුු බව ීරණා කරන ැී. 

ඒ අුව 2022–2031 ංංව්ධන ංැැැ්ා �ර�ා රධාන වශෝා් ෝ්වාිකා් ංඳ�ා ීව්ීාට ුුු 
පිංරා් ි්ාාණා ිීා �ා ්ව�ාික පාිංික රෝ්ශ �ා එි ැ්ෂණ ුර්ිත ිීා රධාන 
වශෝා් අවධානාට ෝාාු කරන ැී. එෝ් ෝ්වාික රෝ්ශා් ි්ාාණා ිීෝ�ී වැි, අු �ා 
ාධය්ථ වශෝා් ඝන්ව ීරතාව් ි්ාාණා ිීාට අවධානා ෝාාුකර ඇි අතර එා ුෝද් 
ෝ්වාික �ාිතා් ංඳ�ා අවකාශා තර ිීා් ෝනාකර ෝාෝිත නගර ආකෘිා (Urban Form) 
ි්ාාණය ිීාට අවධානා ෝාාු කර ඇත. ෝාිී ුිකවා ෝ�ෞික උපාා ාා්ික ංැැැ්ා ඔ්ෝ් 
ාඟා කර ගැීාට බැාෝපාෝරා්ු වන ංංව්ධන ිාාවිෝ� ිිධ ඝන්ව අව්ථා ංා්ථක්වාට 
ප්කර ගැීා උෝදංා ෝ�ෝාාගා, ක�ුුව �ා ෝගාඩගා නගර ංංව්ධනා් ංඳ�ා රධාන බර 
තැීා් ිු කරු ැබි. තවද ෝරුැාි �ා �නික රාුව් ඔ්ෝ් �ා ිෝ්ිත ංංව්ධන වයාපෘි 
උපරාීිව �ාිතා කරි් ිිධ ංැැු� ිාා්ාක ිීාට බැාෝපාෝරා්ු වන අතර එිී පිංර 
ංාධකා ෝකෝරි් වැි අවධානා ෝාාු කරන ැැෝ�. ෝ� ංැැැ්ා ාි් ෝාෝිත ුි �ාිතා් එ් 
කැාපාකට පාණ් ීාා ිීා් අෝ�්ෂා ෝනාකරන අතර ෝ්වාික අවශයතාවා් ාත අෝ�්ිත 
ංංව්ධන දැ්ා ාඟා කරගැීා ංඳ�ා �ාිතා් රාව් ාඟ ෝප්ීාකට ෝාාු ිීා් ෝාා 
ංංව්ධන ංැැැ්ා ිාා්ාක ිීා ාි් බැාෝපාෝරා්ු ෝ�.

ෝාා ංංව්ධන ංැැැ්ාට පිබාිරව අෝනු් ආාතන �ා ෝාා අිකාිා ාි් ිුකරු ැබන �ා 
ිාා්ාක ිීාට ෝාෝිත ංංව්ධන වයාපෘී් �ා ංංව්ධන ංැැු� ෝාා ංැැැ්ාට අ්ත්ගත 
කරගැීා අවධානාට ෝාාු කර ඇත. උදා�රණ ෝැං ාාුුර බුිධ රවා�න ාධය්ථානා, බරාව 
ෝත් ි� ංංව්ධන වයාපෘිා, ුව්ුර අිෝ�ී ාා්ග වයාපෘිා �ා ීතාවක, ෝ�ාරණ �ා 
ෝබාරැැ්ගුව ංංව්ධන ංැැු� ිෝ්ෂෝා් ංඳ�් කැ �ැක. 
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ෝකෝ් ෝවත්, 2022–2031 ංඳ�ා වන ංංව්ධන ංැැැ්ා අධයාපන �ා නෝවෝ්පාදන කැාපා 
(ාා්ෝගෝපෝ්ශ ංැැු� රෝ්ශා I) ං� ක�ුුව අ්ත් ුවාාු රෝ්ශා (ාා්ෝගෝපෝ්ශ ංැැු� 
රෝ්ශා II) ංඳ�ා ාා්ෝගෝපෝ්ශ ංැැු� ි්ිත ාා්ෝගෝපෝ්ශ ංාඟ ංක් ෝකෝ්. ෝ�ෝාගා  
ං� ෝගාඩගා නගර ාධය්ථාන ංඳ�ා ංි්තරා්ාක වයාපෘි ංැැු� ිිෝාා ිීාට  
�ුනාෝගන ඇත.

තවද ආ්ික, ංාාීා, පාිංික �ා ෝ�ෞික ංංරාක ෝදං අවධානා ෝාාු කරි් ා�ා ාා්ග �ා 
රවා�න ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා, ිරංාර පිංර ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා, ආ්ික 
ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා, අපරවු� ප�ුක� ංංව්ධනා ිීෝ� උපාා ාා්ග ංැැැ්ා, 
වයාපෘි ිාා්ාක ිීෝ� උපාා ාා්ග ංැැැ්ා �ා ංැැු� �ා ෝගාඩනැිි ංංව්ධනා ිීෝ� 
ෝරුැාි ංැැැ්ා ිිෝාා ිීාට කටුු ිීා ිු කර ඇත.

ෝ� ි ාු ංංව්ධන අිාතා්ථා් ංංකැනා කරි්, ි ුකාින �ා ෝකිකාින ංංව්ධන වයාපෘි 
�ර�ා ංංව්ධනා ංඳ�ා පුිා් ි්ාාණා ිීා ුි් ආ්ික, ංාාීා, ෝ�ෞික �ා පාිංික 
�ැිී�වැ ඒකාබ්ධතාව ඇි ි ීා �ා ි රංාර ංංව්ධනා් ඇි ි ීා උෝදංා ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන 
ංැැැ්ා (2031) ංක් ිීෝ� අවකාශා ංැංා ග් බව ෝාිී ංඳ�් කැ �ැක. 

පුි් අධ�යනය
ාුි� අධයයනය යටේ� ංැැුම ංඳැා අවශයය ාාථික ැා ්ිික ද�ත එ්ැ් ිීම නව 
තා්ෂික රමේ�දය් එන� ේ�ෝන (Drone) තා්ෂණය, ච්ිකා තා්ෂණය ැා ාායා ූා 
ඔ්ේ් ිු කරන ැී. ේමිී ේාාුේ� ිිගත ැැි ම්ටේ� ිරවදය ද�ත එ්ැ් ිීේ�ී 
ආයතන අතර ාවින අකා්ය්ෂම ංැං�බ්ධතාව ංැ ද�ත ේබදාැැීේ� ු්වැතාව 
ේ�ුේව් අතයවශය ද�ත ැා ේතාරුු ැබා ගැීම ඉතා අාැු ිය. 

ිෂය පථය
අීත, ව්තමාන ැා අනාගත ංංව්ධන අිමතා්ථ ැුේ�, ාිා�ි ැා ේරුැාි ැා නව 
වයාාෘි ි්ේ�ෂණය්ේ� ාිඵැය් ේැං නව ංැැැ්ම් ංක් ිීේ� අවකාශය ේමමි් 
ාැැැිි ේකේ්. ේමිී ාුි� අධයයනය මි් ැබා ග� ද�ත ාාථික ි්ේ�ෂණයකට 
ේයාු කර ංංව්ධන ංැැැ්ම ේයාු ිය ුු ිශාව ැුනා ගැීම ිු කර ඇත. ඒ අුව ංම්ත 
ංංව්ධන ංැැැ්ේ� ඉිිකාින දැ්ම ැා ංංව්ධන වයාාෘි ැුනාගැීම ිු ේ�.

1.4. ංැැු් ියාවිය

ෝාා ංංව්ධන ංැැැ්ා ිිෝාා ිීෝ�ී ං�රදාික ංැැු� ිාාවිෝා් බැ�ැර රාෝ�දා් 
අුගානා ිීා ෝාා ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක් ිීෝ� ිාාවිෝ�ී ද්නට ැැෝබන ුිෝ්ී 
ැ්ෂණාි. ංංව්ධන ංැැැ්ා ුි් අෝ�්ිත රිඵැ ාඟා කරගැීා උෝදංා ංැැු�කුවාට 
ප�ු �ා නායීි රාෝ�දා් ඔ්ෝ් ාි් ෝාා ංංව්ධන ංැැැ්ා ිිෝාා කර ඇත.
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ංංව්ධන ාැ්ා, අරුු �ා 
අිංාෂය් ි්ාාණය ිීා 

ේ� ැරැා ංංව්ධන ංැැැ්ේ� ාධාන ාේ�ශ 03 ් ිිබඳ අවධානය ේයාු ිීම් ිු කරන 
ැී. ගැටු ැා ිභවතා ැුනා ගැීම ැරැා ංංව්ධන ංැැැ්ම යාුු ගම් මග ේැෝ දැ්ම 
ි්මාණය කරන අතර ංංව්ධන දැ්ම උේදංා අරුු ැා අිැාෂය් ංක් ිීම ිු කරි. 

නු� ේමිී අරුු ි්මාණය ිීේම් ාු අිමතා්ථ ි්ණය කරගැීම උේදංා ද�ත 
ි්ේ�ෂණේය් ැබාග්නා ාිඵැ ාමණ් ාමාණව� ේනාවන ේැි් ි්තරා�මක 
ි්ේ�ෂණයක අවශයතාවය ීරව දැේනන අව්ථාව් ේැං ංඳැ් කැ ැැිය.

ා්ං ි්්්ෂණය 
ේමය ූිකවම දැ්මට ළාා ීම ංඳැා අිමතා්ථ ි්මාණය ේාරදැි කරේගන ිු කරු 
ැැේ�. ිේ්ෂේය්ම ාේ්ශේ� ආ්ික, ංමාීය, ේභෞික ැා ාාිංික ැැිී� ද�ත බවට 
ාිව්තනය ේකාට ූේගෝීය ද�ත ා්ධි (GIS) ි්ේ�ෂණය්ට ාුඛ්ථානය ැබා ේදි් 
ිු කරන ැී. 

තවද ාේ්ශේ� ාාරංික ංංේ�ී ාේ්ශ, ංංව්ධන ිභවතා ාේ්ශ ැා ංංව්ධනේ� ිශාව් 
ැුනා ගැීම අරඹයා ංංේ�ීතා ි්ේ�ෂණය, ීී අවකාශ ි්ේ�ෂණය, ිභවමය අවකාශ 
ි්ේ�ෂණය, කැාීය ං�බ්ධතාවය , ඒකාබ්ධතා ි්ේ�ෂණය, ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්ේ�ෂණය, ේගි ි්ේ�ෂණය (Gephi), එ්ිේවෝ ි්ේ�ෂණය (NVIVO) ැා අවකාශ 
ංැැු� ාාැ ි්ේ�ෂණය (SDNA) ැරැා ේමම ද�ත ි්ේ�ෂණය ිු කරන ැී. 

උපායාා්ික ංැංු් 
ංක් ිීා

ේමම ංංව්ධන ංැැ්ම යටේ� ැුනාග්නා ැද දැ්ම, අරුු ැා අිමතා්ථය් ංැබෑ ුිය 
මත ්ථාානය ිීම උේදංා ආ්ික, ංමාීය, ේභෞික ැා ාාරංික ැැිී�, ංැැු� කාැ 
ිමාව ුළ ිු ිය ුු ආකාරයට අව්ථාව් ේැෝ ුැිීම් ේමමි් ිු කරන ැී. 

අරුු අිමතා්ථය් ඔ්ේ් දැ්ම කරා ගම් කර්ේ් ේකේ්ද? ය්නට ිිුු ේැං 
ිේ්ිත ංැැු� ිිාය් ැු්වා ීම ිු කරි. ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැැ්ම 2021–2031 
ට අුව කැාීකරණ ංැැැ්ම්, මැාමා්ග ැා ාවාැන ංැැැ්ම්, නගර මධයය ංැැු�, 
ාිංර කළමනාකරණ ංැැැ්ම් ැා යිතැ ාැුක� ංංව්ධන ංැැැ්ම් ැු්වා ීම්  
ිු කර ඇත. 

ංැංු් ීි �ා ්රුංාි 
ි්ාාණය ිීා 

ේමිී ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැැ්ම ියා�මක ිීමට අවශය ංැැු� ීි ැා ේගාඩනැිි 
ේරුැාි ැු්වාේදු ැබන අතර ංැැුමට අදාළව ඒවා ේගාු ිීම් ිු කරු ැබි. ේ� 
යටේ� කැාාකරණ ේරුැාි, ංැැු� ැා ේගාඩනැිි ේරුැාි, ංාමානය ැා ිේ්ෂ 
ේරුැාි ි්මාණය ිීම ිු ේ�. 

ගැටු �ා ිාාවංාවය් 
�ුනා ගැීා 

ේමිී ාේ්ශේ� ාුි� අධයනය ුි් ාේ්ශේ� ව�ම් ත��වය ං�බ්ධේය් ැබාග්නා 
අවේබෝධය ැරැා ංංව්ධන ංැැැ්ම ංක් ිීේ� අවශයතාවය ැුනා ගැීම ිු කරන ැී. 
උාාය මා්ික ංැැු� ිැධාී්ේ� දැුම ැා අ�දැී� ැා ි්තරා�මක ි්ේ�ෂණ- 
ය්ේග් ැැුු ාිඵැ ැා ශ.ු.අ.ත. (SWOT) ි්ේ�ෂණය්ේග් ැැුු ංාරාංශ ැා 
එ්ිේවෝ ි්ේ�ෂණය ාදන� කර ගිි් ාේ්ශය ංු ගැටු ැා ිභාවතාවය් ැුනා 
ගැීම ිු කර ඇත.

තවද ිේ්ෂේය්ම ේමම ංංව්ධන ංැැැ්මට අදාළව ාා්ශවකුව්ේ� අදැ් ිමීම 
(2017/11/06 ින ිු කරන ැද ) ැරැා ාේ්ශය ිිබඳ අවේබෝධය ව්ධනය කරගැීම් ිු 
කරන අතර එ්ිේවෝ (NVIVO) ි්ේ�ෂණය (ඇුුම 03 ) මි් ද ගැටු ැා ිභවතා ැුනා 
ගැීම තැුු කරගැීම් ිු කරු ැී.
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අා�් �ා ්ය්ජනා 
ං�ා ගැීා 

ේමම අියර ුැ දළ ංංව්ධන ංැැැ්ම මැානයා ේවත ංැ ාළා� ාාැන ආයතන වැ අදැ් 
ැා ේයෝානා ැබා ගැීම ංඳැා ේයාුකරන අතර ංැැැ්ම මැාන දැුව� ිීම උේදංා ින 
60 ක කාැ රාුව් ුළ ාළා� ාාැන ආයතනේ� තැීම ිුකරි. එේම්ම ේමම කාැය ුළ 
මැාන ැා ාළා� ාාැන ආයතනවැට ංැ ාා්ශවකුව් ංඳැා වන දැුව� ිීේ� වැඩ 
ංටැ් ාැවැ�ීම ුි් මැානයාේ� ැා ාා්ශවකුව්ේ� ිිගැීම ැා ාළා� ාාැන 
ආයතනය්ේ� අදැ් ැා ේයෝානා ැබා ගැීම ූික අරුණ ේ�. 

එේම්ම ාධාන කා්යාැ ුළ වැඩුු ංංිධානය කරි් දළ ංංව්ධන ංැැුම නාගික 
ංංව්ධන අිකාිේ� ිැධාී් ේවත ඉිිා� කරු ැබන අතර ේමමි් නාගික  
ංංව්ධන අිකාිේ� ිැධාී්ේ� අවං් අදැ් ැා ේයෝානා ංංව්ධන ංැැැ්මට ැබා 
ගැීම අරුණ ේ�.

ංංව්ධන ංැංැ්ා 
රධාන ංැංු් කිුවට 
ඉිිප් ිීා 

ේමම අියේ්ී ාළා� ාාැන ආයතනේ� අදැ් ැා ේයෝානාව්ද, ාා්ශවකුව්ේ� අදැ් 
ැා ේයෝානාව්ද ඇුළ�ව ිිේයැ කරන ැද දළ ංංව්ධන ංැැැ්ම ාධාන ංැැු� කිුේ� 
අුමැිය ංඳැා ඉිිා� කරු ැැේ�. ඒ අුව ාධාන ංැැු� කිුේ� අදැ් ැා ේයෝානා ද 
ංැැි�ැට ේගන අවං් ංංව්ධන ංැැැ්ම ිිේයැ කරු ැැේ�. 

අුාැිය ං�ා ගැීා �ා 
රකාශයට ප් ිීා 

ේ� යටේ� ාැත ියාකාරක� ිු කරු ැැේ�. එන�, 

1. ාධාන ංැැු� කිුේ� අුමැිය ැබා ගැීම 
2. ංැැැ්ම ෛෛි භාෂා වැට ාිව්තනය ිීම 
3. කළමනාකරණ ම්ඩැේ� අුමැිය ැබා ගැීම 
4. ිෂය භාර අමාතයවරයාේ� අුමැිය ැබා ගැීම 
5. ගැං් ාෛය මි් ාකාශයට ා� ිීම 
6. ුව�ා� මි් මැානතාව දැුව� ිීම 
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2.1. අධයයන රෝේශය

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශා බ්නාිර පාාෝ්, ෝකාා� ි්ි්කෝ� නැෝගනිර ිශාෝ� ිිටා 
ඇි අතර ෝකාා� නගරෝ� ිට �ිෝැෝව� ාා්ගෝ� ි. ි. 21් පාණ ුි් ෝ�ෝාාගා නගරා ිිටා 
ඇත. ව්ග ිෝැෝීටර 138 ් පාණ ිශාැ්වාි් ු් ෝාා රෝ්ශා ාාා ිැධාී වං� 91 ි් 
ංා්ිත ෝ�. ෝාා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශාට ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ෝ�ක� ෝකා�ාාශා ං� පාු්ක 
රාෝ්ීා ෝ�ක� ෝකා�ාාශෝා් ාාා ිැධාී වං� 10්ද අා් ෝ�. 1987 අංක 15 දරණ රාෝ්ීා ං�ා 
පනත ාටෝ් ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව 1988 ී ්ථාපනා කර ඇත. ෝාා රෝ්ශාට උුි් ග�ප� 
ි්ි් ාාිා වන කැාි ගි් ද, දුි් කුතර ි්ි්කාද, නැෝගනිි් �ංවැ�ැ �ා 
පාු්ක රාෝ්ිා ෝ�ක� ෝකා�ාාශ ද ාාි� ෝැං ංට�් කැ �ැි අතර බටිි් කුෝවැ, ා�රගා 
ං� කැ්බෑව ාන රාෝ්ිා ෝ�ක� ෝකා�ාාශවැ ාාි� ද ිිටා ඇත. ූෝගෝිා වශෝා් ංැකා 
බැන ිට උුු ඛ්ඩාංක 109.2 ් 190.7, නැෝගනිර ඛ්ඩාංක 173.2 ් 122.8 අතර රෝ්ශා ුා 
ෝාා රෝ්ශා වයා�තව ඇත.

ී ැංකාෝ� රධාන ූ ූපන කැාප ෝබි� අුව ංැකා බැන ිට ෝ�ෝාාගා රාෝ්ිා ං�ා රෝ්ශා 
අා් ව්ෝ් ිිතිග තැිතැා රෝ්ශා ෝැං ංැකු ැබන ෝවරාබඩ ප�් තැිතැා රෝ්ශාටා. 
රෝ්ශෝ� උ්නතාංශ ා�ටා ි ිබද ංැැිෝ�ි කැාි ගඟ ආං්නෝ�ි ු ුු ා�ටෝ� ි ට ි ට් 10ක 
පාණ උං් ද්නට ැැෝබන අතර, රෝ්ශා අ�ය්තරාට ව්න ිට් 80් ද්වා ඉ�ා ා�ටා් 
ද්වා ිෝවි. ෝකෝ් ුව් ංා්ථ ිවින ං�බ්ධෝා් ංැකා බැන ිට ිිත ිග ප�් තැ්නට 
අෝ�ික ැි කු රටා ෝාා රෝ්ශෝ� ද්නට ෝනාැැෝබ්ෝ් ෝවරාබඩට ාද් ි�ුෝව් ිිිා 
ෝ�ුෝවි. එබැි් රෝ්ශෝ� ද්නට ඇි ෝබාෝ�ෝ ූ ූපන ැ්ෂණා් අඩ තැි ෝ�ෝ අවංාිත 
තැ්ප් ු  ි ාු ි �න ෝැං ංැැිා �ැිා. ෝාා ූ ූපන රටාෝ� පිණත ැ්ෂණ ඉතාා් පැ�ැිිව 
පානුව රෝ්ශෝ�ි ු් ඇි ඔා ගා් ග්නා ගං දගර රටාෝව් ං� අවංාිත තැ්ප් ව ි්ාාණා 
ු ුුු ිටාර තැ්න් වන බරාව නි් �ු්වු වන රෝ්ශෝා් ානාව පැ�ැිි ෝ�. 

02 පි්ෝ�දය 
ුික අධ�යනය

අධයයන ාේ්ශය

ංැැු� ංැ ත��ව ං්ද්භය
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ිියා 2.1 : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභාේ� ිිීම

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021 



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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2.2. ංැැු් ං� ත්්ව ං්ද්භය

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැුා 2008–2025, ෝ�ෝාාගා නගරා පදන� කරග් ෝ්වාික �ා  
ක්ාා්ත ංංව්ධනා ංඳ�ා ුුු රෝ්ශා් ෝැං ි්ාාණා ිීාට අවකාශා ංක් කර ඇත. 
ිෝ්ෂෝා්ා ාාීා ැ්ෂණා්ෝග් අූන ූ ෝාා රෝ්ශා ෝකාා� නගරෝ� වයා�තව පවින 
ැිාා අව්ථා �ර�ා ි්ාාණා ූ ෝ්වාික ිිංකට ිව් ීාට ුවප�ු ෝගව්ත් ි්ාාණා 
ිීාට ූිකවා දාාක වන බව ඉඩ� අුෝබු� වයා�ිෝ� රාාණෝා් ත�ුු වු ඇත. එව් 
පුිාක ආර්ෂක �ා නාගික ංංව්ධන අාාතයාංශා ාටෝ් ිාා්ාක කරන ැද ාාෝ�නව්ත 
නව නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ා ෝාෝිත තා්ෂණ / දැු� ෝ්්ික නගර වයාපෘිෝ� ිිධ 
උ්ංා�ා් රෝ්ශෝ� ිර් �ා ිර් ංංව්ධනෝ� ිශාැ ෝපරිා් ි්ාාණා ිීාට රා්න දරණ 
බව ෝාෝිත ාිතැ ප�ුක� �ා රවා�න ප�ුක� ංැැු� ාි් ංනාථ වු ඇත.

ඉි�ාංා ංඳ�් කරන පිි ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුා ජනාවාං ිිීා ීතාවක රාජධාි ංාා ද්වා 
ිවාි. ඓි�ාික ුැාාවැට අුව ෝ්වාන� ිාි්ං රු දවං ඇු�ගා රජා�ා ි�ාරා ආිතව 
ෝැ් ි �ාර ි �් පාණ ඉිකා බව ි ාෝවි. එෝා්ා එකැ ු ්ෝවි ි ජාබාු රු ි ි් ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශෝ� වයා�තව පැවි ිිු්ග ෝ�ුෝව් ආරිත රෝ්ශා් ෝැං �ාිතා කැ බවද ංට�් 
කරි (උුටා ගැීා : ං�ප් පැිකඩ වා්තාව 2017).

ඒ අුව එවකට ි්ු්ග වයා�තව පැවි රෝ්ශා, ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� උ්නතංශෝා් 
වැි රෝ්ශ ෝැං න�කර ඇි බව ෝපී ාන අතර ෝබාෝ�ෝාා් කුග� කැී� ං�බ්ධ ි ාාකාරක� 
එා රෝ්ශ ආිතව වයා�තව ඇිබව �ුනාගත �ැිා. එපාණ් ෝනාව ීතාවක රාජධාි ංාෝ� 
ීතාවක රෝ්ශාට ඔ�ෝබ් ිිි ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� එා ජනාවාං ිිීා කැාි ගඟ ආං්නෝ� 
ිිි ූෝගෝීා පුිා අවකාශා ෝැං ෝගන ිු ූ බවට ද අද�් පවී.

පුව එන� 18 වන ශතව්ෂෝ�ී, ඉංීි්ෝ� පාැනා් ංාඟ අවධානාට ගැෝනන ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ශා වු කෘික්ාා්තා වයා�ත ි ීා ංඳ�ා ෝාාදා ග්නා ැී. ෝාා කාැා ු ා රධාන වශෝා් 
ෝපා�, රබ් �ා ුු අපනාන ෝ�ෝග වගාව පැවුන අතර ආං්න වශෝා් ිශාැ වු 33 ක පාණ 
කෘිකා්ික කටුු වයා�තව පැවි බවට ඉි�ාංා ංට�් කරි. උදා: ාු්� ්ිෆ්, ි�ව් 
�්්� ං� ා්ෝ්ෝගාඩ ගෘ් ංඳ�් කැ �ැක. ිට අාතරව ං�රදාික ුුු ඉඩ� ිශාැ 
රාාණාක කෘිකා්ික කටුු පැවි බවද ංට�් කරි. 

ෝාි ංඳ�් පිි ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා නගරා ිිි රෝ්ශා ආිතව ෝාා වු කෘික්ාා්තා 
වයා�තව පැවි බවට අුාාන කැ �ැක. ඒ අුව ිෝ්ෂ්වා වුෝ� ීතාවක රජ දවං කැාි ගඟ 
ආිතව ජනවාං ිි ූ රෝ්ශාට පිබාිර ු් ෝකාා� නගරාට ආං්න රෝ්ශෝ� ෝාා ා�ා 
පිාාණ වු කෘික්ාා්තා වයා�ත ූ බවා. 

පුව 1908 ව්ෂෝ�ී ු �ිා ාා්ගාද, 1918 ව්ෂෝ�ී �ිෝැව� ාා්ගාද, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා �ර�ා ඉි 
කර ඇ්ෝ් වු වගාෝ� ආ්ිකාා රිැා� ව්ධනා කරගැීා උෝදංා ෝකාා� නගරා �ා ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශා අතර ං�බ්ධතාව ී ර ි ීා අරුු කරෝගනා. ි ෝ්ෂෝා්ා ඵැදාි �ා කා්ා්ෂා ාා්ග 
ප්ධිා් ්ථාිත ිීෝා් ෝ�ෝාාගා ආිතව ිු ූ වු වගාෝ� ුිශාැ ංංව්ධනා්ෝ� රිැා� 
ාානව ිිිු ෝ�. ං�ප් පැිකඩ ෝතාරුු අුව ෝ�ෝාාගා ු�ිාපැ ු�කරෝගන, ිට ෝපර ුඩා 
කඩා්ිාි් �ා ුඩා ාා්ග ප්ධිාි් ගානාගාන කටුු ිුකැ ාාීා ැ්ෂණා්ෝග් 
ුු ූ ෝාා රෝ්ශා ෝතරු� නගරා් (Pressure Town) ාුෝව් �ු්වා ී ඇත.

02 පි්ෝ�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු� ංැ ත��ව ං්ද්භය
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කාීනව ෝකාා� නගරෝ� ඇි ූ ඉ�ා ඉඩ� පිෝ�ෝජනා ෝ�ුෝව් ආ්ික, ංාාීා �ා පිපාැන 
කටුු උපාාී නගර කරා ව්ධනා ිා. ඒ අුව ව්ෂ 1948 ී ීා් පැි් ඇබ්ෝකා�ෝ� න� නගර 
ි්ාාණකු ිි් ෝකාා� නගරාට ආං්නෝ� ිිි උපාා�ක නගරා් ෝැං ෝ�ෝාාගා නගරා 
�ුනාග්නා ැී (ඇුුා 4). ෝ� කාැවකවාුෝ�ී ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ෝබාෝ�ෝාා් රෝ්ශ ෝපා� 
�ා රබ් වගාෝව් ග�න ූ අතර කා්ා්ෂා ාා්ග ප්ධිා �ා රාාණෝා් ිශාැ ඉඩ� නගරාිතව 
ද්නට ැැීා ාන ෝ�ු ංාධක ාත ංංව්ධනා කරා ගා් ිීෝ� ුිෝ්ී ංංි්ථානා් ෝැං 
�ුනා ගැිි.

පුකාීනව එන� 1970 ව්ෂෝ�ී පනාෝගාඩ රෝ්ශෝ� අෝශෝ් ෝ�ැ්් වා�න ි්පාදනා ිීෝ� 
ක්ාා්තා ි ිු අතර ව්ෂ 1980 ී  ෝාා ක්ාා්තශාැාෝ� කටුු අඩපන වන අතරුර ී  ැංකාෝ� 
එවකට පැවි ක්ාා්ත අාාතයංශා ිි් එා රෝ්ශා ෝට�ප� බ්� ක්ාා්ත කැාපා ාුෝව් 
ක්ාා්ත ංංව්ධනා ංඳ�ා �ු්වා ෝදන ැී. ෝාාි් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුා ිශාැ ැිාා 
අව්ථා ංූ�ා් ි ්ාාණා කා අතර බුතරා් උෝදංා වාං්ථාන ි ්ාාණා කරගැීාට අව්ථාව 
ංැැෝංන ැී. පුකාීනව එන� 1988 ව්ෂෝ�ී නාගික ංංව්ධන අිකාිා ි ි් කුවාන රෝ්ශෝ� 
කුවාන ක්ාා්ත ුරා නි් ක්ාා්ත කැාපා් ි්ාාණා කරන ැී. 

1998 ව්ෂෝ� ්ථාිත කරන ැද ා� ෝකාා� නගර ංැැැ්ා (Metro Colombo Regional structure 
Plan) (ඇුුා 05) ාටෝ් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ෝකාා� නගරෝ� ුිං� ාාීා රෝ්ශා (Vast 
Hinterland) ෝැං �ුනාෝගන ිු අතර ා�ා පිාාණ ංංව්ධනා් ංඳ�ා ෝාාදාගත �ැි ඉඩ� 
ෝ�ෝාාගා නගරා ආිතව ිිී ිෝබු දැකගත �ැිිා. ෝ� ෝ�ු ාත ෝකාා� රෝ්ශා ංංව්ධනා 
ිීෝ� අරුෝණ් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ක්ාා්ත ංංව්ධනා ංඳ�ා ෝාාදාගැීා ුි් ැිාා 
අව්ථා ිි ිීාට්, ිවාං අවශයතාව ංුරාීා උෝදංා් ෝාාදාගත �ැි බව එා ංැැැ්ා ංඳ�් 
කරු ැබි. ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ංංව්ධනා ිීා �ා ිුු ිීා ං�බ්ධෝා් එා ංැැු� 
ක්ඩාාා කරන ැද ි්ෝ�ෂණා්ට අුව ප�ත කුු ිිබඳ ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාුකර ිුි.

1. ංංව්ධනාට ුුු ඉඩ� වැ වයා�ිා 
2. පැවි ා�ාාා්ග ප්ධිා �ා අෝනු් ාිතැ ප�ුක� (ිුිා , ජැා) 
3. ෝකාා� නගරාට ආං්නෝ� ිිටා ිීා 
4. එවකට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුිශාැ නගරාං්න රෝ්ශා් ෝැං ිාා කැ ආකාරා 

ීට අාතරව 1986 ව්ෂෝ�ී ෝ�ෝාාගා පැරි නගර ං�ා රෝ්ශා උෝදංා එවකට පාා් පාැන ිවාං 
�ා ඉිිී� අාාතයංශා ාටෝ් නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ංඳ�ා 1986 
– 2001 කාැීාාව ංඳ�ා ංංව්ධන ංැැැ්ා් ංක් කරන ැී. ෝාා ංැැැ්ෝ� රධාන අරුණ ුෝ� 
ෝකාා� ි්ි්කෝ� රධාන උප නගරා් ෝැං ෝකාා� නගරා ං� ෝ�ෝාාගා අතර පවින 
ං�බ්ධතාවා ශ්ිා් ිීාා. ඒ අුව ෝ�ෝාාගා නගරා ෝ්වා ාධය්ථානා් ෝැං ංංව්ධනා 
ිීා්, පවින ං�ප් උපිා ෝැං �ා ඵැදාි ෝැං ංංව්ධනා ංඳ�ා ෝාාදා ගැීා් �ා රෝ්ශෝ� 
ජනතාවෝ� ිවන ත්්වා උං් ිීා් අරුු ෝකිි. 

ෝ� අුව රාරාෝා් ිිධ ංංව්ධන අවශයතා ාත ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ංු නාගික ැ්ෂණ නගර 
ිාාෝව් ඔ�බට වයා�ත ී ා 2000 ව්ෂ වන ි ට දැකගත �ැිිා (ඇුුා 06). එා නාගික ැ්ෂණ 
වයා�තීාට ුිෝ්ී ෝ�ුව් ඍුවා �ුනා ගැීාට ෝනා�ැි ුවද, ඉි�ාංෝ� පට් ෝකාා� 
රධාන නගරාට උපාාී නගරා් ෝැං කැාපෝ� ජනතාවට, වෘ්ීා �ා ෝ්වාික ප�ුක� ංපාන 
ාධය්ථානා් ෝැං ෝාා රෝ්ශා ී ැංකාෝ� ෝංු රෝ්ශ ුරා රාිත ීා එාට ෝ�ු ූ බව ෝාිී 
ංඳ�් කැ �ැක.

02 පි්ෝ�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු� ංැ ත��ව ං්ද්භය
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නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් 2008 – 2025 කාැ ිාාව ංඳ�ා ංක් කරන ැද ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ� (ඇුුා 07) උවද රධාන අරුණ ී ඇ්ෝ් ෝ්වාිකා්ට ුවප�ු ිිතා් ගතිීා 
ංඳ�ා ු ුු ආ්ික, ංාාීා �ා ෝ�ෞික ප�ුක� ංැංාීාට කටුු ි ීාි. �නිකාා වශෝා් 
ිිගැුු කැාිකරණ ංැැැ්ා් �ු්වාීා ාි් අද ද්වාා ෝ්වාික �ාිතා් කාානාකරණා 
ිීා් �ා එා �ාිතා් ංඳ�ා පැ�ැිි ාඟෝප්ීා් ිුකරන බව දැකගත �ැක. 

ව්තාානා වන ිට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා, ිෝ්ෂෝා්ා ිාගා ජාතය්තර ීඩාංගනා ඉිීා, ද්ිණ 
අිෝ�ී ාා්ගා ඉිීා, නාගික ංංව්ධන අිකාිෝාි ූික්වෝා් ිිපන රෝ්ශෝාි නැෝනෝ 
තා්ෂණ ආාතනා ිි ීා, තා්ෂණ නගරාට ංාගාිව ිිපන රෝ්ශෝ� �ිත ි්ව ිදයාැා 
ඉිීා, ිාගා තා්ෂණ ි්විදයාැා (ITUOM) ඉිීා ං� ජනග�න ව්ධනාට ංාෝ�්ෂව ිවාං, 
ැිාා �ා අපරවු� ෝ්වා ප�ුක� ංැපීා රාජය �ා ෝපෞ්ගික ආාතනා්ෝග් ි ුීා ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශෝ� ංංව්ධනාට නව ුුුවර් එකු කර්න් ිා. 

එපාණ් ෝනාව ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා ංංව්ධනෝ� ංැුු ුා ාාැෝ� තා්ෂණ ංංව්ධනා් 
අිබවි් ෝ�ෝාාගා තා්ෂණ නගර ංංක�පා ාටෝ් ඉිවන ී ැංකාෝ� අාගනය තා්ෂික 
ි්ව ිදයාැ ප්ධිා, රෝ්ශෝ� ුි �ාිතා්ෝ�, ංාාීා, ආ්ික �ා ාිතැ ප�ුක� වැ ිශාැ 
ෝවනංකට ුැුරු ඇත. 

එෝා්ා ෝාා රෝ්ශා ආිත ංාාීා, ආ්ික, ෝ�ෞික �ා පාිංික අංගා් ෝකෝරි අවධානා 
ෝාාු ිීා අතයාවශය වු ඇත. ජනෝ�ඛන �ා ංංඛයාෝ�ඛන ෝදපා්තෝ�්ුව ගණනා කරන ැද 
ද්ත වැට අුුැව 2012 ව්ෂා ංඳ�ා ෝකාා� ි්ි්කා ුා පාණ් ංා්ථ ජනග�නා 
බ්නාිර පාාෝ් ංා්ත ජනග�නෝ� වයා�ිෝා් 40% ් පාණ ෝවි. එන� ජන ංංඛයාව 
2,310,000 ක පාණ ඉ�ැ අගා් ගී. ෝකාා� ි්ි්කෝ� ජනග�න වයා�ිාට ංාෝ�්ෂව 
ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශෝ� ජන වයා�ිා 11% ්  පාණ ෝ�. 2001 ව්ෂෝ�ී ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා 
ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ුු ජනග�නා 197,227 ් ූ අතර 2012 ව්ෂෝ� එා 252, 469 අගා් ගී. 
එෝා්ා 2001 -2012 අතර කාැා ු ා ජනග�න ව්ධන ෝ�ගා ං�බ්ධෝා් අවධානා ෝාාුිීෝ�ී 
ෝකාා� ි්ි්කා ුා එා 0.36% අගා් ගී. ෝකාා� ි්ි්කාට අා් රාෝ්ීා ෝ�ක� 
ෝකා�ාාශ ා�ටි් ංැකා බැන ිට ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ෝ�ක� ෝකා�ාාශෝ� ජනග�න ව්ධන 
ෝ�ගා 2.29% ක ඉ�ා අගා් ග්නා බව පැ�ැිි ෝ�. 1981 – 2001 අතර කාැා ුා ජනග�න 
ව්ධන ෝ�ගා 2.5% ් අගා් ග්නා අතර ඊට ංාෝ�්ෂව 2019 ව්ෂෝ�ී ජන ංංඛයාව 296,380 
පාණ ඉ�ැ අගා් ගී.

ජනෝ�ඛන �ා ංංඛයාෝ�ඛන ෝදපා්තෝ�්ුෝ� ද්තා්ට අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� එ් 
ුු�බාක ංාාානයෝා් ු්ගැා් ගණන 4 ් පාණ ෝ�. ංාාානය ජනඝන්වා ෝ�්ටාා් 
එකකට ු්ගැා් 24 ් පාණ ෝ�. ෝකාා� ි්ි්කෝ� ෝකාා� ඇුුව අෝනු් රාෝ්ීා ෝ�ක� 
ෝකා�ාාශවැ ජනඝන්වාට ංාෝ�්ෂව, පාු්ක �ා ීතාවක රාෝ්ීා ෝ�ක� ෝකා�ාාශ  
�ැුුිට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා අු ජනඝන්වා් වා්තා කරි. එා ප�ත ර්ථාරා 2.1 ාි් ානාව 
පැ�ැිි ෝ�.

02 පි්ෝ�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු� ංැ ත��ව ං්ද්භය



15

ූැාරය: ානේ�ඛන ැා ංංඛයාේ�ඛන ේදාා්තේ�්ුව, 2012

ර්ථාරය 2.1. ානඝන�වය 2012 ව්ෂය - ේකාළඹ ි්ි්කය (ාාේ්ීය ේ�ක� ේකා්ාාශ ම්ටි්)

ජනෝ�ඛන �ා ංංඛයාෝ�ඛන ෝදපා්තෝ�්ුෝ� ද්ත වා්තාව්ට අුව 2012 ව්ෂෝ� ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ීා ෝ�ක� ෝකා�ාාශෝ� ුු ිවාං රාාණා ඒකක 61,505් පාණ ෝ�. ඒ අති් ිවාං 59,121 
ක රාාණා් ්ිර ිවාං ඝණාට වැෝටන අතර ිවාං 2,282 ක රාාණා් අ්ධ ්ිර ිවාං ෝ�. 
අෝනු් ිවාං 102 ක රාාණා ඉදිී� ා�ටෝ� පව්නා ිවාං ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 2019 
ං�ප් පැිකඩ වා්තා අුව ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ආවරණා ෝකෝරන ජනංංඛයාව 
අුව උපක�ිත ිවාං ංංඛයාව 74,095 ි. ඉ් 80% ් ්ිර ිවාං වන බව අනාවරණා ෝ�.

එපාණ් ෝනාව 2017 ව්ෂෝ�ී ි ු කරන ැද ු ි පිෝ�ෝජන රටාව (ඇුුා 08) ි ිබඳ ි ්ෝ�ෂණාට 
අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ආ්ික පුිා ිිබඳ අවෝබෝධා් ැබා ගත �ැක. ඒ අුව කාැා් ංාඟ 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ජනාී්ණ රෝ්ශා් බවට ප්ීා ෝ�ුෝකාට ෝගන, එා රෝ්ශෝ� ුු ුි 
රෝ්ශෝා් 13% ක රාාණා් වාිජ �ා ෝ්වා කටුු ංඳ�ා �ාිතා කරු දැක ගත �ැි අතර 
43% ක රාාණා් ෝ්වාික �ාිතා ංඳ�ා ෝාාදා ගු දැක ගත �ැක. ෝාි ිෝ්ෂ්වා ව්ෝ්  
18 වන ිාවෝ් ිට පැවත ආ ිශාැ වු ඉඩ� එිෝපෝ�ි කර අු ෝබු� ිීා ංඳ�ා ෝාාදා  
ගැීා �ර�ා ෝ්වාික �ාිතා් ංඳ�ා ඉඩ� වැ ඉ�ුා ංාෝ�්ෂව ව්ධනා ීාි. ව්තාානෝ� 
රබ් �ා ෝපා� ංඳ�ා ුි �ාිතා ෝකාපාණ් ද ා්න ෝකෝරි අවධානා ෝාාු ිීෝ�ී එා 
ිිෝවි් 10% ් �ා 3% ් අතර අු රිශතාක පවින බව �ුනා ගැීාට ුුවන. 
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ාාීා ෝංෞ්ද්ාෝා් ඔප වැුු රෝ්ශා් ෝැං �ුනාගත �ැි ෝාා රෝ්ශා ුා ුු ුි 
රාාණෝා් 9% රාාණාක ුුු වයා�ත ී ඇි බව් දැිා �ැිා. රෝ්ශා ුරා �ිුු ුු  
�ිත රෝ්ශ රාාණා ිිබඳ කුු ිාංා බැු ිට පං් වුෝ�, එා 30% කට ආං්න අගා් 
ග්නා බවි. ඒ අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා නාගික ැ්ෂණා්ට වඩා �ිත ග�ණෝා් වැි 
ෝ්වාික රෝ්ශා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. රෝ්ශෝ� ුි පි�රණ රටාව ප�ත ර්ථාරා 2.2 
ාි් ද්වා ඇත.

එෝා්ා ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ෝ�ක� කා්ාාැා ාි් 2019 ව්ෂා ංඳ�ා ිු් කරන ැද ං�ප් 
පැිකඩ වා්තාවට අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� කෘික්ාා්තෝ� ිාැෝැන පු� රාාණා 4%ක 
පාණ අු රිශතා් වා්තා කරි.

ඒ අුව පැ�ැිි වුෝ� 2019 ව්ෂෝ�ී ැ්ෂ ුනකට පාණ ආං්න රාාණාක ජන ංංඛයාව් 
වාංා කරන ෝාා රෝ්ශෝ� ෝගාි පු� 8000 – 12000 ් අතර ුු රාාණා් වන බව් ුි 
පිෝ�ෝජන රටාව අුව ී වගාවට ෝාාදා ග්නා ුි රාාණා ුු ුි රාාණෝා් 9% ් වැි 
ා�ටාක පවින බව්ා.
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0.3,1%

0.4,1%

0.4,1%

0.5,1%

0.7,1%

0.7,1%0.9,2%

1.0,2%

1.6,3%

1.9,3%

5.0,9%

5.1,9%

5.3,10%

7.3,13%

23.6,43%

උප්ය්ගංා ප�ුක්

ූැාරය: ූ ංැැු� ද�ත 2008 ැා 2017 ව්ෂය, ූේගෝීය ැා ේතාරුු ා්ධි අංශය ංැ 
බ්නාිර ාළා� අංශය නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ර්ථාරය 2.2. ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ුළ ුි භාිතේ� වයා්ිය - 2017
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ැිාාව්වැ ෝබීාාා අුවද පැ�ැිි වුෝ� ෝපෞ්ගික අංශෝ� �ා රාජය අංශෝ� ැිාාවැ  
ිුු රාාණා ංාෝ�්ෂව ඉ�ා අගා් ග්නා බව් කෘික්ාා්තෝාි ිුු රාාණා 7% ් 
වැි අු රාාණා් වන බව්ා. ඒ අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ාාීා පිංර ැ්ෂණ ෝප්ු� කැද 
ආ්ික ා�ටෝා් ඉ�ා අදාාා් උපාන ිිු් වාංා කරන රෝ්ශා් බවට ත�ුු වු ඇත. 
ැිාා ්ව�ාවා ාත ැිාා ිු්ිා ූපා 2.1 ාි් දැ්ෝ�.

ූැාරය: ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව, 2019 ව්ෂය, ේැෝමාගම ාේ්ිය ේ�ක� කා්යාැය

ූපය 2.1. ැියාව්ේ� ්වභාවය මත ේ්වා ිු්ිය - 2019

එෝා්ා වාිජ �ාිතා්ෝ� වයා�ිා ිිබඳ ංඳ�් ිීෝ�ී එා රධාන නගර වටා ඒකරාී ී ඇි 
බව්, ෝබාෝ�ාාා් වාිජ �ාිතා් ෝ්වාිකා්ට ෝ්වා ප�ුක� ංපාන ඒවා බව්, ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ීා ෝ�ක� කා්ාාැා ිි් 2019 ව්ෂා ංඳ�ා ිු් කරන ැද ං�ප් පැිකඩ වා්තාවට 
අුව පැ�ැිි ෝ�. එා ප�ත ද්ත වයා�ිා ාි් ෝප්වා ිා �ැක.

වාිජ භාිතය්ෝ� වයා්ිය ෝ�ෝාාගා ංැැු් රෝේශය- 2016 ව්ෂය

ෝ්වා ාධය්ථාන ංංායාව

ං.ේතා.ං. අේැි ංැ� 15

ුිි ේවළඳංැ� 28

ේ�කි 88

ේභෝාන ශාැා 309

ි�ැර ේවළඳංැ� 1830

ේරිිි ේවළඳංැ� 251

ිි එකු ිීේ� මධය්ථාන 10

ංැු් 133

ේාාේැාර ගබඩා/කෘි රංායන රවය අේැිංැ� 11

ගබඩා 19

ඉ්ධන ිරු� ැ� 08

ුරණාැ 27

බැාෛ ම�ාැ් අේැිංැ� 08

බැාෛ ම් අේැිංැ� 09

ුරකථන මධය්ථාන 80

ාාමි 57

ූැාරය: ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව, 2016, ේැෝමාගම ාේ්ිය ේ�ක� කා්යාැය

වුව 2.1. වාිා භාිතය්ේ� වයා්ිය ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය- 2016 ව්ෂය

රජ්� ැියාවං
ිුු

13%
්පෞේගික 
ැියාවං ිුු

27%
කෘිකා්ික 
කටුුවං ිුු

4%
්වයං ැියාවං 
ිුු

5%
ුී වැඩ

4%
ි්ේශ ැියාවං 
ිුු

2%
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ූැාරය: ූග� මාව� ද්ශන (Google Street View) ූා රාු - 2015 ව්ෂය

ූපය 2.2 : ේැෝමාගම නගරය ැා ැිේැව� ාාර ේදාං වාිා භාිතය් ඒකරාී ී ඇි ආකාරය

ෝ�ෝාාගා නගර ාධයෝ� වාිජ �ාිතා්ෝ� ිිීා ිිබඳ ිී්ෂණා ිීෝ�ී ද පැ�ැිි වුෝ� 
රෝ්ශෝ� ෝ්වාිකා් අරුු කරගිි් ෝ්වා ප�ුක� ආිත �ාිතා් බුැව වයා�තී ඇි 
බව් ිෝ්ෂා්ා ෝාා �ාිතා් ෝබාෝ�ාාා් රධාන ාා්ග ෝදපං වයා�ත ී ඇි බව්ා (ූපා 
2.2.). ාධය රාාණෝ� ෝගාඩනැිිවි් ංා්ිත ෝාා නගරා, �ිෝැව� ාා්ගා �ර�ා ෝකාා�ට 
�ා අි්ංාෝ��ැ රෝ්ශාට ගා් ග්නා ාී්ට නාගික ප�ුක� ංැපීාට ි්ාාණා ී ඇි 
ආකාරා් දැකගත �ැිා. 

රධාන වශෝා් ෝ�ෝාගා නගරා �ැුු ිට ෝවාඳ �ා වාිජ කටුු ෝකෝරන ෝ්වා ාධය්ථාන 
ෝැං ක�ුුව, ෝපා�ග්ඕිට, ෝගාඩගා, �බරකඩ, �ා ීෝගාඩ රධාන ්ථානා් ගී. ෝ්වාික 
කැාපා් ෝැං �ැුු ිට ෝ�ෝාාගා අීතෝ� ිටා ක්ාා්ත වයා�ිෝ� ී රුඛ්ථානා් ෝගන 
ඇි අතර ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව කුවාන, ෝට�ප� බ්�, ී ෝගාඩ �ා පනාෝගාඩ ක්ාා්තුරා් 
ද්නට ැැෝ�. ිට අාතරව ුු ක්ාා්ත රෝ්ශා ුරා ිිී ඇි ආකාරා් ද්නට ැැෝ�.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ුි පි�රණ වයා�ිාට අුව එි ුු ුි රාාණෝා් 1% ජැාිත රෝ්ශ 
ීා් තව් 1% රාාණා් ප�් ි� ෝැං වයා�ත ීා් ුිෝ්ී ැ්ෂණා් ෝැං �ුනා ගත �ැි 
අතර ෝාි දැිා �ැි තව් ුිෝ්ී ැ්ෂණා් වුෝ� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව වයා�තව 
පවින ජැ රෝ්ශ බුතරා් ුුු පාදක කරගිි් වයා�තව පැවීාි. තවද ඇා ාා්ගවැ 
රාාණා �ා එි වැදග්කා ි ්ණා කරන ි ්ෝ�ෂණාට අුව කැාි ගඟ, ු ්වැි ඔා, ා�ා ඔා �ා 
ුු් ඇා රධාන්වා් උුැු ැබන අතර රධාන ිා බ්නා රෝ්ශා වශෝා් කැාි ගඟ �ා කු 
ගඟ රෝ්ශ �ුනා ගත �ැිා. 

ඇා ාා්ග වැ රාාණෝ� ීරතාවා ූපා 2.3. ාි් දැ්ෝවන අතර රධාන පාිංික ංංෝ�ී කැාප 
ෝැං අ්කර 200 කට අං්න රෝ්ශාක වයා�තව පවින බරාව ංංර්ිත රෝ්ශා ං� අ්කර 100 
කට ආං්න රෝ්ශාක වයා�තව ඇි බුිැව්ත පාිංික ංංෝ�ී රෝ්ශා �ු්වාිා �ැිා. 
(ිිා� අංක 2.2) 
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ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නා. ංං. අි.,2020

ූපය 2.3 : ඇළ මා්ගවැ ාමාණේ� ීරතාව - ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය

තවද ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ා�ා ාා්ග ප්ධිා �ා රවා�න ප�ුක� ිිබඳ අවධානා ෝාාු ිීා 
වැදග් ෝ�. ා්ද ා් ෝකාා� නගරා �ා ාාෝකෝරි් ිෝවන රධාන ාා්ග 3් ෝාා රෝ්ශා �ර�ා 
ගා් ිීා්, ද්ිණ අිෝ�ී ාා්ගෝ� ං�බ්ධතාවා ං� කැාිවැි ු�ිා ාා්ගා ෝ�ෝාාගා 
නගරා �ර�ා ගා් ිීා්ා. ෝ�ෝාාගා නගරෝ� ිට �ිෝැව� ාා්ගෝා් (A4) ෝකාා� 
අගනගරාට ං� අි්ංාෝ��ැ, ර්නුර, බු�ැ, අ�පාර ං� ාඩකැුව ද්වා් ෝකාා�, �ංවැ�ැ, 
ප�්ගා ාා්ගෝා් ප්ාාැ �ර�ා ා�ුවර ද්වා්, ෝකාා� - ෝ�ාරණ ාා්ගෝා් බ්ඩාරගා 
�ර�ා කුතර, පානුර නගර ද්වා් ඍු රෝ�ශක්වා් ඇත. ෝාාට අාතරව ෝකාා� ිට 
අි්ංාෝ��ැ ද්වා �ිෝැව� ාා්ගාට තරා් ංාා්තරව කැාි වැි ු�ිා ාා්ගා ෝ�ෝාාගා 
නගර ාධය �ර�ා ගා් ෝකෝ්. දුු අිෝ�ී ාා්ගා ඉිීා් ංාඟ ගා�ැ ාාතර නගර කරා පැා 
2ක පාණ කාැා් ුාී ාඟා ීෝ� අව්ථාව උදාී ඇත.
 
එෝා්ා රාෝ්ීා ාා්ග ප්ධිා ං�බ්ධ ි්තර ප�ත පිි ංඳ�් කැ �ැක. ෝකා�ටාව අිෝ�ී 
අ්ත් ුවාාුවට ිෝැෝීටර 3් ුි් ෝ�ෝාාගා නගරා ිිටා ිෝබන අතර ක�ුුව අිෝ�ී 
අ්ත් ුවාාුව ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා ිාාව ුා ිිටා ිෝ�. එපාණ් ෝනාව ෝාා රෝ්ශාට 
ෝ�ෝාාගා ෝරෝ�ැ ු �ිා නැවු�පැ, ෝ�ෝාාගා නගරෝ� රධාන ු �ිා නැවු�පැ, ෝගාඩගා ු �ිා 
නැවු�පැ, පනාෝගාඩ ු�ිා නැවු�පැ, ීෝගාඩ ු�ිා නැවු�පැ, වටැක ු�ිා නැවු�පැ 
�ා ිා්වැ ු�ිා නැවු�පැ ාුෝව් ු�ිා නැවු� ්ථාන 7 ් ද්නට ැැෝබන අතර ෝ�ෝාාගා 
රධාන බ් නැවු�පැ නව නගර ාධයෝ� ිිටා ඇි අතර ීෝගාඩ නගරා ආිතව ුඩා රාාණෝ� 
බ් නැවු� ාධය්ථානා්ද ද්නට ැැෝ�. ඒ අුව එා ා�ා ාා්ග �ා ගානාගාන ප�ුක�  
ූපා 2.4. ාි් දැ්ෝ�.

02 පි්ෝ�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු� ංැ ත��ව ං්ද්භය
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ිියා 2.2 : ාැාිත ැා ාැ�ි� ාේ්ශවැ වයා්ිය - ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය
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ූැාරය: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 2.4 : ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ැරැා වැී ඇි මැා මා්ග ැා ගමනාගමන ාැුක�

2.3. ංැැු් රෝේශය ි්ණය ිීා

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ංා්ත ෝ�ෝාාගා රෝ්ිා ෝ�ක� ෝකා�ටාශා ආවරණා කරන 
අතරා පාු්ක රාෝ්ීා ෝ�ක� ෝකා�ාාශෝ� ාාා ි ැධාී වං� ද�ාි් ු ්තව ි ්ණය කර ඇත. 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා පදන� ෝකාට ෝගන එෝත් ෝාෝත් කාැා ුැ ිු ූ ංංව්ධන ංැැු� ෝකෝරි 
අවධානෝ�ී පැ�ැිි වුෝ� එා ංා්ත ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශා ආවරණා කරි් ිු කර 
ඇි බවි. එෝා්ා ෝ�ෝාාගා ව්ා් ංංව්ධන ංැැ්ා (2008 – 2025) ට රිෝශෝධනා් ෝැං 
2031 ංඳ�ා නව ංංව්ධන ංැැැ්ා් ි්ාාණා ිීා ෝාි ුික අරුණ් ී ඇත.

ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා �ුනාගැීෝ�ී, රෝ්ශෝ� ව්ග රාාණා ිිබඳ ුික අවධානා ෝාාු 
කැ බව ංඳ�් කැ ුුා. ා්ද ා් අෝනු් රාෝ්ීා ං�ා ෝ�ෝ නගර ං�ා රෝ්ශ ව්ග රාාණා 
අි් ංාෝ�්ෂව ව්ග ිෝැෝීටර 80 ට වඩා අු රාාණා් ගී. නු් ෝ�ෝාාගා රකාිත ංැැු� 
රෝ්ශා රාාණෝා් තරා් ි ශාැ වන අතර එි රාාණා ව්ග ි ෝැෝීට් 138 ක රෝ්ශා් ආවරණා 
කරන බව ී ැංකා ිි්ෝදෝු ෝදපා්තෝ�්ුෝ� ද්තා් අුව ත�ුු ෝ�. රකාිත ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශා ිිා� අංක 2.3. ාි් ද්වා ඇත.

02 පි්ෝ�දය 
ුික අධ�යනය

ංැැු� ංැ ත��ව ං්ද්භය

ංැලු් රේේශය ි්ණය ිීම
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ිියා 2.3 : ාකාිත ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය
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23

ිියා 2.4 : ූේගෝීය ාුිම - ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ෝකාා� ි්ි්කෝ� අෝනු් ංැැු� රෝ්ශ ිිබඳ අධයානෝ�ී පැ�ැිි වුෝ� ෝ�ෝාාගා 
ආිතව ිාා්ාක වන කුෝවැ, ා�රගා, කැ්බෑව, පාු්ක, ීතාවක, ෝ�ාරණ �ා ිාගා නගර 
ං�ා �ා රාෝ්ීා ං�ා ආවරණා කරි් 2030 ව්ෂා උෝදංා ංංව්ධන ංැැු� ංක් කරන බවි. 
එෝා්ා තිව ග් කැ ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශා රාාණෝා් ව්ග ිෝැෝීට් 138 ක 
රෝ්ශා් ආවරණා කරන ෝ�ි් ං� තා්ෂණ නගරා වැි ා�ා පිාාණ වයපෘි ෝාා රෝ්ශාට 
ෝාෝජනා ී  ඇි ෝ�ිු්, ංැැු� ී ි �ා ෝරුැාි ි ාා්ාක ි ීෝ� ප�ුව ෝ�ුෝව්ද ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ීා ං�ා පිපාැන ිාාව උෝදංා ංංව්ධන ංැැ්ා (2031) ංක් ිීා ුුු බවට ීරණා  
කරන ැී. 

ංැැු� රෝ්ශා ි්ණා ිීෝ�ී අවධානා ෝාාු කරන තව් කුණ් ෝැං ූෝගෝීා ැ්ෂණ 
අධයානා ිීා ෝප්වාිා �ැිා. ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට අුව පවින රධාන ූෝගෝීා ාාි� 
ිිපා් ෝැං කු ගඟ අු ගංගාව් වන ා� ඔා, කැාි ගඟ අු ගංගාව් වන ු්වැි ඔා �ා 
කැාි ගඟ �ුනාගැීාට ුුවන. දැනට ිාා්ාක වන ංැැු� රෝ්ශෝ� ිාාව් අධයානෝා් 
පං් වුෝ� දැනටා් එා ූෝගෝීා ිාාව් අවධානාට ෝාාුකර ඇි බවි. රෝ්ශෝ� ූෝගෝීා 
ැ්ෂණ ිිා� අංක 2.4. ාි් ද්වා ඇත. 

ඒ අුවද පැ�ැිි ංැැු� ීාාව් ෝාා රෝ්ශාට ැැී ඇි ෝ�ි් 2022–2031 නව ංංව්ධන 
ංැැැ්ාද ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශ ිාාව ුැ ිු ිීාට ීරණා කරන ැී. 

එෝා්ා ාාා ිැධාී වං� අුව ග් ිට ෝ�ෝාාගා ුු ංැැු� රෝ්ශාට ාාා ිැධාී වං� 91 ් 
ඇුැ් ෝ�. එා ාාා ිැධාී වං� 91 කා ආවරණා වන පිී ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ි්ණා ී 
ඇි ෝ�ි්ද නව ංංව්ධන ංැැැ්ාද ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශ ිාාව පදන� කරෝගනා 
ිු ිීාට ංැැු� ක්ඩාාා ීරණා කරන ැී. 

ෝාිී ිෝ්ෂෝා්ා ංඳ�් කැ ුු කාරණා වුෝ� ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැ්ා, ඉ�ත ංඳ�් 
කරන ැද ිාු ංැැු� රෝ්ශ අර�ාා ිු කරු ැබන ංංව්ධන ංැැු� (2031) ඒකාබ්ධ කර 
ගිි් �ා ඊට අෝනයානය ං�බ්ධතාව් ි්ාාණා ිීාට ංා් වන ෝැං ංංව්ධන ංැැ්ා 
ංක් ිීාට කටුු කර ඇි බවි.

බ්නාිර පාාත ුැ ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ිාාකාි්වා අධයානා ිීා ංඳ�ා �ා එාි් 
ෝ�ෝාාගා ිාාකාී ංැැු� ිාාව ි්ණා ිීා උෝදංා (Development Pressure) ංංව්ධන 
ීරතාවා ි්ෝ�ෂණා ිුකරන ැී (ූපා 2.6.) එපාණ් ෝනාව කාැා් ංාග ුි පි�රණෝ� 
ෝවන්ී� ිුීෝ� රටාව ෝාා අධයානාට ඇුැ් කර ග්නා ැී. ෝකාා� ි්ි්කා ුා ූි 
පි�රණ රටාව ෝවන්ීා ූපා 2.5. ාි් ද්වා ඇත. 

ූැාරය: article.sapub.org/10.5923.j.ajgis.20170603.01.html,2017

ූපය 2.5 : ූි ාිැරණේ� ේවන්ීම - ේකාළඹ ි්ි්කය
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ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 2.6 : ංංව්ධන ීරතා ි්ේ�ෂණය (Development Pressure Analysis)

ූපා 2.6. ාි් පැ�ැිි කරුෝ� ංංව්ධන ීරතාව ි්ෝ�ෂණා වන අතර එාි් ා� රෝ්ශා් 
ආිතව ද්නට ැැෝබන නාගික ිාාකාරක� වැ ිිීා �ා ැ්ෂණා්ෝ� ිිීා අධයානා කරන 
අතර බ්නාිර පාාත ුැ එා ෝකෝ්ද ා්න ෝාා ි්ෝ�ෂණා ාි් ෝප්ු� කරි. 
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ංැැු� රෝ්ශා ි්ණා ිීෝ� කා්ාා �ුෝ� උ්ත ි්ෝ�ෂණා ං�බ්ධ කරගැීෝ�ී , එා 
ෝකාා� ි්ි්කෝ� ිට ෝ�ෝාාගා �ා ෝගාඩගා නගර ෝදංට �ිෝැව� ාා්ගා ඔ්ෝ් ිිෝදන 
ආකාරා් දැක ගැීාට ුුවන.

ෝ�ෝාාගා, ෝගාඩගා, ා්ෝ්ෝගාඩ, ිාගා, අුුිිා, ාාෝ�නව්ත, ීෝගාඩ �ා ක�ුුව ාන 
රෝ්ශ �ැුුිට ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ෝංු රෝ්ශ ාාීා ැ්ෂණ ෝප්ු� කරන 
බව දැිා �ැිා. පාු්ක, බ්ඩාරගා, �ංවැ�ැ �ා ාාැෝ� ාන රෝ්ශ වැ නාගික ැ්ෂණා්ෝ� 
වයා�ිා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ංාග ංීප ෝැං බ්ධිා් ද්නට ෝනාැැෝ�.

ෝ� කුු කාරණා ෝ�ු ෝකාටෝගන �ා අනාගතෝ�ී ි ාා්ාක ී ාට ි ාිත දැු� ෝ්්ික නගර 
ංංව්ධන වයාපෘිා, ි�ැෑව ක්ාා්තුරා, ුව්ුර අිෝ�ී ාා්ගා �ා ාාුුර බුිධ රවා�න 
ාධය්ථානා වැි වයාපෘි �ර�ා ුු ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශාා නාගීකරණාට ෝාාු 
ෝ�ාැි උපක�පනා කරි්, ඉිි ව්ෂ 10 ංඳ�ා ංංව්ධන ංැැැ්ා ිිෝාා ිීා ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ීා ං�ා ිාාව අර�ාා ිු කැ ුු බව ීරණා කරන ැී. 

එෝැං ංක් කරන ංැැැ්ා ෝංු රෝ්ශ ංඳ�ා ංක් කරි් පවින ංංව්ධන ංැැු� ආෝ්ශ 
කරගිි් �ා එි වයාපෘී් ං�බ්ධ කර ගිි් ංැැු� ිීා ිා ුු බවද ීරණා කරන ැී. 
ඒ අුව ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව ෝැං �ු්වු ැබන, ව්ග ිෝැෝීටර 138 ි් ුු 
�ා ාාා ිැධාී වං� 91 ි් ංා්ිත රෝ්ශා ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ෝැං ෝගන ංංව්ධන 
ංැැැ්ා (2022-2031) ංක්ිීාට ීරණා කරන ැී. ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැු� රෝ්ශා ිිාා 
අංක 2.5. ාි් ද්වා ඇත.

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැු� රෝ්ශාට (2022 -2031) අා්වන ාාා ිැධාී වං� (ඇුුා 09) ි 
ංඳ�් ෝ�. 
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ිියා 2.5 : ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැු� ාේ්ශය 2022 - 2031

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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පි්්�ාය

ංංව්ධන ංැැැ්ාක 
අවය�ාාවය03



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

30

ෝ�ෝාාගා ංැැු� කැාපා ෝකාා� ි්ි්කා ුා �ා ෝකාා�ට ආං්නෝ� ිිටා ඇි ිංා්, 
ව්තාානෝ� පවින ීා ංංව්ධනා් ෝ�ුෝව් ෝ්ීා ෝා්ා ිෝ්ීා වශෝා් ඇී එන ිිධ 
ංංව්ධන ෝාෝජනා ං� වයාපෘි ිංා් ෝ�ගව් නාගිකරණාකට ැ් ෝවි් පවී. 

ෝ� ආකාරාට ෝ�ෝාාගා ංැැු� කැාපා ඉැ්ක කරගිි් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට ඇී එන දැවැ්ත 
ංංව්ධන වයාපෘි �ා වැි ව්ධන ෝ�ගාි් රාෝා් වැිවන ජනග�නා ාාීා පිංර ප්ධිා 
ආරාණා ෝකෝරි් පවින ෝ�ි් ආ්ික, ංාාීා,ෝ�ෞික �ා පාිංික වශෝා් ංැැු��ා 
වශෝා් ගැටු ැං් ි්ාාණා ෝකෝරි් පවින බව ද්නට ැැෝ�.

අවශයතාවය 01 

ව්ංාාන ්්වාික ියාකාරක් පිංර ංං්�ී කංාප ර්ේශය්ට ව�ා්ංී්් රවනංාව වැිීා 
්�ු්ව් පාිංික ංං්�ී කංාපය්්� පැවැ්ාට ඇිිය �ැි ං්ජනය ාග �රවා ගැීාට 
ියවර ගැීා අවශ�ය ීා.

ී ැංකාෝ� බ්නාිර පාාෝ් ෝකාා� ි්ි්කා ූ කි පුිා වකවාුවැ ිට අද ද්වා ීර 
නාගිකරණාකට ැ්ෝවි් පවින රෝ්ශා් ෝැං �ුනාගත �ැි අතර, එව් පුිාක 
ෝ�ෝාාගා 2012 ව්ෂෝ� ජනෝ�ඛන �ා ංංඛයා ෝ�ඛන වා්තාවැට අුව ෝකාා� ි්ි්කා ුා 
ිව්වන 40% ් ූ ුු ජනග�නෝා් 11% ්, එන� රාාණෝා් 252,469 කට ආං්න ජන 
ංංඛයාව් තා ්ිර පිංිා ංඳ�ා ෝතෝරාග් රෝ්ශාි. එා ෝකාා� ි්ි්කෝ� අෝනු් රෝ්ශ 
�ා ංංදන කැ ජනග�නා අි් ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ප්ෝවි ්ථානා ගී. 
ෝකාා� ි්ි්කෝ� ජනග�න වයා�ිා ප�ත ර්ථාරා ාි් දැ්ෝ�.

ංැාුා: ානේ�ඛන ැා ංංඛයාේ�ඛන ේදාා්තේ�්ුව, 2012 

ර්ථාරය 3 1: ේකාළඹ ි්ි්කේ� ානගැන වයා්ිය 2012

පාු්ක

ර්ාංාන
්ක්්්් 

්ාිවං

�ංවැ්ං

්ාාරුව

්කා්ංා්නාව

ා�රගා

්�්ාාගා

ිිිග්යාය

කැ්�ෑව

කු්වං

්කාළඹ

200,000 350,000ජන ංංා�ාවපිපාැන රෝේයය

්කාළඹ ි්ි්ක්� ජනග�න ව�ා්ිය 2012

03 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ාක 
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ිියා 3.1 : ාන ඝන�වය 2001 ව්ෂය - ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය

ූැාරය : ානේ�ඛන ැා ංංඛයාේ�ඛන ේදාා්තේ�්ුව, 2001
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ිියා 3.2 : ාන ඝන�වය 2012 ව්ෂය - ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය

ූැාරය : ානේ�ඛන ැා ංංඛයාේ�ඛන ේදාා්තේ�්ුව, 2012
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ිියා 3.3 : ාන ඝන�වය 2019 ව්ෂය - ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය

ූැාරය : ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව, ේැෝමාගම ාා.ේ�., 2019



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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එෝැං ංාෝ�්ෂව ඉතා ඉ�ැ ජනග�නා් ිින ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� 2001 – 2012 ව්ෂ ුා 
ජනග�ණ ව්ධන ෝ�ගා 2.29% රිශතා් ග්නා අතර 2012 ව්ෂෝ� ද්ත වැට අුව 
ජනඝන්වෝ� වයා�ිා ෝ�ෝාාගා නගරා අවට ිිටා ඇි ෝගාඩගා, ීෝගාඩ ං� ක�ුුව 
රෝ්ශවැට ද ිිී ාාෝ� රවනතාව් ද්නට ැැෝ�. එපාණ් ෝනාව 2001 ව්ෂාට ංාෝ�්ෂව 2012 
ං� 2019 ව්ෂෝ� ජනඝන්වා රධාන නගරවි් ඔ�බට එන� ාාීා රෝ්ශ කරා ආක්ෂණා ීෝ� 
ීර ව්ධනා් පැ�ැිිව ද්නට ැැෝබු ඇත. ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශෝ� ජනඝන්වා 2001, 
2012 ං� 2019 ඉ�ත ිිා� අංක 3.1, 3.2 �ා 3.3 ාි් දැ්ෝ�.

ෝ� ආකාරෝා් ි ිී ඇි ු ු ජනග�නෝ� ු ි පිෝ�ෝජනාට අුව ු ු ූ ිෝා් 43% ක ෝ්වාික 
වයා�ිා් ද්නට ැැෝබන අතර එා ෝ්වාික පිංරාට ෝ්වා ංපාන වාිජ �ා ක්ාා්ත 
�ාිතා් ිිෝවි් ුු ූිෝා් 13% ් �ා 1% ් පාණ වන අතර එා ර්ථාරා 2.2. ාි්  
පැ�ැිි ෝ�.

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 3.1 : ාාිංික ංංේ�ී කැාාය්ේ� ිිීම

03 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ාක 
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එෝා්ා ෝාා රෝ්ශාට ආෝ�ික ූ ි්ිත ෝ�ෞික පිංරා �ා ංාානව ්වා�ාික පිංර 
ප්ධිා් ද්නට ැැීා ුිෝ්ී ැ්ෂණා් ෝ�. ඒ ුා ජැ ැඳු� ිිාාකාරව පව්වාෝගන 
ාාාට අවශය වන ු ුු ප්ධිා්ද, ඒ �ා බැී ඇි ජැ ූ ැ ප්ධිා්ද �ුනා ගත �ැිා. බ්නාිර 
පාා් ෝත්ි� ංංර්ෂණ ංැැැ්ා ාටෝ් �ුනාග් ිෝ්ෂ පාිංික කැාප වන, ෝත් ි� 
ංංර්ෂණ කැාප ෝදක් ෝාා ංැැු� රෝ්ශා ුා ෝාා රෝ්ශෝ� දැිා �ැිා. එන� ු්වැි ඔා 
ආිතව, ඔා ෝදපං රාිාව ිිී ඇි බරාව න� ෝත් ි� රෝ්ශා �ා ෝබා�ෝගාඩ ජැ ැඳු� 
කැාපා ආිතව ිිී ඇි බුිැ ාන පිංර ප්ධිාි. 

එා ව්ීකරණාට අාතරව ෝාා පිංර ප්ධී් ාි් ිුවන කා්ා් ාත, ජැ ැදු� කැාප, ජැ 
රෝ්ශ, ුුු ඉඩ� වයා�තා,ෝත් ි�, කැැෑ, ැු කැැෑ, ආර්ෂණ කැාප, ග� කු රෝ්ශ, ගංවුර 
ඇිවන රෝ්ශ ාන ි ්ණාාක ාටෝ් කරන ැද පාිංික ංංෝ�ී කැාපා්ෝ� ි ිී� ි ්ෝ�ෂණෝ�ී 
කරන ැද ිගානා්ට අුවද ීරණා ුෝ� බරාව �ා ු්වැි ඔා ආිත රෝ්ශ ංාග කැාි ගඟ 
අවට රෝ්ශා පාිංික ංංෝ�ී කැාප රෝ්ශ ෝැං රකට වන බවි. එා ූපා 3.1 ාි් ෝප්වා ඇත.

එෝා්ා ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ෝ්්ර කරග් ංංව්ධනෝ� ෝතරු� රෝ්ශා්ෝ� 
වයා�ිා ි්ෝ�ෂණාට අුව �ා ෝාා පිංර ප්ධිෝ� ංංෝ�ීතාව ාැන බැීා ංඳ�ා ංක්කරන 
ැද ි්ෝ�ෂණා ුැනා කර බැීෝ�ී ත�ුු වුෝ� ව්තාානෝ� ංංව්ධන ිාාවි් පිංර 
ංංෝ�ී කැාප ෝදංට වයා�තීෝ� රවනතාව් පවින බවි.

ෝ� ආකාරාට ංංව්ධන �ා පාිංික ඝ�ටනා් ෝ�ුෝව් ව්තාානෝ� කැාි ගඟ ආිතව ඉුර 
ෝදපං ිව්වන, එන� ආිගැ නැෝගනිර, පානුව �ා ු්වැි ඔා ෝදපං ිිි රෝ්ශ වන ජ�තර, 
ෝ�්ිට, වටැක උුර, ව�ිට �ා නාවැු�ැ ාන ග�වැ ිව්වන ජනතාව ගංවුර ත්්වා්ට 
ුුණ ීාට ිුව ඇත. ි් ගාය වුෝ� ගංවුර උවුරට ුුණ ීාට ිුව ඇ්ෝ් �ුනාග්නා ැද 
පාිංික ංංෝ�ී කැාපා්ෝ� ෝ්වාික �ාිතෝ� ෝාී ිටන ු්ගැා්ට පාණ් බවි. කැාි 
ගඟ ආිතව ගංවුර ත්්වා ව්ෂ 1989 ී අි 01 පාණ උංට, අුු්දකට 3 ් 4 වතාව් ඇි ුවද, 
පාිංික ෝවන්ී� ාත අුුු 15කට පුව එා රාාණා අි 05 ් ද්වා උංට ජැ ගැී� ඇිී ඇි 
බව් ආපදා කාානාකරණ ආාතනා ාි් ිු් කරන ද්ත ාි් ත�ුු ෝ�. 

ඒ ංාඟා ු ්වැි ඔා ආිත ද්ත ි ාීෝ�ී එා රෝ්ශා කැාි ගඟට ංාෝ�්ෂව බෑුාක ි ිීා්, 
එා බෑු� ආිතව වාං්ථාන ඉිීා් ාත ු්වැි ඔා ෝදපං ිවාං අි 15් පාණ උංට පැිෝණන 
ජැ ගැීාකට ෝගාුු වන බවි. කැාි ගඟ ෝදපං අි 05 ් උංට ජැගැිාකට ැ් ූ ිට ු්වැි 
ඔා ෝදපං රෝ්ශා අි 15ක උංට ජැ ගැීාකට ැ්වන බව ෝාාි් තව ුරට් පැ�ැිි කැ �ැක. 

ෝ� ආකාරාට රාරාෝා් වැිවන ජැ ගැී� ිංා රෝ්ශෝ� ිශාැ ිිං් ෝ� අුි් ීඩා ිීාට 
ුික ෝ�ුව් ෝැං ්ව�ාික පිංර ප්ධිා ආිතව ිෝන් ින ඉ�ැ ාන ිවාං ඉිීෝ� 
රවනතාව �ුනා ගත �ැක. 2008 ව්ෂෝ� ිට 2016 ද්වා ගංවුර උවුරට ුුණපාන රාාණා වැි 
ී ඇි බැි් ත�ුු වුෝ� පාිංික ංංෝ�ී කැාප ආිතව වාං්ථාන ංක් කර ිව්වන ිිං 
කාීනව ව්ධනා ී ඇි බවි. ෝාා කාැා් ුා ගංවුර ත්ජනාට ැ් ූ ජන ංංඛයාව ිිබඳ 
ප�ත වුව 3.1 ාි් දැ්ෝ�.

03 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ාක 
අවශ�ංාවය

අවශයතාවය 01
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ිනය ආපදාව්ට ැ් ූ 
ජන ංංායාව

ාරණ ංංායාව වයංනයට �ු ූ 
ිවාං ගණන

ිනාශ ූ ිවාං 
ගණන

පු් ගණන

2008/06/01  1827 469

2010/05/18  139 13 3 41

2011/05/27 820 6 3 234

2012/05/27  842 6 3 240

2016/05/15 5266 3 7 16 1349

ූැාරය: ී ැංකා ආාදා කළමනකරණ මධය්ථානය, 2016

වුව 3.1 : ගංවුර ත්ානයට ැ් ූ ිවාං ැා ාන ංංඛයාව - ේැෝමාගම ාේ්ශය

ිට ෝ�ු ංාධක ිාංා බැීා උෝදංා ංැැු� ක්ඩාාා ිි් ජනග�න වයා�ිා, ව්ධන ෝ�ගා, 
ඉඩ� විනාකා �ා ව්තාානෝ� ඉඩ� ිිී� ිුවන රෝ්ශ අධයානා ිීාට ි්ෝ�ෂණා් 
ිිපා් ි ුකරන ැී. එා ි ්ෝ�ෂණා්ට අුව අවං් ි ගානා ු ෝ� එා පාිංික ංංෝ�ී කැාප 
ආිතව ිවාං ඉිීාට රධාන ෝ�ුව් ෝැං අු ඉඩා ිැගණ් පැවීා �ා එා ඉඩා ංඳ�ා ුද� 
ආෝාෝජනා කැ �ැි ිි් එා රෝ්ශ වැට වැි වශෝා් ආක්ෂණා ීා දැකගත �ැි බවි. 
එෝා්ා ව්ෂ 2031 පාණ වන ිට ෝ�ෝාාගා ංැැු� කැාපාට ැ්ෂ 6 ක පාණ ජන ංංඛයාව් 
අෝ�්ෂා කරන අතර එා ජනග�නා පිංර ංංෝ�ී කැාප ි ිි රෝ්ශ ද්වා වයා�තීෝ� රවනතාව් 
පවින බව, කුු ි්ෝ�ෂණෝ�ී �ුනාගත �ැි ිා. එබැි් ෝාා රෝ්ශෝ� පවින ්ව�ාික 
පිංරා ැකගිි් අනාගතෝ� ී  ෝ� රෝ්ශාට ඇී එන ි ිධ ංංව්ධන වයපෘි ි ි ාගෝප්ිාකට 
ෝාාු ිීා �ා ිිා් ංැැැ්ාක අවශයතාව ෝ�වනිට පැන නැී ඇි බව ිව �ැක.

අවශයතාවය 02 

ංංකා ආ්ික රවණංාව්� (Economic Trend) ිශාව ංැංි්ංට ගිි් �ා කි් කංට 
්�්ාාගා ාා්�නව්ං ර්ේශය ාධ�ා රජය්්� අවධානයට ්යාු ූ ිශාව ාං න්ව්්පාාන 
ංඳ�ා අං�ාවශ� ංංව්ධන පුිා �ා එාි් ුිය ඇුු යිංං ප�ුක් ංඳ�ා ිි වන 
ඉ්ුාට ංිංන ධාිංාව ංක් ිීා ංඳ�ා ංැංු්ාය වශ්ය් අවශ�ය ියවර ගැීා 
අං�ාවශ� ීා. 

ිරංාර ංංව්ධනා ාන ෝ්ාාව ාටෝ් ෝ්ීා ආ්ිකා නඟා ිුීා ෝපරදැි කරි් නෝවෝ්පාදන 
ංඳ�ා අවශයා ූික පුිා ංක් ිීා උෝදංා ෝ�ෝාාගා ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා 2006 ව්ෂෝ� ිට 
ාධයා රජෝ� අවධානාට ෝාාු ූ බව �ුනා ගත �ැිා. "ාි්ද ි්තන" ඉිි දැ්ා ඔ්ෝ් ාි් 
ාාීා ආ්ිකා ිුු ිීා �ර�ා ෝ්ීා ආ්ිකා ව්ධනා ිීා ාන අරුණ අර�ාා නීන 
තා්ෂණා �ර�ා වන ිපැු� ංඳ�ා අවශයා අවකාශා ංක් ිීාට ාාෝ�නව්ත �රෝ්ශා 
ෝතෝරාගැීා එි රිඵැා් ි ා. ඊට ංාගාීව නැෝනෝ තා්ෂණ ආාතනා ි ිීා, ාි්ද රාජප්ෂ 
ජාික පාංැ ිිීා ිෝ්ෂ අවධානාට ෝාාු කැ �ැිා. 

පුව 2016 ව්ෂෝ�ී ා�ා නගර �ා බ්නාිර ංංව්ධන අාාතයංශා ාටෝ් " තා්ෂණ නගර 
ංංව්ධන වයාපෘිා" ාන ෝ්ාාව ඔ්ෝ් ෝ�ෝාාගා ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා අවධානාට ෝාාු වන 
අතර ඒ �ර�ා අ්කර 2000 ට ආං්න ඉඩ� රාාණා් අ්කර ගැීාට ෝාෝජනා ී ිු අතර ඊට 
ංාගාීව ජාික වයාපාර කාානාකරණ �ිත ංරංිා , ෝකාා� ං� ී ජාව්ධනුර ි්විදයාැ 
ඉිීා ිුිා. 
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2020 ව්ෂෝ�ී "ෝංෞ�ාගෝ� දැ්ා" ාධයා රජෝ� රිප්ි රකාශා ාටෝ් අධයාපනා �ා 
නෝවෝ්පාදනා ංඳ�ා ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු කර ිෝබන අතර ෝ�ෝාාගා ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා 
ඍුව අවධානාට ෝාාු කර ෝනාාැි ුවද, රාෝ්ීා ෝ්ශපාැන අිකාිෝ� ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු ී 
ිෝබු දැිා �ැක. ඒ අුව ෝාා රෝ්ශා " දැු� ෝ්්ික" නගරා් ෝැං ි්ාාණා කැ ුු බවට 
අවධානා ෝාාු කර ඇත. 

ෝකෝ් නුු, ැංකා ආ්ික රවණතාවෝ� ිශාව ංැැි�ැට ගිි් �ා කි් කැට ෝ�ෝාාගා 
ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා ාධයා රජා්ෝ� අවධානාට ෝාාු ූ ිශාව ාත නෝවෝ්පාදන ංඳ�ා 
අතයාවශය ංංව්ධන පුිා �ා එාි් ිි වන ුිා ඇුු ාිතැ ප�ුක� ංඳ�ා වන ඉ�ුාට 
ංිැන ධාිතාව ංක් ිීා ංඳ�ා ංැැු�ාා වශෝා් අවශයා ිාවර ගැීා අතයාවශය ීා ෝාා 
ංැැැ්ා ාටෝ් අවධානට ෝාාු කර ඇත.

අුුු 15කට ආං්න කාැා් ි්ෝ් ෝාා රෝ්ශා නෝවෝ්පාදන අවශයතාවා ංඳ�ා ෝව් ුු 
රෝ්ශා් ෝැං ංංව්ධනා ිීාට �ා ඊට අවශයා ාිතැ ප�ුක� ැබා ීාට අවශයා රිපාදන 
ිශාැ රාාණා් එ් එ් කාැවැී ෝව් කර ඇි බව අනාවරණා ෝ�. ෝකාා� වාිජ නගරාට �ා 
අිෝ�ී රෝ�ශා්ට ආං්නෝ� ිිටා ඇි රෝ්ශා් ෝැං �ා අෝනු් ංාාීා, ආ්ික �ා 
ෝ�ෞික විනාක�වි් ංා්ිත රෝ්ශා් ෝැං ෝ�ෝාාගා - ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා දැුා �ා 
නෝවෝ්පාදන ංඳ�ා ි්ාාණා වන රෝ්ශා් ෝැං ඊට අවශයා පුිා ංක් කර ෝගන ඇත. ිශාැ 
රෝ්ශා් ආවරණා ෝකෝරි් එි රිැා� ිිී ාි් පවින අව්ථාවක, එා ංංව්ධන ි�වතා 
අපෝ් ෝනාාව්නට අවශය පිි ංැැු�ාා වශෝා් ූික අවධානා ෝාාු කැ ුු ීා නව 
ංංව්ධන ංැැැ්ාක අවශයතාවා අවධාරණා කරි .

තවද, ි ිා් ාිතැ ප�ුක� ැබාීාට කටුු ි ීා අතයවශය කාරණා් වන අතරා එා ංපාාීා 
ං�බ්ධෝා් පැ�ැිි දැ්ා් ංිත, ංැැැ්ා් අතයවශය වන බව ංඳ�් කැ ුුා. 

්ය්ිං ාැු් ්්්ික නගරය ංඳ�ා පවින ජං ංැපුා රාාණව්ා? 
එය ංපයා ග්්් ්ක්්ා?

ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට ජැා ංපාු ැබ්ෝ් ැුගා �ා කැුවාව ජැාශවිි. එෝා්ා 
ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ිාුා ෝ්වාිකා්ට රාාණව් වන පිි නැ ජැා ංපාා ීා් 
ිු කර ෝනාාැි අතර, ුු රෝ්ශා ආවරණා වන පිි ජැ ංැපුා ැබා ීා් ිු කර ෝනාාැත. එව් 
ත්්වා් ුා ෝ�ෝාාගා දැු� ෝ්්ික නගරා �ර�ා ප�ත ංඳ�් පිි අනාගතෝ�ී ිනකට 
අවශය වන ජැ රාාණා ත්ෝ්ු ිීා් ිු ෝකාට ඇත. එාට අුව ෝාා දැු� ෝ්්ික නගර 
ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් එා නගර ිාාව ුැ ිුවන ිාාකාරක� උෝදංා පාණ් අනාගතෝ�ී 
ිනකට ඝන ීටර 58,000 (m3 /day) රාාණාක ජැ අවශයතාවා් පවින බව ත්ෝ්ු කර ඇත. 
එෝා්ා පවින ජැ ංැපුා පිි අනාගතෝ�ී වැිවන ජනග�නාට ජැ ං�පාදනා ිුකරුෝ� 
ෝකෝ්ද �ා එා ෝකාපාණ අගා් ග්ෝ්ද ා්න ංංව්ධන ංැැැ්ා ාි් අවධානා ෝාාු ිීා 
අතයවශය වු ඇත. 

්�්ාාගා ාළ අපරව� කළානාකරණය 

ාා අපරවය කාානාකරණා ි ීා ං�බ්ධෝා් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව දැනට ි ිා් ංැැැ්ා් 
ිාා්ාක ෝනාවන අතර බුතරා් ූ ෝ්වාිකා් තා ෝගව්ත ආිතව ාැ අපරවය බැ�ැරීා 
ිු කරන අතර නාගික රෝ්ශ අිතව �ා පිංර ංංෝ�ී කැාප ආිතව ිව්වන ිිු්ෝග් 
ීිත ිිං් ජැ රෝ්ශ වැට ාා අපරවය බැ�ැරීා ිු කරු දැක ගත �ැක. 

03 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ාක 
අවශ�ංාවය
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එෝා්ා ෝාෝිත දැු� ෝ්්ික නගර ංංව්ධනා ාටෝ් අනාගතෝ�ී ිු්කරන ාා අපරවය 
ංඳ�ා ිනකට ජැ අවශයතාවා ිුි් ීට් 46,000 ක රාාණා් අුාාන කරන අතර එා බැ�ැර 
කරීා �ා කාානාකරණා ං�බ්ධෝා් ිිා් ංැැැ්ා් රකාශාට ප් කර ෝනාාැත. තවද 
2031 ව්ෂා ංඳ�ා ැ්ෂ 6 ් ද්වා ජනග�න ව්ධනා් අෝ�්ෂා කරන ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට 
අනාගෝ්ී ෝාා ාා අපරවා බැ�ැරකරීෝ� රාෝ�දා ා�ප් �ා ිරංාර ංංව්ධනා් ංඳ�ා 
ත්ජනා් ිා �ැි බැි් ංංව්ධන ංැැැ්ා �ර�ා ෝ� ිිබඳ අවධානා ෝාාු ිීා අතයවශය 
වු ඇත. 

ඝන අපරව� කළානාකරණය 

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ඝන අපරවය කාානාකරණා ිීෝ� රාෝ�දා ිිබඳ අවධානා ෝාාු ිීෝ�ී 
පැ�ැදි වුෝ� ිිා් රාෝ�දාි් ෝතාරව ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව �ර�ා ඝන අපරවා බැ�ැර 
කරීා ූවව්ත රෝ්ශාට �ා කරිාාන රෝ්ශාට ුදා�ින බවි. ෝකෝ් නුු ව්තාානෝ� ැ්ෂ 4 
කට ආං්න රාාණා් ෝවෝංන ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව ව්තාානෝ� ිනකට ෝටා් 30කට 
ආං්න රාාණාක ඝන අපරවය ඒකරාී වන අතර අනාගතෝ�ී ඉිීාට ෝාෝිත දැු� ෝ්්ික 
නගර ංංව්ධනා ාටෝ් ි නකට ෝටා් 57ක ඝන අපරවා රාාණා් එ්ැ් ි ා�ැි බවට ත්ෝ්ු 
කර ඇත. එෝ් එ්ැ්වන ඝන අපරවා බැ�ැර කරීෝ� රාෝ�දා, එ් ැ් ිීෝ� රා ෝ�දා �ා 
කාානාිීෝ� රාෝ�දා ං�බ්ධෝා් ංංව්ධන ංැැැ්ා �ර�ා අවධානා ෝාාු ිීා අවශය වන 
බව ෝාිී ංද�් කැ �ැක.

�ංශ්ි ංැපුා

ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව 100% ක ිුි බැ ංැපුා් ද්නට ැැෝබන අතර 
අනාගතෝ�ී ව්ධනා වන ජනංංඛයාව �ා ෝාෝිත ක්ාා්ත �ා ි්ව ිදයාැ ප්ධිා ිාා්ාක 
ීා උෝදංා රාාණව් ධාිතාවාි් ෝ�ි ිුි ංැපීා් අතයවශය වු ඇත. ඒ අුවද ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශා ංද�ා නව ංංව්ධන ංැැැ්ාක අවශයතාවා පැ�ැිි කැ �ැක. 

එෝා්ා ංා්ථක දැු� ෝ්්ික නගර ංංව්ධන වයාපෘිා් ාන ිෂාට අදාැව ිු කරන ැද 
බැංගෝැෝ්ි ිාා්ාක කරන ැද තා්ෂණ නගර ංංව්ධනා �ා එි බැපෑ� ං�බ්ධව කරන ැද 
අධයානාට අුව පැ�ැිි වුෝ� එවැි ා�ා පිාාණ වයාපෘිා් �ර�ා රෝ්ශෝ� ිශාැ 
වපංිාකට එි රි ි පාක බැපැවැ්ිා �ැි බවි. ි ෝ්ෂෝා්ා ෝ්වාික �ාිතා ංඳ�ා රෝ්ශා 
ුාට ඇී එන රාාණා �ා ුි �ාිතෝ� ෝා්ා ෝගාඩනැිිවැ ිිීා �ා එි රාාණා් වැ 
ෝවන් ී ා �ා ඝන්වා ි ශාැ ෝවනංකට බු් ි ා �ැි බවි. එපාන් ෝනාව ා�ා ාා්ග �ා ගාන 
ගාන ප�ුක� වැ ං� වා�න තදබදාද ව්ධනා ීාකට ැ්ිා �ැි බවි. ඒ අුව දැු� ෝ්්ික 
නගර වයාපෘිා �ර�ා ිුිා �ැි අිි බැපෑ� ාග�රවා ිරංාර �ා ංා්ථක නගරා් ි්ාාණා 
ිීා උෝදංා අවශය ාග ෝප්ීා ිු කරු උෝදංා 2031 ව්ෂා ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට නව 
ංංව්ධන ංැැැ්ා් අවශය බව ංඳ�් කැ �ැිා. 

අ්නු් ංාාජ යිංං ප�ුක්

තවද දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිාට ංාගාීව අෝනු් ංාාීා ාිතැ ප�ුක� 
ංැපීා අතයාවශය ීා �ුනාෝගන ඇත. පික ෝ�ිකා ං� ු�ිා වැි රවා�න, ෝ්වා ආු කාැා 
වැි කරන ං� ිි් ෝංෞඛය රව්ධනා කරන ෝ්වාව්, ාාි් ංඳ�ා පාංැ� පු කටුු වැි රජා 
ා�පැවැ්ාට ං�ාා වන ෝ්වාව්, ෝංාබාද�ා, ීඩා, ිෝනෝදා, පුැ, ංාාජ ිාාකාරක� ං� 
ෝපෞ්ගික්වා ු්ි ිීා ංඳ�ා අවශය ප�ුක� �ා �ිි ෝ්වා ං� අෝනු් ආරෂක ාිතැ 
ප�ුක� ීඩා ං� ිෝනෝදා ංඳ�ා ්ථාන ංැපිා ුු බව ංැැු��ා වශෝා් �ුනා ෝගන ඇත.
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2017/11/08 ින ිු කරන ංා පා්ශවකුව්්� අා�් ිාීාට අුව ්�්ාාගා ර්ේශය ුළ 
ාැනට ියා්ාක වන ක්ාා්ං ියාකාරක් ්්වාික ියාකාරක් ංාඟ ිර ීා ්�ු්ව් 
ඇි ී ඇි �ා ඇි ිය �ැි අිි �ංපෑ් ්ක්රි අවධානය ්යාු ිීා.

ංංව්ධන ංැැැ්ා අරුු කරෝගන පැවැ්ූ පා්ශවකුව්ෝ� අද�් ිාීාට අුව (ඇුුා 03) 
�ුනාග් කුු ිිපා් වන ක්ාා්ත �ා ාිතැ ප�ුක� ංංව්ධනා ං� ෝ්වාික 
ංංව්ධනාට ෝාෝගය නගරා් ි්ාාණා ිීා ාන අවශයතාවා් ංුරාිාද ෝාා ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ� පරාා්ථා් ිා ුු බව ඔු්ෝ� අද�ං ිා.

ව්තාානෝ� ෝ්වාික �ාිතාට ුුු ාි �ුනාග්නා ැද රෝ්ශ වැ ිිධ ක්ාා්ත කටුු 
වයා�ත ීා ෝ�ු ෝකාටෝගන ං� අිිා් ෝගාඩනැිි ඉිීා ං� ෝ්වාික �ා ක්ාා්ත කටුු 
ිා ීෝ� රවණතාව් ෝ� වන ිට රෝ්ශෝ� පැවීා ිංා අද වන ිට ෝ� රෝ්ශෝ� ෝ්වාික �ා 
ක්ාා්ත කටුු අතර ගැු�කාී ත්්වා් ාු ෝවි් පවී. තවද ෝාා රෝ්ශෝ� ක්ාා්ත 
කටුු ිි පිි පව්වාෝගන ාාාට බැපාන රධාන කුු ිිපා් ද ෝ� ාටෝ් �ුනාග්නා 
අතර ඒවාන�, අනාගත ක්ාා්ත කටුු කරෝගන ාාා ංඳ�ා අවශය ාිතැ ප�ුක� රාාණව් 
ෝනාීා, ුු පිාාණ �ා ාධය පිාාණ ක්ාා්ත ිුු ිීා ංඳ�ා අවධානා අු ා�ටාක පැවීා 
�ා ිිා් �ා ිුු ප�ුක�වි් ංිි ක්ාා්ත කැාපාක අවශයතාව පැවීා �ු්වා ිා �ැක. 

ුැාරය: මධයම ාිංර අිකාිය, 2014 

ූපය 3.2 : ඒ.ි.ැා ී කා්ඩේ� ක්මා්තවැ වයා්ිය - ේකාළඹ ි්ි්කය 2014
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ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ංඳ�ා ව්තාානෝ� ිාා්ාක ෝකෝරන 2008–2025 කැාිකරන ංැැැ්ාට 
අුව ක්ාා්ත වයා�ිා ංඳ�ා කුවන �ා ෝට�ප�බ්� කරාා්ත කැාප ිිුවා ඇත් ාධයා 
පිංර අිකාිා ි ි් ි ු් කරන ැද ද්ත අුව A, B �ා C (වැි, ාධය �ා ු ු වශෝා් ු ෂයකාරක 
ක්ාා්ත ) කා්ඩ ාටෝ් පිංර ුෂයකාරක ක්ාා්ත (වාෝ් ආිත ක්ාා්ත, ටි� ං� කැී� 
ආිත ක්ාා්ත, ඇුිිා� ආිත ක්ාා්ත, ඇඟු�, ි ුි ු ුෝ� රිාීකරණ ආිත ක්ාා්ත, 
ා්ෝරෝපකරණ ි්පාදන ආිත ක්ාා්ත, රංාාන ි්පාදන ආිත ක්ාා්තා �ා ආ�ාර ආිත 
ක්ාා්ත) ෝ�ෝාාගා ංැැු� කැාපා ුරාා ිිීා් ද්නට �ැිා. ෝකාා� ි්ි්කා ුැ A, B 
�ා C කා්ඩෝ� ක්ාා්තවැ ිිීා ූපා 3.2 ාි් ද්වා ඇත.

ඒ අුව පැ�ැිි ව්ෝ් ව්තාානා වන ිට ිවාං ිිටා ඇි රෝ්ශ ද්වා ක්ාා්තවැ ිිීා 
ිිධ පාිංික ර්න ඇි ිීාට බැපෑ� වන බවි. ිෝ්ෂෝා්ා ජන ඝන්වෝ� ිිීා ිිබඳ 
කරන ැද අධයානා්ට අුව ෝ�ෝාාගා නගරා, ා්ෝ්ෝගාඩ, ෝගාඩගා, ක�ුුව �ා ාාෝ�නව්ත 
ාන රෝ්ශ වැ ඉ�ැ ජනඝන්වා් දැිා �ැිා. 

එා ජන ඝන්වා ිිීෝ� රෝ්ශ �ා ාධයා පිංර අිකාිා ිි් �ුනාග්නා ැද ුෂයකාරක 
ක්ාා්ත වයා�ිා ංංං්දනා්ාකව අධයනා කර බැීෝ�ී පැ�ැිි වුෝ� ජනඝන්වෝා් 
ඉ�ැ රෝ්ශ වැ ඉ�ැ ුෂයකාරක ක්ාා්ත වැි වශෝා් වයා�ත ීා �ුනා ගත �ැි බවි. 

ෝ� ිාු කුු ංැැි�ැට ගිි්, 2022–2031 කාැීාාව ංඳ�ා ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක් ිා 
ුු බවට ඒකාිකව ීරණා කර ඇි අතර, රාජය රිප්ිා ාටෝ් ංා්ත රෝ� ංංව්ධනා, 
ව්ධනා ි ීා උෝදංා �ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ංංව්ධනා උෝදංා, නව ු ුුවරි් �ා නෝවෝ්පාදන 
ිි ිීාට ංා් ා�ා පිාාණ වයාපෘි ිාා්ාක ිීා උෝදංා ුුු වාතාවරණා් ංකංා ීා්, 
පවින පිංර ංංෝ�ී කැාප �ා �ිත රෝ්ශ ුර්ිත ිීා රධාන කරග්, උං් ඝනෝ� ප�ුක� 
වි් ංා්ිත ෝ්වාික රෝ්ශා් ිි ිීා ෝපරදැි කරග් ංංව්ධනාකට ාගෝප්ීා් ෝැං 
ෝාා ංංව්ධන ංැැ්ෝ� ිශානිා ංක් ිා ුු බව ෝාා ි්ෝ�ෂණා් ඔ්ෝ් ීරණා ී ඇත. 

03 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ාක 
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4.1. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ් දැ්ා

Homagama

The Green City of Experts
A global gateway emerging within a country landscape

ුේිාු්ෝ� �ිත නගරය
ාාීය ු්දර්වය ුි් ි්වයට ිවර වන ෝදාරුව 

4.2. දැ්ෝාි රාාශනය (Vision Statement)
 
�ිත නගරා (Green City) ාන වානා ිිබඳ ිිධ ිාාරකා්ට අුව ිිධ අද�් ඉදිප් ිීාට 
ැ් ුවි. �ිත නගරා් ාු ුා්ද? ා්න ිිබඳව, ිිග් අද�ං්, ෝජෝ් ෝාෝ�ට්, ී් ි් 
�ා ෝකා් (John Moulton, Green Which ං� Conn) ාන අා ිි් නගරා �ිත නගරාකට 
ංාාන කරන ිෝ්ෂාංග ෝාානවාද? (What features makes a city “Green”?) ාන වා්තාෝවි 
ංට�් කර ඇත. ඔු්ට අුව කැිකංැ �ා අපරවය ි්ාාණා ීා අවා ිීා ාි්, පිංර �ාිා 
�ා ුෂණා අවා කරන, රිාීකරණා ෝදංට නැුුූ, අිතකර ිෝාෝානා් අවා ෝකෝරන, �ිත 
උදයාන ි්ාාණා ිීා වැිිීා කරන අතරුර ිවාං ඝන්වා ව්ධනා ෝකෝරන �ා ිරංාර 
ෝ්ීා ආ්ික ිාාකාරක�වැට ෝාාු ූ නගර �ිත නගරා් ෝැං ි්වානා කැ �ැි බවි.
 
ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශෝ� ව්තාාන ෝ�ෞික, ආ්ික, ංාාීා �ා පාිංික ැ්ෂණ 
ෝකෝරි අවධානා ෝාාු කැ ිට, පැ�ැිි වුෝ�, එා එතර� නාගික ැ්ෂණ රද්ශනා ෝනාකරන, 
�ිතව්ණ ෝව� ාාා දංි් ි්වන, ාාීා ැ්ෂණවි් ංා්ිත, ආ්ික, ංාාීා, ෝ�ෞික �ා 
පාිංික ැ්ෂණ රද්ශනා ෝකෝරන �ා පිංර ුෂණා �ා ්ව�ාික ිප්වි් අවා ූ, ෝ්වාික 
රෝ්ශා් ෝැං �ුනා ගත �ැි බවි. 

ඒ අුව ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� (2022–2031) දැ්ාට අදාැව �ිත නගරා ා්ෝන් 
ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුි්, �ිත නගරා ාන ි්වානාට ංාාන ැ්ෂණ රද්ශනා 
ෝකෝරන ෝ�ෞික �ා පාිංික ැ්ෂණ ෝකෝරි ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු ෝකුු, �ිත  
උදයාන ි්ාාණය ිීා �ර�ා ෝ්වාික ඝන්වා ව්ධනා ිීා ෝපරදැි කරග්ත් බව  
ංඳ�් කැ �ැිා. 

ෝාිී “ු්ිාු්ෝ�” ා්ෝන් පැ�ැිිවා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුා ව්තාානෝ� �ා අනාගතෝ�ී 
රෝ්ශෝ� ංංව්ධනා නැුු ෝවතැි අුාාන කරන අංශා් ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� දැ්ා �ර�ා 
ආවරණා ිීා අරුු කර ඇත. ිෝ්ෂෝා්ා රාජය රිප්ිා �ර�ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා අවකාශ 
කරෝගන ිාා්ාක ෝකෝරන දැු� ෝ්්ික නගරා, ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ාට අුගත 
කරගැීා අරුු කරෝගන �ා රෝ්ශෝ� බුතර ංංව්ධන නැුුතාව ෝ්වාික ංංව්ධනාට 
ෝාාු ී ිීා �ා එි ීර ව්ධනා් ද්නට ැැෝබන ිංාෝවු්, අනාගතෝ�ී �ිත නගරා් 
ි්ාාණා ිීාට බැාෝපාෝරා්ු වන ගාෝ් එ් ංංරාකා් ෝැං ෝ්වාික ඝන්වා ව්ධනා 
ිීා අරුු කරෝගන ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� (2022–2031) දැ්ා ඊට ංාගාිව ිු ිා ුු බව 
ීරණා ෝකිි. තවද �ිත නගරා් නඩ්ු ී ා ු ෝද් උගු් ි ීා ාි් පාණ් ාඟා කර ගත 
ෝනා�ැි අතර, ඊට ු්ිා් ෝ්වාික ජනතාව් වාංා කැ ුු ෝ�. එෝ් ෝනාවන ත්්වා් ුා 
ුු්ු �ා පැ�ප් ිවාං ිි ීා ිා �ැි අතර ංංව්ධනා ිවැරි ාගෝප්ිාකට ෝාාු ෝනාූ 
ත්්වා් ුා එවැි ංා්ථක �ිත නගරා් ි්ාාණා ිීා අප�ුා. 

04 පි්ෝ�දය 
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ඒ අුව ාි් ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� (2022–2031) ංංව්ධන දැ්ා “ු්ිාු්ෝ� �ිත 
නගරා” ාුෝව් ි්ාාණා ෝකිි.

 4.3. ංංව්ධන ංැැුෝ් රධාන අරුු 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ි, ංැැු� දැ්ා ංා්ෂා් කර ගැීා ංඳ�ා රධාන 
අරුු 04 ් ාත පදන� ූ බව ංඳ�් කැ ුුා.

අරුණ 01 පිංරය ුරින, �ිං නගරය්
A safeguarded environment, A Green City

අරුණ 02 ්පා්�ාං් නගරය්, ුවප�ු ්්වාික ර්ේශය්
An Afluence City, A Comfortable Neighborhood 

අරුණ 

අරුණ 

03

04

ංා්ං ර්ේශයා ආවරණය ්කුු, කා්ය්ෂා යිංං ප�ුක් පේධිය් 
An Eficient Infrastructure Network, Covering The Entire Area

ිා�ාව �ා ංා්ෂණය පාන් කර ග් න්ව්්පාාන �ා ාැු් ්්්ිය ාධ�්ථාන 
්ථාිං ිීා ංඳ�ා ්්වා ිරය්
Promote A Service Corridor For Setting Up Science & Technology Based 
Innovation And Knowledge Centric Hubs. 

ෝාි අද�ං වුෝ� පවින පිංරා ආර්ෂා කරන අතරා, �ිත නගරා් ි්ාාණා ිීා ංඳ�ා 
ිෝ්ෂ අවධානා් ෝාාු කැ නගරා් ්ථාිත ිීා ා්නි.

ෝාි අද�ං වුෝ� ිුු, ුඩා නගර ාධය්ථානා් වටා ි්ාාණා ෝකුු, ාුෂයා වාංාට 
ිතකර, ෝංෞඛයාර්ිත, ිාජනක, ප�ුක� ංිි ෝ්වාික රෝ්ශා් ්ථාිත ිීා ා්නි.

ෝාාි් අද�් ිීාට බැාෝපාෝරා්ු වුෝ� ංා්ත ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආවරණා කරන, 
කා්ාෂා ාිතැ ප�ුක� ප්ධිා් ්ථාිත ිීා ා්නි.

ෝාි අරුණ වුෝ� ෝාෝිත දැු� ෝ්්ීා නගරා �ා බැුු ෝ්වා වයා�ත ිීා ංඳ�ා ෝ්වා 
රෝ්ශා් ි්ාාණා ිීාි. 

04 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැු් රාුව

ංංව්ධන ංැැැ්ේ� අරුු
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4.4 ංංව්ධන ංැැැ්ෝ් පරාා්ථ

පරාා්ථ

පරාා්ථ

1. 2031 ව්ෂය වන ිට ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ආිත, බ්නාිර ාළා� ේත�ි� ංැැැ්ම 
(2006) යටේ� ැුනා ගැුු ේත�ි� ාේ්ශ 100% ක ම්ටේම් ුර්ිත ිීමට කටුු 
ිීම. 

2. 2031 ව්ෂය වන ිට ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ආිතව වයා්තව ාවින 1% ් ූ ාැාිත 
ාේ්ශ 100% ක ම්ටේම් ුර්ිත ිීමට කටුු ිීම.  

3. මාැේ� ිට මාේ�නව�ත ද්වා ංංව්ධනය ිීමට ේයෝිත ේ්වා කැාාය ුැ, ැිත ේාේද් 
ආිතව ිුවන ංංව්ධන කටුු අරඹයා, ැිත ාේ්ශ ාි ි්මාණය ිීම ංඳැා අවශය 
ාුිම ංංව්ධන ංැැැ්ම ැරැා ංක් ිීම.  

4. 2031 ව්ෂය වන ිට ේැෝමාගම ංැැු� කැාාය ුැ කැළි ගංගා ිරය, මැා ඔය ැා ු්වැි 
ඔය ආිත ර්ිත ාේ්ශ ැිත කැාා ේැං ැා ිේනෝද උදයාන ේැං ංංව්ධනය ිීම.  

5. බරාව ාිංර ංංේ�ී කැාාය ආිත ේැ්ටයාර 3370 ් ාමණ ූ ාේ්ශය ාිංර ිතකාී 
වයාාෘි ංඳැා ිවෘත ිීම ුළ එි ුිේ� විනාකම ඉැැ නැංීමට කටුු ිීම.  

6. 2031 ව්ෂය වන ිට ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශේ� නගරාිතව ආිතව වයා්තව ාවින 
ුුුයැි ැුනාගු ැබන මා්ග, ැිත මා්ග (Boulevards) ේැං ංංව්ධනය ිීම. 

7. 2031 ව්ෂය වනිට ේැෝමාගම, ේගාඩගම ැා කැුුව යන නගරාිතව ැිත නගර ංංක�ාය 
ාද්ශනය ිීමට ැා ැිත ංංක�ාය යටේ� නගරය ියීම (Legibility) ංඳැා ැිත උදයාන 
ි්මාණය ිීම. 

1. 2031 ව්ෂය වන ිට ේැෝමාගම ැා කැුුව යන නගර, ාධාන නාගික මධය්ථාන 
(Neighbourhood Centres) ේැං ංංව්ධනය ිීමට කටුු ිීම.  

2. 2031 ව්ෂය වන ිට ංම්ත ේැෝමාගම ාේ්ශය ආවරණය ේකේරන ාිි 1% ක ාමණ 
ම්ටේම් ාවින උදයාන ැා ිේනෝද කටුු ාැුක� 50% ක ම්ටම ද්වා ව්ධනය ිීමට 
කටුු ිීම. 

3. 2031 ව්ෂය වන ිට ංම්ත ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය, මා්ග ා්ධිය ැා බැුු (Road 
Hierarchy ) ඝන�වය මත ාදන� ූ (Density Based) ංංව්ධනයකට ේයාුිීමට අවැි 
ෛනික ාුිම ංංව්ධන ංැැැ්ම ැරැා ි්මාණය ිීම.  

4. 2031 ව්ෂය වන ිට ංැමට ුවාැු ේ්වා නගරය් ැබා ීේ� අරුේණ් ේැෝමාගම ැා 
කැුුව යන ාධාන නගර ආිතව, නගර මධයේ� ිට ීටර 500් ාමණ වාංියක ිිු්ට 
ාි් ගම් ිීම ංඳැා වන ාැුක� (Walkability Facilities) ංැාීමට  
කටුු ිීම.

අරුණ 01 පිංරය ුරින, �ිං නගරය්
A safeguarded environment, A Green City

අරුණ 02 ්පා්�ාං් නගරය්, ුවප�ු ්්වාික ර්ේශය්
An Afluence City, A Comfortable Neighborhood 

04 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැු් රාුව

ංංව්ධන ංැැැ්ේ� ාරමා්ථ
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පරාා්ථ

පරාා්ථ

1. 2031 ව්ෂය වන ිට ංම්ත ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ආවරණය වන ාිි, ාේ්ශය ුැ 
ාවින මා්ග අතර ං�බ්ධතාව (Connectivity) ව්ධනය වන ේැං, දැු� ේ්්ිය නගරය 
ැා ංමගාිව, ාුඛතා ාදනම මත ැුනාගැේනන මා්ග ංංව්ධනය ිීමට ංැැැ්ම ැරැා 
ාුිම ංැකීම. 

2. 2031 ව්ෂය වන ිට ේැෝමාගම, ේගාඩගම, කැුුව ැා ීේගාඩ යන නගර ආිතව ාවින 
ාවාැන ාැුක� (Transport Facilities), අේනු� නාගික ාැුක� (Urban Facilities) 
ංමග ඒකාබ්ධ ිීමට කටුු ිීම. 

3. 2031 ව්ෂය වන ිට ංම්ත ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ආවරණය වන ාිි නැ ාැ 
අවශයතාවය (Potable Water Demand) 100% ක ම්ටේම් ංුරාීම, ාාික ාැ ං�ාාදන 
ැා ාැාාවාැන ම්ඩැය ැරැා ියා�මක ිීමට ංැැුම මි් ාුිම ංක් ිීම. 

4. 2031 ව්ෂය වන ිට ංම්ත ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ආවරණය වන ාිි ිුි අවශයතාවය 
(Electricity Demand) 100% ක ම්ටේම් ංුරාීම, ී ැංකා ිුි බැ ම්ඩැය ැරැා 
ියා�මක ිීමට අවශය ාුිම ංංව්ධන ංැැැ්ම මි් ංක් ිීම. 

5. 2031 ව්ෂය වන ිට අුව්කාු අාරවය කළමනාකරණ වයාාෘිය ැා ං�බ්ධ ීම ැරැා 
ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශේ� ඝන අාරවය කළමනාකරණය ංඳැා අවශය ාුිම ංැැැ්ම මි් 
ි්මාණය ිීම. 

6. 2031 ව්ෂය වන ිට ංම්ත ේැෝමාගම ාේ්ශය ආවරණය වන ාිි මැ අාරවය කළමනාකරණ 
වැඩිිේවැ ංඳැා ංැැුම මි් ාුිම ංක් ිීම.

1. 2031 ව්ෂය වන ිට ේගාඩගම ැා ීේගාඩ ාේ්ශ ුැ ිුවන ංංව්ධන වයාාෘි එිේනකට 
ං�බ්ධ කර ගැීම ුි්, ේයෝිත නේවෝ�ාාදන ැා දැු� ේ්්ිය කැාාේ� ාධාන 
නාගික මධය්ථානය ේැං ේගාඩගම නගරය ංංව්ධනය ිීමට කටුු ිීම. 

2. 2031 ව්ෂය වන ිට මාැේ� ිට මාේ�නව�ත, ේමාරගැේ�න ංැ ි�ැෑව ද්වා ංැැු� 
ංංක�ාය ැරැා ංංව්ධනය ිීමට ේයෝිත නේවෝ�ාාදන ැා දැු� ේ්්ිය ේ්වා ීරය 
මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ිය කැාාය, ීේගාඩ ැා ේට�ා� බ්� ක්මා්ත කැාාය 
ංංව්ධනය ිීම ැරැා ශ්ිම� ිීම. 

3. 2031 ව්ෂය වන ිට ේයෝිත නේවෝ�ාාදන ැා දැු� ේ්්ිය කැාාය ුැ ංංව්ධනය 
ිීමට අේ්්ෂා කරන මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ිය නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, ීේගාඩ ැා 
ේට�ා� බ්� ක්මා්ත කැාාය අතර ාවාැන ා්ධිය ංංව්ධනය ිීම ුි් 
ං�බ්ධතාව(Connectivity) ීර ිීමට කටුු ිීම.

අරුණ 03 ංා්ං ර්ේශයා ආවරණය ්කුු, කා්ය්ෂා යිංං ප�ුක් පේධිය් 
An Eficient Infrastructure Network, Covering The Entire Area

අරුණ 04 ිා�ාව �ා ංා්ෂණය පාන් කර ග් න්ව්්පාාන �ා ාැු් ්්්ිය ාධ�්ථාන 
්ථාිං ිීා ංඳ�ා ්්වා ිරය් 
Promote A Service Corridor For Setting Up Science & Technology Based 
Innovation And Knowledge Centric Hubs. 

04 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැු් රාුව

ංංව්ධන ංැැැ්ේ� ාරමා්ථ
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පි්්�ාය
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(SWOT)
ි්ෝ�ෂණය
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ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� 2022–2031 දැ්ා ංා්ෂා් කරගැීා උෝදංා ංක් කරන ැද 
අරුු පදන� කරගිි් ශ.ු.අ.ත. (SWOT) ි්ෝ�ෂණා ිු කැ අතර ි්තරා්ාක ි්ෝ�ෂණා් 
ාත පදන� ීා ෝාා ි්ෝ�ෂණෝ� ංා්ථක්වා ෝකෝරි බැපා ඇත.

අරුණ 01 පිංරය ුරින, �ිං නගරය්

• 2001 – 2012 ව්ෂ වංී ිුවන ංා ජනග�න 
ව්ධන්� ්වන්ීාට අුව, �ුංර ිිං් (ුු 
ජනග�න්ය් 12% ක රිශංය්) පිංර 
ංං්�ී කංාපවංට නැුු ීා. 

• ්�්ාාගා ර්ේශ්� නගර ආං්නව  ා්නට 
ංැ්�න ුුු ඉඩ් අනවංර ්ගාඩිි්වංට 
ං්ව ිීා. 

• ර්ේශ්� ව�ා්ංව පවින රධාන ඇළ ාා්ග 
ිිා් නඩ්ුවකට යට් ්නාීා ්�ු්ව් 
ිනාශී්් ං්ජනයට ං්ව ිීා. 

• 2016 ව්ෂයට අුව ංක් කරන ංා ුි 
පි�රණ ංැංැ්ාට අය් ා්ං අුව, ුු ුි 
රාාණ්ය් 25% ක රිශංය් �ිං ර්ේශය් 
්ංං �ුනා ගං �ැි ීා.  

• 2016 ව්ෂයට අුව ංක් කරන ංා ුි 
පි�රණ   ංැංැ්ාට  අය් ා්ං අුව, එි ුු 
ුි රාාණ්ය් 1% ක ුි රිශංය් ජංාිං 
ර්ේශ ්ංං �ුනාගං �ැි ීා.  

• ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ්වාාික 
්ංෞ්ා්ය්ය්  අුන ූ වැ� 03 ් ඝන්ව්ය් 
වැි ්්වාික කංාපය ුං ා්නට ංැීා

S W

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

වුව 5.1 : ශ.ු.අ.ත. SWOT ි්ේ�ෂණය - අරුණ 01

Strengths

ය්ී්
Weaknesses

ු්වැාා
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• ්�්ාාගා ර්ේශ්� ව�ා්ංව පවින ප�් ි් 
�ුංරය්, ී ංංකා්� �ංය ං් ආයංන ාි් 
ිි්යළ කරන ංා �්නාිර පළා් ්ං් ි් 
ංැංැ්ා ාි් (Wetland Master Plan) ්ං් 
ි් ංංර්ෂණ කංාප ්ංං �ුනා්ගන ිීා.  

• නාගික ංංව්ධන අිකාිය ිි් ංක්කරන 
ංා ංංව්ධන ංැංැ්ා (2008 -2025) ට අුව 
ු්වැි ඔය ්ාපං අ්කර 400 ි් ු් ්ං් 
ි් ර්ේශය, ්ං්ි් ංංර්ෂණ කංාපයට 
ඇුං් ී ිීා �ා ඒ ංඳ�ා �රාව ්ං්ි් 
උා�ාන ව�ාපෘිය ්ය්ජනා ී ිීා. 

• වාිාා්ග ්ාපා්ං්්්ුව ිි් කැළි ගඟ 
්ාපං අි 50ක (ගඟ ඉු්් ිට)  ර්ේශය, 
ුර්ිං ර්ේශ ්ංං පිංර ිංකාී ංංව්ධන 
කටුුවංට  ්යාාා ගැීාට ්ය්ජනා කර ිීා. 

• ව්ංාාන්� ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව 
ියා්ාක ිීාට ්ය්ජනා ී ඇි ා�ා පිාාණ 
ව�ාපෘි ්�්ාාගා ර්ේශ්� 13% ් ූ �ිං 
ර්ේශ අවකාශ කර්ගන ියා්ාක ීා. 

• ිිධ ්පෞේගික ආයංන ාි් ිු කරු ං�න 
ඉඩ් අු ්�ු්, පිංර ංං්�ී කංාප ආිංව 
�ා �ිං ර්ේශ ආවරණය  කර්ගන ියා්ාක 
ීා. 

O TOpportunities

අව්ාා
Threats

ා්ජන
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1. 2016 ව්ෂයට අුව ංක් කරන ංා ුි පි�රණ ව�ා්ියට අය් ා්ං අුව, ුු ුි 
රාාණ්ය් 25% ක රිශංය් �ිං ර්ේශය් ්ංං �ුනා ගං �ැි ීා. 

නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් 2008 ව්ෂෝ� ංක් කරන ැද ුි පි�රණ වයා�ිාට අා් 
ද්තා් �ා ුි පි�රණ �ා රිප්ි ංැැු� ෝදපා්තෝ�්ුෝ� 2016 ව්ෂෝ� ද්තා් අුව 
ාාව්කාින කරන ැද ුි පි�රණ ද්තා් අුව �ිත රෝ්ශා්ෝ� ිිීා ෝ�ෝාාගා ුු ුි 
රාාණෝා් 25% ි. ර්ථාරා 2.2. ාි් ෝාා ත්්වා ද්වා ඇත.

2022–2031 ෝ�ෝාාගා නව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� රධාන අරුණ් වුෝ� ිිා්, �ිත නගරා් 
ි්ාාණය ිීාි. ඒ අුව ව්තාානා වනිට 25% ක පාණ �ිත රෝ්ශ ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව 
ආිතව ිිී පැවීා, රබැ ශ්ිා් ෝැං �ුනා ගැීාට �ැිා.
 

2. 2016 ව්ෂයට අුව ංක් කරන ංා ුි පි�රණ ව�ා්ියට අය් ා්ං අුව, එි ුු ුි 
රාාණ්ය් 1% ක ුි රිශංය් ජංාිං ර්ේශ ්ංං �ුනාගං �ැි ීා. ර්ථාරය 2.2. 
ාි් ්ාා ං්්වය ා්වා ඇං.

එෝා්ා �ිත නගරා් ුෝද් ග්වැ� වි් පාණ් ි්ාාණා කැ �ැි ෝදා් පාණ් ෝනාෝ�. 
�ිත ප්ධිා් ූ කි පිංර ප්ධිාි. එි ුු ැතා, ංතා ිුපාවා �ා ිෝ්ෂෝා්ා ජැ රෝ්ශ 
පැවීා අතයවශය ෝ�. 

ඒ අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව දැනට වයා�තව පවින, ුු ුි රාාණෝා් 1% ් ූ ජැජ 
රෝ්ශ ෝාි ද්නට ැැෝබන ුිෝ්ී ශ්ිා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. එෝා්ා එා ජැ රෝ්ශා, 
ෝත්ි� රෝ්ශ ංාඟ ානා ෝැං ඒකාබ්ධ ී ඇි ආකාරා දැිා �ැි තව් ුිෝ්ී ැ්ෂණා් 
ෝ� (ිිාා 5.1).

පිංරය ුරින, �ිං නගරය්
A safeguarded environment, A Green City

අරුණ 01

ය්ී් (Strengths) 
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ිියා 5.1 : ේත�ි� ාේ්ශ ැා ාැා ාේ්ශ ාිබ්ධව ාැවීම - ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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3. ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ්වාාාික ු්ාර්ව්ය් අුනූ වැ� 03 ් ඝන්ව්ය් වැි 
්්වාික කංාපය ුං ා්නට ංැීා (ූපය 5.1). එා වැ�වං ිිීා ිියා 5.2. ාි් 
්ප්වා ී ඇං.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ෝ්වාික �ාිතා ංඳ�ා වැි ඉ�ුා් පවින රෝ්ශා් ෝැං �ුනා ගත  
�ැි අතර ජනෝ�ඛන �ා ංංඛයාෝ�ඛන ෝදපා්තෝ�්ුෝ� 2012–2019 ද්ත අුව ජනග�න  
ව්ධන ෝ�ගා 2.4 ් ීා �ා ෝකාා� ි්ි්කෝ� අෝනු් රෝ්ශ වැට ංාෝ�්ෂව ප්වන තැනට 
වැි ජන ංංඛයාව් ෝවෝංන (11%) රෝ්ශා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. ඒ අුව �ිත නගරා් 
ි්ාාණා ිීාට ාාෝ�ී ෝාවැි ංංර්ෂණාට ැ් ූ පිංර ප්ධී් වයා�තව පැවීා ිෝ්ෂ 
රබැතාව් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. තවද ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2008–2025 ාටෝ් එා 
වැ� ංඳ�ා වැ� ඉුෝ් ිට ීට් 15 ක ර්ිතා් ෝව් කර ිීාද ිෝ්ෂ්වා් ග්නා බව ෝාිී 
ංඳ�් කැ ුුා.

ා්ෝ්ෝගාා වැව

ුාා වැව

ඔුප්ටාව වැව

ූපය 5.1 : ේැෝමාගම ාේ්ශය ආිතව ද්නට ැැේබන වැ�

ූැාරය: ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 

ි්්්ෂණය

අරුණ 01

ශ්ී්



55

ිියා 5.2 : වැ� වැ ිිීම - ේැෝමාගම ංැැු� කැාාය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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1. 2001–2012 ව්ෂ වංී ිුවන ංා ජනග�න ව්ධන්� ්වන්ීාට අුව, �ුංර ිිං්  
(ුු ජනග�න්ය් 12% ක රිශංය්) පිංර ංං්�ී කංාපවංට නැුු ීා.

ෝාිී ිු කරන ැද ද්ත ි්ෝ�ෂණා්ට අුව ං� ගංවුර ත්ජනෝා් ිඩාවට ප්වන ජන 
ංංඛයාව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ුු ජනග�නෝා් 12% ් බව �ුනා ගත �ැිා. ඒ අුව, ෝාි 
පවින රධාන ු්වැතාවා වුෝ�, ජන ංංඛයාෝ� ෝවන්ීා ෝප්වන ිිාා 5.3 ං� ිිාා 5.4 
අුව, වැිවන ජනග�නා පිංර ංංෝ�ී රෝ්ශවැ පිංිීා ෝාා රෝ්ශෝ� ව්තාාන ත්්වා ුා 
ද්නට ැැෝබන ගැටුවි. ෝාා ත්්වා ූපා 3.1 ාි් ද්වන පිංර ංංෝ�ීතා ි්ෝ�ෂණා �ා 
ිිාා 5.3 ං� ිිාා 5.4 ි ංඳ�් ෝතාරුු ංංං්දනා්ාකව ිාීෝ�ී ඒ බව ානාව පැ�ැිි 
ෝ�. �ිත නගරා් ි්ාාණා ිීාට ාන ගාෝ්ී රෝ්ශා ආිතව එවැි ත්්වා් උ්ගතව 
පැවීා ු්වැතාවා් ෝැං �ුනාගත �ැිා.

2. ්�්ාාගා ර්ේශ්� රධාන නගරාං්නය්ි ා්නට ංැ්�න ුුු ඉඩ්, අනවංර 
්ගාඩිි්වංට ං්ව ිීා.

ෝාා කුණ �ිත නගරා් ි්ාාණා ිීාට ාන ගාෝ්ී රධාන ු්වැතාවා් ෝැං �ුනා 
ගැීාට ෝ�ු ුෝ�, ෝ�ෝාාගා ආිත රධාන නගර ෝ්ීා ංංව්ධනාකට (Linear Development) 
ෝාාු ී ඇි ිංාෝවි. ෝාිී නගර ආං්නව පවින �ිත රෝ්ශ ිනාශ ීාකට ැ්වුෝ�, 
ුෝද් ආ්ික ැා� ාත පදන� ෝවිි. ෝාිී ිිා් ංැැැ්ාකට අුව එා නගරාං්න �ිත 
රෝ්ශ, �ිත ංංක�පාට ඇුැ් කර ගැීාට ඇි �ැිාාව ිද වැෝටන ිංාෝව් ෝාා රධාන 
ු්වැතාව් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 

ු්වැාා (Weakneses)

ූැාරය: ුග� ච්ිකා ාායාුා, Google Earth

ූපය 5.2 : ේැෝමාගම නගරය ආං්නේ� ද්නට ැැේබන අනවංර ේගාඩ ිී�
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ිියා 5.3 : 2001–2012 ව්ෂවැ ානගැනේ� ේවන්ීම - ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ිියා 5.4 : 2012 - 2019 ව්ෂවැ ානගැනේ� ේවන්ීම - ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 



59

ූැාරය : ුග� ච්ිකා ාායාුා, Google Earth

ූපය 5.3 : ේගාඩගම නගරය ආං්නේ� ද්නට ැැේබන අනවංර ේගාඩ ිී�

ූැාරය : ුග� ච්ිකා ාායාුා, Google Earth

ූපය 5.4 : ේැෝමාගම ැිේැව� මා්ගය ආං්නේ� ද්නට ැැේබන අනවංර ේගාඩ ිී�

3. ර්ේශ්� ව�ා්ංව පවින රධාන ඇළ ාා්ග ිිා් නඩ්ුවකට යට් ්නාීා ්�ු්ව් 
ිනාශී්් ං්ජනයට ං්ව ිීා.

එ්ං් ජාී්ෝ� ංංව්ධන ආාතනා ාි් 2012 ව්ෂෝ� ිු කරන ැද ගංවුර ත්්වා ිිබඳ 
ද්ත වා්තාවට අුව (Flood Hazard Proile of Sri Lanka ) ෝබාෝ�ාාා් ගංගා ිටාර ගැීාට 
රධාන ෝ�ු ෝැං ංට�් කර ඇ්ෝ් ඇා ාා්ග පු ීා �ා වුර ගැාාාෝ� රවණතාව අවා ීා 
ෝ�ුෝව් ඇිවන අවිරා් බවි. ඉ�ත ංඳ�් කැ ආකාරාට රධාන ඇා ාා්ග ිිා් 
නඩ්ුවකට ෝාාු ෝනාීා ෝ�ුෝව්, එා ඇා ාා්ග ෝගාඩ ඉඩ� බවට ප්ීා �ර�ා, පිංර 
ප්ධී් ි ද වැීා ි ා �ැිා. දැනට ෝ්ෂ ී  පවින එා ඇා ාා්ගද ි නාශ ී  ාාෝා්, �ිත නගරා් 
ංැැු� කර්නට ාන ගාෝ්ී, නව පිංර ප්ධිා් ි්ාාණා ිීා අවශය ෝනාවන අතර ෝාා 
ු්වැතාවාට, ිිා� �ුනාගැීා ෝාිී වැදග් ෝ�.

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT)
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ූැාරය: ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

ූපය 5.5 : ාධාන ඇළ මා්ග - ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය

ු්වැි ඔය, ගං්ගාර පාංා අංං

ු්වැි ඔය, �රාව ්ං් ිා කංාපය ්�්ිට ඇළ

ූැාරය: ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැැ්ම 2008 – 2025, බ්නාිර ාළාත, නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වුව 5.2 : ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැැ්ම 2008 - 2020 අුව ඇළ මා්ග ංඳැා ැුනාග්නා ැද ර්ිත ිමාව්

ඇළ ාා්ග තැිය ුු ර්ිතය (ඇළ ඉුෝ් ිට)

ු්වැි ඔය 10 m

ේ�්ිට ඇළ, මැ ඔය 8 m

ුු් ඇළ ංැ ාානුව ඇළ 5 m

අේනු� ඇළ 1 m

ු්වැි ඔය 
ංැිය ුු ර්ිංය (ඇළ ඉු්් ිට) 10m

ේ�්ිට ඇළ, මැ ඔය
ංැිය ුු ර්ිංය (ඇළ ඉු්් ිට)) 8m

ුු් ඇළ ංැ ාානුව ඇළ
ංැිය ුු ර්ිංය (ඇළ ඉු්් ිට)) 5m

අේනු� ඇළ
ංැිය ුු ර්ිංය (ඇළ ඉු්් ිට) 1m

05 පි්ෝ�දය 
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1. ්�්ාාගා ර්ේශ්� ව�ා්ංව පවින ප�් ි් �ුංරය්, ී ංංකා්� �ංය ං් ආයංන 
ාි් ිි්යළ කරන ංා �්නාිර පළා් ්ං් ි් ංැංැ්ා ුළ (Wetland Master Plan) 
්ං් ි් ංංර්ෂණ කංාප ්ංං �ුනා්ගන ිීා (ිියා 5.5).

ිිා්, �ිත නගරා් ි්ාාණා ිීා ුෝද් ති ආාතනා් �ර�ා ිු කැ ෝනා�ැිා. ඒ අුව 
ී ැංකාෝ� බැා ැ් ආාතන ිිපා් එකට එකුී, ි්ාාණා කරන ැද බ්නාිර පාා් ෝත් 
ි� ංැැැ්ා රබැ අව්ථාව් ෝැං ෝාිී ංඳ�් කැ �ැිා. තවද ඉ් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට 
අා්වන 10% ් ූ ෝත්ි� රෝ්ශ ිා�ැ්ා අ්ත්ගත ෝකාට ිීා්, ෝබාෝ�ාාා් ප�්ි�, 
ෝත් ි� ංංර්ෂණ කැාප ෝැං �ුනාෝගන ිීා ෝාිී ංඳ�් කැ �ැිා. 

2. නාගික ංංව්ධන අිකාිය ිි් ංක්කරන ංා ංංව්ධන ංැංැ්ා (2008 -2025) ට 
අුව ු්වැි ඔය ්ාපං අ්කර 400 ි් ු් ්ං් ි් ර්ේශය, ්ං්ි් ංංර්ෂණ 
කංාපයට ඇුං් ී ිීා �ා ඒ ංඳ�ා �රාව ්ං්ි් උා�ාන ව�ාපෘිය ්ය්ජනා ී ිීා 
(ඇුුා 08). 

නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් ිිෝාා කරන ැද ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ්, ිාා්ාක කරු 
ැබන කැාීකරණ ංැැැ්ාට අදාැව ු්වැි ඔා ෝදපං අ්කර 200 ට ආං්න රෝ්ශා්, ෝත්ි� 
ංංර්ෂණ කැාප ෝැං �ුනා ෝගන ඇත. ෝාා ංංර්ෂණ කැාප පදන� කර ගිි් ු්වැි ඔා 
ෝදපං ආිතව අ්කර 400 ක පාණ ුි රෝ්ශා් බරාව ෝත්ි� වයාපෘිා ාටෝ් �ුනාෝගන 
ඇත. පිංරා ුරින , �ිත නගරා් ි්ාාණා ිීා ාන අරුණ ංා්ෂා් කර ගැීෝ�ී, ෝාා 
රා්න ෝදක රබැ අව්ථා 2් ෝැං ංඳ�් කැ �ැිා. ා්ද ා් ඇා ාා්ග වැ රාාණෝ� ෝ�ෝ 
වැදග්කෝ� ීරතාව ි්ණා ිීා ංඳ�ා කරන ැද ි්ෝ�ෂණාට අුව (ූපා 2.3.) ෝාා ංැැු� 
කැාපා �ා බරාව වයාපෘිා (ූපා 5.5.), ඔා ෝදපං ිශාැ රෝ්ශා් ුර්ිත ිීාට පුි� ංපාන 
බව ිව �ැිා. 
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ිියා 5.5 : බ්නාිර ාළා� ේත� ි� ංැැැ්ම 2006 ව්ෂය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ුෝද් ෝ්වාික �ාිතා්ෝග් �ා වගා කටුුවි්, ිනාශීාට ංැරෝංන ෝාා රෝ්ශා, පිංර 
ප්ධිා ුැෝකන වයාපෘිා් ාටෝ්, රෝ්ශෝ� වාිජාා විනාකා වැි ිීාට ෝබෝ�ි් 
ෝ�ුවන බව්, ඒ ුි් පිංර ප්ධිෝ� ආර්ෂාවට ආවරණා් ංපා්නට �ැිාාව ැැෝබන 
බව් �ුනා ගත �ැිා. ෝාා පිංර ප්ධිා ආිතව ිව්වන ෝ්වාිකා් බුතරා්, ාැි 
ක්ාා්තා, ග� කැීා �ා රුට් වගාව, ං්ව පාැනා වැි ැිාාව්වැ ිු්ත වන අතර, 
රිිාි් ෝතාරව ිුවන එවැි ිාාකාරක� වැට ිරංාර ංංර්ෂණා් ංපා්නට, ෝාා 
ංංව්ධන වයාපෘිා ි ෝ්ෂ අව්ථාව් ෝැං �ැි්ිා �ැිා. තවද පිංර ංංෝ�ී රෝ්ශ, රාාණෝා් 
ිශාැ වපංිාකට ව්ධනා කර, �ිත නගරා් ි්ාාණා ිීාට, ිෝ්ෂෝා් ෝාා වයාපෘිා 
ිාා්ාක කැ �ැි ීා රබැ අව්ථාව් ෝැං ංට�් කැ �ැිා.

ූැාරය: www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=136622389, 
ේැෝමාගම ංංව්ධන වයාාෘී් , ුිතුරවර ංංව්ධන වැඩංටැන,2015

ූපය 5.6 : බරාව ෛාව ිිධ�ව උදයාන වයාාෘිය 05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය

අරුණ 01

අව්ාා



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

64

3. වාිාා්ග ්ාපා්ං්්්ුව ිි් කැළි ගඟ ්ාපං අි 50ක (ගඟ ඉු්් ිට)  
ර්ේශය, ුර්ිං ර්ේශ ්ංං, පිංර ිංකාී ංංව්ධන කටුුවංට ්යාාා ගැීාට 
්ය්ජනා ී ිීා

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව දැිා �ැි ිෝැෝීටර 6 ් ුරට ිිෝදන කැාි ගංගා ිරා පාදක කර 
ෝගන ී ැංකා වාිාා්ග ෝදපා්තෝ�්ුව ිි්, රකාශාට ප් කර ඇත.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව දැිා �ැි රධාන නී රෝ්ශා් ෝැං කැාි ගඟ නී රෝ්ශා �ැි්ිා 
�ැි අතර, ෝ�ෝාාගා නගරෝා් උුු රෝ්ශෝ� ිාුා ුඩා �ා ිශාැ ඇා ාා්ග, කැාි ගඟ �ා 
බැී පවී. තවද එා ගංගා ිරා ංාග ෝැෝ ෝැව� ාා්ගා ංාා්තරව ගා් ිීා රෝ්ශෝ� 
්ව�ාික ු්දර්වා ව්ධනා ිීාට්, ්ව�ාික ද්ශන තැා් ි්ාාණා කර්නට්  
�ැි ී ඇත. 

කැාි ගඟ ෝදපං ව්ා් ත්්වා ිාංා බැීෝ�ී පං් වුෝ�, ඝන ි්ි වි් ංැකුු ිශාැ 
ෝගාඩනැිි ැං් ඒකරාී ී ඇි බවා. කැාි ගඟ �ා බැී පවින ද්ශීා රෝ්ශ එාි් 
ආවරණා ී ඇි බවා.

�ිත නගර් ි්ාාණා ිීෝ� ුික අරුු ිිපා් දැිා �ැක. ඒ අතර රෝ්ශා ආිත 
උ්ණ්වා ංානා ිීා, ්ව�ාව ෝංෞ්ද්ෝ� ිරංාර පැවැ්ා ංඳ�ා අවකාශ ංක් ිීා රධාන 
ිා �ැිා. ඒ අුව ව්ග ි ෝැෝ ී ටර 132 ි ් ු ු ි ශාැ රෝ්ශා් ආිතව වයා�තව පවින කැාි 
ගඟ ිරා �ා එි ර්ිත රෝ්ශා, ුාං කුු ි්ාාණා ිීාට්, ඒ ුි් නගරා ිි� කර 
උ්ණ්වා ංානා ිීාට් ෝාාු කැ �ැි වු ඇත. ර්ිතා �නික රාුවි් බැ ගැ්ෝවන 
ෝ�ි්, ෝගාඩනැිි ඉි ීා වැාෝකන අතර එා ෝාිී රබැ අව්ථාව් ෝැං �ු්වා ිා �ැිා 
(ූපා 5.7).

ූැාරය: ූග� මා්ග ාායාුා (Google Street View), 2015

ූපය 5.7 : කැළි ගා ේදාං ඉි ී ඇි ේගාඩනැිිවැ ්වභාවය

05 පි්ෝ�දය 
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ා්ජන (Threats)

1. ව්ංාාන්� ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ියා්ාක ිීාට ්ය්ජනා ී ඇි ා�ා පිාාණ 
ව�ාපෘි ්�්ාාගා ර්ේශ්� 13% ් ූ �ිං ර්ේශ අවකාශ කර්ගන ියා්ාක ීා. 

ඉ�ත ංඳ�් කැ කුු ෝබාෝ�ාාාි්, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා �ිත ැ්ෂණා්ෝ� වැි ි �වතාව් 
ෝප්වන රෝ්ශා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 2016 ව්ෂාට අුව ංක් කරන ැද ුි පි�රණ ද්ත 
අුව ුු ුි රාාණෝා් 25% ක රාාණා් �ිත රෝ්ශ ෝැං �ුනා ගත �ැිා. �ිත නගරා් 
ිාා්ාක ිීාට ාන ගාෝ්ී එා ැ්ෂණා ුිෝ්ී ූ කුණ් ෝැං ද්වා ඇත. එෝ�් 
ව්තාානෝ� ිාා්ාක ිීාට ෝාෝජනා ී ඇි ා�ා පිාාණ වයාපෘි, �ිත රෝ්ශ අවකාශ 
කරෝගන ිාා්ාක ීා රබැ ත්ජනා් ී ඇත. තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් 
අ්කරගැීාට �ුනා ගැුු ඉඩ� ිිබඳ අවධානා ෝාාු ිීෝ�ී පැ�ැිි වුෝ�, ෝබාෝ�ාාා් 
ඉඩ� රබ්, ෝපා� ඉඩ� අවකාශ කරෝගන ඇි බවි. එා ුු ුි රාාණෝා් 6% වන අතර වයා�තව 
පවින 25% ් ූ �ිත රෝ්ශා්ෝග් 13% ක තර� ංැැිා ුු අගාි. ඒ අුව �ිත නගරා් 
ි්ාාණය ිීාට ාාෝ�ී ්ව�ාිකව ිාා්ාක ී පවින �ිත රෝ්ශ එෝැං ිනාශ ී ාාා රබැ 
ත්ජනා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 

2. ිිධ ්පෞේගික ආයංන ාි් ිු කරු ං�න ඉඩ් අු ්�ු්, පිංර ංං්�ී කංාප 
ආිංව �ා �ිං ර්ේශ අවකාශ කර්ගන ියා්ාක ීා.

ෝකාා� ි ්ි්කෝ� රධාන ෝ්වාික රෝ්ශා් ෝැං ෝ�ෝාාගා රාිතව ඇි බව එි ු ි පි�රණ 
ද්ත අුව �ුනා ගත �ැිා. එපාන් ෝනාව නාගික ංංව්ධන අිකාිා ාි් ිු කරු ැබන 
ංැැු� අුාත ිීෝ� ිාාවිාට අුව ද, ිශාැ අුාත ිී� රාාණා් ෝ්වාික �ාිතා් 
ංඳ�ා ිු වන බව �ුනා ගත �ැිා. 

ෝ� ිාු කුු අුව ඉඩ� අු ෝබු� ිුවන රෝ්ශ ිිබඳ අවධානා ෝාාු ිීෝා් පං් වුෝ�, 
ෝ්වාික �ාිතා් ංඳ�ා පවින අික ඉ�ුා ෝ�ු ෝකාට ෝගන, ඉඩ� අු ෝබු� රාිා් ිුවන 
බව්, ඒවා බුතරා් �ිත රෝ්ශ පාදක ෝකාට ෝගන ිාා්ාක වන බව්ා (ිිාා 5. 1, 5.6 �ා 
ිිාා 5.7). 

ෝාි ංඳ�් කැ ුු ුිෝ්ී කාරණා වුෝ� ෝ�ෝාාගා නගරා ආං්නව ුවද ඉ�ැ ිවාං 
ඝන්වා් ද්නට ෝනාාැි ත්වා් ුැ, රෝ්ශෝ� වයා�තව පවින �ිත රෝ්ශ අවකාශ ෝකාට 
ෝගන, වැි වන ෝ්වාික අවශයතාව ංුරාීාට ෝපෞ්ගික ආාතන ිාා්ාක ීාි. එා �ිත 
නගර ංංක�පා ිාා්ාක ිීාට රබැ ත්ජනා් වන බවි.

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය

අරුණ 01

ා්ජා
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ිියා 5.6 : ංංව්ධන වයාාෘි ියා�මක ිීම ංඳැා ේයෝිත ඉඩ�වැ වයා්ිය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ිියා 5.7 : ඉඩ� අුේබු� බුැ ේැං ියා�මක වන ාේ්ශ ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය - 2017 ව්ෂය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

68

්පා්�ාං් නගරය්, ුවප�ු ්්වාික ර්ේශය්

• ව්ංාාන්� ජනග�න ව්ධනය රංාරණය ී්් 
රවණංාව පිංර ංං්�ී කංාපවංට ිිීා 
ුි් ගංවුර උවුර වැි ං්්වය්ට ුුණ 
ීාට ිු ීා ව්ධනය ීා �ා එා ර්ේශ ආිං 
ඉඩ් ිං ගණ් ංා්්්ෂව ප�ළ අගය් ගැීා.  

• ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ව�ා්ංව පවින 
රධාන නගර ආිං නාගික ප�ුක් �ා 
ඇිීාට ඇි ප�ුක් ිිා් පිී ංංිධානය 
්නාීා. 

• ්කාළඹ ි්ි්ක්� අ්නු් පළා් පාංන 
ර්ේශය්ට ංා්්්ෂව ්�්ාාගා රා්ේීය ංාා 
�ං ර්ේශ්� ුු ජනග�න ව�ා්ිය වැි 
අගය් ග් නු් ර්ේශ්� ාාා ිංධාී වං් 
අුව එි ජන ඝන්වය �ා ිවාං ඝන්වය ප�ං 
අගය් ගැීා. 

• ්කාළඹ ි්ි්ක්� අ්නු් ර්ේශ වංට 
ංා්්්ෂව ්�්ාාගා ර්ේශය ්වාාික 
ිප්වංට ්ගාුු ී්් රවනංාව අවා ීා. 

• ව්ංාාන ං්්වය ුං ්�්ාාගා ර්ේශය 
ආිංව ිව් වන ්්වාිකය්ට රාාණව් ජං 
ප�ුක්, ිුිය ප�ුක් �ා ංාාීය ප�ුක් 
ව�ා්ංව පැවීා. 

• ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව වැි ජනඝන්වය් 
්ප්වන ර්ේශය් වං ව�ා්ංව පවින ්පාු 
උා�ාන පේධිය. 

S W

අරුණ 02

Strengths

ය්ී්
Weaknesses

ු්වැාා

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

වුව 5.3 : SWOT ි්ේ�ෂණය - අරුණ 02
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• ්ය්ිංව ිූ ංා්ෂණ නගර ංංව්ධන 
ව�ාපෘිය �ර�ා ආක්ෂණය කර ගැීාට 
අ්්්ෂා කරන ්්වාික ාාිංය් රාාණය 
ඉ�ං අගය් ගැීා. 

• ්ය්ිංව ිූ ංා්ෂණ නගර ංංව්ධන 
ව�ාපෘිය �ර�ා ි්ාාණය ිීාට 
�ංා්පා්රා්ු වන ැියා අව්ථා (22600) 
�ර�ා ර්ේශය ංඳ�ා පවින ්්වාික 
ආක්ෂණය ව්ධනය ිය �ැිීා.

• ්ය්ිංව ිූ ංා්ෂණ නගර ංංව්ධන ව�ාපෘි 
ියා්ාක ීා අඩාං ිීා ංා�ා ා�ජන 
ි්ර්ධංා �ර�ා නගරය ුංට ආක්ෂණය කර 
ගැීාට අ්්්ෂා කරන ්්වාිකය් රාාණය 
අු ිය �ැි ීා.

O TOpportunities

අව්ාා
Threats

ා්ජන
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1. ්කාළඹ ි්ි්ක්� අ්නු් පළා් පාංන ර්ේශය්ට ංා්්්ෂව ්�්ාාගා රා්ේීය ංාා 
�ං ර්ේශ්� ු ු ජනග�න ව�ා්ිය වැි අගය් ග්නා නු් ර්ේශ්� ාාා ි ංධාී වං් 
අුව එි ජන ඝන්වය �ා ිවාං ඝන්වය ප�ං අගය් ගැීා. 

ෝ්වාික �ාිතා ංඳ�ා ෝකාා� ි්ි්කෝ� පවින ඉ�ුා අි් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට ිි 
වුෝ� ුිෝ්ී ්ථානාි. 2012 ව්ෂාට ංාෝ�්ෂව ෝකාා� ි්ි්කෝ� ජනග�න වයා�ිා අුව 
පැ�ැිි වුෝ� ෝකාා� ි්ි්කෝ� ුු ජනග�නාට ංාෝ�්ෂව, ෝ�ෝාාගා රෝ්ිා ං�ාෝ� 
ජනග�න වයා�ිා 11% ් පාණ වන බවි. ෝකාා� ි්ි්කා ුැ ෝ�ෝාාගා, ජනග�න වයා�ිා 
අි් ප්වන ්ථානෝ� පුවන බවි.

එෝා්ා ෝ්වාික රෝ්ශා් ි්ාාණා ිීා අරුු කරන අව්ථාවක එි ජනග�න ව්ධන 
ෝ�ගා ිිබඳ ිීෂණා ිීා ෝාිී ඉතා වැදග් ෝ�. ෝකාා� ි්ි්කෝ� 2001 �ා 2012 ව්ෂවැ 
ජනග�න ව්ධන ෝ�ගා ිිබඳ ද්ත අධයනා ිීෝ�ී පැ�ැිි වුෝ�, ෝකාා� ි්ි්කෝ� 
අෝනු් රෝ්ශවැට ංාෝ�්ෂව, ෝ�ෝාාගා රෝ්ිා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ජනග�න ව්ධන ෝ�ගා 
ඉ�ැ අගා් ග්නා බවි. ෝකාා� ි ්ි්කෝ� අෝනු් රෝ්ිා ඒකක වැට ංාෝ�්ෂව, ජනග�න 
ව්ධන ෝ�ගා 2.29% ් පාණ ඉ�ැ අගා් ග්නා බව ප�ත ද්ත අුව පැ�ැිි වු ඇත.

්පා්�ාං් නගරය්, ුවප�ු ්්වාික ර්ේශය්
An Afluence City, A Comfortable Neighborhood 

අරුණ 02

ය්ී් (Strengths) 

රෝේශය ජනග�න ව්ධන ෝ�ගය (2001-2012)

ේකාළඹ ි්ි්කය 0.36%

ේැෝමාගම 2.29%

කුේවැ 1.68%

කැ්බෑව 1.53%

ේකාේැා්නාව 1.20%

මැරගම 0.82%

ිිිග්යාය -0.78%

ාාු්ක 1.67%

ුැාරය: ානේ�ඛන ැා ංංඛයාේ�ඛන ේදාා්තේ�්ුව 2001 – 2012 ව්ෂ ද�ත

වුව 5 4: ේකාළඹ ි්ි්කේ� ාාේ්ීය ාිාාැන ඒකක අුව ානගැන ව්ධන ේ�ගය 2001 - 2012

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 

ි්්්ෂණය

අරුණ 02

ශ්ී්
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ෝ්වාික රෝ්ශා් ්ථාිත ිීාට ංාෝ�්ෂව ඉ�ැ ජනග�න ව්ධන ෝ�ගා් පැවීා රබැ 
ශ්ිා් ෝැං �ුනා ගත �ැි අතරා, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව දැිා �ැි තව් රබැ 
ශ්ිා් ෝැං එි ජන ඝන්වා �ා ිවාං ඝන්වා අවා අගා් ගැීා �ුනා ගත �ැිා 
(ර්ථාරා 2.1, 5.1 , 5.8 ං� ිිාා 5. 9). ා්ද ඝන්වා රඳා පවිුෝ� එි ුි රාාණා ාත වන 
ිාාෙ�ි.

ූැාරය: ාන ැා ංංඛයාේ�ඛන ේදාා්තේ�්ුව 2012 ව්ෂ ද�ත

ර්ථාරය 5 1 : ිවාං ඝන�වය 2012 ව්ෂය - බ්නාිර ාළාත

2012 ව්ෂෝ� ද්ත අුව ජනඝන්වා �ා ිවාං ඝන්වා අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ිා ං�ාව අවා 
ා�ටෝ� ිට ු්වන ්ථානෝ� පුවන බව ිී්ෂණා කැ �ැක. ෝ්වාික �ාිතා් න� 60% ක 
ා�ටාක ඉිිිාකට ාාාට අව්ථාව ිිාී්, ෝාෝැං ිවාං ඝන්වා �ා ජන ගණ්වා අවා 
අගාක පැවීා එා රෝ්ශා ආිත රබැ ශ්ිා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා.
 

ිවාං ඝන්වය 2012 ව්ෂය - ්කාළඹ ි්ි්කය
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ිියා 5.8 : ිවාං ඝන�වය 2012 ව්ෂය - ේැෝමාගම ාා.ංභා ාේ්ශය

ූැාරය : ානේ�ඛන ැා ංංඛයාේ�ඛන ේදාා්තේ�්ුව 2012 
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ිියා 5.9 : ිවාං ඝන�වය 2019 ව්ෂය - ේැෝමාගම ාා.ංභා ාේ්ශය

ූැාරය : ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව (2019), ේැෝමාගම ාා.ේ�.කා්යාැය 
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2. ්කාළඹ ි්ි්ක්� අ්නු් ර්ේශ වංට ංා්්්ෂව ්�්ාාගා ර්ේශය ්වාාික 
ිප්වංට ්ගාුු ී්් රවනංාව අවා ීා. 

2022–2031 නව ංංව්ධන ංැැැ්ාට අුව ෝපාෝ�ාං් නගරා්, ුවප�ු ෝ්වාික රෝ්ශා් 
්ථාිත ිීා අරුු කර ඇත. එිී ා� රෝ්ශා් ෝ්වාිකා්ට ුවප�ු රෝ්ශා් ව්නට න� 
බැපාන එ් රබැ කාරණා් ෝැං ්ව�ාික ිප්වි් ිුු රෝ්ශා් ීා �ු්වා ිා �ැිා.

ී ැංකාෝ� ිිීා අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ෝත් කැාපෝ� ිිට ිෝබන අතර ුුු ා�ටෝ� ිට 
ීටර 10 ් පාණ උංි් ිිටා ඇත. තවද ජැාිත �ාිතා්ෝග් ආවරණා ූ රෝ්ශා් ෝැංද 
�ුනා ගත �ැිා. එවැි ්ව�ාික පිංරා් ආිතව ඇි ිා �ැි රබැ ්ව�ාික උවුර් ෝැං 
ගංවුර උවුර ෝප්වා ීාට ුුවන. ෝකාා� ි්ි්කා ිිබඳ අවධානා ෝාාු ිීෝ�ී බුැ 
වශෝා්ා ෝාා ගංවුර අවදානා ඉ්ාු වන අතර ඒ ුි් ෝැඩ ෝරෝග පැිීෝ� රාාණා ව්ධනා 
ූ බව �ුනාගත �ැිා.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා, ෝකාා� ි ්ි්කා ු ැ ි ිටා ි ිාී් එවැි ් ව�ාික ි ප්වැට ෝගාුුීෝ� 
අවකාශා ංාෝ�්ෂව අවා ා�ටාක පැවීා, ුවප�ු ෝ්වාික නගර් ි්ාාණා ිීාට රබැ 
ශ්ිා් වන බව පැ�ැිි කුණි.

ආපදා කාානාකරණ ාධය්ථානා ාි් කරන ැද ංී්ෂණා්ට අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ගංවුර 
උවුරට ෝගාුු වන බව �ුනා ගත �ැි අතර, ගංවුර උවුරට ැ්වන රෝ්ශ වැිුරට් පැ�ැිිව 
�ුනා ගැීා ෝාිී වැදග් වු ඇත.

ිෝ්ෂෝා්ා ෝාි ංඳ�් කැ ුු කුණ වුෝ� ගංගා ිටාර ගැීා ෝ�ුෝව් ෝාා රෝ්ශ 
ජැෝා් ාටවන බව්, කැාි ගඟ ෝදපං ප�් ි� ආිතව ගංවුර ත්්වා් දැිා �ැි බවි. 
ෝාා රෝ්ශ අතරට ෝ�ෝාාගා ාාා ි ැධාී වං� 91 ්  ආිගැ නැෝගනිර, පානුව, ජ�තර, ෝ�්ිට, 
වටැක උුර, ව�ිට �ා නාවැු�ැ ාන ාාා ිැධාී වං� අා් වන බව �ුනා ගත �ැි අතර 
2000 ව්ෂෝ� ිට ගංවුර උවුරට ැ් ූ ිිු් රාාණා වැි ී ඇි බව් �ුනා ගත �ැිා. 
ු්වැි ඔා ආිතව අි 15 ් පාණ උංට වංරකට ෝදවතාව් ු්වතාව් පාණ ජැෝා් ාට 
ත්්වා් ෝාා රෝ්ශා ආිතව දැක ගත �ැිා. 

වුව 3.1. අුව බැු බැ�ාට ආපදා ත්්වා් ෝප්ු� කැද, ගංවුර ආපදා ත්්වා පිංර 
ංංෝ�ී රෝ්ශ ආිතව දැිා �ැි අතර, ඒ ෝදංට ෝ්වාික �ාිතා් වයා�ත ි ා ෝ�ු ෝකාට ෝගන 
ආපදා ත්්වා වැි ී ඇි බව් දැක ගත �ැක. ගංවුරට ැ්වන රෝ්ශ වැ වැි ීා් �ුනා 
ගැීාට ෝනා�ැි වන අතර ඇා ාා්ග අවිර ීා ෝ�ුෝව් ගංවුර ගැීෝ� රාාණෝ� වැි ීා් 
අනාවරණා කැ �ැිා (ිිාා 5.10). 

ඒ අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශ ්ව�ාික ිප්වි් අවා රෝ්ශා් ෝැං්, එා රෝ්ශා ආිතව දැිා 
�ැි රබැ ශ්ිා් ෝැං් �ුනා ගත �ැිා. 
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ිියා 5.10 : ගංවුර ආාදාමය ත��වයට ැ් ූ ාේ්ශ - 2014 ව්ෂය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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3. ව්ංාාන ං්්වය ුළ ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ිව් වන ්්වාිකය්ට රාාණව් ජං 
ප�ුක්, ිුිය ප�ුක් �ා ංාාීය ප�ුක් ව�ා්ංව පැවීා. 

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව 2019 වන ිට ජනග�නා ැ්ෂ �තරකට ආං්න අගා් ග්නා බව 
ං�ප් පැිකඩ වා්තාව �ා නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් ිු කරන ැද ි්ෝ�ෂණා්ට අුව 
පැ�ැිි ෝ�. ෝාිී පව්නා රවා�න ප�ුක�, ජැ ප�ුක�, ිුිා ප�ුක� �ා අෝනු් ංාාීා 
ාිතැ ප�ුක� රාාණව් පිි ිිී ඇි ආකාරා් දැිාට ුුවන. ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� 
බුතරා් ෝ්වාිකා් ිං වුර �ාිත කරන අතර, ෝංු ිිං (නගර ආිතව ිව්වන ිිං) නැ 
ජැා �ාිත කරන ආකාරා් දැිා �ැිා. එෝා්ා ී ැංකා ිුිබැ ා්ඩැෝ� ෝතාරුු අුව 
ිුිා ංැපුා 100% ් බව රකාශ කර ඇත. තවද රෝ්ශා ආිතව ෝ�ෝාාගා ුික ෝරෝ�ැ, වෑතර 
ි්ි් ෝරෝ�ැ ඇුුව අෝනු් ෝංෞඛය ප�ුක� වයා�ත ී ඇි ආකාරා් දැිා �ැක. තවද 
අධයාපන ප�ුක� අුවද ෝ�ෝාාගා ාි්ද රාජප්ෂ ජාික පාංැ, වෘ්ිා ුුු ආාතන, පාි 
ෝබෞ්ධ ි්ව ිදයාැා, නැෝනෝ තා්ෂණ ආාතනා ඇුුව අෝනු් රාථික, ්ිීා �ා තෘිා 
අධයාපන ආාතනවැ වයා�ිා් දැක ගත �ැිා.

ෝ� අුව 2031 ව්ෂා වනිට ව්ධනා කර ගැීාට අෝ�්ිත ැ්ෂ 6 ් ූ ජන ංංඛයාවට ාිතැ 
ප�ුක� ංැපීාට ග්නා උ්ංා�ා් ංඳ�ා රබැ ශ්ිා් ිා �ැි බව අවධාරණා වු ඇත. 
නව ංංව්ධන ංැැැ්ාට අුව ෝපාෝ�ාං් නගරා්, ුවප�ු ෝ්වාික රෝ්ශා් ්ථාිත ිීා 
අරුු කර ඇත. ඒ අුව පවින ාිතැ ප�ුක� වැ වයා�ිා, ව්තාානෝ� එි රාාණව් බව 
රබැ ශ්ිා් ෝැං අවධාරනා්ාකව ෝප්වා ිා �ැිා. 

ව්තාානෝ� ී ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව ිුිා ප�ුක�, නැ ජැා ප�ුක�, අධයාපන ෝ්වා 
ප�ුක� �ා ෝංෞඛය ෝ්වා ප�ුක� වයා�තී ඇි ආකාරා ිිෝවි් ිිා� 5.11, 5.12, 5.13 ං� 
5.14 ාි් ෝප්වා ී ඇත. 

05 පි්ෝ�දය 
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ිියා 5.11 : ිුි ාැුක�වැ වයා්ිය - ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය - 2016

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ිියා 5.12 : නැ ාැ ාැුක�වැ වයා්ිය - ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය - 2016

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ිියා 5.13 : අධයාාන ආයතනවැ වයා්ිය - ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ිියා 5.14 : ේංෞඛය ේ්වා ාැුක�වැ වයා්ිය - ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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4. ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව වැි ජනඝන්වය් ්ප්වන ර්ේශය් වං ව�ා්ංව පවින 
්පාු උා�ාන පේධිය.

නගර ි්ාාණකරණා �ුෝ�, නාගික ෝ්වාික රෝ්ශා් ංඳ�ා අතයවශයෝා්ා ංුරාිා ුු 
ප�ුකා් ෝැං ෝපාු උදයාන �ා ිෝනෝද උා් ි්ාාණා ිීා �ු්වා ිා �ැිා. ා� නාගික 
රෝ්ශා් ආිතව ජන ංංඛයාෝ� රාාණෝ� වයා�ිා �ා ජන ඝන්වා ාත උදයාන ප�ුක� ංපාු 
දැක ගත �ැිා. ංාාානය අද�ංට අුව ා� රෝ්ශා් ආිතව ිිු් 1000කට ෝ�්ටාා් 1.4 ක 
ුි රෝ්ශා් උදයාන (ිිංා ිි් ි්ාාණා කරන ැද) ප�ුක� ෝැං ෝව් කර ීා අතයවශය ෝ�. 
ඒ අුව 2019 ව්ෂා වන ිට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව ිව්වන ැ්ෂ �තරක ජන ංංඛයාවකට 
ෝ�්ටාා් 12 ක පාණ උදයාන රෝ්ශා් ෝව් ී ිීා රබැ ශ්ිා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 
එෝ් ෝව්ී ඇි ෝපාු උදයාන ිිපා් ප�ත ූපා 5.8 ි ද්වා ඇත.

ූැාරය: ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

ූපය 5.8 : ේැෝමාගම ාේ්ශය ආිතව වයා්තව ාවින ේාාු උදයාන

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT)
ි්්්ෂණය
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ිියා 5.15 : ේැෝමාගම ාේ්ශය ආිතව ාවින ේාාු උදයානවැ වයා්ිය (2019)

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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1. ව්ංාාන්� ජනග�න ව්ධනය රංාරණය ී්් රවණංාව පිංර ංං්�ී කංාපවංට  
ිිීා ුි් ගංවුර උවුර වැි ං්්වය්ට ුුණ ීාට ිු ීා ීර්ය් ව්ධනය ීා 
�ා එා ර්ේශ ආිං ඉඩ් ිං ගණ් ංා්්්ෂව ප�ළ අගය් ගැීා. 

“ෝපාෝ�ාං් නගරා්, ුවප�ු ෝ්වාික රෝ්ශා්” ි්ාාණා ිීෝ� අරුණ �ුෝ�, ෝාා 
ත්්වා ංැැු� රෝ්ශා ආිතව දැිා �ැි රබැ ු ්වැතාව් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශාට පවින ඉ�ැ ෝ්වාික ඉ�ුා, පිංර ංංෝ�ී රෝ්ශා් ංඳ�ා ෝාා ෝ්වාික ඉ�ු� 
වැිීා �ා එාි් ආපදාවැට ෝගාුුවන ිිං වැිීා, ඉ�ා ුවප�ු ෝ්වාික රෝ්ශාක, 
ැ්ෂණා් ිා ෝනා�ැිා. තවද එා පිංර ංංෝ�ී රෝ්ශ ආිතව පව්නා ංාෝ�්ෂ අු ඉඩ� 
විනාකා ෝ� ත්්වා ව්ධනා ිීාට ෝ�ු ී ඇි බව ංඳ�් කා �ැිා. 

ඒ අුව ඉඩ� ිැගණ් රෝ්ශා ුැ ංාධාරණ ෝැං ෝබී ාන ෝැං්, ංාධාරණ ිැ් ි්ාාණා 
ිීා්, ිව් ීා ංඳ�ා ංෑා ෝදනාටා ුුු ඉඩා් ෝතෝරාගැීාට ඇි �ැිාාව ව්ධනා ිීා්, 
ංංව්ධන ංැැැ්ා ුි් ඉඩ ර්ථාව ංැංාීා ෝාාි් බැාෝපාෝරා්ු ෝ�. 

තවද 2001–2012 ව්ෂවැ ජනග�නෝ� ෝවන්ීා අුව, ජනග�නෝ� ිශාැ ෝැං වැි ීා �ා එා 
ජනග�නා ෝාා පිංර ංංෝ�ී රෝ්ශ ආිතව වයා�ත ීා, රෝ්ශා ුැ ෝපාෝ�ාං් නාගික 
ැ්ෂණා ිනාශ ීාට ෝ�ුව් ිා �ැිා. ඒ අුව ෝාා ංංව්ධන ංැැැ්ා �ුෝ� ෝපාෝ�ාං් 
නගරා් ි්ාාණා ී ඇි බව �ැගිාට, නගරා වටා ෝ්්ර ී ි්ාාණා ූ ජන ඝන්වා් 
ි්ාාණය ිීා අප�ු ෝ�. 

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව �ුනා ග්නා ැද පිංර ංංෝ�ී රෝ්ශ ූපා 3.1 ාි් ෝප්වා ී ඇි 
අතර ඊට ංාගාීව ඉඩ�වැ ිැ ගණ්වැ වයා�ිා ිිාා 5.16 ාි් ෝප්වා ී ඇත.

2. ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ව�ා්ංව පවින රධාන නගර ආිං නාගික ප�ුක් �ා 
ඇිීාට ඇි ප�ුක් ිිා් පිී ංංිධානය ්නාීා. 

ෝ�ෝාාගා නව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� දැ්ා ාටෝ් ි්ාාණා ිීාට බැාෝපාෝරා්ු වුෝ� ුෝද් 
ංාාානය නගරා් ුැ දැිා �ැි ෝ්වාික රෝ්ශා් ි්ාාණා ිීා ෝනාෝ�. ෝ�ෝාාගා ූ කි 
නව තා්ෂණ ි්විදයාැ �ා ප්ෝ�ෂණවැ ිාැී ිින ිිංකට අනාගත ෝ්වාික ප�ුක� 
ංැපීාට අද�් කරන නගරාි. ංා්ථක ෝ්වාික නගරා් ආිතව දැිා �ැි රධාන ැ්ෂණ 8 
් ිිබඳ ෝාිී ංැැිිා් ීා වැදග්ෝ�. ංැ් ැැ්ි්ෝකෝ ි ංැැු� ෝදපා්තෝ�්ු ද්ත 
අුව ංා්ථක ෝ්වාික නගරා් ුැ ප�ත ංඳ�් කුු අ්ත්ගත ිා ුුව ිෝ�. 

1. Walk to Shops - ෝවාඳ අවශයතා ඇිීාට ප�ු ුරි් පැවීා 
2. Safe Streets - ආර්ෂාකාී ාා්ග පැවීා 
3. Get around Easily – නගරෝ� ඕනෑා අවශයතාව් ංඳ�ා ප�ුෝව් ාඟා ිා �ැි බව 
4. Housing Choice - ිිධ ව්ගෝ� ිවාං ෝතෝරාගැීාට පවින අවකාශා 
5. Gathering Places - උදයාන ප�ුක�
6. City Services - ෝපාු ප�ුක� 
7. Special Character - නගරා ආිත ුිෝ්ී ැ්ෂණ ාු කර දැ්ීා 
8. Part of Whole - රධාන නගර ංාග පවින ං�බ්ධතාව 

ු්වැාා (Weakneses) 05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය

අරුණ 02

ු්වලාා
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ිියා 5.16 : ඉඩ� ිැ ගණ් වැ වයා්ිය 2016 ව්ෂය ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ුවප�ු ෝ්වාික නගරා් ි ්ාාණා ි ීාට න�, ෝාා ැ්ෂණ ා�තා් ු රකට ෝ�ෝ එා ෝ්වාික 
රෝ්ශ ආිතව වයා�ත ී ිිා ුුා. නු් ෝ�ෝාාගා ෝ්වාික නගරා ෝදං අවධානා ෝාාු 
ිීෝ�ී පැ�ැිි වුෝ�, එි පැවිා ුු ඉ�ත ංඳ�් නාගික ැ්ෂණ රද්ශනා ෝනාවන බවි. 

ෝ�ෝාාගා නව ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක්ිීාට ංාගාිව 2017 / 11 / 08 ින පව්ව්නට ෝාුු 
පා්ශවකුව්ෝ� අද�් ිාීාට අුව අනාවරණා ූ කුු ිිපා් ෝැං ඉ�ත ංඳ�් කරන 
ංා්ථක ෝ්වාික ැ්ෂණ දැීාට ෝනා�ැි බව �ුනා ගත �ැි ිා. ිෝ්ෂෝා්ා රවා�න 
ප�ුක� අතර ශ්ිා් �ා ා�ජනාාට ප�ු ං�බ්ධතාව් ද්නට ෝනාැැෝබන බව්, 
ෝ්වාිකා්ට පි් ාාාට ඇි අවකාශා ඉතාා් ු්වැ ා�ටාක පවින බව් �ුනා ගත �ැි 
අතර එා ැ්ෂණ ෝ�ෝාාගා, ෝගාඩගා, ක�ුුව �ා ීෝගාඩ ාන නගර ආිතව වයා�තව පවින 
බව් �ුනා ගත �ැිා.

ෝාිී ෝ�ෝාාගා නගරා ආිත නාගික ප�ුක�වැ වයා�ිා �ා ඇිීාට ඇි ප�ුක�වැ 
්ව�ාවා ප�ත ූපා 5.9 �ා 5.10 ාි් ෝප්වා ී ඇි අතර පවින ෝපාු උදයානවැ වයා�ිා 
ිිාා 5.15 ාි් ෝප්වා ී ඇත.

ූැාරය : ූග� ච්ික ාායාූා, 2018

ූපය 5.9 : ේැෝමාගම නගරේ� ිිීම ැා එි වයා්ිය

ූැාරය : ූග� ච්ික ාායාූා, 2018

ූපය 5.10 : ේැෝමාගම නගරය - ආර්ෂාකාී ැා ඇිීමට ඇි ාැුක� අවම බව

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය

අරුණ 02

ු්වලාා
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ෝාෝිතව ිු තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ර�ා ිාා්ාක ෝකුු ාිතැ ප�ුක� 
වයාපෘි ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ංංව්ධන කටුුවැට අවශයා පුිා ංක් කැ බව් ද්නට ැැෝ�. 
එෝා්ා නව ංංක�පා් ාටෝ් තා්ෂණ නගරා් ි්ාාණා ිීෝ�ී ංැැු�ාා වශෝා් ුාන 
අංශ ෝකෝරි ිෝ්ෂෝා් අවධානා ැබා ිා ුුද ා්න ිිබඳ අවෝබෝධා් ැැිි. ඒ අුව 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ිුු කැ �ැි ිි ිිබඳ ිෝ්ෂ අවධානා් ෝාා ංැැැ්ා �ර�ා ෝාාු ෝකිි.

1. ්ය්ිංව ිු ංා්ෂණ නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය �ර�ා ආක්ෂණය කර ගැීාට අ්්්ෂා 
කරන ්්වාික රාාණය ඉ�ං අගය් ගැීා. . 

ෝ�ෝාාගා නව නගර ංංව්ධන ංැැැ්ාට අුව, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුැ පැ�ප් ිවාං ිි ීා 
වැා්ිා ුු අතරා, ෝපාෝ�ාං්, ු්ිා් ෝ්වාිකා් ිිංකට වාං්ථානා් ිා ුුා. ඒ 
ංඳ�ා අවශය ාිතැ ප�ුක�, අු ෝ්වාික වයා�ිා් පවින ත්්වා් ුා ්ථාපනා ිීා 
ංා්ථක ෝනාවන අතර තා්ෂණ නගරා් වැි ා�ා පිාාණ වයාපෘිා් �ර�ා ෝ්වාික රාාණා 
ඉ�ැ දැීාට අෝ�්ෂා ිීා ිෝ්ෂ අව්ථාව් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 

තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ර�ා ආක්ෂණා කර ගැීාට බැාෝපාෝරා්ු වන ෝ්වාික 
ජන ංංඛයාව 114,500 ි. ෝාා ෝ්වාිකා් ිිං අව්ථා ුන් ාටෝ් ආක්ෂණා කර ගැීාට 
ිාාකරන බව ෝප්වා ිා �ැිා. අු ඝන්ව ෝ්වාික කැාපා, ාධය ඝ්තව ෝ්වාික කැාපා 
�ා වැි ඝන්ව ෝ්වාික කැාපා වශෝා් ෝ්වාිකා් ආක්ශනා කර ගැීෝ� වැඩ ිිෝවැ් 
එි ද්නට ැැෝ�. තවද ිවාං ව්ග අුව එි ෝබී ාාා අුව ඉි ිීාට අෝ�්ෂා කරන ිවාං 
රාාණා ප�ත පිි ංඳ�් කැ �ැක.

අව්ාා (Opportunities)

ව්ීාරණය රෝේශය
(,000 ව්ග ීටර)

රිශතය ිවාං ගණන

අි ඝන�ව ිවාං (ිර ිවාං) 482 22.4 6,584

අි ඝන�ව ිවාං (මැ� ිවාං) 701 30.6 8,980

මධය ඝන�වය ිවාං (නගර ිවාං) 1,332 46.4 13,628

අු ඝන�ව ිවාං (ේව්ූ ිවාං) 117 0.6 188

එකුව 2,632 100.0 29,380

ූැාරය : ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ,2017

වුව 5.5 : ඉිිීමට අේ්්ිත ිවාං ාමාණය , 2030 - තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 

ි්්්ෂණය

අරුණ 02

අව්ාා
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2. ්ය්ිං ංා්ෂණ නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය �ර�ා ි්ාාණය ිීාට �ංා්පා්රා්ු වන 
ැියා අව්ථා (22,600) �ර�ා ර්ේශය ංඳ�ා පවින ්්වාික ආක්ෂණය ව්ධනය ිය 
�ැිීා.

තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් ුෝරෝකථනා කරන ැද ාිකි් ංංඛයාව 709,832 ි. 
ඔු් තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් ්ථාිත ිීාට බැාෝපාෝරා්ු වන ප්ෝ�ෂණ �ා 
ංංව්ධන ආාතන, ක්ාා්ත, පාං�, කා්ාාැ ං� වාිජ �ා ෝවාඳ ාන ංංව්ධන වයාපෘි �ර�ා 
ආක්ෂණා කර ගැීාට අෝ�්ෂා කර ඇත. 

එා ාික ජන ංංඛයාව අුි් ිනපතා ැිාාව ංඳ�ා නගරාට පැිෝණන රාාණා 649,087 ් බව 
ගණනා කර ඇත. ෝාා ාික ිිං ීෝගාඩ, ාාෝ�නව්ත, ාාැෝ� �ා ිාගා ාන රෝ්ශ ආිතව 
ිුවන වයාපෘි පදන� කරෝගන ගණනා කර ඇත. 

ඒ අුව අනාගතෝ� ෝාා ාික ිිං අුි්, ෝ�ෝාාගා තා ෝ්වාික රෝ්ශා ෝැං ෝතෝරා ගැීා 
ිු ිා �ැි අතර, එාි් 2030 ව්ෂෝ� ෝ්වාික ජන ංංඛයාව ීාෝා් ඉ�ා ාාාට රබැ 
අව්ථාව් ංැංා ෝදන බව �ුනා ගත �ැිා. 
 

ව්ීාරණය ංා්ත ියාාී 
ජනග�නය (ුේගැි්)

තා්ෂණ අංශෝ� 
ෝ්වාිා ජනග�නය 
(ුේගැි්)

වා�න තදබදය ජිත 
ිීාට බැපාන 
ජනග�නය (ුේගැි්)

ේ්වාික ානගැනය 508,100 - 508,100

ා්ේ�ෂණ ැා ංංව්ධන අංශය 121,725 30,431 91,294

කා්ික ාැුක� 27,016 8,105 18,911

ාාං� 8,203 6,445 1,758

රාේ� කා්යාැ 14,342 3,586 10,756

වාිා ැා වයාාාික ාැුක� 30,446 12,178 18,268

එාුව 709,832 60,745 649,087

ූැාරය: ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ,2017

වුව 5.6 : ුේරෝකථනය කරන ැද රම බැකාය 2030 - තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT)
ි්්්ෂණය
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ංා්ං ර්ේශයා ආවරණය ්කුු, කා්ය්ෂා යිංං 
ප�ුක් පේධිය්

• ්නාිුු �ා පු අා�්ංර ාා්ග පේධිය් 
පැවීා �ා ිිු්ට පි් ගා් ිීාට ුුු 
පිංරය් නගර ආිංව ා්නට ්නාංැීා.  

• වැිවන ජන ංංඛ�ාවට ංා්්්ෂව ව�ා්ංව 
පවින ුික යිංං ප�ුක් වන ජං ප�ුක්, 
ිුිය ප�ුක්, ඝන අපරවය කළානාකරණ 
ප�ුක්, ාං අපරව� �ා වැි ජං කළානාකරණ 
ප�ුක් රාාණව් ්නාීා.

• ංංව්ධනය ංා�ා ්යාාාගං �ැි ා්ට්් ිශාං 
ඉඩ් ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ා්නට ංැීා 
�ා ංා්්්ෂව එි ිංගණ් අුා්ටාි් 
පැවිා. 

• ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව රජයට අය් ඉඩ් 
නගරාිංව ා්නට ංැීා �ා ඒවා ංංව්ධන 
කටුු ංඳ�ා ්යාාා ගං �ැි ීා. 

S W

අරුණ 03

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

වුව 5.7 : SWOT ි්ේ�ෂණය - අරුණ 03

Strengths

ය්ී්
Weaknesses

ු්වැාා
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• ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ියා්ාක ිීාට 
්ය්ජනා ී ඇි රවා�න ප�ුක් ං්�්ධ 
ව�ාපෘි �ුනා ගං �ැි ීා. 

• නාගික ංංව්ධන අිකාිය ිි් ඉිකරි් 
පවින ාාුුර �ුිධ රවා�න ාධ�්ථානය 

• ියා්ාක ිීාට ්ය්ජනා ී ඇි අුව්කාු 
�ා කරියාන ඝන අපරව� කළානාකරණ වැඩ 
ිි්වං.

• ්කාළඹ ිට ්�්ාාගා ර්ේශය �ා ර්�ශ ීාට 
පවින රධාන ාා්ගය්ි පවින වා�න 
ංා�ාය. 

O TOpportunities

අව්ාා
Threats

ා්ජන



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

90

1. ංංව්ධනය ංා�ා ්යාාාගං �ැි ා්ට්් ිශාං ඉඩ් ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ා්නට 
ංැීා �ා ංා්්්ෂව එි ිංගණ් අුා්ටාි් පැවිා.

ංා්ත රෝ්ශාා ආවරණා ෝකුු, කා්ා්ෂා ාිතැ ප�ුක� ප්ධිා් ි්ාාණා ිීෝ�ී, 
එි පවින ි් ඉඩ� වැ වයා�ිා රධාන වශෝා් බැපාන කුණ් ෝැං ංඳ�් කැ �ැිා. 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ෝදං අවධානා ෝාාු කැ ිට, නව ංංව්ධන ංැැැ්ා ිෝ්ෂෝා්ා දැු� 
ෝ්්ික නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ිාා්ාක ිීා ංඳ�ා අවකාශා ංක් ිීා අෝ�්ෂා කරි. 
ා්ද රෝ්ශෝ� ෝබාෝ�ාාා් ාිතැ ප�ුක� ංංව්ධනා ීා, ෝාෝිතව ිු තා්ෂණ නගර 
ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් ිාා්ාක වන ිංාෝවි. 

එෝැං ා�ා පිාාණ ාිතැ ප�ුක� වයාපෘි ිාා්ාක ිීාට ාාෝ�ී, ෝ�ෝාාගා වැි ෝ්වාික 
කැාපා් ුැ, ෝ්වාිකා්ට බැපෑා් ෝනාකර එා වයපෘි ිාා්ාක ිීාට �ැි පිි ි් 
ඉඩ� වයා�ත ී ිීා රෝ්ශා ආිත රබැ ශ්ිා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 

තවද ෝකාා� ි ්ි්කා ු ැ ෝකාා� රධාන නගරාට ආං්නෝා් එා ඉඩ� ංාෝ�්ෂව අු ි ැකට 
ැබා ගත �ැි ීාද ිෝ්ෂෝා් ංඳ�් කැ �ැක. 

ංා්ං ර්ේශයා ආවරණය ්කුු, කා්ය්ෂා යිංං ප�ුක් පේධිය් 
An Eficient Infrastructure Network, Covering The Entire Area

අරුණ 03

ය්ී් (Strengths)

ූැාරය: තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, මැානගර ැා බ්නාිර ංංව්ධන අමාතයාංශය, 2018

ූපය 5.11 : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය යටේ� ංංව්ධනය ිීමට ේයෝිත ඉඩ�
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ූැාරය : ූග� ච්ික ාායාූා, 2018

ූපය 5.12 : ේැෝමාගම නව නගර ංංව්ධන වයාාෘි ාේ්ශය

ූැාරය: ූග� ච්ික ාායාූා, 2018

ූපය 5.13 : ේගාඩගම නව නගර ංංව්ධන වයාාෘි ාේ්ශය

1. ්�්ාාගා ර්ේශය ු ං රජයට අය් ඉඩ් නගරාිංව ා්නට ංැීා �ා ඒවා ංංව්ධන කටුු 
ංඳ�ා ්යාාා ගං �ැි ීා.

ෝපර ංඳ�් කැ පිි ෝ�ෝාාගා ාු එතර� ෝපාෝ�ාං් නාගික ැ්ෂණ රද්ශනා කරන  
නගරා් ෝනාවන අතර, වයා�තව පවින රධාන නගර ආිතවද ාාීා ැ්ෂණ ඉ්ාු කර ද්වි. 
එන� දැනට නගර වශෝා් �ුනාෝගන පවින ෝ�ෝාාගා, ෝගාඩගා, ක�ුුව �ා ීෝගාඩ ාන 
නගර පුිා ුැ ුව් ාාීා ැ්ෂණ ාු කරන, ුඩා ෝ්වා ාධය්ථාන ෝැං ිාා්ාක වන  
බව් දැිා �ැිා. 

ඒ අුව 2031 නව ංංව්ධන ංැැැ්ා අුව ැ්ෂ 6 ් ද්වා ෝ්වාික ජන ංංඛයාව ව්ධනා  
ිීාට අෝ�්ෂා කරන ත්්වා් ුා එවැි ුඩා ෝ්වා ාධය්ථානවැ පැවැ්ා රාාණව් 
ෝනාවු ඇත. එා ෝ්වා ාධය්ථාන රාාණව් �ා ුණා්ාක, ෝපාෝ�ාං් ප�ුක� ංපාන ිශාැ 
නගර ඒකකා් බවට ප් ීා අවශය වන අතරා, එා නගර ි්ාාණා ීා ංඳ�ා ුිා අවශය ෝ�. 

ෝ� ත්්වා් ුා, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව, ෝ�ෝාාගා නගරා �ා ෝගාඩගා නගරා් ආිතව, 
නාගික ංංව්ධන අිකාිාට අා් ඉඩ� �ුනා ගත �ැි ීා, රබැ ංාධකා් ෝැං ංඳ�්  
කැ �ැිා.

05 පි්ෝ�දය 
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1. ්නාිුු �ා පු අා�්ංර ාා්ග පේධිය් පැවීා �ා ිිු්ට පි් ගා් ිීාට 
ුුු පිංරය් නගර ආිංව ා්නට ්නාංැීා. 

ෝ්වාික කැාපා් ෝැං ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව පවින ව්ා් ත්්වාට අුව, රධාන 
නගර �ා රෝ්ශා අ�ය්තරෝ� පවින ාා්ග ප්ධිා ිිබඳ ංැීාකට ප් ිා ෝනා�ැිා. ෝාිී 
අ�ය්තර ාා්ග ප්ධිා ෝකෝරි ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු වුෝ�, ාාෝ�නව්ත තා්ෂණ නගර 
වයාපෘිා ිාා්ාක ීා �ර�ාා. එෝා්ා 2031 ව්ෂා වන ිට ාි් 85,000 ් පාණ ූ ාී ජන 
ංංඛයාව් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා කරා ආක්ෂණා ෝ�ාැි ුෝරෝකතන කර ඇත. තවද ෝ්වාික ජන 
ංංඛයාව ැ්ෂ 6් අෝ�්ෂා ෝකෝ්. 

ඒ අුව ංා්ථක ෝ්වාික නගරා් ි්ාාණා ිීා උෝදංා්, දැු� ෝ්්ික නගර ංංව්ධන 
වයාපෘිා ංා්ථක වයාපෘිා් ෝැං ිාා්ාක ිීා උෝදංා් රෝ්ශා ආිතව ද්නට ැැෝබන 
ෝනාිුු �ා පු අ�ය්තර ාා්ග ප්ධිා රබැ ු්වැතාව් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 

තවද ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක්ිීාට ංාගාිව පව්වන ැද පා්ශවකුව්ෝ� අද�් 
ිාීෝ� ංුුවට අුව �ුනා ගැීාට �ැි ූ කුණ් ෝැංද ෝාා �ු්වා ිා �ැි අතර රෝ්ශා 
ආිතව ිු කරන ැද ්ෝ්ර පී්ෂණා්ට අුව ඒ බව ත�ුු කැ �ැක. 

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව පවින රධාන අ�ය්තර ාා්ගවැ ්ව�ාවා ූපා 5.14 ාි්  
ෝප්වා ී ඇත.

ු්වැාා (Weakneses) 

උුවන ාා්ගය ව්ා් ං්වය

්ට්ප්�්� ක්ාා්ං කංාපය �ර�ා ූ ්්ං්් ාා්ගය

්�්ාාගා නගරය ුං ා� ජනංාවට ඇිීාට ඇි 
ප�ුක් ංුරා නැි �ව

ක�ුුව ාා්ගය ව්ා් ං්වය

පාු්ක ාා්ගය

්ගාඩගා නගරය ුං ා� ජනංාවට ඇිීාට ඇි 
ප�ුක් ංුරා නැි �ව

ූැාරය: Google Street View,2014

ූපය 5.14 : ාේ්ශේ� ාවින මා්ගය්ි ව්තමාන ත��වය
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ූැාරය: තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2018 

වුව 5.8 : ාාිය ාැය ංඳැා ුේරෝකථනය කරන ැද ඉ�ුම - 2030

ූැාරය: තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2018 

වුව 5.9 : ුේරෝකතනය කරන ැද මැ අාරවය ි්මාණය ීම - 2030

2. වැිවන ජන ංංඛ�ාවට ංා්්්ෂව ව�ා්ංව පවින ුික යිංං ප�ුක් වන, ජං 
ප�ුක්, ිුිය ප�ුක්, ඝන අපරවය කළානාකරණ ප�ුක්, ාළ අපරව� �ා වැි ජං 
කළානාකරණ ප�ුක් රාාණව් ්නාීා.

ෝාිී ිෝ්ෂෝා්ා තා්ෂණ නගර වයාපෘිා �ර�ා ි්ාාණා වන ජනග�නා ිිබඳ වැි 
අවධානා් ෝාාුකර ඇත. ඒ අුව ජැා, ි ුිා �ා ාා අපරවය බැ�ැර ි ීා ංඳ�ා වන ඉ�ුා ි ිබඳ 
අවධානා ෝාාු කර ඇත. 

ඒ අුව තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ර�ා 2030 ව්ෂෝ�ී ඇිිා �ැි ජැා ංඳ�ා වන 
ඉ�ුා, ාා අපරවා ජනනා ීා ං� ිුිා ංඳ�ා වන ඉ�ුා ං�බ්ධ ෝතාරුු වුව 5.8, 5.9 �ා 
5.10 ාි් ෝප්වා ී ඇත. 

රාාණය ඒාාය් ංද�ා ජැ ංැපුා 
(ීටර)

ි්ිත උපිා ෛදිා ජැ 
ංැපුා (ිනාට ඝනිටර )

ෝවන් ාුු

ගෘැ්ත ාැය 150,337 
(ු්ගැි්)

198 (ඒකු්ගැ ෛදික ාැ 
අවශයතාව)

29,767 නාගික 

කා්ික ැා වාිාමය 
ාැය

5554.085 
(ව්ග ිටර)

5 (ඒකු්ගැ ෛදික ාැ 
අවශයතාව)

27,770 ාාික ාැ ං�ාාදන ැා 
ාැාවාැන ම්ඩැය

එාුව 58,000 පාණ

රාාණය ඒාාය් ංද�ා ජැ ංැපුා 
(ීටර)

ි්ිත උපිා ෛදිා ජැ 
ංැපුා (ිනාට ඝනිටර )

ගෘැ්ත අාාැ ාමාණය 150,337(ු්ගැි්) 157 (ඒකු්ගැ ෛදික 
අාාැ ි්ාාදනය)

23,603

කා්ික ැා වාිාමය අාාැ ාමාණය 5,554,085 (ව්ග ිටර) 3.96 (ීටර) 21,994

එාුව 46,000 පාණ

ි්තරය ංංව්ධනය ාැ �ැි ුු 
ඉා් රාාණය 
(ව්ග ීටර)

උපා්ිත අගය් (ව්ග 
ීටරයට ිෝැෝෝවා් පැය)

ධාිතාව
(ෝාගාෝවා් ඇ්ිය්)

ෝවන් ාුු

නව ිවාං ඉ�ුම 29378 (ිවාං) 1.2 (ිවාං ඒකකය් 
ංදැා ිේැෝේවා්)

43.1 77.8

ේතාරුු තා්ෂණ 
කැාාය

2921082 35 125 225.7

වාිා කැාාය 362769 35 15.5 28

මැාන ාැුක� ංැාීම 
ංඳැා ූ ාේ්ශ

4322120 10 52.8 95.4

අධයාාන ාැුක� 160594 20 3.9 7.1

කා්ික ි්ාාදන 302743 35 13 23.4

ංම්ත ිුි ාිේභෝානය 253.3 (ාිව්තක 
ධාිතාවය)

457.4 (අේ්්ිත ංම්ත 
බැශ්ි භාිතය 2030)

ූැාරය: තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2018 

වුව 5.10 : ිුිය ංඳැා ුේරෝකථනය කරන ැද ඉ�ුම - 2030

05 පි්ෝ�දය 
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එෝා්ා තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ර�ා ි්ාාණා ෝවතැි ුෝරෝකථනා කරන ැද ඝන 
අපරවය රාාණා ිනකට ෝටා් 57 ් පාණ වන අතර ව්තාානා ුැ ඒවා බැ�ැර ිීා ංඳ�ා ිිා් 
ඝන අපරවය කැානාකරණ ප්ධිා් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව ද්නට ෝනාැැෝ�.

වංර 15 ක කාැා් ිට දැුා �ා නෝවෝ්පාදනා පදන� කරග් ආාතන, වයාපෘි ෝ�ෝාාගා 
ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා ුා වයා�තව පවින බව් ද්නට ැැෝ�. එෝා්ා එා ආාතන �ා වයාපෘි 
වටා ිශාැ ජනග�නා් ඒකරාී ී ඇි බව් ද්නට ැැෝ�. ඒ අුව රාරාෝා් ාිතැ ප�ුක� 
ංඳ�ා පවින ඉ�ුා වැිවන බව් දැිා �ැක. අනාගතෝ�ී ෝ්වාික වශෝා් ෝාා රෝ්ශා ුා 
ඇිිා �ැි ෝවන්ක� අුව තා්ෂණ නගර වයාපෘිා �ර�ා ඇිිා �ැි බැපෑ� ු්වැතා ෝැං 
අනාගතෝ�ී ද ඇිිා �ැි බව �ුනා ගත �ැිා.

1. ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ියා්ාක ිීාට ්ය්ජනා ී ඇි රවා�න ප�ුක් ං්�්ධ 
ව�ාපෘි �ුනා ගං �ැි ීා. 

ෝාෝිතව ිූ තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිාට ංාගාිව ංංව්ධනා ිීාට �ුනාග්නා ැද 
ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි ප�ත පිි ෝපාගැ්ිා �ැිා. 

පවින ාා්ගා්ි පාැ ීට් 22 ් ද්වා ුු� ිීෝ� වයාපෘි 

• ක�ුුව ාා්ගා 
• උුවන ාා්ගා
• ිිපන තැගැ ාා්ගා 
• ද�ෝ� ිිපන ාා්ගා 
• ාාුුර බුිධ රවා�න ෝ්වා ාධය්ථානා �ා ාාෝ�නව්ත, ීෝගාඩ ාා ෝකෝරන 

ෝාෝිත ිුි ු�ිා ාා්ගා 
• ක�ුුව අ්ත් ුවාාුව �ා ර්නුර නගරා ාාකර ඉිිීාට ෝාෝිත ුව්ුර 

අිෝ�ී ාා්ගා 
• ෝ�ෝාාගා ිාගා ාා්ගා
• ෝකා�ටාව තැගැ ාා්ගා 

එා ාා්ග �ා ු�ිා ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි ිිාා 5.17 �ා ිිාා 5.18 ාි් ෝප්වා ී ඇත.

අව්ාා (Opportunities)

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
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ිියා 5.17 : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය යටේ� ංංව්ධනය ිීමට ැුනා ග්නා ැද මා්ග

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ිියා 5.18 : ේැෝමාගම නගරය ැා අේනු� ාධාන නගර යා කරි් ංංව්ධනය ිීමට ේයෝිත මා්ග ංංව්ධන වයාාෘි

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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2. නාගික ංංව්ධන අිකාිය ිි් ඉිකරි් පවින ාාුුර �ුිධ  
රවා�න ්්වා ාධ�්ථානය

ෝකා�ටාව ාාුුර බුිධ රවා�න ෝ්වා ාධය්ථානා �ා ෝ�ෝාාගා නගරා අතර ුර රාාණා 
ිෝැෝීටර 3 ් පාණ ෝ�. ෝ�ෝාාගා නගරා �ා අෝනු් රාෝ්ීා නගර අතර කා්ා්ෂා රවා�න 
ං�බ්ධතාව් ඇි ිීාට ෝාා වයාපෘිා රබැ අව්ථාව් වන බව ෝාිී ංඳ�් කැ �ැක. 
ිෝ්ෂෝා්ා දුු අිෝ�ී ාා්ගා �ා කැාි වැි ු�ිා ාා්ගා, �ිෝැව� ාා්ගා �ා ෝාෝිත 
ිුි ු�ිා ාා්ග ප්ධිා අතර ශ්ිා් ං�බ්ධතාව් ි්ාාණා කරන අතරා ිාුා රවා�න 
අවශයතා එකා රෝ�ශාි් ංුරාීා �ර�ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුැ පවින අුු ාා්ග ප්ධිා 
ංංව්ධනා ිීාට අවධානා ෝාාු ීා ෝ� �ර�ා ිු ිා �ැක. 

3. ියා්ාක ිීාට ්ය්ජනා ී ඇි අුව්කාූ �ා කරියාන ඝන අපරව�  
කළානාකරණ වැඩ ිි්වං.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව පවින ඝන අපරවා කාානාකරණ වැඩ ිිෝවැ ිිබඳ අවධානා ෝාාු 
ිීෝ�ී, එා ානා කාානාකරණාට ාට් ූ ිාාවිා් ෝනාවන බව �ුනා ගත �ැිා. එවැි 
රාෝ්ීා රාුව් ුැ ෝකාා� ා�ා නගර ං�ා බැ රෝ්ශා ෝ්්රෝකාට ගිි් ිාා්ාක ිීාට 
ෝාෝිත කරිාාන අපරවය කාානාකරණ වයාපෘිා ුිෝ්ී අව්ථාව් ෝැං �ු්වා ිා �ැිා. 
රෝ්ශා ුි් ිනකට උ්පාදනා ෝකෝරන ඉ්ාි් ිරප්වන කැිකංැ ෝටා් 140 ක රාාණා් 
බැ�ැර ිීාට ෝාාි් අව්ථාව උදාවු ඇත. 

ූැාරය: https://www.pressreader.com

ූපය 5.15 : මාුුර බුිධ ාවාැන ේ්වා මධය්ථානය

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
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ූැාරය: http://www.dailynews.lk/2017/06/27/local/120173/puttalam-landill-ready-2019

ූපය 5.16 : අුව්කාු ඝන අාරවය බැැැර ිීේ� වයාාෘිය

එෝා්ා ු්තැා රෝ්ශෝ� අුව්කාූ ඝන අපරවා බැ�ැරකරීෝ� වයාපෘිා ද ෝාිී රධාන 
අව්ථාව් ෝැං �ු්වා ිා �ැිා. ෝාා වයාපෘිාට අුව ෝකාා� ි්ි්කෝ� උ්ගතව පවින 
කැිකංැ බැ�ැර කරීෝ� ර්නාට ි්ඝකාින �ා ුර්ිත කංැ බැ�ැර කරීෝ� රා ෝ�දා් 
ෝැං ිාා්ාක කැ �ැි ීා �ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ�ද ැ්ෂ 6 ් ද්වා ව්ධනා ිීාට 
බැාෝපාෝරා්ුවන ජන ංංඛයාව ුි් ි්ාාණා ිා �ැි කංැ බැ�ැර කරීාට අවකාශා් 
ංපාන අව්ථාව් ෝැංද �ුනා ගත �ැිා.

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 

ි්්්ෂණය

අරුණ 03
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ා්ජන (Threats)

1. ්කාළඹ ිට ්�්ාාගා ර්ේශය �ා ර්�ශ ීාට පවින රධාන ාා්ගය්ි පවින වා�න 
ංා�ාය.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ංා්ථක ෝ්වාික කැාපා් බවට ප්ීාට න� ඒ �ා ඍුව ං�බ්ධීාට 
පවින රධාන ාා්ග ප්ධිා ිංැකවා ෝ�ුවු ඇත. ිෝ්ෂෝා්ා ී ැංකාෝ� රධාන ආ්ික 
ාධය්ථානා ෝැං ංැැෝකන ෝකාා� නගරා �ා ං�බ්ධීාට පවින ා�ා ාා්ග ප්ධිා �ා එි 
ත්්වා රධාන වශෝා් බැපාු ඇත. ෝ�ෝාාගා ුැ දැු� ෝ්්ික නගරා ්ථාිත ිීා �ර�ා, 
රෝ� ආ්ික ත්්වා නගා ිුීාට ාන අව්ථාවක, ෝ�ෝාාගා �ා ෝකාා� නගරා අතර පවින 
රවා�න ප්ධිෝ� ත්්වා ිංැකවා බැ පව්වු ඇත. 
 
ඒ අුව ව්තාානෝ� ෝකාා� නගරා �ා ං�බ්ධීාට පවින රධාන ාා්ගවැ පවින වා�න 
තදබදා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ංංව්ධනාට ා�තා් ුරකට ත්ජනා් ෝැං �ු්වා ිා �ැිා. 

ූැාරය: COM Trans අධයනය, ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.,2014

වුව 5.11 : ේකාළඹ නගරේ� ිට ිේවන ාධාන මා්ගවැ ාවින වාැන තදබදය

ෝාාිෝාෝව උ්ච පැය ාා්ග තදබදය 
(වා�න)

පැයාට ධාිතාවය 
(වා�න)

ෝවනං (වා�න)

මාැේ� ේකාිේඩෝව 5100 4400 -700

මැුවර ේකාිේඩෝව 4400 3300 -1100

ීගුව ේකාිේඩෝව 4000 4400 +400

ගාු ේකාිේඩෝව 2900 2300 -600

ේැෝේැව� ේකාිේඩෝව 2900 2200 -700

ේැාරණ ේකාිේඩෝව 2200 2300 +100

ැිේැව� ේකාිේඩෝව 2000 2300 +300

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය
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ිා�ාව �ා ංා්ෂණය පාන් කර ග් න්ව්්පාාන �ා ාැු් 
්්්ිය ාධ�්ථාන ්ථාිං ිීා ංඳ�ා ්්වා ිරය් 

• ්ය්ිං ්්වා ිරය නගර කංාපය ුං 
ංා්්්ෂව ඉ�ං ිවාං ඝන්වය් ා්නට 
ංැීා. 

• ්ය්ිං ්්වා ිරය නගරයට ්්වා ප�ුක් 
ංැපීාට ංා්, ්පා්�ාං් නගරය් එා 
කංාපය ුං ා්නට ්නාංැීා. 

• ්්වා ිරය නගර ියාකාි්වය ංඳ�ා පවින 
ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ප�ුක් වං කා්ය්ෂා 
�ව රාාණව් ්නාීා. 

• ්ය්ිං ංා්ෂණ නගරය ආිංව ව�ා්ංව 
පවින ්�ා්�ාාය් ඉඩ්වං අිිය ්පෞේගික 
අංශය ංු ීා. 

• ්ය්ිං න්ව්්පාාන �ා ාැු් ්්්ිය කංාපය 
�ා ංාගාී ව�ාපාික රජාව ආක්ෂණය කර 
ගැීාට ංා් ක්ාා්ං �ා ්්වා ආයංන එා 
කංාපය ුං ්්වනිට ව�ා්ංව ්නාපැවීා.

• ව්ංාාන්� ියා්ාකව පවින ්ට්ප්�්� 
ක්ාා්ං කංාපය ්ය්ිං ්්වා ිරය ුං ිිටා 
ිීා. (ව්ංාාන ං්්වය ුං ක්ාා්ං 30් 
පාණ ියා්ාක ්�) 

• ව්ංාාන්� ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ිින 
ුු රා �ංකාය ුු ජනග�න්� රිශංය් 
්ංං 40% වන අංර ඉ් 30% වෘ්ිකය් ීා. 

• ංංව්ධනය ංඳ�ා ්යාාාගං �ැි ිශාං ඉඩ් 
්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ා්නට ංැීා �ා ඒවා 
ිිු් වාංය කරන ඉඩ් ්නාීා. 

• ව්ා් ං්්වය ුං ්ය්ිං න්ව්්පාාන �ා 
ාැු් ්්්ිය කංාපය ුං ා්නට ංැ්�න 
ංා්ෂණ ංංව්ධනය් �ා ංාගාී ප�ුක්.

S W

අරුණ 04

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

වුව 5.12 : SWOT ි්ේ�ෂණය - අරුණ 04

Strengths

ය්ී්
Weaknesses

ු්වැාා
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• ්ය්ිං ී්ගාඩ �ුිධ රවා�න ාධ�්ථානය. 

• ්�්ාාගා �ා අ්නු් රා්ේීය නගර යා 
්ක්රි් ඉිිීාට ්ය්ිං ා�ා ාා්ග �ා 
ු්ිය රවා�න ප�ුක් පේධිය  

• ්�්ාාගා න්ව්්පාාන �ා ාැු් ්්්ිය 
කංාපය ංා්ථක්වයට ප්කර ගැීා උ්ාංා, 
ආ්ික �ා ව�ාපාර කංාපය් ි්ාාණය ිීාට 
්ය්ජනා ී ිීා. 

• ්ය්ිං ංා්ෂණ නගර ව�ාපෘිය යට්් 
ංංව්ධනය ිීාට අා�් ්ක්රන ක්ාා්ං 
කංාපය �ා ප්්�ෂණ කංාපය. 

• ංා්ෂණ නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය යට්් 
ඉිිීාට ්ය්ිං ජං ංැපු් ාධ�්ථානය, ිුි 
ංැපු් ාධ�්ථානය, ඝන අපරවය 
කළානාකරණය �ා ාං අපරවය කළානාකරණ 
වැඩ ිි්වං. 
 

• ාැු් ්්්ිය නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය ඉි 
ිීා ං්�්ධ්ය්, ්්වාික රජාව්ග් ඇි 
ිය �ැි ාැි ි්ර්ධංා 

• ්ේශපාංන අ්ථාවරංා ාං ාැුා �ා 
න්ව්්පාානය පාන් කරග් ව�ාපෘි 
ියා්ාක ිීාට අවශ�ය පුිා ්වන් ිීා. 

O TOpportunities

අව්ාා
Threats

ා්ජන
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නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ිා නගරා් (Innovation and knowledge centric city) ා්න ී 
ැංකාෝ� නගර ංංව්ධන ංංව්ධන ංංක�පාට, ඇුැ් වන අු් ංංක�පා් ෝැං �ැි්ීාට 
ුුවන. නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ිා නගරා් ා්න ුෝද්, ාිතැ ප�ුක� ංැපීෝා් �ා 
ි්ව ි දයාැ �ා අෝනු් ප්ෝ�ෂණ ආාතන ඉි කැ පාි්, පැවැ්ා ත�ුු කැ �ැි ි ාාවිා් 
බව �ුනා ගැීාට ෝනා�ැිා. ෝාි ංා්ථක්වා උෝදංා, එි පැවැ්ා ත�ුු කරන ු්ත ෝ්පැ, 
ූැය ෝ්පැ, දැ ෝ්ීා ි්පාිතා, ැිාා අව්ථා, තා්ෂණ උපකරණ, ෝවාඳෝපාැ, ුැය ආාතන, 
ෝ්වා ආාතන ාන ිා�ැ්ෝ� ිාාකාි්වා ංා්ථක්වාට ප්කා ුුා.
 
නෝවෝ්පාදන ංඳ�ා අතයාවශය ංංව්ධන පුිා �ා එාි් ිි වන ුිා ඇුු ාිතැ ප�ුක� 
ංඳ�ා වන ඉ�ුාට ංිැන ධාිතාව ංක් ිීා ංඳ�ා ංැැු�ාා වශෝා් අවශයා ිාවර ගැීා 
අතයාවශය ීා ෝාා ංැැැ්ා ාටෝ් අවධානට ෝාාු කර ඇත. 

ඒ අුව නෝවෝ්පාදන ැග් දැු� ෝ්්ීා නගරා් ි්ාාණා ිීාට ාාෝ�ී ඒ ංඳ�ා අවශයා 
ජාික පිංරා ි්ාාණා ිීා ංඳ�ා අවශයා කුු ං�බ්ධෝා් ෝාිී ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු 
කැ ුුා. National Innovative Capacity (MICHAEL E. PORTER, Harvard Business School 
and Director, Institute for Strategy and Competitiveness, SCOTT STERN, Northwestern 
University and the Brookings Institution) ංඟරාවට අුව එා කුු ප�ත පිි ෝපාගැ්ිා 
�ැිා.

ංාධක (ආදාන) ෝකා්ෝ්ි 

1. උං් ත්වෝ� ාානව ං�ප් - ිෝ්ෂෝා්ා ිදයා්ාක,  
තා්ෂික �ා කාානාකරණ ිැධාී් 

2. ශ්ිා් ූික ප්ෝ�ෂණ ාිතැ ප�ුක� ි්විදයාැ 
3. උං් ත්්වෝ� ෝතාරුු ාිතැ 
4. අවදාන� රා�ධනා ංඳ�ා ිශාැ ංැපුා් 
5. නීන තා්ෂණා ංඳ�ා ෝ්ීා පාිෝ�ෝිකා්ෝ� ඉ�ුා 
6. ද්ෂ ෝ්ීා ංැපු�කුව් ං� අදාැ ංාාග� පැවීා 
7. ුෝදකැා ක්ාා්ත ෝවුවට ක්ාා්ත ෝපාුු ි්ාාණා ිීා 
8. ු්ගික අංශෝ� උපාා ාා්ග ං� රාජය අංශෝ� රිප්ි අතර අ්ත් ිාාකාි්වා 

ෝාා ංංව්ධන වයාපෘිා ී ැංකාවට නව ුුුවර්, අ්දැීා් වන ෝ�ි්, ඉ�ත ංඳ�් 
ැ්ෂණ පදන� කරෝගන ෝාා ි්ෝ�ෂණා ිු කැ බව ංඳ�් කැ ුුා. 

ිා�ාව �ා ංා්ෂණය පාන් කරග් න්ව්්පාාන �ා ්්වා ංඳ�ා ංා්ෂණ ිරය් 
Promote a Tech Corridor, Accommodating High Tech Industries and Service 

අරුණ 0405 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 

ි්්්ෂණය
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ය්ී් (Strengths)

1. ව්ංාාන්� ියා්ාකව පවින ්ට්ප්�්� ක්ාා්ං කංාපය ්ය්ිං න්ව්්පාාන �ා 
ාැු් ්්්ිය කංාපය ුං ිිටා ිීා (ව්ංාාන ං්්වය ුං ක්ාා්ං 30් පාණ 
ියා්ාක ්�).

ඉ�ි් ද්වා ඇ්ෝ් නව ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� (2022–2031) ංැැු� ංංක�පාි.  
ඊට අදාැව ෝාෝිත නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ිා කැාපා �ා ව්තාානෝ� ිාා්ාක වන 
ෝට�ප�බ්� ක්ාා්ත කැාපා එා කැාපා ුැ ිාා්ාක ෝ�. නාගික ංංව්ධන අිකාිා  
ංු ෝට�ප�බ්� ක්ාා්ත කැාපා ං�බ්ධෝා් ිාා්ාක ූ ිි ෝගාු ද්තා්ට අුව �ා 
2017/11/08 ින පැවැ්ූ පා්ශවකුව්ෝ� ංුුවට අුව එි ක්ාා්ත 30 ් පාණ ිාා්ාක 
ෝ�. ිෝ්ෂෝා්ා එා ක්ාා්ත කැාපා ආිතව ෝ�ැ්් වා�න ි්පාදනා ිීෝ� ක්ාා්ත 
ශාැාව වැි තා්ෂික ිැැු් �ා බැුු ක්ාා්ත වයා�තව පැවීා ිෝ්ෂ්වා් ෝැං  
දැ්ිා �ැක. 

ූැාරය: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

ූපය 5.17 : ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැු� ංංක�ාය 2022–2031

ාධ� ඝණ්ව ්්වාික කංාපය 
(Moderate Density Residential Zone)

න්ව්්පාාන �ා ාැු් ්්්ේිය ්්වා ිරය 
(Innovation & Konowledge Centric 
Service Corridor)

වැි ඝණ්ව වාිජ කංාප 
(High Density Commercial Zone)

අු ඝණ්ව ්්වාික කංාපය 
(Light Residential Development Zone)

පාිංික ංංර්ෂණ කංාපය
(Environment Sensitive Zone) 

ෝ�ෝාාගා නගර ාධයය
(Homagama Town Centre)

ාධය ඝණ්ව ෝ්වාිා ාැාපය
(Moderate Density Residential Zone)

නෝවෝ්පාදන �ා දැු් ෝ්්ේිය ෝ්වා ිරය 
(Innovation & Konowledge Centric 

Service Corridor)

අු ඝණ්ව ෝ්වාිා ාැාපය
(Low Density Residential Zone)

පාරංිා ංංර්ෂණ ාැාපය
(Environment Sensitive Zone)

පාිංික ංංර්ෂණ කංාපය
(Environment Sensitive Zone) 

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය
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රාජය  
අංශය

ෝපෞේගිා 
අංශය

ාෘි-
ාා්ිා

ාා්ිා ෝ්වා ං� 
ිුු් 
ෝ්වාය්

්වයං 
ැියා

ුී වැා ිෝේශ 
ැියා

අ්ධාාින 
ැියා

අ්ධ රාජය 
අංශය 

13.4% 36% 5% 3% 4% 6% 5% 2% 4% 5%

ූැාරය: ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව 2019

වුව 5.13 : ැියාවැ ්වභාවය අුව ේ්වා ිු්ිය - ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

3. ංංව්ධනය ංඳ�ා ්යාාාගං �ැි ිශාං ඉඩ් ්�්ාාගා ර්ේශය ආිංව ා්නට ංැීා �ා 
ඒවා ිිු් වාංය කරන ඉඩ් ්නාීා.

කි් ංඳ�් කැ ද්තා්ට අුව ෝ�ෝාාගා රබැ ෝ්වාික කැාපා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 
එා ෝ්වාික කැාපා ුැ ෝ්වාික �ාිතා්ෝග් පිබාිරව, ංංව්ධනා ංඳ�ා ෝාාදාගත �ැි 
ිශාැ රාාණෝ� ඉඩ� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව �ුනාගත �ැි ීා රබැ ශ්ිා් ෝැං ංට�් 
කැ �ැිා. ංංව්ධන ංංක�පා ාටෝ් �ුනා ගැෝනන තා්ෂණ ිරා ුැ ෝාා ඉඩ� ද්නට 
ැැීා්, ඒවා ෝබාෝ�ාාා් රබ් ඉඩ� ීා් ෝාි ිෝ්ෂ්වා් ෝැං ංට�් කැ �ැක. ිිාා 5.5 
අුව එා ඉඩ�වැ ්ව�ාවා ෝප්වා ී ඇත.

ිිාා 5.5 අුව, ෝාෝිත තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා, ෝගාඩනැිි ඝන්වා අු රෝ්ශ 
ුැ ිිී ඇි අතර, ුි පි�රණ ද්ත අුව එා වයාපෘී් ෝ්වාික �ාිතා්ෝග් ිුු �ිත 
රෝ්ශ �ා කුග� වයා�තව පවින රෝ්ශ අවකාශ කරෝගන ඇි බව පැ�ැිි කැ �ැිා. 

ඒ අුව ෝාා තා්ෂණ ීරා ශ්ිා් ිීාට අවශය වයාපාික රජාව �ා ආාතන, ක්ාා්ත, 
ප්ෝ�ෂණ ආාතන �ා අධයාපන ආාතන ඒකරාී ිීාට �ැි ෝැං ි් ඉඩ� වයා�තව පැවීා 
රබැ ශ්ිා් ෝැං �ු්වා ිා �ැිා.

2. ව්ංාාන්� ් �්ාාගා ර්ේශය ආිංව ි ින ු ු රා �ංකාය ු ු ජනග�න්� රිශංය් 
්ංං 85% වන අංර ඉ් 45% වෘ්ිකය් ීා.

ං�ප් පැිකඩ වා්තාව 2019 ව්ෂාට අදාැ ද්ත අුව ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා ඒකකෝ� ුු 
ජනග�නා 279,236 පාණ ෝ�. එා රෝ්ශා ආිත ාා බැකාා (176,300) ුු ජනග�නෝ� 
රිශතා් ෝැං 45% ් පාණ ෝ�. ං�ප් පැිකඩ වා්තා ද්ත අුව, ැිාාව්ෝ� ්ව�ාවා 
අුව රෝ්ශෝ� වයා�තව ිින වෘ්ිකා් රාාණා (වුව 5.13 ) ාා බැකාෝ� රිශතා් ෝැං 
ග් ිට 60% ක අගා් ීා රෝ්ශා ංු රබැ ැ්ෂණා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. තා්ෂණ 
නගරා් ි්ාාණා ිීා �ුෝ�, රෝ්ශා ආිතව දැුෝා් �ා උග්කි් ං්න්ද ාික ිිං් 
ිීා රබැ ංාධකා් ෝැං �ු්වා ිා �ැිා. 
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ූැාරය: Master Plan For Science & Technology Based New Town Of Colombo, Sri Lanka,2017

ූපය 5.18 : ව්තමානේ� තා්ෂණ නගර කැාාය ුැ වයා්තව ාවින ාැුක�

4. ව්ංාාන්�ී ්ය්ිංව ිූ ංා්ෂණ නගර කංාපය ුං ා්නට ංැ්�න ාැු් ්්්ික 
නගර ංංව්ධනයට ංාගාී ප�ුක්.

ෝාිී ිෝ්ෂ අවධානා, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව වයා�තව ඇි, අධයාපන ආාතන, ප්ෝ�ෂණ �ා 
ංංව්ධන ආාතන �ා අෝනු් ෝපාු අධයාපන ආාතන ංඳ�ා ෝාාු කර ඇත.
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• ාි්ද රාජප්ෂ ජාික පාංැ 

ෝාා පාංෝ� අධයාපන කටුු 6 ෝ�ිෝ� ිට 13 වන ෝ�ිා ද්වා ඉගැ්ී� ිු කරන අතර 
ු්තකාැ ප�ුක�, පිඝනක ප�ුක�, තා්ෂික ිදයාගාර ප�ුක�, ඉංීි ාාධයෝා් 
ඉගැ්ී� ිුකරන පිඝණක ප�ුක�, ිදයාව පදන� කරග් ිදයාගාර ප�ුක� �ා ීඩා ප�ුක� 
ංැංා ඇත. 

• NSBM �ිත ි්ව ිදයාැා 

ෝාා ආාතනා ිුණතා ංංව්ධන �ා වෘ්ීා ුුු 
අාාතයාංශා (Ministry of Skills Development 
and the Vocational Training) ාටෝ් ිිුවා ඇත. 
ෝාා ආාතනා ි්ව ිදයාැ රිපාදන ෝකාිෂ් 
ං�ාව (University Grant Commission) ාටෝ් 
ිිග් ්වෝ්ීා �ා අ්ත්ජාික වශෝා් 
ිිගැීාට ැ්වන කැානාකරණ, පිඝනක, 
ඉංිෝ්ු �ා ෝවන් උපාි ිිනැීාට ුුුක� ැබා 
ඇත. දැනට ිෂයි් 9000් පාණ රථා උපාි, උං් 
උපාි �ා ප්ාා් උපාි පාාාාැා �දාරු ැබන අතර 
ඇාිකාව, ඔ්ෝ�ිාා ං� ාැෝ�ිාා (UK, Australia 

ං� Malaysia) ි ්ව ි දයාැ ංාඟ ං�ෝාෝගෝා් කටුු කරි. ි ාා්ාක වන රධාන අධයාපන ී ා 
ෝැං, වයාපාර කාානාකරණ ීාා �ා පිඝනක ඉංිෝ්ු ීාා �ුනා ගත �ැිා. 

ූැාරය: ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම,2017

ූපය 5.19 : මි්ද රාාා්ෂ ාාික ාාංැ
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ූැාරය: SLT Website (http://www.slt.lk)

• ී ැංකා නැෝනෝ තා්ෂණ ආාතනා (SLINTEC)

• ී ැංකා ෝටිෝකා� ද්ත ාධය්ථානා (SLT Data Center)

අ්ත් ජාිකාා වශෝා් 
වැදග්කා් උුැන නැෝනෝ 
තා්ෂණා �ා ංාගාී ප්ෝ�ෂණා් 
ිු ිීා ංඳ�ා ෝාා ආාතනා 2008 
ව්ෂෝ�ී ්ථාිත කර ඇත. ී ැංකා 
රාජය �ා ෝපෞ්ගික ආාතන ිිපා් 
ඒකාබ්ධ ී ්ථාිත කර ඇි ෝාා 
ආාතනා නැෝනෝ තා්ෂණා පදන� 
කර ග් ෝවාඳ �ා්ඩ ිැදීා අරුු 
කරෝගන ිාා-්ාක ෝ�. තවද ෝාා 
ආාතනා ංාග බ්ධ ී ංංව්ධනා 
ිීාට අෝ�්ෂා කරන ිදයා උදයානා 
(Science Park) වයාපෘිා ිාා්ාක 
ෝවි් පවින බව ංඳ�් කැ �ැිා. 

ෝාා ද්ත ාධය්ථානා Tier3 ව්ගෝ� ද්ත ාධය්ථානා් වන අතර ං්ිෝ�දනා ංඳ�ා ූ 
ාිතැ ප�ුක� ංැපීා ංඳ�ා ිාා්ාක වන ආාතනා් ෝැං ංඳ�් කැ �ැිා. වැිකඩ ී 
ැංකා ෝටිෝකා� රධාන ද්ත ාධය්ථානා ංාග ඍු ං�බ්ධතා පව්වන ෝාා ආාතනා ද්ත 
ප�ුක� (Data Hosting) �ා තරඟකාී ිැ ගණ් (Competitive Price Packages) ංඳ�ා රධාන 
වශෝා් ප�ුක� ංපාු ැබි.
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1. ්ය්ිං ාැු් ්්්ික නගර කංාපය ුං ංා්්්ෂව ඉ�ං ිවාං  
ඝන්වය් ා්නට ංැීා. 

ු්වැාා (Weakneses)

ඉ�ත ෝප්වා ී  ඇ්ෝ් ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ංැැැ්ා ාි් �ුනා ගැුු නෝවෝ්පාදන 
�ා දැු� ෝ්්ිා කැාපා ුැ වයා�තව පවින ිවාං ඝන්වෝ� ්ව�ාවාි. ඒ අුව ෝාෝිත 
තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ා ීෝගාඩ ඉෝැ්ෝ�ාි් ක්ාා්ත කැාපා ආිතව ඉ�ැ 
ිවාං ඝන්වා් ෝප්ු� කරන බව පැ�ැිි ෝ�. එි ෝ�්ටාාර 1 කට ි වාං 400 ්  1000 ්  අතර 
රාාණා් වන බව �ුනා ගත �ැිා.
 
ඒ අුව එවැි ඉ�ැ ිවාං ඝන්වා් පවින ත්්වා් ුැ, ෝ්වාිකා් නෝවෝ්පාදන �ා 
දැු� ෝ්්ිා කැාපා ංංව්ධනාකට ෝාාු කරීා �ා ඉඩ� ංංව්ධනා ංඳ�ා ෝාාදාගැීා 
තරා් අප�ු ත්්වා් ි්ාාණය කරු ඇත. ෝාා එා රෝ්ශා ආිත රබැ ු්වැතාව් බව 
ංඳ�් කැ �ැක.

2. ්ය්ිං ාැු් ්්්ිය නගරයට ්්වා ප�ුක් ංැපීාට ංා්, ්පා්�ාං් නගරය් එා 
කංාපය ුං ා්නට ්නාංැීා.

ෝැෝකෝ� ිාා්ාක තා්ෂණ නගර ෝකෝ් ෝවත් ආිාාෝ� ද්නට ැැෝබන රධාන තා්ෂණ නගර 
ෝදං අවධානා ෝාාු ිීා ෝාිී අතයවශයා ෝ�.

ූැාරය: COM Trans අධයනය, ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.,2014 

ිියා 5.19 : ේයෝිත දැු� ේ්්ික කැාාය ුැ ාවින ඉැැ ිවාං ඝන�වය

්�්ාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 
(2022-2031)  ාි් �ුනාග් 
න්ව්්පාාන �ා ාැු් ්්්ිය 
කංාපය
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ිංග�ූුව, ෝටෝිෝාෝ, ජපානා, ෝබ�ිාා ං� ෂැං�ි, ීනා, ්වාැාැ�ූ්, ාැෝ�ිාාව, තාිෝ�, 
තාිවා්, ෝ�ාංෝකාං, ිාාු�, දුු ෝකාිාාව, ජකා්තා, ඉ්ුීිාාව, බැංෝකා්, තාිැ්තා, 
�ෝනාි, ෝ�ා ි ි් ිි, ිා�නාාා, ාැිැා, ිිීනා, ඉ්ිාාව ං� පාි්ථානා ාන නගර 
ආිාාෝ� ිාා්ාක වන රධාන තා්ෂණ නගර ෝැං �ුනා ගත �ැිා.

ඒ අුව ෝාෝිත ෝ�ෝාාගා නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ිා කැාපා ුැ එවැි නාගික පුිා් 
ද්නට ෝනාැැීා රබැ ු්වැතාව් ෝැං �ුනාගත �ැිා. එා කැාපා ුැ ෝගාඩගා නගරා 
ද්නට ැැුනද එි ඉ�ත ංඳ�් කැ ැ්ෂණ ද්නට ෝනාැැෝබන අතර එි ංැැු�ාා වශෝා් 
ංංිධානා ෝනාුු ආකාරා් දැිා �ැිා.

3. ්ය්ිං ාැු් ්්්ිය නගරය ආිංව ව�ා්ංව පවින ්�ා්�ාාය් ඉඩ්වං අිිය  
්පෞේගික අංශය ංු ීා.

ෝාිී ද්නට ැැෝබන තව් එ් රබැ ු්වැතාව් ෝැං රෝ්ශා ආිත බුතර ඉඩ� අිිා 
ෝපෞ්ගික අංශා ංුීා �ු්වා ිා �ැිා. තා්ෂණ නගර වයාපෘිා ාටෝ්, දැනට �ුනා ෝගන 
පවින ෝබාෝ�ාාා් ඉඩ� ෝ්වාිකා්ට අා් ඉඩ� වන අතර, ඒවා ංංව්ධනා ංඳ�ා ෝාාදා 
ගැීෝ�ී රජාට පවරා ගැීා් ිුිා ුු අතර ඒ ංඳ�ා ව්ි ෝගීා් ිුිා ුුා. ඒ අුව එා 
ංංව්ධන කටුු ංඳ�ා පවින රබැ බාධකා් බව ංඳ�් කැ �ැිා. 

ූපය 5.20 : ිංග්ූුව තා්ෂණ නගරය

ූපය 5.22 : ේවළඳ කැාාය ුරාග් නගරය

ූපය 5.21 : ්වාැාැ�ු් ංැ මැේ�ියාව

ූපය 5.23 : ීනය ේවළඳ නගරය

ූැාරය: www.techinasia.com/startup-scenes-asia-lets-11-asias-top-tech-cities

ූැාරය: https://edition.cnn.com/2018/04/22/world/osm-gurgaon-india-tech-hub/index.html,  
https://www.techinasia.com/chinas-2ndtier-tech-hubs
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4. ්ය්ිං න්ව්්පාාන �ා ාැු් ්්්ිය කංාපය �ා ංාගාී ව�ාපාික රජාව ආක්ෂණය 
කර ගැීාට ංා් ක්ාා්ං �ා ්්වා ආයංන එා කංාපය ුං ව�ා්ංව ්නාපැවීා.

ෝ�ාාාගා රාෝ්ීා ෝ�ක� කා්ාාැා ාි් ංක් කරන ැද ං�ප් පැිකඩ වා්තාවට අුව (2016) 
ෝපාග්වන ැද ආෝාෝජන රව්ධන ා්ඩැෝ� (BOI) අුාැිා ංිත ක්ාා්ත වයා�ිා �ා 
රෝ්ශා ආිත ා�ා පිාාණ ක්ාා්ත වයා�ිා ෝදං අවධානා ෝාාු ිීා ෝාිී වැදග් ෝ�.  
ඒ අුව පාිා ජැා ෝබෝ�ත� ිීා, ිා ව්ග ි්පාදනා ිීා, ෝකා්ී� ආිත ි්පාදන,  
ග�ුු ආිත ි්පාදන, කෘි රංාාික රවය, ඇඟු� �ා ෝපාිි් ි්පාදනා වැි ක්ාා්ත 

ඉා් ව්ගය පු් ගණන

ි්න්කර ඉඩ� 50030

මාධය ාා්ික ඉඩ� 3647

බැා�ැාී ඉඩ� 548

අනවංර ඉඩ� 517

ායූි ඉඩ� 857

ිැාර ේ්වාැ ංු ඉඩ� 110

ඉඩ� ාිා�ි ැා ේකාිෂ් ංභාව ංු (LRC) ඉඩ� 382

ඉඩ� ේනාමැි 2402

රාේ� ඉඩ� 117

ේවන� 520

එකුව 59130

ූැාරය: ං�ා� ාැිකඩ 2016 

වුව 5.14 : ඉඩේ� අිිේ� ්වභාවය ිිබඳ ි්තර

ඉඩ් අිි්� ්වාාවය ිි�ඳ ි්ංර

ි්න්කර ඉඩ් 50030
ාාධ� පා්ික ඉඩ් 3647
�ංප්ංාී ඉඩ් 548
අනවංර ඉඩ් 517
ජයූි ඉඩ් 857
ි�ාර ්ේවාං ංු ඉඩ් 110
ඉඩ් රිප්ි �ා ්කාිෂ් ංාාව (LRC)ංු ඉඩ් 382 
ඉඩ් ්නාාැි 2402
රජ්� ඉඩ් 117
්වන් 520
එකුව 59130
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වයා�ිා් එි ද්නට ැැෝ�. තවද අ්ත්ජාික වශෝා් නා් ිු ැැ්ි්්, ාා්, ෝ�ී් 
(Brandix, Mass, Hayleys) වැි ක්ාා්ත ෝ�ෝ ෝ්වා ාධය්ථාන වයා�ත ෝනාීා ෝාෝිතව ිූ 
තා්ෂණ නගර ංංව්ධනා ංඳ�ා වයාපාික රජාව ආක්ෂණා කරගැීාට පවින ු්වැතාවා් 
ෝැං ංඳ�් කැ �ැිා. 

1. ්ය්ිං ී්ගාඩ �ුිධ රවා�න ාධ�්ථානය. 

අව්ාා (Opportunities)

ව්තාානෝ� ීෝගාඩ ු�ිා නැවු� 
ෝපාා ිිටා ඇි ්ථානා ංඳ�ා ෝාා 
බුිධ රවා�න ාධ්ථානා ඉිිීාට 
ෝාෝජනා ී ිෝ�. ෝාෝිත ඉෝැ්- 
ෝ�ාි් ු�ිා ාා්ගා, ෝකා�ටාව ිට 
ිාගා �ර�ා කුෝවැ ද්වා ඉිිීාට 
ෝාෝිත ිුි ු�ිා ෝ්වා �ා බ් 
ෝ්වා ීෝගාඩ බුිධ රවා�න ාධය-
්ථානා �ා ඒකාබ්ධ ිීා ෝාිී 
අවධානා ෝාාුකර ඇත.

අද වන ිට ීෝගාඩ ආිතව ෝපාෝ�ාං් 
ෝවාඳ ාධය්ථානා්, උදයාන ප�ුක�, 
රවා�න ප�ුක� ංාග ඒකාබ්ධ 

ෝනාීා ෝ�ුෝව්, ෝාා වයාපෘිා �ර�ා ෝපාෝ�ාං් ෝ්වා ාධය්ථානා් ි්ාාණය ිීා 
ඔු්ෝ� අරුණ ෝ�. ෝ� �ර�ා ෝාෝිත නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ිා කැාපා කැාපාට ප�ුක� 
ංපාන රවා�න ාධය්ථානා් ඉි ීා �ා ෝපාෝ�ාං් ෝ්වා ාධය්ථානා් ි්ාාණා ීා රබැ 
අව්ථාව් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 

ූැාරය: ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා 
ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ, ී ැංකාව

ූපය 5.24 : ේයෝිත ීේගාඩ බුිධ ාවාැන මධය්ථානය

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය

අරුණ 04

ු්වලාා

අව්ාා
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ෝ�ෝාාගා ෝාෝිත නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ිා කැාපා ුැ ා�ා ාා්ගවැ පවින 
ුණා්ාක�ාවා ි ිබඳ ු ්වැතාවැී පැ�ැිි කර ඇි අතර ඊට අදාැව ෝාා ෝාෝිත ා�ා ාා්ග �ා 
ු�ිා ාා්ග ප�ුක� එා ාග �රවා ගැීා ංඳ�ා රබැ අව්ථාව් ෝැං ංඳ�් කැ �ැිා. 

3. ්ය්ිංව ිූ ංා්ෂණ නගර ව�ාපෘිය යට්් ංංව්ධනය ිීාට අා�් ්ක්රන 
ක්ාා්ං කංාපය �ා ප්්�ෂණ කංාපය.

ෝාෝිතව ිූ තා්ෂණ නගර ංංව්ධනා ුෝද් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා පාදක කරගිි් ංංව්ධනා 
ිීාට ෝාෝජනා ෝකුු වයාපෘිා් ෝනාෝ�. එා ෝ�ෝාාගා ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා ෝා්ා ාාැෝ�, 
ිාගා, කුවන, ීෝගාඩ ාන තා්ෂණ කැාප �ා ක්ාා්ත කැාප ආවරණා කර ගිි් ඉිිීාට 
ෝාෝජනා ූ වයාපෘිාි. ූපා 5.28 ි ංඳ�් ආකාරාට ෝාෝජනා ී ිෝබන ක්ාා්ත කැාප �ා 
ප්ෝ�ෂණ කැාප නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ීා කැාපා් ි්ාාණා ිීෝ�ී ංංව්ධනෝ� ිශාව 
ං�බ්ධෝා් ංැැු�ාා උපාා ාා්ග ංඳ�ා ා� අද�ං් ැබා ීාට ංා් ඇත.

4. ්ය්ිංව ිූ ංා්ෂණ නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය යට්් ඉිිීාට ්ය්ිං ජං ංැපු් 
ාධ�්ථානය, ිුි ංැපු් ාධ�්ථානය, ඝන අපරවය කළානාකරණය �ා ාළ අපරවය 
කළානාකරණ වැඩ ිි්වං. 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� (2022–2031) අරුණ 2ක ාටෝ් වැිවන ජන ංංඛයාවට ංාෝ�්ෂව 
ුික ාිතැ ප�ුක� රාාණව් ෝනාවන බව ංාක්ජා කරන ැී. එිී ිෝ්ෂෝා්ා තා්ෂණ 
නගරා �ර�ා අෝ�්ෂා කරන ාිතැ ප�ුක� ංැපීා ංඳ�ා අවධානා ෝාාු කර ඇත. ඒ අුව 
තා්ෂණ නගර වයාපෘිා ාටෝ්, එා ප�ුක� ංැපීා රාව් �ා කා්ා්ෂා ි ීා ංඳ�ා ෝාෝජනා 
ී ඇි ඉ�ත ංඳ�් වයාපෘි ෝාෝිත නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්්ීා කැාපා් ි්ාාණා 
ිීෝ�ී ද රබැ අව්ථාව් බව ංට�් කැ �ැිා.

2. ්�්ාාගා �ා අ්නු් රා්ේිය නගර යා ්ක්රි් ඉිිීාට ්ය්ිං ා�ා ාා්ග �ා ු්ිය 
රවා�න ප�ුක් පේධිය. 

ූැාරය: ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ, ී ැංකාව

ූපය 5.25 : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය ැරැා ඉිිීමට ේයෝිත මැා මා්ග ැා ු�ිය ාවාැන ාැුක� ා්ධිය

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 

ි්්්ෂණය

අරුණ 04

අව්ාා
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ූැාරය : ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ, ී  ැංකාව 2017

ූපය 5.26 : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය යටේ� ඉිිීමට අදැ් කරන ක්මා්ත කැාා ැා ා්ේ�ෂණ කැාා 05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය

අරුණ 04

අව්ාා
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ූැාරය: ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ, ී ැංකාව

ූපය 5.27 : ේයෝිත අාාැ ිිාැු මධය්ථාන

ූැාරය: ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ, ී ැංකාව

ූපය 5.28 : ේයෝිත ිුි ංැාු� මධය්ථානය

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 

ි්්්ෂණය

අරුණ 04

අව්ාා



115

ූපය 5.30 : ේයෝිත ඝන අාරවය කළමනාකරණ ංැැැ්ම

ූපය 5.29 : ේයෝිත මැ අාරවය කළමනාකරණ මධය්ථානය

ුැාරය: ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ, ී ැංකාව,2017

ුැාරය: ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නව නගරය ංඳැා ාධාන ංැැැ්ම, ේකාළඹ, ී ැංකාව,2017

05 පි්ෝ�දය 
ශ.ු.අ.ත. (SWOT) 
ි්්්ෂණය

අරුණ 04

අව්ාා
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පි්්�ාය

ංංව්ධන 
ංැැැ්ා06
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6.1. �ැි්ීා 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැු� බැ රෝ්ශා ෝ�්ටාාර 13800 ක ුි රාාණාක ිිුු ාාා ෝ්වා 
වං� 91 ි් ංා්ිත ෝ�. ජනෝ�ඛන �ා ංංඛයාෝ�ඛන ෝදපා්තෝ�්ුෝ� 2012 ව්ෂෝ� ද්තානට 
අුව 252,469 ක ජනග�නා් ෝාා රෝ්ශෝ� ීව්ව ිි. ං�ප් පැිකඩ ද්තා්ට අුව 2016 
ව්ෂෝ�ී ජනග�නා 282,668 ් ෝැං දැ්ෝ�. ජනග�න ව්ධනා ංැකා බැීෝ�ී ්ව�ාික 
ජනග�න ව්ධන ෝ�ගා 2.4% ් ෝැං ද්වා ඇත. ගණනා ිී� වැට අුව 2.4% ් ූ ජනග�න 
ව්ධන ෝ�ගා ඔ්ෝ් ව්ෂ 2031 ී ෝාා රෝ්ශා ුැ ජනග�නා 650,000 (ඇුුා 10) ් බව 
ුෝරෝකථනා කැ �ැක. 

ීට ංාගාිව, රෝ්ශාට ජනග�නා ංංරාණා වන රටාව අධයනා කැිට �ා ඉඩ� �ාිතා්ෝ� 
ෝවන් ීා (Changes of Land Uses) ංැැීෝ�ී ංංරාික ජනග�නෝා් 45% ක රාාණා් 
(ුැාා: ජනෝ�ඛන �ා ංංඛයාෝ�ඛන ෝදපා්තෝ�්ුව, 2012 ව්ෂාට අා් ද්ත) ෝ� රෝ්ශා ුාා 
ෝ්වාිකා් ෝැං පිංි වන බව ව්තාාන ත්්වා් අධයානා ිීෝ�ී පැ�ැිි ෝව. නාගික 
රෝ්ශා් ආිත ෝ්වාික �ාිතා් ංිත ඉඩ� �ා අ්�ින ැද වගා ි� ීාෝා් වාිජ 
�ාිතා් බවට පිව්තනා ීෝ� රටාව්ද ෝ්්ර අධයානා්ිී දැිා �ැි අතර ෝාා අගා 
රධාන ාා්ග ෝදපං ඉඩ� �ාිතෝා් 30% ් (ුැාා: නාගික ංංව්ධන අිකාිා ාි් ිුකරන 
ැද අධයානා්ට අුව) ෝැං ංඳ�් කැ �ැක. 

ෝාා කුු ංැැි�ැට ගැීෝ�ී ආං්න වශෝා් 40,000 ක පාණ ජනග�නා් ව්ෂ 2031 වන 
ිට ැිාා අව්ථා ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට පැිණ පිංි ීෝ� රවණතාව් ඇි බව ෝප්වා ිා 
�ැිා. ෝ� අුව ්ව�ාික ජනග�න ව්ධනා්, ැිාා අව්ථා ංඳ�ා ංංරාණා ී ෝාි පිංි 
වන ජනග�නා් ංැකා 2031 ව්ෂා වන ිට රෝ්ශා ුැ ුු ෝ්වාික ජනග�නා ැ්ෂ �ාකට 
ආං්න රාාණා් ද්වා ව්ධනා වන බව ුෝරෝකථනා කැ �ැි ෝ�. 

2022–2031 ෝ�ෝාාගා නව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� රධාන අරුු අුව ෝ�ෝාාගා නගරා ුවප�ු 
ෝ්වාික නගරා් ෝා්ා ිිා් ාිතැ ප�ුක� ංිත ූ ෝ්වා නගරා් ෝැං ංංව්ධනා 
ිීෝ� අවශයතාව �ුනාෝගන ඇි අතර තා අවශයතාවා් ංුරා ගැීාට නගරාට පැිෝණන 
ජනග�නෝ�ද ීා ව්ධනා් ඉිිෝ�ී අෝ�්ෂා කැ �ැිා. ඒ අුව ගණනා ිී�වැට අුව ෝ්වා 
ැබා ගැීෝ� අරුි් ං� ැිාා අව්ථා ංඳ�ා ිටි් පැිෝණන ජනග�නා 2031 ව්ෂෝ�ී 
ිනකට ිිු් 85,914 ් ෝැං දැ්ිා �ැක. 

ෝාෝිත නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ීා කැාපා උෝදංා පැිෝණන ජනග�නා ංැැීෝ�ී ෝාා 
අගා 265,945 ් ද්වා ව්ධනා ිා �ැි බවද ගණනා කර දැ්ිා �ැිා. ෝාිී දැු� ෝ්්ීා 
නගරා ුා ූ ි්ව ිදයාැ වැට පැිෝණන ුුවු්, ිු් �ා කා්ාාැවැ ෝා්ා අුි් පැන 
නින ැිාා අව්ථා ංඳ�ා පැිෝණන ජනග�නාද ඇුැ් කර ඇත.

ංාරාංශ වශෝා් ග්ිට ් ව�ාික ජනග�න ව්ධනා ෝ�ුෝව් 688,000් ූ  ජනග�නාද ැිාා 
අව්ථා �ා නව නගර වයාපෘි ෝ�ුෝව් ෝ�ෝාාගාට ංංරාණා වන 85,914 ් ූ ජනග�නාද 
එකුෝව් ුු ජනග�නා 800,000 ්ද ෝ්වා �ා අෝනු් අවශයතා ෝවුෝව් ෝ�ෝාාගාට 
පැිෝණන ජනග�නා 200,000 ්ද වශෝා් ුෝරෝකථනා කර ද්වා ඇත. ෝ� අුව ග් ිට 2031 
ව්ෂෝ�ී රෝ්ශා ුැ ුු ජනග�නා ආං්න වශෝා් 900,000 ් ංංංරණා ීා අෝ�්ෂා කැ 
�ැිා. එෝ් ෝ�ි් 900,000 ් ූ ජනග�නාට අවශය ප�ුක� ංිත නගරා් 2031 ී ි්ාාණා 
ිා ුුා. 

ුික ප�ුක� වන නැ ජැා, ිුිා, �ා ංීපාර්ෂක ප�ුක� වැිවන ජනග�නාට ංිැන 
අුි් ිෝ�දැි ංි්තරා්ාකව ෝංාාා බැිා ුු ෝ�.

06 පි්ෝ�දය 
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6.2. ංංව්ධන උපාය ාා්ග 
 
ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) ිාා්ාක ිීෝාි ැා ෝාාදා ග්නා උපාා ාා්ග �ා 
එා උපාා ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි ආකාරෝා් ුිා ුැ ිාා්ාක ිීා ාන අංශ ෝකෝරි ූික 
අවධානා ෝාාු ිීා ෝාිී ිු කර ඇත. 

ඒ අුව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� දැ්ා ංා්ෂා් කර ගැීා උෝදංා ි්ාාණා කරන ැද ුික අරුු 
ාථා්තා් බවට ප් කර්නට ං� එා එ් එ් අරුු ාඟා කර ගැීා ංඳ�ා �ුනා ග්නා ැද 
අිාතා්ථ පදන� කරගිි් ිාාෝවි නැංීා ංඳ�ා ුුු ාි ීරණා කරන ැද ංංව්ධන උපාා 
ාා්ග ප�ත පිි ෝපාගැ්ිා �ැිා. එා උපාා ාා්ග, උපාා ාා්ික ංංව්ධන ංැැු� 6් ාටෝ් 
ිාාෝවි නැංීා අෝ�්ිති. 

උපායාා්ග. 1. ඉඩ් �ා ්ගාඩනැිි ංංව්ධනය ිී්් උපාය ාා්ග ංැංැ්ා 
(Land & Building Development Strategic Plan)

ෝාා ංැැැ්ා ාටෝ් 2031 ව්ෂා ංඳ�ා ෝාෝජනා කරන ැද ෝ�ෝාාගා කැාිකරණ ංැැැ්ා 
(Zoning Plan), ඉඩ� �ා ෝගාඩනැිි ංංව්ධනා ිීෝ� ිාාවිා (Land & Building 
Development Process), ඒ �ා ංාගාී ංැැු� ෝරුැාි ිිබඳ ි්තරා්ාක ංැැැ්ා් ඉිිප් 
ිීා අෝ�්ෂාව ී ඇත. තවද ඊට අුබ්ධව ිාා්ාක ිීාට ෝාෝිත ංංව්ධන වයාපෘි ඇුැ් 
ෝාෝිත ුි පි�රණ ංැැැ්ා (Proposed Land Use Plan) ිිබඳ ිෝ්ෂ අවධානා් ද ෝාිී ෝාාු 
කර ඇත.

ිෝ්ෂෝා්ා ෝාා ංැැැ්ා ෝ�ෝාාගා නව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ෝදවන ෝකාටං ෝැං ඉිිප් ිීා 
ිු කර ඇි අතර කැාප �ා කැාිකරණ ෝරුැාි �ා අෝනු් ෝපාු ෝරුැාි එි අ්ත්ගත 
ිීාට කටුු ෝාාදා ඇත.

උපායාා්ග. 2. ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ංංව්ධන උපාය ාා්ග ංැංැ්ා 
(Transportation Development Strategic Plan)

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) ංක් ිීෝ� ිාාවිෝ�ී ඝණ්වා ාත පදන� ූ 
කැාිා ංංව්ධනා් ූිකවා අෝ�්ෂා කර ඇත. ෝාිී එ් එ් රෝ්ශා ංඳ�ා ුුු ඝණ්වා 
ීරණා ිීෝ�ී ිිා් ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ංැැැ්ා් පැවීා ඉතා වැදග් ෝ�. ඒ අුව 
ංංව්ධන ංැැැ්ාට අදාැ ඝණ්වා ාඟා කර ගැීා උෝදංා �ා නාගික ආකෘිා් (Urban Form) 
ාඟා කර ගැීා උෝදංා ි ෝ්ිත උපාා ාා්ග ංැැැ්ා් ෝැං ෝාා ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ංංව්ධන 
උපාා ාා්ග ංැැැ්ා ඉිිප් කර ඇත. 

එෝා්ා ෝාා ංැැැ්ාට අදාැ බැා්ාක කරන ෝරුැාි ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ෝදවන ෝවුෝාි 
අනත්ගත ිීා ිු කර ඇත. 
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උපායාා්ග. 3. ිරංාර පිංර ංංව්ධන උපාය ාා්ග ංැංැ්ා 
(Sustainable Environment Development Strategic Plan)

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ඉිි දැ්ෝ� දැ්ෝවන ුික ංංක�පා වන �ිත ංංක�පා ාත 
පදන�ව ුවප�ු ෝ්වාික කැාපා් �ා �ිත නගරා් ෝැං ෝ�ෝාාගා නගරා ංංව්ධනා 
ිීාට අෝ�්ෂා කර ඇත. ෝ� ංඳ�ා පාදක වන ෝාෝිත ංංව්ධන උපාා ාා්ගා් ංි්තරා්ාකව 
ිරංාර පිංර ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා ාි් ඉිිප් කර ඇි අතර ංැැැ්ාට අදාැ 
බැා්ාක කරන ෝරුැාි ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ෝදවන ෝවුෝාි අනත්ගත ිීා ිු කර ඇත.

උපායාා්ග. 4. ආ්ික ංංව්ධන උපාය ාා්ග ංැංැ්ා 
(Economic Development Strategic Plan)

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2021–2031) ාි් කැාිා �ා ජාික ආ්ිකාට ැැෝබන දාාක්වා 
�ා ඉ් ැැෝබන රිැා� ිිබඳ ංි්තරා්ාක කුු ආ්ික ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා 
ුි් ඉිිප් කර ඇත. 

එෝා්ා එිී ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් ඉිි ව්ෂ ුැ ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ආ්ිකා නඟා ිුීෝ� 
අරුෝණ් ිාා්ාක ිීාට ෝාෝිත වයාපෘි ිිබඳ ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු ිීා් ිු කර ඇත. 

උපායාා්ග.5. අපරව�� ප�ුක් ංංව්ධනය ිී්් උපාය ාා්ික ංැංැ්ා 
(Infrastructure Facilities Development Strategic Plan)

ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ුැ ්ථාිත ිීාට ෝාෝිත ංංව්ධන ිාාවි් ංා්ථක කරගැීා 
උෝදංා් නගරෝ� වැිවන ජනග�නා උෝදංා අතයාවශය අපරවු� ප�ුක� ෝැං �ුනාෝගන ඇි 
ජැා, ිුිා, අපරවා කාානාකරණා �ා ංාාීා අපරවු� ප�ුක� ාන අංශා්ෝ� ිුවන 
ංංව්ධනා් �ා ෝාෝිත වයාපෘී් ිිබඳ ිෝ්ිත අවධානා් ෝාාු කරි් ෝාා අපරවු� 
ප�ුක� ංංව්ධනා ිීෝ� උපාා ාා්ික ංැැැ්ා ඉිිප් කර ඇත. 

උපායාා්ග. 6. ව�ාපෘි ියා්ාක ිී්් උපාය ාා්ික ංැංැ්ා 
(Project Implementation Strategic Plan)

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැුා (2022–2031) ාි් �ුනාග් ිාුා ංංව්ධන වයාපෘී් ුිෝාි 
ිාාවට නැංීෝ�ී ංැැිා ුු කුු ිිබඳ ංි්තරා්ාක ංට�න් �ා �ුනාග් වයාපෘී් 
ිාාවට නැංීාට ෝාෝිත අු ිිෝවැ දැ්ෝවන ිාා්ාක ිීෝ� උපාා ාා්ික ංැැැ්ා් ෝාා 
පි්ෝ�දා �ර�ා ඉිිප් කර ඇත.
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6.3. ංංා්ිාය ංැැැ්ා (The Concept Plan)
 

6.3.1. �ැි්ීා 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝාි (2022–2031) අිරාා වුෝ� ඉ�ත �ුනාග් ගැටුකාී 
ත්්වා් ිරාකරණා කර ගිි් ජාික රිප්ි ඔ්ෝ් රෝ්ශා ුැ ෝාෝිත වයාපෘි වන 
දැු� ෝ්්ීා නගර වයාපෘිා, ා�ා ාා්ග �ා අිෝ�ී ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි �ා අෝනු් 
ංංව්ධනා් �ා ඒකාබ්ධ ෝවි් ිාු ප�ුක� ංිත ුවප�ු �ා ිිා් නගරා් ෝැං 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා අනාගත ංංව්ධනා කරා ැෝගන ාාාි. “ ු්ිාු්ෝ� �ිත නගරා” ාන 
ිුකාින දැ්ා �ර�ා තා්ෂණා �ා නව ිපැු� ආිත ක්ාා්තා්, ි්ව ිදයාැ �ා ඒ �ා 
ං�බ්ධ අෝනු් ආාතනා් ංඳ�ා රුඛ්ථානා් ැබා ීා උෝදංා් රෝ්ශා ුරා ිිුු �ිත 
රෝ්ශා්ෝග් ංා්ිත වන ෝපාෝ�ාං් ෝ්වාික නගරා් ි්ාාණා ිීා ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ� දැ්ා ී ඇත. 

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශා ෝකාා� ි්ි්කෝ� නගරාං්න, එෝ්් නැින� ෝකාා� 
තදාං්න (Suburban) රෝ්ශා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. ූිකවා ාාීා ු්දර්වා �ා ුු ූ 
ෝ්වාික �ාිතා් ංඳ�ා ඉ�ා නැුුතාව් ෝප්ු� කරන ෝාා ෝපෝදං ව්තාානා වන ිට 
නෝවෝ්පාදනා ංඳ�ා අතයාවශය ංංව්ධන පුිා ංක් ිීා �ා දැු� ෝ්්ික නගරා් 
ි්ාාණා ිීාට ංැැු�ාා වශෝා් ෝාාු කර ඇි බව ෝපීාි. නව ංංව්ධන වයාපෘි �ර�ා 
එන� ාාුුර බුිධ රවා�න ාධය්ථානා, ද්ිණ අිෝ�ී ාා්ගෝ� ෝකා�ටාව අ්ත් ුවාාු 
ාධය්ථානා �ා ක�ුුව අ්ත් ුවාාු ාධය්ථානවැ ිිීා, ෝාෝිත ාාෝ�නව්ත දු� 
ෝ්්ීා  නගරා, කැැිවැි ු�ිා ාා්ග වයාපෘිා �ා ුව්ුර අිෝ�ී ාා්ග වයාපෘිා ෝාා 
රෝ්ශා අවකාශ කරෝගන ිාා්ාක ීා, එි නව ංංව්ධන අවශයතාවා් ි්ාාණා ීා �ර�ා 
රෝ්ශෝ� ංංව්ධනාට පවින ඉ�ුා ව්ධනා වන ආකාරා් දැිා �ැිා. ෝාා ත්්වා ාටෝ් 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුැ �ුනාග් ගැටුකාී ත්්වා් ප�ත පිි ංඳ�් කා �ැක. 

ව්තාානා වන ිට ෝ්වාික ිාාකාරක� පාිංික ංංෝ�ී රෝ්වැට වයා�ත ීෝ� ං��ාිතාව 
ව්ධනා ීා �ා එා ත්්වා ාඟ �රවා ගැීා ංඳ�ා ංැැු�ාා වශෝා් ිාවර ගත ුු ීා. 

ෝාෝිත දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් ඇිිා �ැි බැපෑ� �ා අවශයතාවා්ට 
අුව රෝ්ශා ි්ාාණා ිීා ංඳ�ා අවශය ිාවර ගැීා අතයවශයා ීා. 

රෝ්ශෝ� ජනතාව �ා වගිව ුු පා්ශවකුව්ෝ� අද�් අුව, රෝ්ශෝ� අවා බැපෑා් ාටෝ් 
උ්ගතව පවින ක්ාා්ත ිාාකාරක� �ා ෝ්වාික ිාාකාරක� ිා ීා ෝ�ුෝව් ඇිිා 
�ැි අිි බැපෑ� ෝකෝරි අවධානා ෝාාු ිීා. 

ඒ අුව ෝ�ෝාාගා ආිතව උ්ගත ෝවි් පවින ඉ�ත ගැටු අර�ාා �ා ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා 
ංඳ�ා ෝාෝජනා ී ඇි දැු� ෝ්්ීා නගරෝ� �ා අෝනු් ා�ා ාා්ග �ා අිෝ�ී ාා්ග 
ංංව්ධනා්ෝ� රිැා� ුි් ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ංා්ථක නගරා් �ා ප�ුක� ංිි 
ිිා් නගරා් ෝැං ංංව්ධනා ිීාට �ුවන අව්ථාව උපිා ෝැං �ාිතාට ගැීා 2031  
ව්ෂා ංඳ�ා ංැැු� කරු ැබන නව ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� අිරාා ී ඇත. 

එෝා්ා “ ු්ිාු්ෝ� �ිත නගරා” ාන ිුකාින දැ්ා �ර�ා �ිත රෝ්ශ ුර්ිත කරන 
පුිා් ු ැ, දැු� ෝ්්ීා නගරා් ංඳ�ා අව්ථාව ංැකූ ත්්වා් �ා ෝපාෝ�ාං් ෝ්වාික 
නගරා් ි්ාාණා ිීා ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) පුි� කර ඇත. 
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ංැැු� ංංක�පා ාි් අනාගතෝ� ංා්ථ ංැැු� රෝ්ශා ආවරණා කරි් ිු ිීාට 
බැාෝපාෝරා්ු වන ංංව්ධනෝ� ්ව�ාවා පැ�ැිි ිීා අෝ�්ෂා කරි. ඒ අුව ෝාිී ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශෝ� ංංව්ධන අිරාා් රධාන වශෝා් නාගික ාධය්ථාන ංංව්ධනා, නෝවෝ්පාදන �ා 
දැු� ෝ්්ීා කැාපා ංංව්ධනා, ෝ්වාික කැාප ංංව්ධනා �ා පිංර ංංර්ෂණා ාන 
පැිකඩා් ෝකෝරි අවධානා ෝාාු කා ආකාරා ංංව්ධන ංැැු� ංංක�පා �ර�ා �ු්වා ී 
ඇත. ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ආිතව වයා�තව ඇි ිාුා නගර �ා එා නගර 
අතර පවින අ්ත් ං�බ්ධතාව ිිබඳව ිාීෝ�ී ෝ�ෝාාගා නගරා ෝ්්ර ෝකාට ගිි් 
ක�ුුව �ා ෝගාඩගා ාන ෝංු නගර ෝකෝරි ෝවාඳ �ා ෝ්වා ප�ුක� ඒකරාී ී ඇි බව 
අවෝබෝධ වු ඇත. ෝ�ෝාාගා නගරා පිපාැන, ෝවාඳ �ා ෝ්වා ප�ුක� ිා�ැ කැි ූ රාෝ්ීා 
නගරා් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. අනාගතෝ� ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ආිතව �ා ඉ් පිබාිරව 
ිාා්ාක ීාට ෝාෝිත ංංව්ධන වයාපෘි �ර�ා ෝ�ෝාාගා නගරා තවුරට් රධාන නාගික 
ාධය්ථානා ෝැං ිාා්ාක ීාට ඇි �ැිාාව ංාෝ�්ෂව ඉ�ා ා�ටාක පවින බව 
ි්තරා්ාක ි්ෝ�ෂණා්ට අුව �ුනාගත �ැිා. ඒ අුව ෝාා නගරා ෝ�ෝාාගා ංැැු� 
රෝ්ශෝ� රධාන නාගික ාධය්ථානා ෝැං ංංව්ධනා ිීාට ුුු බවට ංංව්ධන ංැැු� 
ංංක�පා ාි් ඉ්ාු කර ද්වා ඇත. එෝා්ා ක�ුුව �ා ෝගාඩගා නගර ෝංු නාගික 
ාධය්ථාන ෝැං ංංව්ධනා කා ුු බවද �ුනාෝගන ඇත. 

ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශෝ� අනාගත ආ්ික ංංව්ධනා ෝ්වාික පුිා �ා බැුු දැු� 
ෝ්්ික නෝවෝ්පාදන ිාාකාරක� ිිුු ත්්වා් ුැ ි්ාාණා ීා අෝ�්ෂා කා �ැිා. 
ා්ද ා් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව ද්නට ැැෝබන ංංව්ධන නැුුතාව ෝ්වාික �ාිතා්, 
නෝවෝ්පාදනා ංඳ�ා අතයාවශය ංංව්ධන පුිා ංක් ිීා �ා දැු� ෝ්්ික නගරා් 
ි්ාාණා ිීා ංඳ�ා ෝාාුවන ආකාරා් �ුනාගත �ැි ිංාෝවි. තවද ූිෝා් ුෝන් 
එකකට ආං්න රෝ්ශා් පිංර ංංෝ�ී කැාප ෝැං �ුනාගැෝනන ෝාා රෝ්ශෝ� ෝ්වාික 
ංංව්ධනා්ෝ� නැුුතාව පිංර ංංෝ�ී කැාප ෝදංට ෝාාු ීෝ� රවණතාව් �ුනාගත �ැිා. 
ඒ අුව ඉ�ා ජන ඝන්වා් ෝ�ෝාාගා �ා ක�ුුව ාන නගර ෝ්්ර කර ග් පාිංික 
ංංෝ�ීතාව්ෝග් අු රෝ්ශ ෝදංට ආක්ෂණා කර ගැීා ංංව්ධන ංැැැු� ංංක�පා ාටෝ් 
ිෝ්ෂ අවධානාට ෝාාු කර ඇත. එෝා්ා ෝගාඩගා නගරා ෝ්්ර කරග් ාාැෝ�, ීෝගාඩ, 
ාාෝ�නව්ත �ා ි�ැෑව ාන රෝ්ශ ං�බ්ධ ෝකෝරන නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ීා කැාපා 
ි්ාාණා ිීා ෝාිී තවුරට් අවධානාට ෝාාු කර ඇත. එිී ිදයාව �ා තා්ෂණා පදන� 
කරග් ප්ෝ�ෂණ, අධයාපන ආාතන, ක්ාා්ත �ා අෝනු් ෝ්වා ංපාන ෝද් ිෝද් ආාතන එා 
කැාපා ුැට ඒකරාී කර ගැීා ඉැ්ක කර ඇත. තවද ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැු� (2022–
2031) දැ්ා අුව ාි් පිංර ංං�ී කැාප ුර්ිත ිීෝ� අරුි් අු ඝණ්ව ෝ්වාික 
කැාපා් (Low Density Residential Zone) �ු්වා ීාද ංංව්ධන ංැැු� ංංක�පා ාටෝ් 
අවධාරණා කර ඇත. තවද රෝ්ශා ආිත රධාන ්ව�ාික ජැ ප්ධි ෝැං ංැැෝකන ා�ා ඔා, 
ු්වැි ඔා �ා කැාි ගඟ ආිත රෝ්ශ ංංව්ධනෝ�ී අිතකර බැපෑ�වැට ෝාාු ෝනාවන 
අකාරෝ� ංැැු� ංංක�පා් �ු්වා ී ඇත. 

ෝ�ෝාාගා නගරාට රි්ට ීා ංඳ�ා පවින රධාන ාා්ග ෝැං �ිෝැව� ාා්ගා, ෝැෝෝැව� 
ාා්ගා, ෝකාා� ෝ�ාරණ ාා්ගා, කැාි වැි ු�ිා ාා්ගා �ා දුු ෝකාා� අිෝ�ී ාා්ගා 
�ුනා ගත �ැිා. නු් රෝ්ශා ුැ ාා්ග ප්ධිෝ� පවින ෝනාිුු ා�ටා, පවින ූිාට 
ි�ැිි විනාකා් �ා ූිෝා් උපිා රෝාෝජන ැබා ගැීාට බාධාව් ී ඇත. ෝ� ෝ�ුෝව් 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ං�බ්ධ ෝකෝරන රධාන රෝ්ිා ාා්ග (Regional Linkages) �ා ශ්ිා් 
ං�බ්ධතාව් ෝගාඩනැීා උෝදංා එා අුුාා්ග ංංව්ධනා ිීා අෝ�්ෂා කර ඇත. තවද 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා අවකාශ කර ගිි් ිාා්ාක ිීාට ෝාෝිත ුව්ුර අිෝ�ී ාා්ගා, 
ෝකා�ටාව, ාාෝ�නව්ත �ා කුෝවැ ාා කරි් ඉි ිීාට ෝාෝිත ංැ�ැ�ු ු�ිා ාා්ගා ාන 
ාා්ග ං� පවින ාා්ග ප්ධිා �ා ඒකාබ්ධ කර ගිි් රෝ්ශෝ� ගානාගාන ප�ුක� ීර 
ිීා ිුිා ුු බව ංැැු� ංංක�පා ාි් පැ�ැිි කර ඇත. 
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ඒ �ර�ා ුඩා නගර ි්ාාණා ිීා ුි් රෝ්ශෝ� ංංව්ධන කටුු වයා�ත ීා ංඳ�ා 
අවකාශා් ංකංා ීාද අවධානාට ෝාාු කර ඇත.

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැු� ංංක�පා ංාරාංශා් ෝැං ග් ිට තා්ෂණා �ා නව ිපැු� 
ආ්ිකාි් ෝ�ි ිිුු �ිත කැාපා්ෝග් ෝපාෝ�ාං් ආක්ශීා ෝ්වාික නගරා් 
ි්ාාණය ිීෝ� ිුක� දැ්ා ංා්ෂා් කර ගැීා අෝ�්ෂා කරි.

ෝාි ි්තර කා ංැැු� ංංක�පා්, ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ඉිි දැ්ා් ඒකාබ්ධ කර අනාගත 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� නගර ආකෘිා (Urban Form) දැ්ීෝ�ී ෝපර අව්ථාව්ට වඩා ෝවන්ූ් 
වඩා් ංාධාරිකරණා ු් ිදයා්ාක රාෝ�දා් ඔ්ෝ් රෝ්ශෝ� ෝගාඩනැිි ඝන්වා් ඒ 
අුව රෝ්ශාටා ිෝ්ිත ූ කැාිා ංාධකා් (Zone Factor) ාත පදන� ූ ආක්ශීා �ා 
ිිධ්වාි් ු් නගර ආකෘිා් (Urban Form) ිරාාාංෝා් ි්ාාණා ීා අෝ�්ෂා කරි 
(ූපා 6.1).

ූපය 6.1 : ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැු� ංංක�ාය ැා අේ්්ිත නගර ආකෘිය 2022-2031

ාධ� ඝණ්ව ්්වාික කංාපය 
(Moderate Density Residential Zone)

න්ව්්පාාන �ා ාැු් ්්්ේිය ්්වා ිරය 
(Innovation & Konowledge Centric Service 
Corridor

වැි ඝණ්ව වාිජ කංාප 
(High Density Commercial Zone)

අු ඝණ්ව ්්වාික කංාපය 
(Light Residential Development Zone)

පාිංික ංංර්ෂණ කංාපය
(Environment Sensitive Zone) 

ෝ�ෝාාගා නගර ාධයය
(Homagama Town Centre)

ාධය ඝණ්ව ෝ්වාිා ාැාපය
(Moderate Density Residential Zone)

නෝවෝ්පාදන �ා දැු් ෝ්්ේිය ෝ්වා ිරය 
(Innovation & Konowledge Centric Service Corridor

අු ඝණ්ව ෝ්වාිා ාැාපය
(Low Density Residential Zone)

පාරංිා ංංර්ෂණ ාැාපය
(Environment Sensitive Zone)

පාිංික ංංර්ෂණ කංාපය
(Environment Sensitive Zone) 
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6.4. ෝයෝිත ුි පි�රණ ංැැැ්ා 
(Proposed Landuse Plan)

6.4.1. �ැි්ීා 

ෝාෝිත ු ි පි�රණ ංැැැ්ා ාි් ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) ට අුව ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශෝ� ඉඩ� �ාිතා ිුවන ආකාරා ිූපණා කරු ැබි. ෝාිී රධාන වශෝා් ංංව්ධන 
දැ්ා ුු්ප් කර ගැීා ංඳ�ා ි්ාාණා කරන ැද රධාන ංංව්ධන අරුු පදන� කර ග් 
පරාා්ථ ුිා ුා ිාා්ාක ිීා ංඳ�ා වන ඉඩ� �ාිතා පැ�ැිි කරි. 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැු� ංංක�පාට (2022–2031) අුව රධාන වශෝා්, වාිජ කැාප ුන් 
ාත �ා නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ීා කැාපා් ාත ිුවන ංංව්ධන ිාාකාරක� �ර�ා ෝපා 
ග්වන ුිෝ්ී නගර ආකෘිා් �ර�ා ෝගාඩනැෝඟන �ිත ෝ්වාික රෝ්ශා් ි්ාාණා ිීා 
අෝ�්ෂා කරි. ඒ අුව ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� දැ්ා වුෝ� "ු්ිාු්ෝ� �ිත 
නගරා"ි්ාාණා ිීාි. 

ෝාිී ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ඉඩ� �ාිතා ංඳ�ා ෝාෝිත කැාිකරණ ංැැැ්ා රධාන වශෝා් ඍු 
බැපෑා් ඇි කරි. වැි ඝන්ව වාිජ කැාප ෝැං �ු්වාෝදන ෝ�ෝාාගා, ක�ුුව �ා 
ෝගාඩගා ාන රෝ්ශ පදන� කරග් නගර ංංව්ධන වයාපෘි ෝාි අෝ�්ිත නගර ආකෘිා ැබා 
ගැීාට අවැි ූික ාඟ ෝප්ීා ැබා ෝ්. 

ෝකාා� ිට ෝ�ෝ ිිා්දැ ිට ෝ�ෝ පාු්ක ිශාෝව් පැිෝණන ෝකෝනුට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� 
රධාන වාිජ කැාප ු න් ි ිබඳ �ැීා් දනවන ෝැං ෝාා නගර ු න ි ්ාාණා ි ීා අෝ�්ෂාව 
ී ඇත. ඒ ංඳ�ා ිෝ්ෂෝා්ා ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා ාටෝ් 
ඉිිප් කර ඇි ා�ා ාා්ග ූරාවිා ංංව්ධනෝ� පදනා ෝැං ෝාාදා ගිි් ෝාා නගර ආකෘිා 
වාිජ කැාප ුි් ඉ්ාු කර ගැීාට ෝාිී කටුු කර ඇත. 

පුව රාෝා් එා වාිජ කැාප පු කා ාන ිිු්ට රාෝා් ීනී ාන නගර ආකෘිා් ෝනත 
ගැෝටන, ාා්ග ෝදපං �ිත ීර රද්ශනා වන ද්ශීා ුුු ාාා �ා �ිත පැ�ැි ශාක දංි් 
ි් වන, ුවප�ු ෝ්වාික රෝ්ශා් ාන ්වා�ාික �ැීා දැ්ිා �ැි ෝැංට ාධය ඝන්ව 
ෝ්වාික කැාපා ි්ාාණා ිීා අෝ�්ෂාව ී ඇත. ෝාිී ිෝ්ෂෝා්ා ා�ා ාා්ග ූරාවිා, 
ෝාෝිත �ිත උදයාන වයාපෘි, ෝාෝිත ු් ෝරෝපණ ීරද, ෝාෝිත ෝ්ිා උදයාන, ද්ශීා ්ථාන 
එා ෝ්වාික පිංරා ි ්ාාණා ි ීාට අවැි පුිා ංක් ි ීාට ෝාෝිත ඉඩ� පි�රණ ංැැැ්ා 
�ර�ා අව්ථාව ංැංු දැිා �ැක. ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ( 2022–2031 ) අුව ෝාා ෝාෝිත 
ුි පි�රණ ංැැැ්ා ප�ත ංඳ�් අරුු �ා අිාතා්ථ ෝදං අවධානා ෝාාු කර ඇි අතර ඊට 
ංාගාිව ාි් එා ංැැැ්ා ංක් කර ඇි බව ංඳ�් කා �ැක. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ේයෝිත ුි ාිැරණ ංැැැ්ම
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ඉ් ඔ�බට පැිි ිට ි් වුෝ� වැි ඝන්ව නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ීා ංංව්ධන කැාපාි 
රාෝා් උ්වන ෝගාඩනැිි �ා නීන ප්නෝ� ෝගාඩනැිිවි් ංා්ිත ෝා්ා නීන තා්ෂණ 
පදන� කර ග් නාගික ිාාකාරක� ිුවන �ිත, ි්කැංක පිංරා් ි්ාාණා ිීා ෝාිී 
අෝ�්ෂා කරි. ු් ෝරෝපණ ීුවි් අූන ූ ා�ා ාා්ග, ුද්ශන ංැැු� �ර�ා ි්ාාණා 
ෝකුු රවා�න ාධය්ථාන, ිදයා �ා තා්ෂණා ංාගාී ි්ව ිදයාැ, ප්ෝ�ෂණාගාර, ක්ාා්ත 
�ා ුෝඛෝපෝ�ෝී ිවාං ප�ුක� වි් ංිි රෝ්ශා් ා�ා ාා්ග ුරාවිා �ර�ා ැබා ගැීාට 
අවශයා ඉඩකඩ ංැකීා ෝාා ුි පි�රණ ංැැැ්ා ාටෝ් අවධානා ෝාාු කර ඇත. 

ඉ් පු ි් වුෝ� අු ඝන්ව ෝ්වාික කැාපාි. පාිංික ංංෝ�ී රෝ්ශ ආර්ෂා ෝකෝරන 
ආකාරෝ� ෝ්වාික ංංව්ධනා් අෝ�්ෂා කරන ෝාා කැාපා, අෝ�්ිත නගර ආකෘිෝ� ප�ාා 
අව්ථාව ෝැං �ු්වා ිා �ැක. ිශාැ ෝත් ි� උදයාන, කැාි ගඟ �ා ු්වැි ඔා ෝදපං ෝ්ිා 
උදයාන ෝැං ංංව්ධනා ුු ඝන්වෝා් අු ංාාකාී �ා ිෝ�ී ්ව�ාවා් ඉ්ාු ෝකෝරන �ා 
ාාීා ු්දර්වා ාු කර ද්වන කැාපා ෝැං ෝාා රෝ්ශා �ුනා ගත �ැිා. 

ෝ� අුව ෝාෝිත ුි පි�රණ ංැැැ්ා �ර�ා ි්ාාණා ිීාට අෝ�්ිත නගර ආකෘිා ප�ත 
�ර්කඩ ද්ශනා් ාි් පැ�ැිි කැ �ැිා.
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ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 

6.4.2. ්ය්ිං ුි පි�රණ ංැංැ්ා
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6.4.3. අ්්්ිං නගර ආකෘිය (Urban Form)

්�්ාාගා නගර ාධ�ය
Homagama Town Centre

කුවාන, ාාව්ගා, ිි්�ියකැ්්
Katuwana, Mawathgama, Kiriberiyakale

නෝවෝ්පාදන �ා දැු් ෝ්්ේිය නගර ංංව්ධන ාැාපය
Innovation & Knowledge Centric Zone 

කුවාන, ාාව්ගා, ිි්�ියකැ්්
Katuwana, Mawathgama, Kiriberiyakale

ාාුංාව, ුුගං
Madulawa, Kurugala

ු්වැි ඔය ආිං ංං්�ී කංාපය
Pusweli Oya

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා
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6.5. ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ංංව්ධන උපාය ාා්ග ංැැැ්ා 
(Transportation Development Strategic Plan)

6.5.1. ා�ාාා්ග �ා රවා�න ංංව්ධන උපාය ාා්ග 

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ං�බ්ධව පුිා අුුු ි ිපා �ා ව්තාානා ත්්වා ෝදං ංංං්දනා්ාක 
ිාුාක ිරත ුවෝ�ා්, එා ා�ාාා්ග �ා රවා�න ප්ධිා අි් ිශාැ ිුුව් ැබා ිින බව 
ිව �ැිා. ඉංීි පාැකාාෝ� අවධානාට ැ්වන ෝාා රෝ්ශා, කැාිවැි ු�ිා ාා්ගා �ා 
�ිෝැව� රධාන ාා්ගා ඉිීා් ංාග ුු� පරාංාක නාගික ැ්ෂණ වයා�ත ීාට රෝ�ශා් ූ 
බව දැිා �ැිා. 

2016 ී  ැංකා රාජය රිප්ිා ාටෝ් දුු අිෝ�ී ාා්ගා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආං්නෝ� ඉිීා 
�ා ෝකා�ටාව ෝා්ා ක�ුුව අිෝ�ී අ්ත් ුවාාු �ු්වාීා �ුෝ� ීර ෝ්වාික ංංව්ධන 
ිාාදාාාකට ෝාාුවන ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා, ු්වැ �ා අක්ානය අ්ත් ාා්ග ප්ධිාි් 
ංා්ිත ීා නගර ංංව්ධනෝ� ු්වැ පැිකඩ් ෝැං දැිා �ැිා. 

ජාික ෝ�ෞික ංංව්ධන ංැැ්ා (2050) ට අුව ෝකාා� ි්ි්කා රධාන ආ්ික කැාපා ෝැං 
�ුනාෝගන ඇත. ව්ා් රාජය රිප්ිා �ුෝ� දැු� ෝ්්ීා නගර ංංක�පා ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශා ුැ ්ථාිත ිීා �ර�ා එා ආ්ික තැා ශ්ිා් ිීාට රා්න දරණ වග ංඳ�් කා 
�ැිා. 

එවැි ා�ා පිාාණ වයාපෘි �ා ීර ජනග�න ව්ධනාක අිිකු බවට ප්ව ිෝබන ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ාා්ග ප්ධිා ෝකෝරි ිෝ්ෂ අවධානා් ෝාාු ිීා ඉතා වැදග් වු 
ඇත. ුෝද් ෝ�ෝාාගා රධාන නගර ිාාව ුැ පාණ් ෝනාව, ංා්ථ ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ�ා ිිී 
පවින ාා්ග ජාැා ංැැි�ැට ගිි් ිරංාර ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ංැැැ්ාක අවශයතාවා 
ංුරාීා අවශයා වු ඇත. ජනග�න ව්ධනා ං�බ්ධෝා් ිුකරන ැද ුෝරෝකථනා් පිි 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ංා්ථ ජනග�නා 2031 වනිට ආං්න වශෝා් ැ්ෂ �ා් ද්වා ව්ධනා 
ෝ�ාැි අුාාන කර ඇි අතර ංංරාික ිිං ැ්ෂ ෝදක් පාණ අගා් ද්වා ව්ධනා ිා 
�ැිා. එෝ�ි් ු්ෂා �ා කා්ා්ෂා ාා්ග ප්ධිා් �ා රථගා� ්ථානා්ෝ� අවශයතාවා 
පැ�ැිි වු ඇත. තවද ාා්ග තදබදා අවා ෝකෝරන, ෝපාු රවා�නා ෝකෝරි ුික අවධානා ෝාාු 
ූ �ා පිකා් ංඳ�ා ූ ාංාාව් �ා ඒ �ා ං�බ්ධ ාිතැ ප�ුක� ිුු ිීෝ� අවශයතාවා 
ෝාිී අිශා වැදග් වු ඇත.

ව්තාානා වන ිට් ාාීා ැ්ෂණ ෝප්ු� කරන ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා, රාාණව් පාැි් ු් 
ිිුු ාා්ග ප්ධිා් රද්ශනා ෝනාකරි. �ෝ්ෂෝා් ාා්ග ප්ධිෝ� ුරාවිා් ද්නට 
ෝනාැැෝ�. ෝගාඩනැිි ඉි ිීෝ�ී �ා නගරාිත නගර ආකෘිා (Urban Form) අිිෝවැ 
්ව�ාවා් ගැීාට එා රධාන ෝ�ුව් ී ඇත. ාා්ගෝ� පාැ ෝ�ෝ කා්ඩා ාත ෝගාඩනැිි 
ිාාව ීරණා ෝකෝරන ෝ�ි් රතාපව් �ා නීකරණාට ෝාාු ූ නාගික ැ්ෂණ ඉ්ාු 
කරගැීා උෝදංා ිිා් ාා්ග ුරාවිා් අවශයා ීා ංඳ�් කා �ැිා.

ෝ�ෝාාගා නගරා ෝකාා� ි්ි්කෝ� නගරාිතව වැඩකරන බුතරා් ජනතාවට ෝ්වාික 
ප�ුක� ංපාන ංික ුි රෝ්ශා් ෝැං �ුනාගත �ැිා. ව්තාානා වන ිට ැ්ෂ 3 කට 
ආං්න ිිංකට වාං ුි ංපාන ෝාා රෝ්ශාට ැිාාව ිීෝ� පරාා්ථෝා් පැිණ පිංි වන 
රාාණා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ංඳ�ා පැිෝණන ුු ංංරාික ිිෝං් 45% ් වැි ඉ�ා අගාි. 
2031 ව්ෂා ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් ිු කරන ැද ුෝරෝකතනා්ට අුව 
ෝ්වාික ජන ංංඛයාව ැ්ෂ 6 කට ආං්න අගා් ගැීා ුිෝ්ී ෝ�.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

මැාමා්ග ැා රවාැා 
ංංව්ධා උාාය මා්ග
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ූපය 6.2 : අේ්්ිත නගර ආකෘිය (Urban Form)

2014 ව්ෂෝ�ී ිුකරන ැද COM Trans අධයානාට අුව ෝකාා� ි්ි්කෝ� රවා�න තදබදා 
ද්නට ැැෝබන රධාන ාා්ග ිිපා් �ුනාෝගන ඇි අතර, ඊට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා �ර�ා ගා් 
ග්නා �ිෝැව� ාා්ගා �ා ෝැෝෝැව� ාා්ගා ඇුැ් ීා ෝාිී ිෝ්ෂෝා් අවධානාට ෝාාු 
කා ුුව ඇත. �ිෝැව� ාා්ගෝ� රවා�නෝ� තරා (Road Capacity) පැාකට වා�න 2300 (PCU) 
ක රාාණා් ෝ�. COM Trans අධයනාට අුව 2014 ව්ෂෝ� එි රාාණා පැාකට වා�න 2000 
(PCU) ද්වා ව්ධනා ී ඇි ආකාරා් දැිා �ැිා. තවද ෝැෝෝැව� ාා්ගෝ� රවා�නෝ� තරා 
(Road Capacity) පැාකට වා�න 2200කට පාණ අවකාශා ංැ්වා ි ුනද 2014 ව්ෂා වන ි ට එා 
පැාකට වා�න 2900 ් ද්වා ව්ධනා ී ිීා ිෝ්ෂ අවධානාකට ගත ුු ෝ�. අනාගතෝ� 
ෝ�ෝාාගා �ා ෝකාා� ි්ි්කා අවට ිුවන ංංව්ධන ිාාවි්ෝ� බැපෑා ෝ�ු ෝකාටෝගන 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශ ආිතව උා වා�න තදබදා් අෝ�්ෂා කා �ැිා.

2031 ව්ෂා ංඳ�ා ංක්කරු ැබන ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් අනාගතෝ�ී වැිවන ංා්ථ ජන 
ංංඛයාවට රවා�න ං�බ්ධ කටුු ප�ුෝව් �ා කා්ා්ෂාව ිු කර ගැීා ංඳ�ා ින� 
ආකාරෝ� ා�ාාා්ග �ා රවා�න අංශෝ� ංංව්ධනා් අවශයද ා්න ෝාිී ුිෝ්ී අවධානාකට 
ෝාාු කා ුුව ඇත. ඊට අදාැව ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ාට ංාෝ�්ෂව ිු කරන ැද රවා�නා 
ං�බ්ධ අධයානා්ට අුව රවා�න තදබදා ංඳ�ා බැපාු ැබන ංා්ථ ජන ංංඛයාව 1,900,000 
ක අගා් ගී. ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් ංැකා බැන ැද උපක�පනා්ට අුව වා�න තදබදා 
ංඳ�ා බැපාු ැබන වා�න රාාණා පැාකට වා�න 380,000 ් වන අතර එා වා�න රාාණා ංඳ�ා 
ංපාාිා ුු ාා්ග අවකාශා (Accommodation Capacity) 1200 (වා�න\පැා\දවංකට) ් පාණ 
ෝ�. ඒ අුව අනාගතෝ�ී ංපාා ිා ුු ාා්ග ාංීු ංංඛයාව ාංීු 324 ් පාණ ෝ�

ිෝ්ෂෝා්ා රෝ්ශා ආිතව ිුවන ාිතැ ප�ුක� �ා ංංව්ධන වයාපෘී්ෝ� බැපෑා 
ෝ�ුෝව් ෝ�ෝාාගා නගරා ෝදංට ංංරාණා වන එෝ්් නැින� ංංංරණා වන ාී ජනග�නෝ� 
ිශාැ ව්ධනා ීා් අෝ�්ෂා කා �ැිා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

මැාමා්ග ැා රවාැා 
ංංව්ධා උාාය මා්ග
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ෝ�ෝාාගා ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා ිිබඳ ීරණා් ගැීාට පාුව 
ඊට පිබාිර නගරාිතව ිුවන ා�ා ාා්ග �ා ු�ිා ාා්ග වයාපෘි ං�බ්ධෝා් අවධානා ෝාාු 
ිීා අතයාවශය ෝ�. ඒ අුව ාා්ග ංංව්ධන අිකාිා, ු�ිා ෝදපා්තෝ�්ුව ාි් ංංව්ධනා 
ිීාට ෝාෝජනා කරන ැද ා�ා ාා්ග �ා අ්ෝ�ී ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි ඇුුව ිුි ු�ිා 
ාා්ග වයාපෘි ෝකෝරි අවධානා ෝාාු කර ඇි අතර, නාගික ංංව්ධන අිකාිා ාි් ෝකාා� 
ි්ි්කෝ� අෝනු් නගර පාදක කර ගිි් 2031 ව්ෂා ංඳ�ා ිු කරු ැබන ංංව්ධන 
ංැැු� �ර�ා ංංව්ධනා ිීාට ෝාෝජනා කරන ැද ා�ා ාා්ග �ා රවා�න ං�බ්ධ වයාපෘි 
ිිබඳවද ෝාිී ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු කර ඇත. තවද දැු� ෝ්්ික නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ා 
ි�ැෑව අධයාපන කැාපා පදන� කරගිි් ංංව්ධනා ිීාට ෝාෝජනා කරන ැද ාා්ග ංංව්ධන 
වයාපෘි ෝකෝරිද අවධානා ෝාාු ිීා් ිු ෝකාට ඇත. ිෝ්ෂෝා්ා ෝ�ෝාාගා ංැැු� ීාාවට 
පිබාිරව ිුකරු ැබන නගර ාධය ංංව්ධන වයාපෘි ං�බ්ධෝා් ද ංැැිිා්ී ඇි බව 
ංඳ�් කා �ැිා. 

ූැාරය: COM Trans අධයනය, ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.,2014 

ූපය 6.3 : බ්නාිර ාළා� ාධාන මා්ග ැේති වාැන තදබදය ි්ේ�ෂණය06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

මැාමා්ග ැා රවාැා 
ංංව්ධා උාාය මා්ග
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ිියා 6.2 : නගරා්තර මැා මා්ග ැා ු�ිය මා්ග ංංව්ධන වයාාෘි

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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6.5.2. ්ය්ිං ා�ාාා්ග ංංව්ධන ුරාවිය

6.5.2.1. ්ය්ිං A ව්ග්� ාා්ග �ා B ව්ග්� ාා්ග 

ෝාා නගරා්තර ා�ා ාා්ග �ා රවා�නා ං�බ්ධ වයාපෘි ංැැි�ැට ගිි් ං� ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශා ආිතව 2031 ව්ෂා වන ිට ාඟා කර ගැීාට බැාෝපාෝරා්ු වන ෝගාඩනැිි ඝන්වා 
පදන� කර ගිි් ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ුැ අ�ය්තර ාා්ග ංංව්ධනා ීෝ� ූරාවිා් 
�ුනා ගැීා ිු කර ඇත. 

ඒ අුව ාි් ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා �ර�ා ිෝවන ාංීු �තර් ංිතව ංංව්ධනා ිීාට 
ෝාෝිත ිාුා ාා්ග A කා්ඩෝ� ාා්ග ෝැං �ුනා ෝගන ඇි අතර, ඊට �ිෝැව� ාා්ගා (A4), 
ෝකාා� ෝ�ාරණ ාා්ගා (B84) ාා්ගා, ෝැෝෝැව� (අි්ංාෝ��ැ) ාා්ගා අා් ෝ�.

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) අුව ාංීු ෝදක් ංිතව ංංව්ධනා ිීාට 
ෝාෝජනා කරන ැද ාා්ග B කා්ඩෝ� ාා්ග ෝැං �ුනා ෝගන ඇි අතර එා ාා්ග ප�ත අුව ෝපා 
ගැ්ිා �ැිා. ංංව්ධන ංැැැ්ා ංක් ිීාට ංාගාිව ිුකරන ැද ි්තරා්ාක 
ි්ෝ�ෂණා්ට අුව (Connectivity, Integration Analysis And Concept Of Development 
Plan) �ුනාග්නා ැද ෝාා ාා්ගා් රෝ්ශෝ� ංංව්ධනෝ� ාා්ෝගෝපෝ්ශකාා ෝැං ංඳ�් කා 
�ැිා. ෝාෝිත වැි ඝන්වාි් ුුව ංංව්ධනා ිීාට බැාෝපාෝරා්ු වන රෝ්ශා ආවරණා 
වන පිි ෝකාු දැැ් (Grid Pattern) ෝැං B කා්ඩෝ� ාා්ග �ුනා ගැීා ෝාිී ිු කර ඇත.  
එා ාා්ග ප�ත පිි න� කා �ැිා.

1. ිිිිා - ිා�ැාෝගාඩ පාර ෝ�ව් ෝපා�ග්ඕිට පාර
2. ක�ුුව - ිිව්ුුව පාර
3. ිිග�පුුව - ි ංරණංකර පාර
4. ාාැප�ැ ාා්ගා ෝ�ව් ෝ�ෝාාගා ගැිැ ෝකා�ටාව ාා්ගා 
5. ෝ�ෝාාගා තැගැ ාා්ගා 
6. දා�ෝ� - ිිපන ාා්ගා 
7. ීෝගාඩ,දා�ෝ� ෝබරකිා ාා්ගා 
8. නැු්ෝ�න, නාවැු�ැ,වැිි�ැෑව ාා්ගා �ා ෝැනගැ ාා්ගා 
9. ෝාෝිත බටිර අුු ාා්ගා 
10. උුවන ප්ංැ �්ිා ාා්ගා ෝ�ව් ිිපන, ාාව්ගා, ඕිිගා, උුවන ාා්ගා 
11. ෝාෝිත ාාෝ�නව්ත ිට ි�ැෑව ද්වා ිෝවන නව ාා්ගා 
12. �බරකඩ - රනාැ ාා්ගා
13. ඕිැාන - ාාුැාව ාා්ගා
14. ගැෝගදර - ෝ�ාරණ ාා්ගා
15. (B 267) ාා�ෝ� - ෝකා�ටාව ාා්ගා (ෝකා�ටාව - ිිා්දැ ාා්ගා)
16. (B 239) ෝකා�ටාව - තැගැ ාා්ගා 
17. (B 452) ව�ගා - ිාගා ාා්ගා (ෝාාරග�ෝ�න පාර)
18. (B 451) ව�ගා - අුුිිා ාා්ගා 
19. (B 240) ෝකෝ�ෝ� - ෝබෝෝ� ාා්ගා (ාාැෝ� - ෝගාඩගා ාා්ගා)
20. (B 354) පනාෝගාඩ ෝ�්ිට ාා්ගා

 
ඉ�ත ාා්ග කා්ඩාට අා් ෝනාවන එෝ�් පාා්බද ාා්ග ංංව්ධන අිකාිා ිි් පවරාෝගන 
නඩ්ු කරු ැබන ාා්ග �ා ඒ ව්ගෝ� ාා්ග කා්ඩාට ඇුැ් ෝනාවන ාා්ග ංංව්ධන 
අිකාිාට අා් අෝනු් ාා්ග ී කා්ඩා ාටතට ගැෝනන අතර එා ාා්ගා් ංඳ�ා ෝාෝිත 
ාා්ග පාැ අදාා ෝනාවන අතර ෝගාඩනැිි ිාාව් බැපැවැ්ෝ�.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා මැාමා්ග 
ංංව්ධා ුරාවිය
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ිියා 6.3 : ේයෝිත Aැා B කා්ඩේ� මා්ග

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 6.4 : ේයෝිත A කා්ඩේ� මා්ග ි්මාණය ිය ුු ආකාරය

6.5.2.2. ාා්ග ි්ාාණය ිය ුු ආකාරය �ා එි ංැංූ් ියාාා්ග

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 6.5 : ේයෝිත B කා්ඩේ� මා්ග ි්මාණය ිය ුු ආකාරය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා මැාමා්ග 
ංංව්ධා ුරාවිය
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6.5.2.3. ංංව්ධනය ිීාට ්ය්ිං C කා්ඩ්� ාා්ග

ිියා 6.4 : ේයෝිත C කා්ඩේ� මා්ග

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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6.5.2.4. C කා්ඩ්� ාා්ග ි්ාාණය ිය ුු ආකාරය �ා එි ංැංූ් ියාාා්ග 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ට අුව එි රධාන අරුු අතර ිුු අුු ාා්ග 
ප්ධිා් ්ථාිත ිීා �ා වැි ඝන්වාි් ුුව ංංව්ධනා ිීාට බැාෝපාෝරා්ුවන 
කැාපා ුැ C කා්ඩෝ� ාා්ග ඝන්වා ව්ධනා ිීා �ර�ා අෝ�්ිත ංංව්ධනා අ් කර 
ගැීා අරුණ ෝ�.

එෝා්ා උපරාාුුැව වැි බර තැීාි් ංංව්ධනා ිීාට �ුනාග්නා ැද නගර වන 
ෝ�ෝාාගා, ෝගාඩගා �ා ක�ුුව ංංව්ධනා ිීාට ෝාා අුු ාා්ග ප්ධිා ං�බ්ධ කර 
ගැීා ෝාි තව් අරුණ් ෝැං ිෝ්ෂෝා් ංඳ�් කා �ැිා. 

එපාණ් ෝනාව අනාගතෝ�ී ව්ධනා ිා �ැි ජනග�නා පිංර ංංෝ�ී කැාපවැට ෝාාුීා 
වැැැ්ීා ිිං කරු ැබන ංංෝ�ී උපරාා් ෝැං්, නගර ංංව්ධන ංැැු� ංංක�පා ාටෝ් 
අෝ�්ිත නාගික ආකෘිා (Urban Form) ුිා ුැ ි්ාාණා ීාට අවැි අවකාශා ංක් 
ිීෝ� ුික අවිා ෝැං්, ෝාා C කා්ඩෝ� ාා්ග ප්ධිා �ු්වා ිා �ැිා.

C කා්ඩෝ� ාා්ග �ුනා ගැීෝ�ී රධාන වශෝා්ා ෝාෝිත A �ා B කා්ඩෝ� ාා්ග වැට ඍු 
ං�බ්ධතාව් පවින ාා්ග ෝකෝරි වැි අවධානා් ෝාාුකර ඇි බව ංඳ�් කා ුුා. 
එපාණ් ෝනාව ංංව්ධන ංැැු� ංංක�පා ුිා ුැ ්ථාපනා ිීා උෝදංා ෝාාදන ැද ුික 
ංැැු� රාුව ෝැං ාා්ග ප්ධිා ි්ාාණා ිීා්, අෝනු් රෝ්ශ වැ ිාා්ාක ිීාට 
ෝාෝිත ංංව්ධන වයාපෘිවැ අනාගත රිැා� අ්කරගැීෝ� ාාධය් ෝැංද ෝාා ාා්ග ප්ධිා 
ිාා්ාක ිීා අු අරුු අතර ෝ�.

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 6.6 : ේයෝිත C කා්ඩේ� මා්ග ි්මාණය ිය ුු ආකාරය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා මැාමා්ග 
ංංව්ධා ුරාවිය



137

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

වුව 6.1 : ේයෝිත මා්ග ාළැ ැා ේගාඩනැිි ිමාව් ංඳැා වන ිිිතරය්

ෝාෝා ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් ාංීු ී ට් 7 ෝැං ංංව්ධනා ි ීාට �ුනා ග්නා ැද ාා්ගා් 
C කා්ඩෝ� ාා්ග ෝැං �ැි්ිා �ැක. ෝාා ාා්ගා් ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� පි්ෝ�දා 
9 ි  ංඳ�් කර ඇි අතර එා ාා්ග ැැි්ුෝ� නා ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව ාි් ංඳ�් කරන 
ැද ාා්ග නාාෝ�ඛනෝ� ංඳ�් නා �ා ෝනාගැැෝපන ිට ිිා� අංක 6.4 අුව ාා්ගා �ුනාගත 
ුුා.

D කා්ඩා ාටතට ගැෝනන ාා්ගා් ප�ත පිි කා්ඩ කැ �ැක.

1. ඉ�ත B �ා C කා්ඩාට අා් ෝනාවන,
 

• රාෝ්ීා ං�ාව ිි් රකාිත ිාු ාා්ග 
• රාෝ්ීා ං�ාව නඩ්ු කරන ාා්ග 
• පාා් පාැන ආාතන ිි් පවරාෝගන ඇි ාා්ග 
• පාා් පාැන ආාතන ිි් නඩ්ු කරන ාා්ග 

 
2. ෝපෞ්ගික අිිා ත�ුු කැ ෝනා�ැි ාා්ග 

ඉ�ත ාා්ග ංඳ�ා වන ෝාෝිත ාා්ග පාැ ප�ත පිි ිා ුුා. 

ාා්ාය 
(Grade)

ාංීු ංංායාව 
(No.Lanes)

ෝ්වා ීු 
(Service Line)

ෝයෝිත ාා්ග පළැ 
(Proposed Road Width)

A 4 අදාැ ේ�. 23.4 ීටර

B 2 අදාැ ේ�. 13.4 ීටර

C 2 අදාැ ේ�. 7 ීටර

D 2 නැත 6 ීටර

ඉ�ත වුව අංක 6.1 ි ංඳ�් පිි රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ංුව පව්නා ාා්ගා්ි  
ෝාෝිත ාා්ග පාැ �ා ෝගාඩනැිි ිාාව ඉ�ත පිි ිා ුු අතර අනාගත ංංව්ධන අවකාශා �ා 
2031 ංංව්ධන ංැැු� දැ්ා ැඟා කර ගැීා ෝාි ුික අරුණ ී ඇත.

තවද ංංව්ධනෝ�ී ෝාා ාා්ග පාැ �ා ෝගාඩනැිි ිාාව් කැාප ංංුණකා ීරණා ීා  
ෝකෝරි බැපාන ආකාරා ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ෝදවන ෝවුෝාි තවුරට් ංඳ�් කර 
ඇත. එිී වු අංක 6.1 ි එන ිිිතරා් ිිබඳ ංැකා බැීා ිු කැ ුු ෝ�. ෝ්වාිකා්ට 
ිාානාපව් �ා ංැප ප�ු ිිතා් අ්කර ීා උෝදංා කරු ැබන උ්ෝ�රකා් ෝැංද ෝාා 
ිාා්ාක ිීා අිරාා් ී ඇත. ඒ ුි් රෝ්ශා ුරා ාාීා ැ්ෂණ ුර්ිත ිීා්, �ිත 
රෝ්ශ ව්ධනා ිීා් අෝ�්ෂාව ී ඇි බව තවුරට් ංඳ�් කා �ැිා. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා මැාමා්ග 
ංංව්ධා ුරාවිය
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6.5.3. ්ය්ිං �ු ා�් වා�න නැවු් අංගන ංැංැ්ා 

ෝාෝිත කැාීකරණ ංැැැ්ා ාටෝ් ෝ�ෝාාගා, ෝගාඩගා �ා ක�ුුව ාන රෝ්ශ වැි ඝන්ව 
වාිජ කැාප (High Density Commercial Zone) ෝැං ංංව්ධනා ිීාට අද�් කර ඇි අතර 
එි ංැිංරන ාී ජන ංංඛයාව ප�ත පිි ංඳ�් කා �ැිා. 

ංංංරණය වන ජනංංායාව

ේැෝමාගම (High Density Commercial Zone 1) 69697

ේගාඩගම (High density Commercial Zone 2) 18665

කැුුව (High Density Commercial Zone 3) 34684

ෝ� අුව ාා්ග තදබදා ං�බ්ධෝා් කරන ැද අධයානා්ට අුව ෝ�ෝාාගා, ෝගාඩගා �ා 
ක�ුුව ාන කැාපවැ ංැිංරන වා�න රාාණා ිිෝවි් පැාකට වා�න 21138, 2595 ං� 4888 
ක අගා් ගී.එපාණ් ෝනාව ෝාෝිත ංංව්ධන වයාපෘි අ්ත්ගත කර ගිි් ිුකරන ැද 
Integration Analysis, Connectivity Analysis ං� Gephi Analysis වැට අුව ද ෝ�ෝාාගා, 
ෝගාඩගා �ා ක�ුුව ාන නගර වැ ා�ාාා්ග �ා රවා�නා ෝා්ා නාගික ි ාාකාරක� (Urban 
Activities) ඒකාබ්ධ ීා (Integration) ඉ්ාු වන අතර රවා�නා �ා ගානාගාන ප�ුක� 
ංැපීා ං�බ්ධෝා් ිෝ්ෂ අවධානා් ෝාෝිත ංැැැ්ා ුා ෝාාු ිීා ඉතා වැදග් ෝ�.

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 

වුව 6.2 : ේැෝමාගම ාධාන වාිා කැාා ුැ ංංංරණය වන ාන ංංඛයාව

ූපය 6.7 : Gephi ි්ේ�ෂණය ූපය 6.8 : Connectivity ි්ේ�ෂණය

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා බු මැ් වාැා 
ාැවු් අංගා ංැලැ්ම
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ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018 

ූපය 6.9 : Integration ි්ේ�ෂණය

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018 

ූපය 6.10 : බ්නාිර ාළාත ුළ මා්ග වැ ං�බ්ධතාව

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා බු මැ් වාැා 
ාැවු් අංගා ංැලැ්ම
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ෝ� ිාු ංංං්දනා්ාක ි්ෝ�ෂණා්ට අුව බුා�� වා�න නැවු� අංගන ි්ාාණා ීෝ� 
අවශයතාවා පැ�ැිි කා �ැි අතර ෝ�ෝාාගා, ෝගාඩගා �ා ක�ුුව ාන නගර ංංව්ධන 
වයාපෘි �ර�ා එා එ් එ් නගර ාධය ංඳ�ා බුා�� වා�න නැවු� අංගන ි්ාාණා ිීා 
ෝාෝිත බව නැවත වර් ංඳ�් කා ුුව ඇත.

තවද ෝාෝැං ෝාෝජනා කරු ැබන බුා�� වා�න නැවු� අංගන ුෝද් ආ්ික අවශයතා ංඳ�ා 
පැිෝණන ාී ජනතාව ංඳ�ා පාණ් ෝනාව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ංැිංරන ිාුා ාී්ෝ� 
රවා�න �ා ගානාගානෝ� ප�ුව තකා ෝව් ිා ුු බව ෝාිී ිෝ්ෂෝා් ංඳ�් කා ුු ෝ�. 
ඒ අුව ෝාෝිත බුා�� වා�න නැවු� අංගන ි ්ාාණා ි ීාට ෝාෝිත රෝ්ශ ප�ත පිි ෝප්වා 
ිා �ැිා.

• ්�්ාාගා නව නගර ාධ� - ්ය්ිං ්පාු �ුා�් වා�න නැවු් අංගනය

Lot 2 -

Proposed Land Marked Building

For Commercial Use

Lot 3 -

Proposed Relocation Site

Lot 4 –

Institutional Uses Permitted

Lot 5 –

Health Activities Permitted

Lot 6 –

Institutional Uses Permitted

Lot 8 

Commercial Uses Permitted

Lot 9 

Proposed Multistoried Car Park

Lot 10 

Proposed Overflow 

Bus Parking area

Lot 11 

Proposed 

Mixed Used Development

Lot 12 

Proposed 

Open Stage with Podium

Lot 13 

Proposed Open Triangle

Lot 1 –

Institutional 

Land Marked Monument

“Gateway to the Tech City”

Proposed 

OpenTriangle Area

Proposed Model Town Plan for Homagama HH  oo  mm  aa  gg  aa  mm  aa        NN  ee  ww          TT  oo  ww  nn  ss  hh  II    pp  

Lot 7 –

Commercial Uses Permitted
Western Province Division   UDA

�ිත නගර ංංක�පා ෝපරදැි කරෝගන ිු කරු ැබන ෝ�ෝාාගා නව නගර වයාපෘිා ාටෝ් 
නගරා ිාීෝ� �ැිාාව (Legibility) තව් ීර කරු ංඳ�ා �ිත ෝගාඩනැිි ිාාානා ාටෝ් 
ෝාෝිත බුා�� වා�න නැවු� අංගනා ි්ාාණා ිා ුු ීා ෝාි ුිෝ්ී ැ්ෂණා් ෝ�.

• ්ගාඩගා නගර ාධ� - ්ය්ිං ්පාු වා�න නැවු් අංගනය

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018 

ූපය 6.11 : ේැෝමාගම නව නගර මධය - ේයෝිත ේාාු බුමැ� වාැන නැවු� අංගනය

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 

ූපය 6.12 : ේැෝමාගම නව නගර මධය - ේයෝිත ේාාු බුමැ� වාැන නැවු� අංගනය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා බු මැ් වාැා 
ාැවු් අංගා ංැලැ්ම
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• ක�ුුව නගර ාධ� - ්ය්ිං ්පාු වා�න නැවු් අංගනය

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021 

ූපය 6.13 : කැුුව නව නගර මධය - ේයෝිත ේාාු වාැන නැවු� අංගනය

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 ව්ෂය 

ූපය 6.14 : ේැෝමාගම ුික ේරෝැැ ාිරය - ේයෝිත ේාාු වාැන නැවු� අංගනය 2

• ්�්ාාගා ුික ්ර්�ං පිරය - ්ය්ිං ්පාු වා�න නැවු් අංගනය 2

• ාැු් ්්්ීය නගර ංංව්ධන ංැංැ්ා �ර�ා ඉිිීාට ්ය්ිං �ුා�් නැවු් අංගනය 

දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ාට අුව රවා�නා �ා ගානාගානා ං�බ්ධෝා් ිු 
කරන ැද ි ්ෝ�ෂණාට්ට අුව තා්ෂණ කැාපා ු ැ පැා් ඇුැත ංැිංරන ු ු වා�න රාාණා 
261,685 (Vehicle/Hour) ් බව �ුනා ෝගන ඇත. ඒ අුි් රෝ්ශා ුැ ංැිංරන ංා්ථ 
ෝපෞ්ගික වා�න රාාණා 248,094 ක අගා් ගී. ෝ�ෝාාගා තා්ෂණ නගර ංංව්ධන ංැැැ්ාට 
අුව ෝාෝිත ිුි ු�ිා නැවු� ්ථානා (LRT) වටා ි්විදයාැ ජාැා් එකතැනකට ඒකරාී 
ීා් (Education Cluster) ද්නට ැැෝ�. ඒ අුව ඉ�ි් ංඳ�් කරන ැද 248,094 ් ූ 
ෝපෞ්ගික වා�න රාාණෝා් 40% කට ආං්න රාාණා් ි්විදයාැ ප්ධිා ආිතව ඒකරාී 
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ෝ�ාැි උපක�පනා කාෝ�ා්, එා රෝ්ශාට පැාකට පැිෝණන වා�න ංංඛයාව 99000 ක පාණ 
රාාණා් බවට අුාාන කා �ැිා. දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිෝ� පාවන අිාර 
ාටෝ් උං් අධයාපන අංශෝ� ංංව්ධන කටුු ිුවන ෝ�ි් ංංව්ධන ංැැැ්ා �ර�ා ෝපාු 
බුා�� වා�න නැවු� අංගනා් ඉිිිා ෝකෝරි අවධානා ෝාාු කර ඇත.

ූැාරය : නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021

ූපය 6.15 : දැු� ේ්්්ීය නගර කැාාය ුැ ේයෝිත බුමැ� නැවු� අංගනය

6.5.4. ්ය්ිං අුු ාා්ග �ා ්්වා ාා්ග (Proposed By Pass Roads & 
Service Road Developments) ංංව්ධන ව�ාපෘි

ෝ�ෝාාගා නගර ාධය ෝදං අවධානා ෝාාු ිීෝ�ී පැ�ැිි වුෝ� ව්ග ිෝැෝීටර 2 කට ආං්න 
රෝ්ශාක නාගික ි ාාකාරක� ෝ� වන ි ට වයා�තව ඇි ආකාරාි. නගර ාධයෝ� රධාන නාගික 
අංග (Main Urban Activities) ෝැං ංැැෝකන ෝ�ෝාාගා ුික ෝරෝ�ැ, ු�ිා නැවු� ්ථානා, 
ෝපාු ෝවාඳෝපාා, පිපාැන ඒකකා, උංාිා, බ්නැවු� ්ථානා, ෝපාිිා, පාංැ�, ෝවාඳ 
ාධය්ථාන ෝාා වපංිා ුා වයා�ත ී ඇත.

තවද 2031 ව්ෂා ංඳ�ා ංක් කරන ැද ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් ෝ�ෝාාගා නගරා 
ඇුැ් කරගිි් ීාා ංැුු කරන ැද වැි ඝන්ව වාිජ කැාපා (High Density 
Commercial Zone) ෝැං ංංව්ධනා ිීා අෝ�්ෂා කර ඇත. ඒ අුව ෝ�ෝාාගා නගර ාධය ුැ 
රධාන නාගික ප�ුක� (Urban Facilities) ංඳ�ා ප�ුෝව් ාඟා ීාට �ැි පිි �ා කා්ා්ෂා 
ගානාගාන ප�ුක� ප්ධිා් ්ථාිත ිීෝ� අරුි් ෝා්ා ාා්ග අතර ඒකාබ්ධතාව 
(Intergration) ීර ිීෝ� අරුෝණ් ප�ත පිි අුු ාා්ග ප්ධිා් ්ථාිත ිීා ංඳ�ා 
අවධානා ෝාාු කර ඇත.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා බු මැ් වාැා 
ාැවු් අංගා ංැලැ්ම
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ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 6.16 : වැි ඝන�ව වාිා කැාාය 1 ුැ ේයෝිත අ්ත් මා්ග ැා ේ්වා මා්ග

2031 ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා අුව ෝ�ෝාාගා කැාපා (High Density Commercial Zone) 
ුැ ංැිංරන ාී ජනග�නා ිනකට ිිු් 69000 ක රාාණා් බව ුෝරෝකථනා කර ඇත. ෝ� 
අුව නගර ාධය ුැ ිිු්ට ප�ුෝව් ගා් ිීෝා් �ා ෝපාු රවා�න ෝ්වාවැට ාඟා ීා 
�ර�ා තා එිෝනදා අවශයතා ංුරා ගැීා උෝදංා කා්ා්ෂා (Eicient) �ා ඒකාබ්ධ (Integrated) 
ාා්ග ප්ධිා් ්ථාිත ිීා අතයාවශය ෝ�. ිෝ්ෂෝා්ා ෝරෝ�ැ, පිපාැන ඒකක, බ්නැවු�-
ෝපාා, ු�ිා නැවු�ෝපාා �ා ෝපාු ෝවාඳ ඒකක අතර කා්ා්ෂා �ා ප�ු ාී ංංංරණා් ංඳ�ා 
අවශයා අවකාශා ංක්කර ීා ෝාි රධාන අරුු අතර ෝ�. එපාණ් ෝනාව ෝ�ෝාාගා නව නගර 
ංංව්ධනා �ර�ා ි්ාාණා ිීාට බැාෝපාෝරා්ු වන නාගික උදයාන �ා අෝනු් ආ්ික 
ප�ුක� ෝකෝරිද ෝාිී ිෝ්ෂ අවධානා් ෝාාු කර ඇත.

එපාණ් ෝනාව ෝ�ෝාාගා දැු� ෝ්්ීා නගරාට ාඟා ීා ංඳ�ා පවින රධාන ාා්ගා ෝැං 
�ිෝැව� ාා්ගා �ුනාගත �ැිා. ෝාාරුව ි්ව ිදයාැා ාි් ිු කරන ැද ාා්ග ධාිතා 
ංී්ෂණාට අුව �ිෝැව� ාා්ගෝ� ධාිතාව පැාකට වා�න 2300ි. 2014 ව්ෂා වන ිට එා 
2000් ද්වා ව්ධනා ී ඇත. 2031 ව්ෂෝ�ී ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා �ා ඒ අවට අෝනු් නගර වැ 
ිුවන ීා ංංව්ධනා් ෝ�ුෝව් ෝ�ෝාාගා කැාපා ුැ (High Density Commercial Zone) 
ාා්ග තදබදා ංඳ�ා බැපාු ැබන වා�න රාාණා (Traic Demand) පැාකට වා�න 22,296 ් 
බව ුෝරෝකථනා කර ඇත. ෝ� අුව �ිෝැව� ාා්ගා ුැ ඇිවන ාා්ග තදබදා ාඟ�රවා ගැීා 
උෝදංා �ා දැු� ෝ්්ීා නගරා තා ගානා්තා ෝැං අරුු කර පැිෝණන ාී්ට ඉ්ාි් �ා 
ප�ුෝව් එි ාඟා ීා උෝදංා් ෝාා අුැ ාා්ග ංංව්ධනා ෝකෝරි අවාධනා ෝාාු කා බව 
පැ�ැිි කා �ැක. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා බු මැ් වාැා 
ාැවු් අංගා ංැලැ්ම
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• ්ගාඩගා නගර ාධ�

ාා්ගෝ� නා ිග ංංව්ධනය ිීාට බැාෝපාෝරා්ුවන ආාාරය

1 බටිර අුු මා්ගය 1 ිේැෝීට් මංීු 4 ි් ු්ත ේ�.

2 මඩවැුුර මා්ගය 700 ීට් මංීු 2 ි් ු්ත ේ� (7m).

3 නගර ිමා මාවත 1 ිේැෝීට් මංීු 2 ි් ු්ත ේ�. (7m)

4 ේරෝැැ මාවත 800 ීට් මංීු 2 ි් ු්ත ේ� (7m).

5 වැ�ව ාාර 700 ීට් මංීු 2 ි් ු්ත ේ�. (7m)

6 ගැිැ මා්ගය 3 ිේැෝීට් මංීු 2 ි් ු්ත ේ�. (13.4m)

7 ේඩ්ි� ේකා�බැකුව මා්ගය 1.26 ීට් මංීු 2 ි් ු්ත ේ�./ (7m)

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

වුව 6.3 : වැි ඝන�ව වාිා කැාාය 1 ුැ ේයෝිත අ්ත් මා්ග ැා ේ්වා මා්ග

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

වුව 6.4 : ේගාඩගම ේයෝිත අුු මා්ග ැා ේ්වා මා්ග

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 6.17 : ේගාඩගම ේයෝිත අුු මා්ග ැා ේ්වා මා්ග ංංව්ධනය ිී�

ාා්ගෝ� නා ිග ංංව්ධනය ිීාට බැාෝපාෝරා්ුවන ආාාරය

1 නව අුු මා්ගය 1 2 km මංීු 2 ් ංිතව (7m)

2 නව අුු මා්ගය 2 1 km 9m

3 නව ේ්වා මා්ගය 3 1 km 9m

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා බු මැ් වාැා 
ාැවු් අංගා ංැලැ්ම
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• ක�ුුව නගර ාධ�

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 6.18 : ේයෝිත ේ්වා මා්ගය කැුුව නගරය

ූැාරය : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2018

ූපය 6.19 : ේයෝිත ීේගාඩ ාවාැන මධය්ථානය

ීටර 450 ක පාණ ි ගි් ු ් ෝාා ෝාෝිත ෝ්වා ාා්ගා ාංීු 2ක ි ් (අි 30) ු ුව ි ්ාාණා 
ිීාට ෝාෝජනා කර ඇත.

6.5.5. ්ය්ිං ී්ගාඩ ුඩා රවා�න ාධ�්ථානය ි්ාාණය ිී්් ව�ාපෘිය 

ෝාිී ීෝගාඩ ආ්ික ාධය්ථානා �ා ීෝගාඩ ු�ිා නැවු� ්ථානා ආිත අ්කර 6 ක ුි 
රෝ්ශා ිිබඳ අවධානා ෝාාු කර ඇත. වාිජ �ා වයාපාර අරුු කර ගිි් නෝවෝ්පාදන �ා 
දැු� ෝ්්ීා කැාපා ුා ංැිංරන ංා්ථ ජග�නා ිනකට ිිු් 30446 ් බව ුෝරෝ- 
කථනා කර ඇි අතර, දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ර�ා වාිජ අවශයතා ුික 
කරගිි් ආක්ෂණා වන ිිෝංිද ඉ�ා ාාා් අෝ�්ෂා කා �ැක. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා බු මැ් වාැා 
ාැවු් අංගා ංැලැ්ම

ේයෝිා ීේගාඩ රවාැා 
මධය්ාාාය ි්මාණය ිීේ් 
වයාාෘිය
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6.5.6. ්ය්ිං ාාුුර අි්�ී ාා්ග ංංව්ධන ව�ාපෘිය

ජාික අවශයතාවා් ාත ාා්ග 
ංංව්ධන අිකාිා ිි් ිාා-
්ාක කරු ැබන ුව්ුර 
අිෝ�ී ාා්ගා ෝ�ෝාාගා 
ක�ුුව අිෝ�ී ාා්ගෝා් 
රෝ�ශා ැබා ග්නා අතර, 
ර්නුර නගරා ද්වා ඉිිීාට 
ෝාෝජනා ී ඇත.

ූැාරය : ුව්ුර අිේ�ී මා්ග වයාාෘිය, මා්ග ංංව්ධන අිකාිය,2017 

ූපය 6.20 : ේයෝිත ුව්ුර අිේ�ී මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය

6.6. ිරංාර පිංර ංංව්ධන උපාය ාා්ග ංැැැ්ා
(Sustainable Environment Development Strategic Plan)

6.6.1. �ැි්ීා 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ි දැ්ාට අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා අනාගතෝ�ී �ිත 
නගරා් ෝැං ංංව්ධනා ිීාට ුිකවා වැදග්වන ංැැැ්ා් ෝැං ිරංාර පිංර ංංව්ධන 
උපාා ාා්ග ංැැැ්ා ඉිිප් කා �ැක. 

ෝාා ංැැැ්ෝාි දැ්ෝාි රකාශනා පි්ෝ�දෝ� ද්වා ඇි අුි් �ිත ංංක�පා ඉ්ාු ිීා 
රධාන අරුණි. ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ු ැ පවින ෝ�ෞික �ා පාිංික ි ිීා ෝදං ි ෝ්ෂ අවධානා් 
ෝාාු කරි් අනාගතෝ�ී එා ෝ�ෞික �ා පාිංික රෝ්ශා් ිරංාර �ාිතා් කරා ෝාාු කර 
ග්නා ආකාරා ි්තරා්ාකව පිංර උපාා ාා්ග ංැැැ්ා ාි් ඉිිප් ෝකෝ්. ෝාි 
ිෝ්ෂ්වා් ෝැං තා්ෂණා �ා නව ි පැු� ංඳ�ා අවකාශා ෝව් ූ  ු ්ිාු්ෝ� නගරා් වන 
ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ඊට අුූී ූ  ංාාකාී ි ද�් ි ්තනා් ංඳ�ා උපකාී වන පිංර ප්ධි්ෝග් 
අුනූ නගරා් කරා ැෝගන ාාෝ� උපාා ාා්ගා් ෝාා ංැැැ්ා ුැ අ්ත්ගත කර ඇත. 

2018 ව්ෂා ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා උෝදංා ංක් කරන ැද ුි පි�රණ ද්ත අුව එි 
ුු ුි රාාණෝා් 25% ක රාාණා් �ිත රෝ්ශා ෝැං �ාිතාවන ආකාරා් දැිා �ැක. තවද 
ඉ් 2% ක රාාණා් ප�්ි� ි�, ුුු වශෝා්ද 1% ක රිශතා් ෝත් ි� ෝැංද තව් 1% 
ක රාාණා් ජැජ රෝ්ශා ෝැංද වයා�ත ී ඇි ආකාරා් දැිා �ැක. 

තවද ෝාෝිත ිුි ු�ිා ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘිා ීට අ්ත්ගත කර ෝගන ඇි අතර, ෝපාු 
රවා�න ෝ්වාව් ැබා ීාටද ි් අෝ�්ෂා කර ඇත.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

මැා මා්ග ැා ාවාැන ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේයෝිා මාුුර අිේ�ී මා්ග 
ංංව්ධා වයාාෘිය

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ැැි්ීම
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ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 අුව එි දැ්ා වුෝ� “ු්ිාු්ෝ� �ිත නගරා” 
ා්නි. එෝා්ා ංංව්ධන ංැැැ්ා රධාන අරුණ් වුෝ� පිංරා ුරින �ිත නගරා් 
ි්ාාණා ිීාි. ඒ අුව ෝාා ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් පවින �ිත රෝ්ශ �ා ජැජ රෝ්ශ 
ුර්ිත ිීා් ඒවා වැි ිුු ිීා් ාන අිාතා්ථා ුික කරගිි් ංක් කර ඇි බව 
ෝාිී ංඳ�් කා �ැිා. 

6.6.2. පිංර ංංර්ෂණ ර්ේශ

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝාි පවින ෝත්ි� ප�ත අකාරාට ව්ීකරණා කර  
දැ්ීා �ැිා.

I. ිිිා ජැාශ �ා ජැාා්ග, වුු ි� 
II. අ්�ැර දැූ ාැි වැව�, ං� කැී� රෝ්ශ ඇුැ්ව ෝනාගැුු ිිිා වුු ි�
III. අ්�ින ැද ුුු ි� (ුර් ූ ුුු)
IV. ුුු ි� /ෝදිා/ඕිට/ි�ැෑව/ෝගාඩවැ 

බ්නාිර පාා් ෝත්ි� කැාීකරණ ංැැැ්ාට අුව ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� 
ෝත්ි� ප�ත ආකාරාට කැාප 02 කට ෝව් කැ �ැිා.

1. ෝත්ි� ්ව�ාික ංංරිත කැාපා
2. ුුු වගා �ා ෝත්ි� කෘිකා්ික කැාපා

01. ෝත්ි� ්ව�ාික ංංරිත කැාපා

ඉ�ා �ජව ිිධ්ව අගා් ඇි ෝත්ි� රෝ්ශ ං� ගංවුර අවදානා අවා ිීාට �ා පාැනා 
ංඳ�ා ෝ�ුවන ෝත්ි� �ා ජැ ැදු� �ා ජැ බැංාාෝ� රෝ්ශ ෝැං ෝව් කැ ුු රෝ්ශ ෝාා 
කැාපාට අා් ෝ�.

02. ුුු වගා �ා ෝත්ි� කෘිකා්ික කැාපා

පවින වගා ුුු, ුර්ූ ුුු ි� ං� ඊට ං�බ්ධ ෝදිා, ඕිට ානාී අුශාංික රෝ්ශ ං� 
ෝත්ි� කෘික්ාා්තා ිුකරන රෝ්ශ ෝාා කැාපාට අා් ෝ�.

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ුුු ි� ං� අ්�ින ැද ුුු ි� ිශාැ රාාණා් 
ිිටා ඇි අතර එා ප�් ූි රෝ්ශා් ජැ ැදු� ං� ජැ බැංාාෝ� �ැිාාව ං� ගංවුර 
අවධානා අවා ිීෝ� �ැිාාව ංැැි�ැට ගිි් ංංර්ෂණා කැ ුුා.

ෝ�ෝාාගා ෝත්ි� කැාීකරණ ංැැැ්ා ිිා� අංක 6.5. ාි් ද්වා ඇි අතර කැාප ංද�ා ූ 
ංාාානයා ෝකා්ෝ්ි, ාා්ෝගෝපෝ්ශා් ං� ිෝ්ිත ංංව්ධන ෝකා්ෝ්ි ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ� ෝදවන ෝකාටෝංි ංඳ�් කර ඇත. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ැැි්ීම

ාිංර ංංර්ෂණ රේේශ
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ිියා 6.5 : ේත�ිම කැාීකරණ ංැැැ්ම ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය 2022-2031

ූැාරය : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාි, 2021 
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6.6.3. ූා්ශන කළානාකරණ ංැංැ්ා 

ෝාා ංැැැ්ා ාි් රෝ්ශෝ� පව්නා ්ව�ාික ූද්ශන ැ්ෂණ ංංර්ෂණා ං� ී�ර ිීා 
රධානා අරුණ ෝ�. එාි් නගරාට පවින අනනයතාවා ආර්ෂා කරගත �ැිෝ�.

එාට අාතරව පාිංික වශෝා් ංංර්ෂණා ෝපරදැි කරග් රාව් ංැැු� ාි් ිිධ පිංර 
ප්ධි ාං ාාව් ආිා ිරංාර ෝැං ූද්ශන ංංව්ධනා ෝාා ංැැැ්ා ාි් අෝ�්ිතා.

ෝගෝීා කාැුණ ිප්ාාං ංඳ�ා අනාගතෝ� ුුණ ීාට ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� 
ූද්ශන ංැැුා ප�ත අරුු අුව ංැකෝංු ඇත.

(අ). නාගික උ්ණ්ව වැිීා, කාබ් ිාංට�න වැිීා වාු ුෂණා වැිීා,  
ජැ ගැී� වැිීා වැි ආපදා ත්්වා් අවා ිීාට නාගික වන ග�නා  
වැි ිීා.

(ආ). නාගික �ජව ිිධ්වා ව්ධනා ංඳ�ා පිංරාට ආෝ�ික ූ ෝ්ීා ශාක 
ිිධ්වා් ංිතව එ් ිීා.

(ඇ). අිි්න් තව් ිිා් ිීාට ං� පිකා්ෝ� ආර්ෂාව ංඳ�ා ෝව්ූ පික  
ාං ීු ෝංවන �ා ආංන ංිතව ැබාීා.

(ඈ). ංංෝ�ී පිංර ප්ධී් ආර්ෂා ිීා ං� ාාණා්ිත �ාිතා් (Wise use)  
�ු්වා ීා ාි්  ිරංර ෝැං පිංර ිතකාී ිෝනෝද කටුු ංඳ�ා ෝාාදා ගැීා.

(ඉ). නාගික ාුරර, ෝපාු උදයාන වැි අපරවු� ප�ුක� ංිත ානාව ංැැු� කැ  
ිවෘත ූි රෝ්ශ ජනතාව ෝවුෝව් ි්ාාණා.

(ඊ). ිිධ උදයාන, ාං ීු, ුුු දැ්ී� ුවු, ිුි ආෝැෝකා එ් ිීා ාි් නගරාට  
අැංකාරා්, අනනයතාවා් ෝා්ා, ආ්ිකාා ංංව්ධනා්ද ැබාීා.

6.6.4. ා්ශීය ්ථාන (Scenic view points)

ද්ශීා ්ථාන ෝබාෝ�ාාා් ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� �ුනාගත �ැිා. ඒ අතර 
ඓි�ාික ඇ�ැව ර්ග� ෝවෝ�ර ිිි ුි රෝ්ශා, ගැෝගදර පාැා අවට රෝ්ශා, ෝ�රිාාවැ 
ාාක්දන ාා්ගා ෝදපං ං� ා්ෝ්ෝගාඩ ප්වන පුාග ෝදපං දැ්ිා �ැිා. තවද 2008-2025 
ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ාට ෝ් �ුනාග්නා ැද ීනාව්ත ං� ුුගැ රෝ්ශ ද ෝාා රෝ්ශ 
ාටතට ගැෝ්. ෝාා ද්ශීා ්ථාන ුැෝකන අුි් ංංව්ධන කටුු ිුිීා ුි් ෝාා ු්දර 
පිංරා ආර්ෂා කරගත ුුා.

ෝාි ංඳ�් ද්ශීා ්ථාන ිිු ෝ�ාි් අවිර වන ආකාරෝ� ඉිිී�, ෝගාඩිී� ෝ�ෝ කංැ 
බැ�ැර ිී� ආිා ෝ�ෝ ග� කැීා් ෝ�ෝ එා රෝ්ශ ිනාශවන ආකාරෝ� ිිු ිාාව් ිු ෝනාකා 
ුුා. එෝා්ා ෝාා ්ථාන �ැුු ිට ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ුැ පවින ා� ාා්ගා් ාැි 
කරග් ෝත් ි� ංැැැ්ාට අදාැ ඕනෑා රෝ්ශා් එි ද්ශීා �ාවාට ත්ජනා් වන ආකාරෝ� 
ිාාකාරක� ංඳ�ා අව්ථාව ැබා ෝනාිා ුුා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ූද්ශා කළමාාකරණ ංැලැ්ම

ද්ශීය ්ාාා (Scenic 
view points)
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ිියා 6.6 : ද්ශීය ්ථාන ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැැ්ම 2021- 2030

ූැාරය : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාි, 2020 
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6.6.5. ්�්ාාගා රා්ේීය ංාා �ං ර්ේශය ංඳ�ා 
ආපාා අවධානා අවා ිී්් ංැංැ්ා

• පවින ආපාා ං්්වය

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ුැ වා්තා ූ රධානා ්ව�ාික ආපදා ත්්වා ව්ෝ් 
ගංවුර ආපදා ත්්වාි.

ෝාා ගංවුර ආපදා ත්්වා ඇිීා ෝකෝරි රෝ්ශෝ� ූ ිෂාතා ත්්වා රධාන ංාධකා් ෝ�. 
එන� රෝ්ශෝ� ෝබාෝ�ෝ ූ ූපණ ැ්ෂණා් අඩ තැි ෝ�ෝ අවංාිත තැ්ප් ූ ිාු ි�න වන 
අතර රාෝ්ීා ෝ�ක� ෝකා�ාාශා රධාන ගංගා ං� එි අු ගංගා වැ ජැව�න ප්ධී් ූික 
ජැව�න ෝරෝි ෝදකකට අා් ෝ�. එි් පාු වැ්න රෝ්ශෝ� උුු ාාිා අංි් ගැන කැාි 
ගඟට ං�බ්ධවන ු්වැි ඔා ං� ෝ��ිෝ� ඇැ ාන ාධයා �ා ුඩා රාාණෝ� ඇැ ාා්ග ං� 
ඔාව� වි් ං�බ්ධ කැාි ි�න ිිාාව් ජැ ෝරෝිාි. ෝදවැ්න න� ා� ඔා, ුු් ඇැ වැි 
ුඩා �ා ාධයා රාාණෝ� අු ඇැ ාා්ග ෝදකි් ංා්ිත ූ කු ගඟ උප ජැ ෝරෝිා් වන 
ෝබා�ෝගාඩ ජැාශාට ං�බ්ධ වන ජැ ෝරෝි රෝ්ශාි. ඉ�ත ඇැ ාා්ග ආිත වුු �ා ිාු 
රෝ්ශා් බුැව ී වගාව ංද�ා �ාිතා වන අතර ිර්තර ගං වුර ිංා වගා �ාිවැට ෝගාුු 
වන රෝ්ශා්ද ෝවි. ෝාෝැං ගංවුරට ෝගාුු වන රධාන රෝ්ශ ෝැං ප�ත ංඳ�් ාාා ිැධාී 
ෝකා�ාාශ වා්තා ෝ� (ෝාා ි්තරා ිිා� අංක 6.7 ං� වු අංක 6.5 ාි් ද්වා ඇත).

ාාා ිැධාී වංා ගංවුරට ෝගාුු වන රෝේශය (ව්ග ිෝැෝීට්)

ආිගැ නැේගනිර (446) 1.82

ආිගැ බටිර (446A) 0.13

ැබරකඩ උුර (481) 0.39

ැබරකඩ දුණ (481B) 0.21

ේැ්ිට (451) 0.58

ා�තර (449) 1.22

ීග්ු�ැ (482E) 0.08

ීේගාඩ උුර (447) 0.08

ු�ේ�ගම උුර (481D) 0.17

ු�ේ�ගම දුණ (481A) 0.22

ානාේගාඩ නැේගනිර (482A) 0.08

ානාේගාඩ නගරය (482B) 0.18

ාානුව (447B) 1.48

ව�ිට (450A) 0.3 

වටැක උුර (448B) 0.84

වටැක දුණ (448) 0.16

ගංවුරට ෝගාුු වන ංා්ත රෝේශය 7.94

ූැාරය : වාිමා්ග ේදාා්තේ�්ුව - 2016 

වුව 6.5 : ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ුැ ගංවුර උවුරට ැුවන ාේ්ශ

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශය ංඳැා ආාදා අවධාාම 
අවම ිීේ් ංැලැ්ම
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ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� 2016 ාැි ාාංෝ� ඇිූ ගංවුර ත්්වෝා් ු්වැි ඔා 
අවට රෝ්ශෝ� ු්ගැා් 5266 ් බැපෑාට ැ්ූ අතර ිිත �ාි ංංඛයාව 03 ි. ිවාං 16් 
ං�ු්ණ �ාිාට ැ්ිා. 2018 ාැි ාාංෝ� ඇිූ ගංවුර ත්්වෝා් ු්ගැා් 1827 ් 
බැපෑාට ැ්ූ අතර ආපදාවට ැ්ූ පු� ංංඛයාව 469 ි.

එෝා්ා ඉිිී� �ා ෝ්වා වයා�ිවැ රිඵැා් ෝැං ජැ ාා්ග අවිර ීා ිංා ෝා්ා රෝ්ශෝ� 
වුු බව අික ීා් ිංාෝව් අනෝ�්ිත ුු ගං වුර ඇි ීා් ්ථාන ීපාකා ද්නට ැැෝ� 
(ිිා� අංක 6.7).

• උපාය ාා්ග

I. අු ජන ඝන්ව ෝ්වාික කාාීකරණා. 

II. නාගික උපෝාෝිතාවා් ංද�ා ෝාා ජැ ෝරෝි ෝදක �ාිත ිීෝ�ී ඒවාෝ�  
්ව�ාික ගැී� රටාව ෝකෝරි ානා අධයානා් ිු ිීා් එා ඉිිී� වැි  
කා්ාා් ිංා ඒ ආිත ූි පි�රණ රටාව් වැට ිුවන බැපෑ� ිිබද  
ි්තරා්ාක අධයානා් ිු කැ ුුා. 

III. රෝ්ශෝ� පවින ඇැ ාා්ග ිිිු ිීා, රිංං්කරණා ිීා ං� නඩ්ු ිීා. 

IV. රෝ්ශා ුා දැනට පවින ජැ බ්නා කාු ප්ධිා ිිා් ිීා ං� නඩ්ු ිීා. 

V. බෑු� ි්ෝ�ෂණා ාි් �ුනාග් ප�් ි� රෝ්ශ නාගික වෝනෝදයාන ෝැං  
කැාප ිීා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශය ංඳැා ආාදා අවධාාම 

අවම ිීේ් ංැලැ්ම
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ිියා 6.7 : ගංවුර ආාදා ත�වයට ුුණ ේදන ාේ්ශ

ූැාරය : වාිමා්ග ේදාා්තේ�්ුව - 2018

(2022 - 2031)
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6.6.6. ්�්ාාගා රා්ේීය ංාා �ං ර්ේශ්� ්පාු එිා�්  
ි්න්ා කටුු ිි�ඳ අවකාිය ංැංැ්ා (PORS)

නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� ංැැු� රිි ා�ට�වැට අුව ජනග�නා 1000 කට ෝ�්ටාා් 1.4 
ක ුි රාාණා් අවා වශෝා් ෝපාු එිා�් ිෝනෝද කටුු ිිබඳ අවකාීා ංැැැ්ා  
ංැකීෝ�ී ෝව්කා ුු ුව් පවින ඉඩ� ිඟතාවා ිංාෝව් ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ 
රෝ්ශාට ෝාා රිි ා�ටා ජනග�නා 1000කට ෝ�්ටාාර 1් ෝැං ෝාාදාෝගන ඇත. ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� 2019 වංර වන ිට ජනග�නා 279,236 (ං�ප් පැිකඩ ද්ත 2019) 
ෝැං ංංගණන වා්තාෝ� ද්වා ඇත. ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ද්ත ි්ෝ�ෂණා්ට අුව 2031 වන ිට 
ජනග�නා ආං්න වශෝා් ැ්ෂ 6 ් ද්වා ව්ධනා ිා �ැි බව ුෝරෝකථනා කර ඇත. ඒ අුව 
2031 වන ිට ෝපාු එිා�් ිෝනෝද කටුු ංද�ා ඉඩ� ෝ�්ටාා් 600 ක ුි රාාණා් අවා 
වශෝා් ෝව්කා ුුා. ෝකෝ් ෝවත්, ෝාිී අවධාරණා කා ු්ෝ් පව්නා ාාීා අංග 
නාගීකරණා ෝවි් පවින ෝ�ි්, ිවෘත රෝ්ශ ි්ාාණා ිීා අනාගත අවශයතාවා ංැකා 
බැා ිු කා ුු බවි..

ඍු ං� වර ිෝනෝද ප�ුක� ෝැං රධාන අංශ ෝදක් ාටෝ් ිෝනෝද ප�ුක� ංැකා බැු ැැෝ�. 
ඍු ිෝනෝද කටුු ප�ුක� ාටෝ් ජනතාවට ිාාකාී ෝැං ං��ාී ීාට �ැි ආකාරා එන�,

I. ීඩා ිීා
II. ිිීා
III. ිීා
IV. ඇිීා
V. ෝබෝ�ු පැීා
VI. ංා�රදාික ාු් ඇ�ීා ිදු් ෝැං දැ්ිා �ැක.

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ඉ�ත අවශයතාවා් ංුරාගත �ැි ්ථාන රාාණව් 
ෝනාවන අතර, එා ්ථාන ිිබදව ි්තර වු අංක 6.6 ාටෝ් ං� ිිා� අංක 6.8 ාටෝ්  
ද්වා ඇත.

අු අංාය උදයාන ව්ගය රාාණය ( ෝ�්ටයා්)

1. ාවින ඉතා ුඩා උදයාන
Existing Pocket Parks (EPP)

2.29

2. ාවින ුඩා උදයාන
Existing Mini Parks (EMP)

9.60

3. ාවින අංැ උදයාන 
Existing Local Parks (ELP)

1.10

4. ාවින ාාා උදයාන 
Existing Community Parks (ECP)

4.90

5. ාවින ේ්ිය උදයාන 
Existing Linear Parks (ELiP)

0.10

එාුව 17.99

ූැාරය : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභාව, ාාේ්ීය ේ�ක� කා්යාැය ැා ්ේ්ෛ ංී්ෂණ ද�ත 2019 

වුව 6.6 : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශය ුැ ව්තමානය වනිට ාවින ඍු ිේනෝද ාැුක� ංුරාගත ැැි ්ථාන

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  

ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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ිියා 6.8 : ව්තමානේ� ේැෝමාගම ාේ්ශය ආිත ේාාු එිමැ් ිේනෝද කටුු ්ථාන

ංැාුා : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

(2022 - 2031)



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය
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වු අංක 6.7 ංද�් ෝතාරුු වැට අුව ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ු ා දැනට ෝ�්ටාා් 
18 ් ෝපාු එිා�් ිෝනෝද කටුු ංද�ා ිවෘත ූි ෝැං පවින අතර, ව්තාාන ජනග�නා වන 
251,185 ංද�ා ෝපාු එිා�් ිෝනෝද කටුු ප�ුක� ෝැං ෝ�්ටාා් 251 ් ෝව්ව ිිා ුුා. 
නු් ව්තාාන ජනග�නාට රාාණව් ෝපාු එිා�් ිවෘත ූි ප�ුක� ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා 
ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ෝනාාැි අතර, දැනට පවින ්ථානවැද ප�ුක� රාාණ-ව් ෝනාෝ�. 

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� වර ිෝනෝද ප�ුක� ංැංාගත �ැි ්ථාන ප�ත පිි ෝ�.

I. ු්තකාැ - 33
II. ිනාා ශාැා - 01
III. ීට අාතරව ුංානූි 40 ් පවී.

අු 
අංාය

උදයාන ං� ීාා ිි 
ව්ගය 

රාාණය 
(ෝ�්ටයා්)

ව්තාාන භාිතය ාාා ිළධාී ෝාා්ාාශය

පවින ඉතා ුාා උදයාන - Existing Pocket Parks (EPP)

1. EPP 01 0.10 ේවාිේබෝ� ීඩා ිිය ිිව�ුුව දුණ 

2. EPP 02 0.10 ළමා ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ඒ”

3. EPP 03 0.18 ළමා ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ බටිර

4. EPP 04 0.06 ීඩා ිිය ූණමේ� 

5. EPP 05 0.10 ී් වැි ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ බටිර 

6. EPP 06 0.10 ි්ේ�්ව�ත ීඩා ිිය ුඩාමාුව 

7. EPP 07 0.08 ඉැව් ්ටා් ීඩා ිිය ුඩාමාුව

8. EPP 08 0.05 ං�ම� ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ නැේගනිර 

9. EPP 09 0.05 ළමා ීඩා ිිය ේැරියාවැ 

10. EPP 10 0.18 ංාරූි ීඩා ිිය ේැෝමාගම නැේගනිර 

11. EPP 11 0.08 ළමා ීඩා ිිය ගැිැව�ත උුර 

12. EPP 12 0.05 ුුේද�ගැව�ත ීඩා ිිය ිිිිය 

13. EPP 13 0.13 නාම� උයේ් ීඩා ිිය ියදගැ 

14. EPP 14 0.02 එ්ං� ුභ ංාධක 
ආයතනේ� ීඩා ිිය 

ියදගැ 

15. EPP 15 0.10 ාැිිවැ ීඩා ිිය මාු�ේගාඩ

16. EPP 16 0.05 ේවාිේබෝ� ීඩා ිිය ිිේ�ියකැේ� 

17. EPP 17 0.13 ීඩා ිිය ේදාැේ�න 

18. EPP 18 0.02 ළමා උයන ව�ිට

19. EPP 19 0.03 ේවාිේබෝ� ීඩා ිිය ව�ිට

20. EPP 20 0.10 ාං්න උයන ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ී”

21. EPP 21 0.18 නු් උයන ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ී”

22. EPP 22 0.10 ළමා ීඩා ිිය ිිග�ාුුව 

වුව 6.7 : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශේ� ඍු ිේනෝද ාැුක� ංුරාගත ැැි ්ථාන

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  

ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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23. EPP 23 0.10 බටවැ ේාාු ීඩා ිිය බටවැ

24. EPP 24 0.10 ායිගම ීඩා ිිය ිැාවැ 

25. EPP 25 0.10 ංැනු� ේංවන ීඩා ිිය ිැාවැ 

උප එාුව 2.29

පවින ුාා උදයාන - Existing Mini Parks (EMP)

26. EMP 01 0.30 ේැරියාවැ ේාාු ීඩා ිිය ේැරියාවැ 

27. EMP 02 0.50 වෑතර ර්තු ීඩා ිිය වෑතර

28. EMP 03 0.40 ංු්ුර ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ නැේගනිර 

29. EMP 04 0.50 ළමා ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ී”

30. EMP 05 0.30 ැුආර්ි ීඩා ිිය ංංඝාරාම

31. EMP 06 0.40 ුණමේ� ව�ත ීඩා ිිය ූණමේ� 

32. EMP 07 0.60 ී.ේැා්් ීඩා ිිය ගැිැව�ත දුණ

33. EMP 08 0.80 ි�ර් ේ්නානායක 
ීඩා ිිය

කුවාන

34. EMP 09 0.50 ීඩා ිිය මුැව උුර 

35. EMP 10 0.20 ායව්ධනව�ත ීඩා ිිය කැුුව බටිර 

36. EMP 11 0.40 ීඩා ිිය කැුුව දුණ 

37. EMP 12 0.50 ේ�ං� ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ඒ” 

38. EMP 13 0.60 ංමි උයන ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ බටිර

39. EMP 14 0.20 ේකාතැාවැ ීඩා ිිය ැබරකඩ උුර

40. EMP 15 0.20 ුණිංැගම ාාාශාැා 
ීඩා ිිය 

මාග�මන නැේගනිර 

41. EMP 16 0.30 ාගි ීඩා ිිය කැුුව උුර 

42. EMP 17 0.20 ීගැව�ත ීඩා ිිය ා�තර 

43. EMP 18 0.20 අරිය උයන ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ී”

44. EMP 19 0.20 ි�ව ගා්්් ීඩා ිිය වටැක උුර 

45. EMP 20 0.60 ිි� ේංවණ ීඩා ිිය ියඹැාේගාඩ උුර 

46. EMP 21 0.50 ිි ඔ් ැි් ීඩා ිිය කැුුව උුර 

47 EMP 22 
(PORS ිියේමි 
ද්වා ේනාමැත)

0.40 ීේගාඩේදිය ීඩා ිිය ීේගාඩ උුර 

48. EMP 23 
(PORS ිියේමි 
ද්වා ේනාමැත)

0.80 ග�වැු�ැ ීඩා ිිය ාානුව 

උප එාුව 9.60

පවින අංැ උදයාන - Existing Local Parks (ELP)

49.  ELP 01 1.10 ිවාං ංංී්ණ ීඩා ිිය ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ඒ” 

උප එාුව 1.10

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  
ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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අු 
අංාය

උදයාන ං� ීාා ිි 
ව්ගය 

රාාණය 
(ෝ�්ටයා්)

ව්තාාන භාිතය ාාා ිළධාී ෝාා්ාාශය

පවින රජා උදයාන - Existing Community Parks (ECP)

50. ECP 01 4.90 මි්ද රාාා්ෂ 
ාාතය්තර ීඩා ංංී්ණය

ියගම බටිර 

උප එාුව 4.90

පවින ෝ්ිය උදයාන - Existing Linear Parks (ELiP)

51. EliP 01 0.10 ම�ේ�ේගාඩ වැව ම�ේ�ේගාඩ බටිර 

උප එාුව 0.10

ුු එාුව 17.99

ංැාුා : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය,2020

ංැාුා : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය,2020

වුව 6.8: ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශය ංඳැා 2022–2031 වංර ංඳැා 
ේයෝිත ේාාු එිමැ් ිේනෝද කටුු ිිබඳ අවකාීය ංැැැ්ම

6.6.6.1. ්ය්ිං ්පාු එිා�් ි්න්ා කටුු ිි�ඳ 
අවකාීය ංැංැ්ා 2022–2031

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ුැ 2031 වන ිට ජනග�නා ැ්ෂ 6කට ආං්න රාාණා් 
ෝැං ව්ධනා ිා �ැි බවට ුෝරෝකථනා කර ඇත. ඒ අුව 2031 වන ිට ෝපාු එිා�් ිෝනෝද 
කටුු ංද�ා ඉඩ� ෝ�්ටාා් 600 ් අවා වශෝා් ෝව්කා ුුා. නු් පවින ි් ඉඩ� 
රාාණා අුව එා අවශයතාවා 2031 ව්ෂා වන ි ට 50% ක ා�ටෝා් ාඟා කර ගැීා ෝාා ංැැැ්ා 
�ර�ා අෝ�්ෂා කර ඇත.

අු අංාය උදයාන ව්ගය රාාණය ( ෝ�්ටයා්)

1. ේයෝිත ඉතා ුඩා උදයාන
Proposed Pocket Parks (PPP)

0.30

2. ේයෝිත ුඩා උදයාන
Proposed Mini Parks (PMP)

30.30

3. ේයෝිත අංැ උදයාන 
Proposed Local Parks(PLP)

46.20

4. මධයම ාාා උදයාන 
Proposed Community Parks (PCP)

12.10

5. ේයෝිත ේ්ීය උදයාන
Proposed Linear Parks (PLiP)

254.19

එාුව 343.09

6. ාවින ේාාු එිමැ් ිවෘතූි ාමාණය 
Existing PORS

17.99

ංා්ථ එාුව 361.08

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  

ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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ිියා 6.9 : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශය ංඳැා 2022–2031 වංර ංඳැා ේයෝිත ේාාු එිමැ් ිේනෝද කටුු ිිබඳ අවකාීය ංැැැ්ම

ූැාරය : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

 2022-2031
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අු 
අංාය

උදයාන ං� 
ීාා ිි ව්ගය

රාාණය 
(ෝ�්ටයා්)

ව්තාාන භාිතය ෝයෝිත 
භාිතය

ාාා ිළධාී ෝාා්ාාශය

ෝයෝිත ඉතා ුාා උදයාන - Proposed Pocket Parks (PPP)

1. PPP 01 0.2 ිවෘත ුිය ඉතා ුඩා 
උදයාන

ේැෝමාගම නගරය 

2. PPP 02 0.1 ිවෘත ුිය කැුුව උුර 

එාුව 0.3

ෝයෝිත ුාා උදයාන - Proposed Mini Parks (PMP)

3. PMP 01 1.0 ිවෘත ුිය

ුඩා උදයාන

ගැිැව�ත දුණ

4. PMP 02 0.2 ිවෘත ුිය ිුැිැ 

5. PMP 03 0.5 ිවෘත ුිය ිිාන දුණ 

6. PMP 04 0.4 ාාං� ීඩා ිිය ද�ේ් 

7. PMP 05 0.4 ාාං� ීඩා ිිය ිිව�ුුව උුර 

8. PMP 06 0.8 ක්මා්ත කුවන 

9. PMP 07 0.4

රබ්

ේ�්ිට 

10. PMP 08 0.4 ආිගැ නැේගනිර 

11. PMP 09 0.7 ආිගැ බටිර 

12. PMP 10 0.6 ව�ිට, ා�තර 

13. PMP 11 0.2 ුුු ව�ිට

14. PMP 12 0.8

රබ්

බටවැ 

15. PMP 13 0.5 ැබරකඩ උුර 

16. PMP 14 0.5 ු�ේ�ගම දුණ 

17. PMP 15 0.7 ේැෝමාගම දුණ 

18. PMP 16 0.6 ේැෝමාගම උුර 

19. PMP 17 0.7 ගැිැව�ත උුර, 
ේැෝමාගම නගරය

20. PMP 18 0.6 ගැිැව�ත උුර 

21. PMP 19 0.8 ිිිිය 

22. PMP 20 0.8 ිු�ේ�න 

23. PMP 21 0.6 ිු�ේ�න

24. PMP 22 0.9 ි්දු�ැ උුර 

25. PMP 23 0.9 ංංඝාරාම 

26. PMP 24 0.6 ුඩමාුව 

27. PMP 25 0.9 ියඹැාේගාඩ උුර 

28. PMP 26 0.7 ියඹැාේගාඩ උුර

29. PMP 27 0.8 ිිග�ාුුව 

30. PMP 28 0.4 ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ී”, 
ිිග�ාුුව

31. PMP 29 0.8 ාා�මණගම

32. PMP 30 0.7 ාා�මණගම

වුව 6.9 : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශේ� 2022-2031 වංර ංඳැා ේයෝිත 
ේාාු එිමැ් ිේනෝද කටුු ිිබඳ අවකාීය ංැැැ්ම. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  

ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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33. PMP 31 0.3

රබ් ුඩා උදයාන

මාු�ේගාඩ

34. PMP 32 0.9 කුවාන

35. PMP 33 0.4 කුවාන 

36. PMP 34 1.0 ේැෝමාගම බටිර 

37. PMP 35 0.4 ේැෝමාගම බටිර

38 PMP 36 0.6 ාානුව

39. PMP 37 0.8 ාානුව

40. PMP 38 0.3 ාානුව

41. PMP 39 0.5 වටැක උුර 

42. PMP 40 1.0 මාවතගම 

43. PMP 41 0.5 ාං්නුර 

44. PMP 42 0.7 කැුුව දුණ 

45. PMP 43 0.6 ාාැාගම

46. PMP 44 1.0 ේවිවැ�ේකාැ

47. PMP 45 0.7 මාග�මන නැේගනිර

48. PMP 46 0.7 උුවන 

49. PMP 47 1.0 උ්ුුේගාඩ 

උප එාුව 30.3

ෝයෝිත අංැ උදයාන - Proposed Local Parks (PLP)

50. PLP 01 1.8 ේාා�

මධයම උදයාන 
ාැළ ම්ටම

ිිාන උුර 

51. PLP 02 1.4

රබ්

ා�තර 

52. PLP 03 1.0 ා�තර

53. PLP 04 1.2 ේ�්ිට 

54. PLP 05 1.2 ආිගැ බටිර 

55. PLP 06 1.1 ආිගැ නැේගනිර 

56. PLP 07 1.5 ා�තර

57. PLP 08 2.4 බටවැ 

58. PLP 09 2.1 ආිගැ නැේගනිර 

59. PLP 10 2.5 ාානුව

60. PLP 11 1.1 ාානුව

61. PLP 12 1.1 බටවැ 

62. PLP 13 1.3 ගැිැව�ත දුණ 

63. PLP 14 1.0 ියදගැ 

64. PLP 15 1.5 ම�ේ�ේගාඩ බටිර 

65. PLP 16 1.0 මාවතගම 

66. PLP 17 1.2 ේැෝමාගම බටිර

67. PLP 18 1.3 ානාේගාඩ බටිර 

68. PLP 19 1.6 ීග්ු�ැ 

69. PLP 20 1.1 නාවැු�ැ 

70. PLP 21 1.1 වටැක උුර 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  
ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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71. PLP 22 1.0
රබ්

මධයම උදයාන 
ාැළ ම්ටම

ිය්වැ 

72. PLP 23 1.1 ඕිිගම 

අු 
අංාය

උදයාන ං� 
ීාා ිි ව්ගය

රාාණය 
(ෝ�්ටයා්)

ව්තාාන භාිතය ෝයෝිත 
භාිතය

ාාා ිළධාී ෝාා්ාාශය

ෝයෝිත අංැ උදයාන - Proposed Local Parks (PLP)

73. PLP 24 1.2

රබ්
මධයම උදයාන 
ාැළ ම්ටම

මාිේවැ දුණ 

74. PLP 25 1.0 කදනව�ත 

75. PLP 26 1.5 ේදාැේ�න 

76. PLP 27 1.1 ිිව�ුුව උුර 

77. PLP 28 1.1 ිිව�ුුව දුණ 

78. PLP 29 1.1 කැුුව බටිර 

79. PLP 30 2.5 ියඹැාේගාඩ උුර, ිැාවැ 

80. PLP 31 1.1 ිිාන දුණ 

81. PLP 32 1.7 ේැාරකඳවැ 

82. PLP 33 1.2 ිිාන උුර 

83. PLP 34 1.1 අ�බැ්ේගාඩ 

උප එාුව 46.2

ෝයෝිත රජා උදයාන - Proposed Community Parks (PCP)

84. PCP 01 3.1 ිවෘත ුිය මධයම උදයාන 
ඉැළ ම්ටම 

ියගම බටිර 

85. PCP 02 5.1 ආයතික ියගම බටිර

86. PCP 03 3.9 රබ් නාවැු�ැ 

උප එාුව 12.1

ෝයෝිත ෝ්ිය උදයාන - Proposed Linear Parks (PLi.P)

87. PLi.P 01 74.6 කැළි ගා ආර්ෂණ 
ාේ්ශය (60m)

ේ්ිය උදයාන

88. PLi.P 02 100.9 ු්වැි ඔය ආර්ෂණ 
ාේ්ශය (40m)

89. PLi.P 03 77.6 කු ගා අු ඔය 
ආර්ෂණ ාේ්ශය 
(40m)

90. PLi.P 04 0.84 ඔුා�තව වැව 
ආර්ෂණ ාේ්ශය 
(12m)

ුඩාමාුව , ියඹැාේගාඩ 
උුර

92. PLi.P 05 0.25 ම�ේ�ේගාඩ ුඩා වැව 
ආර්ෂණ ාේ්ශය 
(12m)

ේ්ිය උදයාන ම�ේ�ේගාඩ මධයම “ී”

උප එාුව 254.19

ුු එකුව 343.09

ූැාරය : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය,2020

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  

ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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ිියා 6.10 : ේයෝිත ේාාු උදයාන ංැැැ්ම - ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය 2022 - 2031

ූැාරය : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

 2022-2031
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1. ්ය්ිං ්පාු එිා�් ි්න්ා කටුු ිි�ඳ අවකාීය ංැංැ්ා ංඳ�ා උපාය ාා්ග

1.1. දැනට පවින ිාුා ීඩා ි� ං� ීඩා කා�ැි ං� ෝපාු ිවෘත ූි ෝැං  
පවින ි් ඉඩ� �ැිතා් ුරට ීඩා ං� ඍු ිෝනෝද ප�ුක� ැබා ගැීා ංඳ�ා 
රෝාෝජනාට ගැිා, ව්ීකරණා ිීා, රිංංව්ධනා ිීා ං� නඩ්ු ිීා. 

1.2. ෝ්ශෝ� පවින ංංව්ධනා කා ුු ිාු ීඩාංගන ප�ුක� ංිතව 
රිංංව්ධනා ිීා. 

1.3. ඉඩ� ං� අු ෝබී�වැී ෝව් කරු ැබන 10% අදාා ිවෘත ූි ං�බ්ධ ීි 
ෝරුැාි බැා්ාක ිීා ං� එා ඉඩ� ංෘු ිෝනෝද ප�ුක� ංද�ා පාණ්  
ෝාාදා ගැීා. 

1.4. ෝාෝැං ෝපාු උදයාන ෝැං ංංව්ධනා ිීාට �ුනා ග්නා ැද ුි රෝ්ශා් අදාා 
�ාිතා ංඳ�ා පාණ් ෝාාදා ගැීා ිු කැ ුුා.

2. ්්ිය උා�ාන ංංක්පය ියා්ාක ිීා 

රෝ්ශෝ� පවින ිාුා ඇා, ඔා ං� ගඟ රිතා් ෝ්ිා උදයාන ෝැං ංංව්ධනා කා ුු 
අතරා එා රෝ්ශෝ� ජනතාවට අවශය රාාණව් ිෝනෝදා්වාද කටුු ං� ප�ුක� ංැැීාට 
ෝා්ා ගංවුර උවුර පවින රෝ්ශවැ එා පාැනාට ෝාාදා ගත �ැිා.

ෝාිී ෝ්ිා උදයාන ංංක�පා ි ාා්ාක ි ීාට ෝාෝිත රෝ්ශ �ා අෝනු් ර්ිත රෝ්ශ ග්වවා 
පව්වාෝගන ාාාට කටුු කැ ුු අතර එවැි රෝ්ශ වැ ිිු ඉිිීා් ිු ෝනාකා ුුා 
(ිිාා 6.10). 

3. පවින ුංාන ූි ූා්ශන ංැංු් ාි් රිි්ාාණය ිීා. 

ෝාිී ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ු ැ ි ාා්ාක වන ු ංානුි ග් වවා ූ  අැංකරණ කටුුවැට 
ෝාාදා ගැීා ිු කැ ුු අතර එාි් රෝ්ශෝ� �ිත ැ්ෂණ ඉ්ාු කර දැ්ීාට කටුු කැ 
ුුා.

4. ාා්ග ්ාපං ු් ්ර්පණ ීු ර්ේශ ඇි ිීා

ාා්ග ංද�ා පවින ං� ෝාෝිත රිතා්ද ු් ෝරෝපණ ීු ංංක�පා ඔ්ෝ් �ැි ංෑා 
ාා්ගාකා ෝදපං ංංව්ධනා කරි් �ිත ාංෝප් වැි ිුු කා ුුා. ප�ත ංද�් ාා්ග ඒ 
ංද�ා ෝාෝජනා කරු ැැෝ� (ිිාා 6.10). 

I. �ිෝැව� ාා්ගා (A4), ෝ�ෝාාගා.
II. ෝකාා� – ෝ�ාරණ ාා්ගා (B-84), ෝ�ෝාාගා.
III. ගැිැ ාා්ගා – ෝඩ්ි� ෝකා�බෑකුව ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා.
IV. ෝගාඩගා ාා්ගා (B240), ෝ�ෝාාගා.
V. අුුිිා ාා්ගා (B452), ෝ�ෝාාගා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  

ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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VI. ී ාාණිාැ ාාවත (B451)
VII. ෝකා�ටාව ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා.
VIII. ෝ�ෝාාගා ිාගා ාා්ගා (B452), ෝ�ෝාාගා.
IX. ෝකා�ටාව -ෝ�ාරණ ාා්ගා (B239), ෝ�ෝාාගා.
X. ියදගල ාා්ගා – ී ෝංෝාාැංකාර ාාවත, ෝ�ෝාාගා.
XI. ෝපා�ග්ඕිට ාා්ගා – ං�ග� රෝ�ශ ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා.
XII. ිිග�පුුව ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා.
XIII. ක�ුුව ාා්ගා ජ�ුග�ු�ැ �්ිා ද්වා, ෝ�ෝාාගා.
XIV. ිිපන තැගැ ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා.
XV. ද�ෝ� - ිිපන ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා.
XVI. ආිගැ ාා්ගා - ීෝගාඩ ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා.
XVII. ෝැනගැ නාවැු�ැ ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා. 

ු් ෝරෝපණ ීු රෝ්ශ ංඳ�ා ෝාාදාගත �ැි ශාක ව්ග ඇුුා 11 ාි් ද්වා ඇත.

5. 2030 වන ිට උ්ණ්වය අු ිීා - රා්�ාය

A. කා්ික �ා ක්ාා්ත ෝගාඩනැිි �ැර ව්ග ීට් 1000 ෝ�ෝ එා ඉ්ාවන ිාුා 
ංංව්ධන කටුු ංඳ�ා නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් ිු් කරු ැබන 
�ිත ෝගාඩනැිි ං�ිකා ැබා ගත ුුා. 

B. ිාුා කා්ාාැ ං� ිවාං ඉිිීෝ�ී ව�ැ ාත �ිත ිාි ඉිිීා ං� �ිත 
ිාි ුැ ජැ ිිු� රා ( Water sprinkler) �ාිතාට ෝාාු ිීා.

C. ෝගාඩනැිි ව්ණ ගැ්ීෝ�ී ැා ව්ණ ෝාීා ිිබදව දැුව් ිීා.
D. ෝාෝිත ිාුා වා�න නැවු��ැව� ංඳ�ා �ිත නැවු� ංංක�පා �ු්වාීා 

ං� පවින වා�න නැවු�පැව� �ිත නැවු�පැව� ෝැං රිංංව්ධනා ිීා
E. ි� ඇුු� රාා ජැා ෝපාැවට උරාග්නා රාෝ�දා්ට පාණ් ීාා ිීා 

(interlocking ) ං� ඒවා ද ැා ව්ණා්ට පාණ් ීාා ිීා.
F. පවින ීඩාූි, උදයාන ං� ිවෘත ූි නඩ්ු ිීා ං� ෝාෝිත ිවෘත ූි 

�ිත ංංක�පා් ුික ෝකාට ංැැු� කර ිාා්ාක ිීා.
G. �ිත අපරවු� ප�ුක� (Green Infrastructure) �ු්වා ීා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ේැෝමාගම රාේේීය ංාා බල 
රේේශේ� ේාාු එිමැ්  
ිේාෝද කටුු ිිබඳ අවකාිය 
ංැලැ්ම (PORS)
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6.6.7. ංං්කෘික, ආගික ං� ්පෞරාික විනාකි් ුු ්ථාන 
කළානාකරණ ංැංැ්ා

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ුා ංං්කෘික ං� ෝපෞරාික විනාකාි් ුු ්ථාන 
ැං් �ුනාගත �ැිා.

1. ක්්ාගං ුරාණ ි�ාරය

පනාෝගාඩ නගරා ාාා ිැධාී වංෝාි ිිටා ඇත. ෝකාා� ි්ි්කෝ� උංා ්ථානාක ග� 
ප්වතා් ාත ාන්කා්ත පිංරාක ෝාා ි�ාරා ිිටා ඇත. අීතෝ� දාදා ව�්ෝ්ද ෝාි 
ංගවා තබාෝගන ඇි බවට ංා්ි ඇත. ෝාා ි�ාරෝ� ැා�ාණ අ්ෂර ංිත ිිා් ඇි බවටද 
ංා්ි ඇත එෝා්ා ෝාි ග� ෝැෝනි පැරි ෝ්වාැා්ද, ෝපාුු ෝදක්ද ඇි අතර, ප්වතා 
ාධයෝ� නාග ෝපාුණ නි් �ු්වන ෝපාුණ් ඇත. 

2. ඇු්ගා ුරාණ ි�ාරය

ෝ�්ිට ාාා ිැධාී වංෝාි ිිටා ඇත. අීතෝ� ෝාා ි�ාරා අුුව ර්ගැ ෝවෝ�ර ෝැංද 
අ�ිි ගාැ ෝවෝ�ර වශෝා්ද �ැි්ූ අතර ෝාා ව්තාානෝ� ඇු�ගා රජා�ා ි�ාරා ෝැං 
�ැි්ෝ�. ී ා�ා ෝබෝිෝාි �ටග් ඵැා්ෝග් එ් ඵැා් ෝාි ෝරෝපනා කා බව ංද�් ෝ�. 
ඉ�ත ෝතාරුු ංැකා බැිෝා් ෝාා ි �ාරා ි ිු ු ගා ද්වාද ි ිි ාන ඓි�ාික වැදග්කා් 
ඇි ි�ාරා් බව පැ�ැිිෝ�.

ෝාි දැනට රජ දවං කා කටාර� ඇි ෝැ් ි �ාරා් ඇත. එි පැරි ු ු ි ිා කඩා ි ද් ෝගන ඇි 
බවට ංා්ි ඇත. එා ුු ිිා න්ාාවෝ්ෂ වශෝා් අදට් පවි. පාු ි�ාරා පරංුු උවුු 
වි් ිනාශ ෝකාට ඇත. ෝදවන ෝැෝනි ං�නථ ි�ාරා කර ිෝ�. ු්වන වන ි�ාරා ාා්ග අංක 
293 ි ගගබඩ (නැෝගනිර) ිිටා ඇි අතර 1948 එා කඩා තව ි�ාරා් ඉිකර ඇත. දැනට අුුු 
200කට ආං්න පැරි ධ්ාශාැා ංංඝාවාං ගරා වැීාට ආං්න ත්්වෝ� ඇත. ෝාි පැවි 
පැරි කාි ිිබඳ ෝතාරුු ි�ාරෝ� ඇි අතර ිිිඛර ාධයෝාි ඓි�ාික නටු්ද ිිටා 
ිෝ�. 

3. ිුව්ිං ිධ්ගං

ෝාා ිං�ැ රජංාාට අා් උුාාි 

4. ි්ගාඩ ුරාණ ි�ාරය

වංර 150 ් පාණ පැරි ඓි�ාික වශෝා් වැදග් ්ථානාි.

5. ්ංනගං රජා�ා ි�ාරය

ෝැනගැ දැිගුව ිිටා ඇි ෝාා ග� ෝැ් ංිත ි�ාරාි. ග� ෝැ් ුැ ිිධ ුු ිිා අ�ා ඇත.

6. ී ුා්ාාරාා ි�ාරය

ෝ�රිාාවැ ිිටා ඇි ෝාා ි�ාරෝ� ුු ිිා ං� අෝනු් ිිා කුු ීෝා් ිාකර ඇත. ෝාා 
ි�ාරා ද�ෝදි ුගෝ� ං�රදාා අුව ඉිකර ිෝ�.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ංං්කෘික, ආගික ංැ ේාෞරාික 
විාාකි් ුු ්ාාා 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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7. ක්්ේ ුරාණ ි�ාරය

පනාෝගාඩ රෝ්ශෝ� ිිටා ඇත.

8. ී ංාංව්න්ා�ාරාාය 

ිාගා නැෝගනිර ාාා ිැධාි ෝකා�ාාශෝ� ිිටා ඇත.

9. ී ෛශංා්ංායංනය

�බරකඩ දුණ ාාා ිැධාි ෝකා�ාාශෝ� ිිටා ඇත.

10. ාාග්ාන ුරාණ ි�ාරය

ාාග�ාන බටිර ාාා ිැධාි ෝකා�ාාශෝ� ිිටා ඇත.

11. ී ුා්ශනාරාාය 

ිා�ැාෝගාඩ දුණ ාාා ිැධාි ෝකා�ාාශෝ� ිිටා ඇත.

• උපාය ාා්ග

1. ංං්කෘික, ඓි�ාික ං� ුරා ිදයා්ාක වශෝා් වැදග් වන ්ථාන ුරා 
ිදයා්ාක රාෝ�දා්ට අුව ංංර්ෂණා ිීා. 

2. ංංර්ෂණා කරන ැද ්ථාන ිි පිි නඩ්ු ිීා ං� කාානාකරණා ිීා.  

3. 03. ෝාා ්ථාන වැ ඓි�ාික �ා ංං්කෘික, ුරාිදයා්ාක විනාකා ිිබදව 
දැුව් බාවා් ඇි ිීා ං� ෝ්ීා �ා ිෝ්ීා ංංාාරක වැඩංට�් රව්ධනා 
ිීා ුි් රෝ්ශෝ� ජනතාවට ආ්ිකාා වශෝා් දාාක්වා ැබා ගැීාට 
කටුු ිීා �ා ෝ්ිා ආාතන �ා ං�බ්ිකරණ කටුු ංංව්ධනා ිීා. 

4. තවද ෝාා රෝ්ශ ුැ ග් වැීා වැි ූ ද්ශන ිාාකාරක� ිු කැ ුු අතර ඒ 
ුි් රෝ්ශා ුැ �ිත ැ්ෂණ ඉ්ාු කර දැ්ීාට කටුු ංැැැ්ිා ුුා.  

5. ෝාා රෝ්ශ ආිතව ිුකරු ැබන ඉිිී� ආිත ිාාකාරක� ෝ�ෝ  
වාිජාා ෝ�ෝ ඉඩ� ආිත කටුු ුරාිදයා ෝදපා්තෝ�්ුෝ� ෝ�ෝ ඊට අදාැ ෝ්ිා 
ආාතනවැ ු්ව අුාිාකට ාට්ව ිු කැ ුුා. 

6. ඇු�ගා නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ර�ා ංං්කෘිාා  
අනනයතාව ව්ධනා ිීා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ිරංාර ාිංර ංංව්ධන 
උාාය මා්ග ංැැැ්ම

ංං්කෘික, ආගික ංැ ේාෞරාික 
විාාකි් ුු ්ාාා 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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6.7. ආ්ිා ංංව්ධන උපාය ාා්ිා ංැැැ්ා 
(Economic Development Strategic Plan)

6.7.1. �ැි්ීා 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ාටෝ් ෝ�ෝාාගා ආ්ික ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා 
�ර�ා අවධානා ෝාාු කරු ැබන ංැැු� අිාතා්ථ ප�ත පිි ෝප්වා ිා �ැක. 

G.1. පිංරය ුරින, �ිං නගරය්
A safeguarded Environment, A Green City 

1. බරාව පිංර ංංෝ�ී කැාපා ආිත ෝ�්ටාාර 3370 ්  පාණ ූ  අු ඝන්ව ෝ්වාික 
රෝ්ශා පිංර ිතකාී වයාපෘි ංඳ�ා ිවෘත ිීා �ර�ා එා ුිෝ� විනාකා 
ඉ�ා නැංීාට කටුු ිීා. 

2. 2031 ව්ෂා වනිට ෝ�ෝාාගා, ෝගාඩගා �ා ක�ුුව ාන නගරාිතව �ිත නගර 
ංංක�පා රද්ශනා ිීා �ා �ිත ංංක�පා ාටෝ් නගරා ිාීා (Legibility) 
ංඳ�ා �ිත උදයාන ි්ාාණය ිීා. 

G.2. ්පා්�ාං් නගරය්, ුවප�ු ්්වාික ර්ේශය්
An Afluence City, A Comfortable Neighborhood 

1. 2031 ව්ෂා වන ිට ෝ�ෝාාගා �ා ක�ුුව ාන නගර රධාන නාගික ාධය්ථාන 
(Neighborhood Centers) ෝැං ංංව්ධනා ිීාට කටුු ිීා. 

G.3. ්ය්ිං ාැු් ්්්ේීය නගරය �ා �ැුු ්්වා ව�ා්ං ිීා ංඳ�ා ්්වා ීරය් 
Promote A Tech Corridor, Accommodating High Tech Industries and Service

1. 203 1 ව්ෂා වන ි ට ෝාෝිත නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ීා කැාපා ු ැ ංංව්ධනා  
ිීාට අෝ�්ෂා කරන ාාෝ�නව්ත, ීෝගාඩ �ා ෝට�ප� බ්� ක්ාා්ත කැාපා  
අතර රවා�න ප්ධිා ංංව්ධනා ිීා ුි් ං�බ්ධතාව (Connectivity) ීර 
ිීාට කටුු ිීා.

ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශෝ� ආ්ික ංැැැ්ා ිිබඳ අවධානා ෝාාු ිීාට ෝපර නගරාක  
ආ්ිකා ාු ුා්ද ා්න ිිබඳ අවෝබෝධා් ැබා ගැීා වැදග් ෝ�. ඒ අුව ා� නගරාක 
ි්පාදනා් ෝ�ෝ ෝ්වාව් ආර�� වන ්ථානෝ� ිට පාිෝ�ෝිකාා අතට එා ි්පාදනා ෝ�ෝ 
ෝ්වාව ප්වන අව්ථාව ද්වා ිුවන ංා්ථ ිාාවිා එා නගරෝ� ආ්ික ිාාවිා ෝැං 
�ුනාගත �ැිා. තවද එාි් දා ෝ්ීා ි්පාිතාට ෝකෝරන දාාක්වාද ඒ ුා ගැ�ව  
පැවීා ුිෝ්ෂ්වා් ගී.

ා� රෝ්ශාක ආ්ිකා ෝකෝරි බැපාන ංාධක අතර එි ිිීා, ාිතැ ප�ුක�, පවින 
ං�ප්වැ ්ව�ාවා �ා රාාණා, ිෝ්ෂෝා්ා රවා�න �ා ා�ා ාා්ග අතර පවින ං�බ්ධතාව 
�ා අෝනු් රධාන නාගික ාධය්ථාන ංාග පවින ං�බ්ධතාව ිෝ්ෂ තැන් ගී. ඒ අුව 
ෝ�ෝාාගා ආ්ික ංංව්ධන ංැැැ්ා ුැධ්ා 5් ාටෝ් ංක් ිීාට කටුු කර ඇත. 1). දැුා 
�ා බැුු වයාපෘි, 2). රවා�නා �ා ා�ා ාා්ග ංංව්ධනා, 3). �නිකාා �ා රිප්ිාා 
ිාාාා්ග, 4). ෝකාා� ි්ි්කා ුැ ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශෝ� ිිීා �ා 5). ා�ා පිාාණ 
ක්ාා්ත ංංව්ධනෝ� රිැා� ැබා ගැීා ාන ුැධ්ා ෝකෝරි අවධානා ෝාාු කර ඇත. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ැැි්ීම
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ව්ෂ 1998 ී ා� ෝකාා� වු� ංැැැ්ා (CMRSP) ංැැැ්ා ාි් ෝ�ෝාාගා නගරා බ්නාිර 
පාාෝ් �තරවන ා�ටෝ� නගරා් ෝැං �ුනාෝගන ිු අතර එා කාැ වකවාුෝ�ී ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශා, ක්ාා්ත ංංව්ධනා �ා ෝ්වාික ංංව්ධනා �ා බැුු ෝ්වා ංපාන ාධය්ථානා් 
ෝැං �ුනාෝගන ඇත. ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා නගරා රධාන වශෝා් ෝ්වාික ප�ුක� ංපාන 
ෝ්වා ාධය්ථානා් ෝැං් ක්ාා්ත 215 ට පාණ තා ි්පාදන කටුු කරෝගන ාාාට දාාක 
වන රෝ්ශා් ෝැං �ුනාගත �ැිා. බ්නාිර පාාත දා ෝ්ීා ි්පාිතා ංඳ�ා ද්වන 
දාාක්වෝා් 56.5% (2015- ා� බැංු වා්තාව) ක රිශතා් ෝ්වා අංශා ාි් ංපාු ැබන 
අතර 34% (2015 - ා� බැංු වා්තාව) රිශතා් ක්ාා්ත ාි් ෝ�. ඒ අුව ෝ�ෝාාගා නගරා 
එි එ් ුුක් බවට උපක�පනා කා �ැිා. 

තවද ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශෝ� ැිාාවැ ිාැීෝ� ංංුිා ෝදං අවධානා ෝාාු ිීා ෝාිී 
වැදග් ෝ�. ෝ�ෝාාගා ං�ප් පැිකඩ ද්තා් අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ැිාාවැ ිුු ුු 
ාා බැකාෝා් 47% ක රාාණා් ෝපෞ්ගික අංශෝ� ැිාාවැ ිුු අතර 18% ක රාාණා් 
රජෝ� ැිාාවැ ිුු බව පැ�ැිිෝ�. එෝා්ා රෝ්ශෝ� ු්ගැාුෝ� ාාික අදාා� ා�ටා 
ිී්ෂණය ිීෝ�ී පැ�ැිි වුෝ� ුිා� 80,000 කට වැි ාාික අදාාා් උපාන රාාණා, 
ංා්ථ ජනග�නෝා් 60% කට අං්න අගා් (COM Trans Study-2014) ග්නා බවි. 

එෝා්ා අධයාපන ා�ටා අුව ෝ්වා ිු්ිා ුු ාා බැකාෝා් 84% ් ඉ�ා අගා් වන අතර 
ෝ්වා ිු්ිා 20% ක පාණ අු රිශතා් ගී. ෝ� අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ඉ�ා අධයාපන 
ා�ටාි් ංා්ිත, ඉ�ා අදාාා් ැබන ෝ්වාිකා් ිිං් ිව්වන, ෝ්වාික ංංව්ධනා 
�ා බැුු ෝ්වා ංපාන රෝ්ශා් ෝැං �ුනාගත �ැිා. 

2050 ජාික ෝ�ෞික ංැැැ්ා අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආ්ික කැාපා ුැ ිිටා ඇි අතර ී 
ැංකා ආ්ිකා නගා ිුීා ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝා් රබැ ආ්ික දාාක්වා් ැබා ීා එි 
අෝ�්ෂා අතර ෝ�. 

6.7.2. රධාන ආ්ික ්පරගා්කුව් (Main Economic Drivers)

ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශෝ� රධාන ආ්ික ෝපරගා්කුවා වශෝා් ෝාෝිත 
ාාෝ�නව්ත දැු� ෝ්්ීා නගරා �ුනාගත �ැිා. ී ැංකාෝ� දා ෝ්ීා ි්පාිතා ිිබඳ 
ංැකා බැීෝ�ී ක්ාා්ත �ර�ා දා ෝ්ීා ි්පාිතාට වන දාාක්වා 28% වැි ප�ැ අගා් 
ෝ�. එෝා්ා අි තා්ෂණා �ා ංාගාී අපනාන ංඳ�ා ී ැංකාව ද්වන දාාක්වා 1% ් පාණ 
වන අතර ආිාාික රටව� අතර ී ැංකාව ප�ා ්ථානාක ිින බව �ුනගත �ැිා. (ුැාාා: 
the panel of the united nations commission on sceinece & technology for development  
28-30 Nov. 2017)

එෝා්ා ිදයාව �ා තා්ෂණා ංාගාී ක්ාා්ත ං�බ්ධව ග් ිට ී ැංකාෝ� වා්ික අපනාන 
අදාාා ුිා� ිිාන 382.64 පාණ ෝ�. පිඝනක �ා තා්ෂණා ිුු අවිාක, ඊට අදාැ ි්පාදන 
ං�බ්ධෝා් පවින ඉ�ුා අුව ී ැංකාව ව්තාානෝ� එි ිරතවන රාාණා ඉතාා් අු 
ා�ටාක පුවන බව ිදයා තා්ෂණ �ා නෝවෝ්පාදන ං�බ්ිකරණ ආාතනා ෝප්වා ී ඇත.

ඒ අුව ී ැංකාෝ� ිදයාව �ා තා්ෂණා පදන� කරග් උං් රිිෝා් ු් ි්පාදන �ා ිෝ්ශ 
ිිාා ව්ධනා කර ගැීෝ� අරුෝණ් ාාැෝ� ෝ�ෝාාගා �ා ි�ැෑව ාන රෝ්ශ අවධානාට ෝාාු 
කර ඇත. ාාැෝ� �ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශ නෝවෝ්පාදන �ා දැුා පදන� කරෝගන නව අධයාපන රාා් 
ඇි ිීා ංඳ�ා අවධානා ෝාාු කර ඇි අතර, ි�ැෑව රෝ්ශා නව තා්ෂණා ංාගාී අධයාපන 
�ා ප්ෝ�ෂණ ංංව්ධන කටුු ෝකෝරි ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු ිීා ෝාිී ිෝ්ෂතාවා් ගී. 
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6.7.2.1. ් �්ාාගා ාැු් ්්්ීය නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

ෝංෞ�ාගයෝ� දැ්ා ව්ා් රාජය රිප්ිා ාටෝ් නෝවෝ්පාදනා �ා දැුා ෝ්්ර කරග් 
වයාපෘි ං�බ්දෝා් ූ ික අවධානා් ෝාාු කර ි ෝබු දැිා �ැිා. තා්ෂණා ාත පදන� වන 
ංාාජා් අරුණ ාටෝ් දැු� ෝ්්ීා ශතව්ෂෝ� කෘික්ාා, ක්ාා්ත ්ෝ්රා �ා ෝ්වා 
අංශා අනාගතෝ�ී තා්ෂණා ාත ාැෝපන ආ්ික අංශ බවට ප්ිීා අරුු කර ඇත. 21 වන 
ිාවංෝ� නැී එන තා්ෂණා් ංඳ�ා උපාා ාා්ිකව ආෝාෝජනා ිීාට්, අධයාපන රාාට 
එක ිීාට්, ආ්ිකා ංාග ුු ිීාට් ිාවර ගැීා ෝකෝරි අවධානා ෝාාු කර ඇත. 

ඒ අුව ජනතාවෝ� ී වන ත්වා ඉ�ැ දැීා ංඳ�ා ි ශාැ ංාාජ ංංව්ධනා් ි ුෝකාට තා්ෂික 
නවයකරණ ංං්කෘිා් ෝගාඩනැීා ිු කැ ුු බව �ුනා ෝගන ඇත. 

ෝාෝිත දැු� ෝ්්ීා නගර වයාපෘිා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ආ්ිකෝ� රධානා ිාුවා බවට 
පිව්තනා වන අතර, එි් රෝ්ශාට ෝා්ා ංා්ථ ෝ්ීා ආ්ිකාට දාාක්වා ංැපීා රධාන 
අරුණ ෝ�. 

2031 ව්ෂෝ�ී ෝ�ෝාාගා නගරෝ� ආ්ික ිාුවා ෝැං දැු� ෝ්්ීා නගරා ෝාෝජනා කර ඇත. 
දැු� ෝ්්ීා නගරා ුි් නව ැිාා අව්ථා ෝා්ා නව ි්පාදන අව්ථා, නව ක්ාා්ත �ා 
නව ිපැු� ංඳ�ා අව්ථාව උදා කර ී ඇත. ෝාි ිෝ්ෂ්වා ව්ෝ් ෝතාරුු තා්ෂණා, 
ාෘුකාංග �ා ඒ ආිත නව ිපැු� ංඳ�ා ෝාා නෝවෝ්පාදන �ා දැු� ෝ්්ීා කැාපා ුැ 
රුඛ්ථානා් ී ිීාි. එාි් ෝ�ෝාාගා ආ්ිකෝ� ුන්ීවා් ෝා්ා ෝ�ෝාාගා ආ්ිකා 
අපනාන ආ්ිකා් ද්වා ංංව්ධනා ිීාට අද�් කර ඇත.

ෝ�ෝාාගා දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිෝ� රධාන ෝාෝ�වරා් ප�ත පිි ෝප්වා  
ිා �ැක. 

A. දැුා පදන� ෝකාට ග් වයාපාර ිි ිීා
B. තා්ෂික ක්ාා්ත ිි ිීා 
C. දැු� පදන� ූ ආාතනවැ නෝවෝ්පාදනා ං� තරඟකාී්වා රව්ධනා ිීා. 
D. ජාතය්තර නව ිපැු� ෝ්්ර්ථානා්  

අ්ත්ජාැා ආිතව ිි ූ උපාංග, කෘීා ු්ිා, ෝරාෝබෝ තා්ෂණා ්ැු් 
ක�ිුට් නැෝනෝතා්ෂණා �ා ිාාණ ු්ිා වැි නීන තා්ෂණ �ාිතා  
උපිා තැාට ෝගන ඒා.

E. ිිට�කරණා ූ ැංකාව්  
ෝතාරුු තා්ෂික ාධය්ථාන �ා BPO ාධය්ථාන ්ථාිත ිීා.

F. ජනතා ෝ්්ීා ිිට� ආ්ුරාා්  
ාෘුකාංග ඉංිෝ්ුව්ෝ� ංංඛයාව ව්ධනා ිීා, ාෘුකාංග ි්පාදනා ංඳ�ා 
අව්ථාව ංකංා ීා ආ ඒ ආිත ුුු ාධය්ථාන ිි ිීා.

G. ෝතාරුු තා්ෂණ වයවංාාක්වා්  
රාජය රිප්ි ාටෝ් ෝාා වයාපෘිා ිාා්ාක ිීාට ූික පදනා  
ංක් කර ී ඇත.
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ෝ� ංඳ�ා රධාන අරුු ෝැං නෝවෝ්පාදන ුංැතා ව්ධනා �ර�ා ඉ�ා අදාා�ැාී ැිාා  
ිි ිීා �ා ංාාීා අංාානතා අු ිීා �ා ිවන ා�ටා ඉ�ා නැංීා ංඳ�ා කටුු ිීා  
ෝප්වා ිා �ැක.

ෝ�ෝාාගා දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් 2022–2031 ව්ෂා වන ිට ාඟා කර 
ගැීාට බැාෝපාෝරා්ුවන රධාන ආ්ික අරුු ප�ත පිි ෝප්වා ිා �ැක. 

1. ැිාා අව්ථා ි්ාාණා ිීා. 
2. නව වයාපාර �ා 2031 වන ිට බු ජාික වයාපාර ආක්ෂණා කර ගැීා. 
3. ුු �ා ාධය පිාාණ වයවංාාකි්ෝ� නෝවෝ්පාදන රව්ධනා ිීා. 
4. 2031 වන ිට ෝැාව ිිග් රුඛ ෝපෝ� ිදයාඥි් ිි ිීා. 

2031 ව්ෂා වන ිට ෝාා අරුු ාඟා කර ගැීා ංඳ�ා දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිා 
අිාර 3 ් ාටෝ් ිාා්ාක ිීාට ංැැු� කර ඇි අතර, ඊට අදාැ වයාපෘි ප�ත පිි ෝප්වා ිා 
�ැිා. ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ාටෝ්, ෝ�ෝාාගා තා්ෂණ නගර ංංව්ධන 
වයාපෘිෝ� අිාර 01 අුව ිාා්ාක ිීාට �ුනාග්නා ැද වයාපෘි ෝ�ෝාාගා නව ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ� එන වැි ඝන්ව අධයාපන �ා නෝවෝ්-පාදන කැාපා �ා ක්ාා්ත �ා නෝවෝ්පාදන 
කැාපා (කැාප-කරණ ංැැැ්ා 2022–2031) ුැ ෝ්වාික �ාිතා් ංඳ�ා ෝව් ෝනාුු ඉඩ� 
අ්කර ගැීා �ර�ා ෝ�ෝ ු්ගික, රාජය �ු�කාර රාෝ�දා �ර�ා ිාා-්ාක ිීා ුුු බව 
�ුනා ෝගන ඇත. 

ෝාිී ෝාෝිත ි්ව ිදයාැ �ා ප්ෝ�ෂණ ආාතන වටා ඒකරාී ූ ව්ග ිෝැෝීටර 3.5 ක ුි 
රෝ්ශා් අිාර 1 ාටෝ් ංංව-්ධනා ිීා අිරාා ී ඇත. දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන 
වයාපෘිෝ� උ්ත අරුු ාඟා කර ගැීා ංඳ�ා ංංව්ධනෝ� ු ික අවධානා අධයාපන �ා ප්ෝ�ෂණ 
ආාතන ංංව්ධනා, නැෝනෝ තා්ෂණ ආාතනා �ා ඊට අදාැ වයාපාර ිාා්ාක ිීා ංඳ�ා අවශය 
අවකාශා ංක්කර ීා ංඳ�ා ෝාාු කර ඇත. 

තවද වඩා් ඵැදාි ආ්ික රිැා� ාඟා කර ගැීා උෝදංා ෝකාා� රධාන ආ්ික ාධය්ථානෝ� 
ිට ාාෝ�නව්ත ද්වා ශ්ිා් �ා කා්ා්ෂා ගානා ගාන �ා ාංාාව් ප�ුක� ව්ධනා 
ිීා අවධානාට ෝාාු කර ඇත. 

එපාණ් ෝනාව එා ංංව්ධන වයපෘි ංා්ථකව ිාා්ාක ීා ෝකෝරි අවශය උපෝාෝිතා 
ප�ුක� ශ්ිා් ිීා �ා ංිා ිීා ංඳ�ා අවැි ාිතැ ප�ුක� ංංව්ධන වයාපෘි 
�ුනාගැීා් ද ිු කර ඇත. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

රධාා ආ්ික ේාරගම්කුව්



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

172

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018 

ූපය 6.21 : බටිර අුු මා්ගය (Western By-Pass) 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 

ූපය 6.22 : උුවන ා්ංැ මා්ගය මංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනය ිීම 

ෝකාා� ආ්ික නගරෝ� ිට 
දැු� ෝ්්ීා නගරා ද්වා ං� 
ාාුුර අිෝ�ී අ්ත් 
ුවාාුෝ� ිට ාාෝ�න-ව්ත 
ද්වා කා්ා්ෂා �ා ුවප�ු 
ගානාගානා් ැබා ීෝ� 
අරුෝණ් ෝ�ෝාාගා ංැැු� 
ිාාෝ� �ිෝැව� ාා්ගෝ� ිට 
ි්ිා �ර�ා කුවාන �්ිා 
ද්වා ාංීු 4ි් ු් අුු 
ාා්ගා් ි්ාාණා ිීාට 
ෝාිී අවධානා ෝාාු කර ඇත.

ෝාෝිත බටිර අුු ාා්ගා 
(western by – pass) �ා ඍු 
ං�බ්ධතාව් ඇිිීා ාි් 
ාාෝ�නව්ත දැු� ෝ්්ීා 
නගරා ංඳ�ා ාඟා ීාට කා්ා-
්ෂා ාා්ගා් ි්ාාණා ිීා 
ෝාි අරුණ ී ඇත. ඒ අුව 
ෝ�ෝාාගා කුවාන ාංං්ිෝ� 
ිට උුවන ප්ංැ ාා්ගා, 
ිිපන - තැගැ ාා්ගෝ� ප්ංැ 
�්ිා ද්වා ාංීු 2 ි්  
ුුව ංංව්ධනා ිීා ංැැු� 
කර ඇත.

I. �ටිර අුු ාා්ගය (Western By-Pass) ංංව්ධනය ිී්් ව�ාපෘිය

II. උුවන ප්ංං ාා්ගය ාංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනය ිීා

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

රධාා ආ්ික ේාරගම්කුව්
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ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021

ූපය 6.24 : කුවන ැ්ිේ� ිට මාේ�නව�ත ේාළ ේාා� ගබඩාව ද්වා ඉිිීමට ේයෝිත නව මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය

III. ්ය්ිං ාැු් ්්්ීය නගරය �ර�ා ි්ංෑව යා්ක්රන අ්ාි් ඉිිීාට ්ය්ිං  
ාා්ග ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

ූැාරය : දැු� ේ්්ීය නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2021

ූපය 6.23 : ේයෝිත දැු� ේ්්ීය නගරය ැරැා ි�ැෑව යාේකේරන 
අ්දි් ඉිිීමට ේයෝිත මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 

ිිපන තැගැ ාා්ගෝ� ප්ංැ 
�්ිෝ� ිට පාංැ� �්ිා 
ද්වා් එි ිට දා�ෝ� ිිපන 
ාා්ගෝ� ිට ාාෝ�නව්ත දැු� 
ෝ්්ීා නගරා �ර�ා දා�ෝ� 
ාා්ගා ද්වා ෝාා ාා්ගා 
ඉිිීාට ෝාෝිත අතර එා 
ාංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනා 
ිීාට ංැැු� කර ඇත.

ෝාා ාා්ගා �ර�ා දැු� 
ෝ්්ීා නගරෝ� අධයාපන �ා 
ප්ෝ�ෂණ ආාතන ි�ැෑව අතර 
ශ්ිා් ඍු ං�බ්ධතාව් 
ෝගාඩනැීා අෝ�්ෂා කරන අතර 
බුජාික වයාපාර �ා ිෝ්ශ 
ආෝාෝජකා් ෝාා ංංව්ධනා 
ෝකෝරි ආක්ෂණා කර ගැීා 
අිරාා ී ඇත.

IV. කුවන �්ි්� ිට ාා්�නව්ං ්පළ ්පා් ග�ඩාව ා්වා ඉිිීාට ්ය්ිං  
නව ාා්ග ංංව්ධන ව�ාපෘිය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

රධාා ආ්ික ේාරගම්කුව්
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ූැාරය : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2018

ූපය 6.25 : ි්විදයාැ, ා්ේ�ෂණ ැා ංංව්ධන ආයතන ංංව්ධන කැාාය

ාාෝ�නව්ත දැු� ෝ්්ික නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් අිෝ�ී ාා්ගා ා� ං�බ්ධ 
රෝ�ශ ප�ුක� ව්ධනා ිීෝ� අද�ි් �ා අෝාෝජකා්ෝ� ආක්ෂණා ැබා ගැීෝ� අරුි් 
ිාා්ාක ිීාට ෝාෝිත ෝාා ාා්ගා ංංව්ධන වයාපෘිා අි 50ක පාි් ු් ාා්ග ප�ුක� 
ැබා ීාට ෝාෝිතා.

V. ි්විා�ාං, ප්්�ෂණ �ා ංංව්ධන ආයංන ංංව්ධන කංාපය 

දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් ාාෝ�නව්ත රෝ්ශෝ� අ්කර 126 කට ආං්න 
ුි රාාණා් ි්විදයාැ ,ප්ෝ�ෂණ �ා ංංව්ධන ආාතන ංංව්ධනා ංඳ�ා �ුනා ෝගන ඇත. ඒ 
අුව එ්.එ්.ී.එ�. (NSBM) �ිත ි ්ව ි දයාැා, ජාව්ධනුර, ෝකාා� �ා ෝාාරුව ි ්ව ි දයාැවැ 
තා්ෂණ ීා ඉිිිා ංඳ�ා අවකාශා ෝව් ිීා අිරාා ී ඇත. ෝාිී ාු් 38,000 ් පාණ 
රාාණා් ංඳ�ා අධයාපන ප�ුක� ංැංා ීා අෝ�්ෂා කර ඇි අතර, ාු් 30,000ක පාණ 
රාාණා් ප්ෝ�ෂණ �ා ංංව්ධනා ංඳ�ා ෝාාු ිීා අවධානාට ෝාාු කර ඇත. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

රධාා ආ්ික ේාරගම්කුව්
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VI. නැ්න් ංා්ෂණ �ා ිා�ා ංංී්ණය

ආ්ිකාට අවශයා වන ිදයා්ාක �ා ෝතාරුු තා්ෂණ ිෝාෝිත ආාතන ාි් ෝාා රෝ්ශා 
ු්ිාා ෝ්්ර්ථානා බවට පිව්තනා ිීා එි ඇුැා්තා ී ඇත. ඒ අුව නව ිපැු� �ා 
ප්ෝ�ෂණවැ ී ැංකාෝ� ෝගෝීා ෝ්්ර්ථානා ෝැං ංංව්ධනා ිීා �ා ආිාාෝ� රුඛතා 
දැු� ආ්ිකෝ� රථා �ා ුිකා ්ථානා ෝැං ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා ංංව්ධනා ිීෝ� එ් 
ිාවර් ෝැං ෝාා �ු්වා ිා �ැක. 

ඒ අුව ාි් දැනට ී ැංකාෝ� අපනාන අදාා� උපාන රබැ වයාපාර ං�බ්ධ කර ගිි් තා 
ප්ෝ�ෂණ ි ු කරු ැබන නැෝනෝ තා්ෂණ ආාතන �ර�ා ආ්ිකා ශ්ිා් ි ීාට ෝාිද ි ෝ්ෂ 
අවධානා ෝාාු කර ඇත. ඒ අුව නැෝනෝ තා්ෂණ �ා ිදයා ංංී්ණා ඉි ිීා උෝදංා අ්කර 4 ක 
ුි රාාණා් �ුනා ෝගන ඇත.

ූැාරය : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2018

ූපය 6.26 : නැේනෝ තා්ෂණ ැා ිදයා ංංී්ණය

ූැාරය : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2018

ූපය 6.27 : ීව ිදයා තා්ෂණ උදයානය (Bio Technology Park) ංංව්ධන වයාාෘිය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

රධාා ආ්ික ේාරගම්කුව්
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VII. ්පාු �ු ා�් වා�න නැවු් අංගන ඉිිී්් ව�ාපෘිය

ෝ�ෝාාගා දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ර�ා ිනකට එා කැාපා ුැ ුෝරෝකථනා 
කරන ැද ංංංරණා වන ුු ජනග�නා 649,087 ් ෝ�. ි් 25% ක පාණ රාාණා් ෝපෞ්ගික 
වා�න �ාිත ිීා �ර�ා තා ජංගා ෝ්වාව් ඉු කර ගැීාට ෝපාෝ� ාි උපක�පනා කාෝ�ා් 
ිිු් 162,271 ක රාාණා් ෝපෞ්ගික වා�න �ාිතා කරි. ෝ� අුව වා�න නැව්ීාට අවශය 
ප�ුක� ංැපීා ුි් පැාකට එ් ු්ගැාුෝග් ුිා� 100 ් වශෝා් ගණනා කාෝ�ා් 
ැැෝබන අදාාා ිනකට ුිා� ිිාන 16 ් බව ුෝරෝකථනා කා �ැක. ඒ අුව ෝාා ංංව්ධන 
ංැැැ්ා �ර�ා ංංව්ධන කැාපෝාි අුාත �ාිත ාටෝ් බුා�� රථගා� වාිජාා 
අවශයතාවා් ෝැං ා�ජනාා ෝවත ඉිිප් ි ීාට කටුු ෝාාදා ඇත. තවද ෝපාු රවා�නා ි ිා් 
ිීා �ර�ා වා�න තදබදා අවා ිීාට ුඩා ෝපාු රවා�න ාධය්ථානා් ්ථාිත ිීාට ෝාා 
ංැැැ්ා �ර�ා කටුු ෝාාදා ඇත.

VIII. ් ය්ිං ී්ගාඩ රවා�න ාධ�්ථානය �ා ්වළඳ ාධ�්ථානය ංංව්ධනය ිී්් ව�ාපෘිය

ෝාිී ීෝගාඩ ආ්ික ාධය්ථානා �ා ීෝගාඩ ු�ිා නැවු� ්ථානා ආිත අ්කර 6ක  
ුි රෝ්ශා ිිබඳ අවධානා ෝාාු කර ඇත. වාිජ �ා වයාපාර අරුු කර ගිි් දැු� ෝ්්ීා 
නගර කැාපා ුැ ංැිංරන ංා්ථ ජනග�නා ිනකට ිිු් 30446 ් බව ුෝරෝකථනා කර 
ඇත. ඒ අුව රවා�න ාධය්ථානා් ෝැං ෝාා රෝ්ශා ංංව්ධනා ිීා �ා වාිජ �ා ෝ්වා 
ප�ුක� ංපාන ාධය්ථානා් ෝැං ෝාා රෝ්ශා ංංව්ධනා ිීා �ර�ා ආ්ිකාා වැි ැං් 
අ්කර ගැීාට �ැි වු ඇත. එෝා්ා ෝාා වයාපෘිා �ර�ා ි්ාාණා වන ැිාා අව්ථා 
රාාණා 758 ි. 

එපාණ් ෝනාව ී ැංකාෝ� රවා�නා ුික කරග් ංංව්ධන වයාපෘි �ර�ා ඉඩ� විනාකෝාි 
ීා ව්ධනා් �ුනාගත �ැක. උදා�රණා් ෝැං ාාුුර බුිධ රවා�න ාධය්ථානා ංංව්ධනා 
ිීෝ� වයාපෘිා �ර�ා ඒ අවට රෝ්ශෝ� ප්ාංාක විනාකා ැ්ෂ 20 ් ෝැං �ුනා ගත �ැිා. 

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021

ූපය 6.28 : ේයෝිත ේාාු බුමැ� වාැන නැවු� අංගනය - මාේ�නව�ත

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

රධාා ආ්ික ේාරගම්කුව්
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ූැාරය : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2018

ූපය 6.29 : ේයෝිත ීේගාඩ ාවාැන මධය්ථානය ැා ේවළඳ මධය්ථානය

ෝ� අුව ීෝගාඩ රෝ්ශෝ� ඉඩ� ිැ ගණ් වැ වැි ීා් අෝ�්ෂා කා �ැක. ඒ අුව ිෝ්ෂෝා්ා 
ුෝඛෝපෝ�ෝී ිවාං ංංී්ණ ඉිීාට පවින ඉ�ුා වැි ීා �ර�ා රෝ්ශාට ිශාැ ආ්ික වාි 
රාාණා් අ්කර ගත �ැි බව ුෝරෝකථනා කා �ැක.

IX. ්ය්ිං වාිජ �ා ්්වා ප�ුක් ාධ�්ථානය

ූැාරය : තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාාෘිය, 2020

ූපය 6.30 : ේයෝිත වාිා ැා ේ්වා ාැුක� මධය්ථානය

ෝාෝිත දැු� ෝ්්ීා නගර ංංව්ධන වයාපෘිා ිාා්ාක ීා් ංාග 2031 ව්ෂා වනිට 
ිනකට ෝාා රෝ්ශා ආිතව ංැිංරන ජන ංංඛයාව 700,000් පාණ වන බව ුෝරෝකථන ාි් 
�ුනාෝගන ඇත. ව්තාානා වන ිට ිාා්ාක නැෝනෝ තා්ෂණ ආාතනා, ාි්ද රාජප්ෂ 
ජාික පාංැැ, එ්.එ්.ී.එ� (NSBM) �ිත ි්ව ිදයාැා �ා අෝනු් ි්ව ිදයාැ ජාැා �ර�ා 
ිනකට එි ංැිංරන ජන ංංඛයාව ආං්න වශෝා් ැ්ෂා් ද්වා ව්ධනා ිා �ැි බව 
ුෝරෝකථනා කා �ැිා. නු් එි පැිෝණන ජනතාවට එිෝනදා ආ�ාර අවශයතා, බැංු අවශයතා, 
ිෝ�ක ගැීෝ� �ා ුික අවශයතා ංුරා ගැීාට ුුු ෝ්වා රෝ්ශා් ිාා්ාක ෝනාවන අතර ඒ 
ංඳ�ා ඉ�ුා් පවින බව පැ�ැිිව ෝපෝ්.
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ඒ අුව ව්තාානා වන ිට දා�ෝ� ිිපන ාා්ගාට ුුණැා පවින නාගික ංංව්ධන අිකාිා 
ංු ඉඩා ංඳ�ා වාිජ �ා ෝ්වා ප�ුක� ාධය්ථානා් ඉි ිීාට ෝාෝජනා කරන අතර ඒ �ර�ා 
ැිාා අව්ථා ි්ාාණා ිීා �ා ආ්ික වාි ැබා ගැීා අෝ�්ෂා කර ඇත.

X. ඇු්ගා පාාක ංංව්ධන ංැංැ්ා ියා්ාක ිීා

ෝාා ංැැැ්ා ාටෝ් රධාන වශෝා් අුුිිා අ්ත් ුවාාු ාධය්ථානා �ා ෝදා�ෝ� නගරා 
ඇු�ගා �්ිා �ර�ා ං�බ්ධ ිීාට ංැැු� කර ඇත. ඒ ංඳ�ා ඇු�ගා ාංං්ිෝ� ිට 
කැාි ගඟ �ර�ා නව පාැා් ඉිිීෝා් ෝදා�ෝ� �ා ඇු�ගා නගර අතර ං�ං�බ්ධතාවා 
ි්ාාණා ිීාට අරුු කර ඇත. ෝදා�ෝ� නගරා �ා අුුිිා අ්ත් ුවාාු ාධය්ථානා 
අතර ං�බ්ධතාවා ඇු�ගා - පනාෝගාඩ රධාන ාා්ගා ීට් 9 ාක පාි් ුුව ංංව්ධනා 
ිීා �ර�ා ැඟා කර ගැීාට අෝ�්ෂා කර ඇත. 

තවද ෝාා වයාපෘිා �ර�ා ඇු�ගා ාංං්ිා නගර අැංකරණ ංැැැ්ා් ාටෝ් ෝ්වා ංපාන 
නගරා් ෝැං ංංව්ධනා ිීාට ංැැු� කර ඇත. 

තවද ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘිා �ා ෝාෝිත පාැා ංංව්ධනා ිීා �ර�ා ෝට�ප� බ්� ක්ාා්ත 
කැාපා ආෝාෝජකා්ෝ� අවධානාට ෝාාු කරීාට අෝ�්ෂා කර ඇත. ෝ� �ර�ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ිා 
ං�ා බැරෝ්ශෝ�  ආ්ික �ැිාාව ව්ධනා ිීා අරුු කර ඇත.

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021

ූපය 6.31 : ඇු�ගම නගර ංංව්ධන වයාාෘි ංංක�ාය

XI. වැි ඝන්ව ක්ාා්ං �ා න්ව්්පාාන කංාපය ුං �ුනා ග්නා ංා ාා්ග 
ංංව්ධනය ිීා 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ට අුව වැි ඝන්ව ිදයා �ා තා්ෂණ කැාපා 2 ෝැං 
ංංව්ධනා ිීාට �ුනාග්නා ැද කැාපා ුැ අුු ාා්ග ප්ධි ෝනාිුු ා�ටාක පවින 
ආකාරා් දැිා �ැක. ිදයා �ා තා්ෂණා පදන� කර ග් ි්පාදන �ා ං�බ්ධ ප්ෝ�ෂණ ංඳ�ා 
ආෝාෝජකි් ආක්ෂණා කර ගැීෝ� අරුෝණ් ෝාා ාා්ග ෝාිී ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 
2022 – 2031 ාටෝ් ෝාෝිත වැි ඝන්ව ක්ාා්ත �ා නෝවෝ්පාදන කැාපා ුැ ෝාෝිත ාා්ග 
ාංීු ෝදකක ප�ුක� ංිතව ංංව්ධනා ිීා අෝ�්ෂා කරන අතර ඉඩ� විනාකා ඉ�ා දැීා 
�ර�ා ි්පාදන පදන� කරග් ප්ෝ�ෂණ ආාතන ආක්ෂණා කර ගැීා බැාෝපාෝරා්ු ී ඇත.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

රධාා ආ්ික ේාරගම්කුව්



179

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020

ූපය 6.32 : වැි ඝන�ව ිදයා ැා තා්ෂණ කැාාය 2 ුැ ැුනා ග්නා ැද මා්ග ංංව්ධනය ිීමට ේයෝිත ආකාරය

  ව්තාාන ත්්වය     ෝයෝිත ත්්වය 

6.7.3. ුු පිාාණ ආ්ික ංංව්ධන ව�ාපෘි (NON –Based Sector)

6.7.3.1. ්�්ාාගා නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

ෝාිී රධාන වශෝා් ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) ට අුුැව අෝ�්ිත ආ්ික 
රිැා� අ්කර ගැීා උෝදංා ිාා්ාක ිීාට ෝාෝජනා කරන ැද ංංව්ධන වයාපෘි ෝකෝරි 
ුික අවධානා ෝාාු කර ඇත. ඒ අුව රධාන නගර ාධය ංංව්ධන වයාපෘි, ා�ා ාා්ග ංංව්ධන 
වයාපෘි �ා උදයාන ංංව්ධන වයාපෘි ෝකෝරි අවධානා ෝාාු කර ඇත. ෝාා වයාපෘි ිාා්ාක 
ිීා �ර�ා ප�ත ංඳ�් ආ්ික අරුු ාඟා කර ගැීා අෝ�්ෂා කර ඇත. 

• 2031 වන ිට කා්ා්ෂා ෝ්වා ංැපු� ෝ්්ර්ථානා් ෝැං රධාන නගර ාධය 
ංංව්ධනා ිීා.

• ිිධාංීකරණා ූ වාිජ �ාිතා් ංඳ�ා රංාරණා ීාට අවකාශ ංැැීා.

ඉ�ත ංඳ�් ුික ආ්ික අරුු ංා්ෂා් කරගැීෝ� ුෝරෝගාී් ෝැං රධාන නගර ාධය 
ංංව්ධන වයාපෘී් �ු්වා ිා �ැක. 

ෝ�ෞික, ංාාීා �ා පාිංික අි් ඉතා වැදග් ්ථානා් ග්නා ෝ�ෝාාගා නගරා ා�රගා, 
ෝකා�ටාව �ා අි්ංාෝ��ැ ාන තදාං්න නගරා්ට ංාෝ�්ෂව කැාපෝ� අනාගත අවශයතාවා්ට 
ංිැන ංංව්ධන ි�වතාවා්ෝග් ංා්ිත නගරා් ෝැං �ු්වාිා �ැක.

ෝතාග �ා ි�ැර ෝවාඳාා, කෘි ෝ�ෝග අෝැිා ඇුු අෝනු් ෝ්වා ෝවාඳා� ඇුා්ව 
ිිධාංීකරණා ු ෝවාඳ රජාව් ිින ෝ�ෝාාගා නගරා රංාරණා ීෝ� අවකාශා් ෝනාාැි ීා 
ාත නගරෝ� ි්පාිතා �ා නගරෝ� ව්ධනා නතර ී පවින ්ව�ාවෝා් දැ්ිා �ැිා. ඒ අුව 
නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� ංැැු�ාා ාඟෝප්ීා ාටෝ් නගරෝ� රංාරණා තවුරට් 
නැෝගනිර ිශාවට ෝාාු ිීා් අෝ�්ෂා කරි. බ්නැවු�ෝපාැ, බුා�� රථගාැ, එිා�් 
රංග ීාා අුු ා�ජන උදයානා්ෝග් ංා්ිත අංගං�ූ්ණ ංංව්ධනා් ිුිිා ෝ�  
ුි් අෝ�්ෂා ෝකෝ්. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා
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රධාා ආ්ික ේාරගම්කුව්

ුු ාිමාණ ආ්ික 
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ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

ූපය 6.33 : ේැෝමාගම නගර ංංව්ධන ංංක�ාය

නගරෝ� නැෝගනිර ිශාව්ට ව්නට ිිි අ්කර 65 ි් ු් ූිා ෝ� ංඳ�ා �ුනාගු ැැු 
අතර, ෝාා ුිා ෝගාිතැි් ඉව්ව ුර් ා�ටෝ� පව්නා අතර, අනවංර ඉඩ� ෝගාඩිීා 
ුැ�ව ද්නට ඇත. නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැුා (2022–2031) 
ාටෝ් ංංව්ධනාට �ුනාග් ෝාා ූිා ංඳ�ා ෝගාිජන ංංව්ධන ෝදපා්තෝ�්ුෝ� ි්ෝ්ශා 
ෝාා අිකාිා ිි් ැබාෝගන ඇත.

නීන ෝවාද ෝැෝකෝ� ගා් ිශාව පැ�ැිිව �ුනාගැීෝා් ූිා ෝබදා පැවීාි් ිුවන  
ිරංාර ංංව්ධනා ෝවුවට ිර් ංංව්ධනා් ිුිීා ෝාෝගය බැි්, ඊට අුූපව පැ�ැිි 
ංැැැ්ා් ංක් කරන ැී. 

නගර ාධය ුා ිර්තරෝා් දැිා �ැි රථවා�න තදබදාට ිංුා් ෝැං ික�ප ාා්ගා් 
ඉිිීා �ා එා ාා්ගා ිිපන - ාාෝ�නව්ත ඉිවන නව දැු� ෝ්්ීා නගරාට ිිෝංන රධාන 
රෝ�ශක්වා ෝැං් ංංව්ධනා ි ීාට ෝාෝිතා.ඒ ු ි් ව්තාානා වනිට කා්ාාැ ෝ�ැාව්ිී 
පැ.ි. 15 ක රථවා�න ෝ�ගා් පව්වා ග්නා ෝ�ෝාාගා නගර ාධය පැ.ි.50 ක රථවා�න ෝ�ගෝා් 
කා්ාාැ ෝ�ැාව්ිී පව්වා ගැීා අෝ�්ෂා ෝකෝ්. ඒ අුව නගරා �ර�ා ගා් ග්නා රථවා�න 
ෝවුෝව් වැාවන කාැා ඉිි කරගැීා ෝා්ා රථවා�න ෝ�ුෝව් පිංරාට වන �ාිා අවා 
කරගැීාටද අෝ�්ෂා ෝකෝ්.

ඉ�ත ංැැැ්ෝ� ද්වා ඇි ආකාරාට අ්කර 65 ි් ු් ූිෝ� 60% ක රෝ්ශා් ංංව්ධනා 
ිීාට ීරණා කර ඇි අතර, ඉිි 40% ජැ ැඳු� රෝ්ශ ෝැං පව්වා ගත ුු ෝ�.

ඉ�ත ංංක�පාට අුව �ිත ව්ණෝා් ු් ිශාැ ිවෘත අවකාශා් බටිර ිශාවට ව්නට්, 
රවා�න ුික කරග් බුා�� රථගාැ් පව්නා වාිජ ංංව්ධනා් නැෝගනිර ිශාවට 
ව්නට්, වාිජ, ආාතික ඇුු අෝනු් ෝ්වා අංගා්ෝග් ු් ිා ංංව්ධන වයාපෘිා් 
දුු ිශාවට ව්නට් ්ථාිත ිීාට ි් අෝ�්ෂා ෝකෝ්.
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නීන ෝැෝකෝ� නගර ංැැු�කරණා ිවෘත එිා�් ූි නගර ාධය ුා ්ථානගත ීා ුිෝ්ි 
කාරණා් ෝ�. නගරාක ීවා ඒ නගර ුා ගැවෝංන ජනතාව වන අතර, ඔු්ෝ� ප�ුව, 
අවශයතාවා් �ා ිද�ං අරුු ෝකාටග් රාාණෝා් අ්කර 04 ි් ු් ිවෘත ූිා රධාන 
වයාපෘිා් ෝැං න�කා �ැක. ෝකාා� නරගෝා් ආර�� ී ෝගාඩනැිි තදබදා් ඔ්ෝ් ගා් 
ග්නා �ිෝැව� ාා්ගාට අනාගතෝ� �ුවන රධානා �ා ුිෝ්ිා ිවෘත ූිා ෝ�ෝාාගා ිා 
ෝ�ුි් අෝ�්ෂා ෝකෝ්.

එකවර ා�ජනතාව 3,000 කට අික ිිංකට එ්ැ් ිා �ැි ආකාරාට ංැැු� කර ඇි ෝාා 
ිවෘත ූිා ුා ව්ග අි 10,000 ි් ු් එිා�් රංගීා ඉිිීාට ෝාෝිතා.

වයාපෘි අංක 02 ාටෝ් ව්ග අි 80,000 ි් ු් වාිජ ංංව්ධනා් ිුිීාට ෝාෝිත අතර, 
එා ෝපර ංඳ�් කා එිා�් රංගීාා, බ්රථ නැව�ෝපාැ �ා බුා�� රථගාැ ං�බ්ධ කරි් 
ඉිිීාට ංැැු� කර ඇත. ෝාා ෝගාඩනැි�ැ ෝකාා� ි්ි්කෝ� රුඛතා වාිජ ංංී්ණා 
ෝැං ි ාු අංගා්ෝග් ං�ූ්ණ නීන තා්ෂණ ප�ුක� ංිත ෝගාඩනැි�ැ් ෝැං ංංව්ධනා 
ිීාට ෝාෝිතා. ෝාා නීන වාිජ ංංී්ණෝ� ගෘ� ි්ාාණ ංැැු� ඊට ඉිිපි් ඇි �ිත 
පැ�ැි ිවෘත ූිාට ංාගාීව එාට ගැාෝපන ආකාරෝා් ිාිීාට ෝාෝිත අතර, අි 40 ක 
ාා්ගාි් රෝ�ශා ැබාගැීාට්, එා ාා්ග �ිෝැව� ාා්ග �ා ෝාෝිත ික�ප ාා්ග ං�බ්ධ 
ිීාට් ෝාෝිතා .

වයාපෘි අංක 03 ාටෝ් ෝාෝිත ික�ප ාා්ගා බටිර �ර් පාර (Western Bypass Road) ාා්ග 
ෝැං �ුනාෝගන ඇි අතර, පාි් ීට් 9 ි් ු් �ා ිි් ීට් 29 ි් ු් එා ාා්ගා ාංීු 
04 ්, ෝ්වා ාා්ග 02 ි් �ා බිික� ාංීු 02 ි් ංා්ිත ාා්ගා් ෝ�.

ෝාෝිත ෝතාරුු දැු� ෝ්්ීා නගරාට ංෘු �ා ඉ්ා් රෝ�ශක්වා් ැබාීා රුඛ ෝකාටග් 
ෝාා වයාපෘිා �ිෝැව� ාා්ගෝා් ආර�� ී කුවාන ද්වා ඉිිීාට ෝාෝිතා. ඊට ංාගාීව 
ෝ්වා ාා්ගා් ංැැු� කර ඇි අතර, ෝාෝිත වාිජ �ා ිා ංංව්ධන වයාපෘිා ෝාා ෝ්වා 
ාා්ගා ුික කරෝගන ඉිිීාට ංැැු� කර ඇත. තවද, ඒ ංඳ�ා ිාු රෝ�ශක්වා් ඉ් 
ැබාගැීාට අෝ�්ිතා. ඉ�ත ංඳ�් කා ආකාරාට ෝාා ූ ිෝ� ංංව්ධනා ි ුකරු ැබන 60% 
ක ි� රාාණා ුා ෝපර ංඳ�් ෝ්වා ාා්ගා �ා ං�බ්ධ වන අි 20 ක පාි් ු් ාා්ග ජාැා් 
ංැැු� කර ඇි අතර, එාි් නීන වාිජ ංංී්ණා් ඒ ුා ිිිීාට අෝ�්ිතා. 

වයාපෘි අංක 04 ාටෝ් ෝාෝිත ි වෘත ූ ිා ෝ�ුෝකාට ෝගන ෝවාඳා� අිිවන රජාව ු න්ථාපනා 
ිීා ංඳ�ා වන නව වාිජ ංංී්ණා ංංව්ධනා ිී� වයාපෘිා �ු්වාිා �ැිා. 

වයාපෘි අංක 05 ාටෝ් ෝ�ෝාාගා නගරාට ිිීා ංංෝ්තව් ිීා ංඳ�ා ංංෝ්තව් වාිජ 
අි උං ෝගාඩනැි�ැ් ඉිිීාට ෝාෝිත අතර, එා ෝපෞ්ගික අංශෝ� දාාක්වා් ංාඟ 
ිුිීාට ංැැැ්ෝ� අ්ත්ගත ෝ�. ංා්ථ වයාපෘි ූිා ුා ඉතා වැදග් ්ථානා් වන ෝාා 
ි� ෝකාටෝ් රාාණෝා් අ්කර 03 ක පාණ වපංිාි් ු්ත වන අතර, ා�� 10 (ි� ා�ැ +09) 
් අවාා වන පිි නීන තා්ෂණෝා් ු් අංග ං�ූ්ණ ෝගාඩනැි�ැ් ඉිිීාට අෝ�්ිතා.

වයාපෘි අංක 06 ාටෝ් බුා�� රථගාැ් ඉිිීාට ෝාෝිත අතර, ෝාා ෝගාඩනැි�ෝ� ා�� 
ංංඛයාව 06 (ි� ා�ැ +05) ංැැු� කර ඇත. එකවර රථවා�න 300 ් නවතා තැීෝ� �ැිාාව 
ංිත ෝාෝිත නීන ෝවාඳ ංංී්ණා, බ්නැවු�ෝපාැ ං� ං�බ්ධ කරගිි් ඉිිීාට 
ෝාෝිත අතර, නගරෝ� වා�න නතර ිීෝ� අවශයතාවා ි් ං�ූ්ණ ිීාට අෝ�්ිති.

ූිෝ� ඉිි 40% ක රාාණා ී ැංකා ඉඩ� ෝගාඩිීෝ� �ා ංංව්ධනා ිීෝ� ංං්ථාෝ� 
ි්ෙේශය්ට අුූීව ජැ ැඳු� රෝ්ශ ෝැං ංංව්ධනා ිීාට ෝාෝිත අතර, ඒ ුි් රෝ්ශෝ� 
අනවංර �ා අිිා් ප�්ි� ෝගාඩිී� නවතා දැීාටද අෝ�්ිතා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ුු ාිමාණ ආ්ික 
ංංව්ධා වයාාෘි
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ූපය 6.34 : ේැෝමාගම නව නගර ංංව්ධන වයාාෘිය - දළ ංැැැ්ම

6.7.3.2. ්ගාඩගා නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය - 2030

ිර්තරෙය් වා�න තදබදා් ං�බ්ධව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ංාක්ාාවට ැ්ව්ෝ් න�, ඒ 
ෝගාඩගා ාංං්ිාි. කැාීා ෝ්්ීා ං�බ්ධතාවා ෝ�ුෝකාට ෝගන කා්ාාැ ෝ�ැාව්ිී 
පැ.ි. 10 ක පාණ රථවා�න ෝ�ගා් පව්වාෝගන ාන ෝගාඩගා ාංං්ිා ික�ප ාා්ගාක 
අවශයතාවා ෝප්ු� කරි. තවද, නගර ාධයෝ� කැාිවැි ු�ිා ාා්ගෝ� ෝගාඩගා ු�ිා 
්ථානා අතර ුර ි.ී. 01 ට වඩා අුවන අතර, බ්රථ ෝ්වාව �ා ු�ිා ාී ෝ්වාව ඒකාබ්ධ කර 
අ්ත් ංබඳතාවා් ඇිකරීා ෝගාඩගා නගර ංංව්ධන ංැැුෝ� රධාන අරුණ් ෝ�. ඒ ාටෝ් 
නගර ාධය �ා ු�ිා ්ථානා අතර පව්නා ු�ිාෝපාා ාා්ගෝ� ිශාව ංෘුව ි්ාාණා ිීා 
ුි් ු�ිා රවා�න ෝ්වා ඇුු ෝපාු රවා�නාට තවුරට් ාී් නැූු කරීාට අෝ�්ිති.

නගර ාධය ුා ඇි ෝාා අිකාිා ංු ඉඩ� රාාණෝා් අ්කර 04 ි් ු් ූිාට අාතරව 
අ්කර 21 ක ූිා් අ්ප් කරගැීාට ෝාෝිත අතර, ෝ�වනිට ුර් ු ුුු ඉඩා් ෝැං ෝාා 
ූිා ව්තාානෝ� පවී. ිිාත ජැාපව�න ංැැැ්ාකට අුව ංංව්ධනා ිීාට ෝාෝිත ෝාා 
ූිෝ� ෝකාටං් ංඳ�ා ී ැංකා ඉඩ� ෝගාඩිීෝ� �ා ංංව්ධනා ිීෝ� ංං්ථාව ිි් ි්ෝ්ශ 
ැබාී ඇත.

ඒ අුව ිා ංංව්ධන වයාපෘිා් ංඳ�ා �ුනාග් රාාණෝා් අ්කර 25 ක ූිා, �ිෝැව� 
ාා්ගා �ා ීෝගාඩ පාර අතර ුර් ුුු ිා ංංව්ධන වයාපෘිා් ෝැං ංංව්ධනා ිීාට් 
ඉිි ි� රාාණා් ජැ ැඳු� ෝැං ංංව්ධනා ිීා ංැැැ්ෝ� අ්ත්ගත ෝ�.

ෝගාඩගා නගර ාධය්ථානා “ෝනාිදන නගරා්” ෝැං ංංව්ධනා ිීාට ෝාෝජනා කර ඇි අතර 
ධානය ි්පාදන, ඉිිී� රවය ි්පාදන, නගර ාධය්ථානා �ර�ා අුු ාා්ග ංංව්ධනා් ාත 
පදන� ූ රවා�න ාධය්ථානා් ංඳ�ා වාිජාා වශෝා් ෝවාඳපා් ඇි ිීා අිරාා ී ඇත.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ුු ාිමාණ ආ්ික 
ංංව්ධා වයාාෘි
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ූපය 6.35 : ේගාඩගම නගර ංංව්ධන වයාාෘිය - දළ ංැැැ්ම

ෝාෝිත උප වයාපෘි : 

1. ා�ා පිාාණ ධානය අෝැි ෝවාඳෝපාැ
2. ෝගාඩනැිි රවය ංඳ�ා ෝතාග ාධය්ථානා
3. ුඩා බ් ප්ා්තා 
4. ූික වශෝා්, ආ�ාර ාධය්ථාන, ආ�ාර නගරා, ුඩා ිනාා��,  

ංා�ු ංවාි වැි ිා  ංංව්ධන �ාිතා් ංඳ�ා ාධය්ථානා් 
5. ා�ජන ිවෘත �ා ිෝනෝදා්ාක අවකාශ ංංව්ධනා
6. ිවාං ංංව්ධනා
7. A4 - �ිෝැව� ාා්ගා ං� B240 - ාැ�ෝ�-අුුිිා - පු්ක ාා්ගා  

ං�බ්ධ කරන ුු ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි 
8. ෝගාඩගා ු�ිා ්ථානා ං�බ්ධ ිීා ංඳ�ා අුු ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘිා්.
9. රධාන ෝපාු රවා�න රා ං�බ්ධ කරි් �ුනාෝගන ඇි රෝ�ශ ාා්ග  

පා� ිීෝ� වයාපෘි.
10. ෝපාු වා�න නැවැ්ීෝ� ප�ුක� ංැපීා

ඉ�ත උප වයාපෘිවැට අුව ෝාා නගර ාධය්ථානා අිාර ෝදකි් ංංව්ධනා ිීාට ංැැු� 
කර ඇත. පාු අිාෝ්ී අ්කර 9 ක පාණ ඉඩා් අ්ප් කර ගැීාට්, අ්කර 9 ක ඉඩා �ා 
අ්කර 4 ක ඉඩා ංංව්ධනා ිීාට්, උුු ිශාෝව් �ිෝැව� ාා්ගාට ුුණැා ිිටා ඇි 
අ්කර 4 ක ඉඩා් දැනටා් අ්ප් කර ගැීාට් ෝාෝජනා ී ිෝ�. එෝ්ා, A4 - ඉ�ා ා�ටෝ� 
ාා්ගා ං� B240 - ාාැෝ� - අුුිිා - පාු්ක ාා්ගා ං�බ්ධ කරන ෝාෝිත අුු ාා්ග 
ංංව්ධනා ිීා �ර�ා නගරෝ� ගානාගාන ප�ුක� ව්ධනා ිීා අෝ�්ෂා ෝකෝ්.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ුු ාිමාණ ආ්ික 
ංංව්ධා වයාාෘි
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ෝදවන අිාෝ්ී ුඩා බ් නැවු�ෝපාා, �ිත උදයාන ංංව්ධනා, ිා �ාිත ෝගාඩනැිි 
ංංව්ධනා ං� රෝ�ශ ප�ුක� ප�ුක� ංංව්ධනා ිීා ංඳ�ා ඉිි අ්කර 12 ක ඉඩා් 
අ්ප් කර ගැීාට ෝාෝජනා ෝකෝ්.

එෝා්ා ෝාෝිත අ්කර 25 ක ුු ූි රාාණා ංඳ�ා ජැාපව�න ංැැැ්ා් ංක් ිීාට් 
ෝාෝජනා ෝකෝ්. ඉඩ� ංංව්ධනෝා් පු, නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් �ු්වා ීාට ිාිත 
ංැැු� ාා්ෝගෝපෝ්ශ ාටෝ් ෝගාඩගා නගර ාධයෝ� ෝාෝිත වයාපෘි ිාා්ාක ිීාට ෝාෝජනා 
කර ඇත. ිිාත ජැාපවා�න ංැැැ්ාි් ෝතාරව ෝාි ංංව්ධන කටුු ිු ෝනාකා ුු බවට ද 
�ුනාෝගන ඇත.

6.7.3.3. ක�ුුව නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය - 2030

ව්තාානා වනිට ාාීා ැ්ෂණා්ෝග් ු් �ිත රෝ්ශා් ෝැං ක�ුුව රෝ්ශ �ු්වාිා 
�ැි අතර, ුු ව්ෂාවකට පවා ජැ ගැීා ඇිවන ුුු ා�ටාට ංාෝ�්ෂව ප�ා ා�ටාක ිිටන 
ෝාා නගරා ංංව්ධනාීෝ� ඉඩර්ථාව ෝනාාැිව ගැටුකාී ත්්වාට ප්ව ඇි බව් 
ිී්ෂණය ෝ�.

රෝ්ශා ුරා පවින ප�්ි�, ්ව�ාික ජැ ධාරා �ා ඒ ාත ඉිකර ඇි අිෝ�ී ාා්ගා ෝ�ුෝව් 
ංංව්ධන ූි් අුීා ිු ී ඇි අතර, එෝ�් ක�ුුව අ්ත් ුවාාු ාධය්ථානා ෝ�ු 
ෝකාටෝගන අනාගත ංංව්ධන ි�වතාවා් දැිව ෝප්ු� කරන නගරා් ෝැං ක�ුුව 
�ු්වාිා �ැක. 

අ්ත් ුවාාු ාධය්ථානෝ� ිට ිෝැෝීටර 2 ් ුරට ිිෝදන ෝ�ෞික ංැැු� ීාාව් ඔ්ෝ් 
ාි් ක�ුුව නගරා කෘි අපනාන ග�ාානා් ෝැං ංංව්ධනා ිීාට ංැැු� කර ඇත.

ංා්ත ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ෝදං අවධානා ෝාාු ිීෝ�ී අිෝ�ී අ්ත් ුවාාු 
ප�ුක� පවින ත්වා් ුැ ඒ ආිතව ී වගා ුුු කෘි ෝබෝග වගා ංතර ෝදි් ද්නට ැැෝ�
.
ුි �ාිතා ෝකෝරි අවධානා ෝාාු ිීෝ�ී ක�ුුව නගර ංැැු� රෝ්ශා ආිතව බුතර 
රෝ්ශා් ෝ්වාික ංංව්ධනා් ෝකෝරි ෝාාුව ිෝබු ද්නට ැැෝබන නුු ක�ුුව 
අ්ත්ුවාු පිශෝ� ි ට ි ෝැෝීටර 1 ්  ු රට ි ිෝදන නාගික ැ්ෂණ �ා ප�ුක� ංාග ු ුවන 
ුුු �ා කෘි වගා ුි බුැව ද්නට ැැෝබන බව පැ�ැිිා.

තවද එ් පෝංි් කු ගග අු ඔා් ෝැං ංැැෝකන ා� ඔා ගැා බින අතර වැි කාැවැද ා� 
ඔා ෝදපං ප�්ි� රෝ්ශ ජැෝා් ාටෝවන ත්වා් ද්නට ැැෝ�. ඒ අුව අිෝ�ී අ්ත් 
ුවාාු පාදක කර ග් ංංව්ධනා් ංැැු� කැ �ැි ුවද, ඒ ංද�ා පවින ංංව්ධනා ංද�ා 
ෝාාදා ගත �ැි ඉඩ� රාාණව් ෝනාවන බැි් ා�ා ාා්ග ෝදපං ෝ්ිාව එා නාගික ප�ුක� 
වයා�ත වන බව් ද්නට ැැෝ�. 

ඒ අුව පවින ප�් ි�, කෘි වගාි�, ුුු කෘි වගාව ංද�ා ෝාාදා ගිි් අ්ත් ුවාාුව 
ආිතව පවින උ් ි� �ා ර්ිත රෝ්ශ ඒකාබ්ධ කරගිි් නාගික ැ්ෂණ �ා නාගික 
ප�ුක� ඉ්ාු කරි් කෘි අපනාන ග�ාානා් ෝැං ක�ුුව නගරා ංංව්ධනා ිීාට 
ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ි  ආ්ික ංංව්ධන උපාාාා්ග ංැැැ්ා �ර�ා ැගා කර 
ගැීාට අෝ�්ෂා කර ඇත.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ුු ාිමාණ ආ්ික 
ංංව්ධා වයාාෘි
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ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021

ූපය 6.36 : කැුුව නගර ංංව්ධන වයාාෘිය - දළ ංැැැ්ම

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ි ආ්ික ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා �ර�ා ඉ�ත 
ි්තර කරන ැද ෝ�ෝාාගා ආ්ිකෝ� රධාන ි ාුවා වන තා්ෂණ නගර වයාපෘී් �ා ඒ ංාගාිව 
තා්ෂණ නගරාට ෝ්වා ංපාන රධාන නගර වයාපෘී් �ර�ා ංා්ථ රෝ්ශා ුැ ආ්ික 
ංංව්ධනාට ංාගාිව ඉඩ� ිැ ගණ් වැ ිශාැ ව්ධනා් අෝ�්ෂා කරි.

ව්තාානා වන ිට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුැ ඉඩ� ිුු� ිැ ප්ාංා් ංඳ�ා ුිා� 184,000 ක 
අගා් ගී. ජාික ිවාං ංංව්ධන අිකිෝ� කරන ැද ංී්ෂණා්ට අුුැව රෝ්ශා ුරා 
ිුවන ාිතැ ප�ුක� ංංව්ධනා ංැැු ිට 2031 වන ිට ඉඩ� ිුු� ිැ ුිා� 5,000,000/- 
ද්වා ඉ�ා ාන බව ුෝරෝකථනා කර ඇත. 

රෝ්ශෝ� ු ික ආ්ික ෝපරගා්කුව් වන තා්ෂණ නගර වයාපෘිා ංැැු ි ට ඉඩ� විනාකා 
ත්ෝ්ු ිීෝ�ී ජාික ිවාං ංංව්ධන අිකාිා කරන ැද ුෝරෝකථනා් �ා ංාානා. 
ෝවාඳෝපාැ ඉඩ� ිැ ගණ් වැ ිාැනා් ංැැි�ැට ග් ිට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ෝ්වාික 
�ාිත ංඳ�ා ූ ඉඩ� වැ ිුු� ිැ ිිානා් ද්වා ඉ�ා ාන බව ුෝරෝකථනා කර ඇත. 
තවුරට් එා අිකාිා ාි් ෝප්වා ෝදු ැබ්ෝ් ෝ්වාික ඉඩ� ිැ ප්ාංා් ංඳ�ා ුිා� 
750,000 ිට ිිානා ද්වා අගා් ග්නා බවි. 

ෝ්වාික ඉඩ� ිැට ංාෝ�්ෂව වාිජ �ාිත ංඳ�ා වන ඉඩ� ිැ ිාැනා ෝ්වාික ඉඩ� ිැ 
ෝා් ෝදුණා් ද්වා ඉ�ා ාන බව ුෝරෝකතනා කර ද්වා ඇත. 

ෝ� අුව, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ආ්ිකාා ංංව්ධන ංඳ�ා වන වයාපෘී්ට ංාගාිව රෝ්ශෝ� 
ුිා ංඳ�ා වන ආ්ිකාා විනාකා පවින ත්්වාට ංාෝ�්ෂව ඉතා ඉ�ා ංංව්ධනා් 
අෝ�්ෂා කරි. ප�ුක� ංිි ෝ්වාික රෝ්ශා් කරා ාාෝ� අිාතා්ථාට ඉ�ා විනාකා් 
ෝාා රෝ්ශා ුැ ඇිවන බව ෝ� අුව පැ�ැිි ෝ�.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

ආ්ික ංංව්ධන 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ුු ාිමාණ ආ්ික 
ංංව්ධා වයාාෘි
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6.8. අපරවු� ප�ුා් ංංව්ධනය ිීෝ් උපාය ාා්ිා 
ංැැැ්ා (Infrastructure Facilities Development 
Strategic Plan)

6.8.1. ජං ංැපු් ංැංැ්ා (Water Supply Plan)

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ජැ ංැපුා ං�බ්ධෝා් අවධානා ෝාාු කා ිට පැ�ැිි 
වුෝ� ජැා ංපාා ගැීා ිිධ ුැාා ාත පදන� ෝවි් ිුකර ග්නා බවි. 2019 ව්ෂෝ� ං�ප් 
පැිකඩ වා්තාව අුව ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ුැ පාිා ජැ අවශයතාවා ංුරා 
ග්නා ආකාරා ප�ත පිි ෝප්වා ිා �ැක. 

ජැ ුැාරය රිශතය 

ාේ්ශය ුැ ආරිත ිං 11.2

අනාර්ිත ිං 0.5

නැ ාැය, ාේ්ශය ුළ, අදාැ ේ්වා ාේ්ශය ුැ, ාධාන ංැාුේම් 14.6

ාාීය ාැ ංැාු� වයාාෘි 2.0

නැ ිං 0.7

ේවන� 0.01

ූැාරය : ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව, 2019 ව්ෂය, ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� කා්යාැය

වුව 6.10 : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශය ාාිය ාැ අවශයතාවය ංුරා ග්නා ආකාරය, 2019

ර්ේශය ුං ආරිං ිං

11.2%

අනාර්ිං ිං 

0.5%

නං ජංය, ර්ේශය ුළ, අාාං ්්වා 
ර්ේශය ුං, රධාන ංැපු්ා්

14.6%

ාාීය ජං ංැපු් ව�ාපෘි

2.0%

නං ිං

0.7%

්වන්

0.01%

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ජල ංැාු් ංැලැ්ම
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ඉ�ත ංංඛයාෝ�ඛන ද්ත අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� බුතරා් ිවාං (14.6 %) තා පාිා ජැ 
අවශයතාවා නැ ජැා, රෝ්ශා ුා, අදාැ ෝ්වා රෝ්ශා ුැ, රධාන ංැපුා �ාිතා ිීෝා් ංුරා 
ග්නා බව් 11.2% ක පාණ ි වාං රාාණා් රෝ්ශා ු ැ ආරිත ි ං ාා්ගෝා් ජැ අවශයතාවා 
ංුරා ග්නා බව් �ුනා ගත �ැිා. ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� 2031 ද්වා ූ ංංව්ධන ංැැැ්ාට අුව 
රෝ්ශෝ� රධානතා ංංව්ධන වයාපෘිා ෝැං ාාෝ�නව්ත දැු� ෝ්්ික නගර ංංව්ධන 
වයාපෘිා දැ්ිා �ැිා. ෝාා වයාපෘිාට ංාගාිව රෝ්ශා ුැ ඉතා ඉ�ා ංංව්ධනා් 
අෝ�්ෂාෝව් එා ංංව්ධනා්ට ඉඩ ංැංි් 2022–2031 ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 
ි්ාාණා කර ඇත. 

අනාගත ංංව්ධන වයපෘි �ා ංබැිව රෝ්ශෝ� අපරවු� ප�ුක� ඉතා ඉ�ා ා�ටාකට ැෝගන 
ආ ුුා. අපරවු� ප�ුක� ංැැු ිට නැ ජැ ංැපුා රුඛ ්ථානා් ගී.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ංංව්ධනාට දාාක වන ජනග�න ව්ධනා ංැැු ිට 2031 ව්ෂෝ�ී 600,000 
් ූ ජනග�නා් අෝ�්ෂා ෝකෝ්. රෝ්ශෝ� ජනග�න ව්ධන ෝ�ගා ෝකාා� ි්ි්කෝ� 
අෝනු් නගර �ා ංැංූ කා ඉ�ාා අගා වන 2.4% ් ෝැං දැ්ෝ�. ව්තාානෝ� ජනග�නා 
296,380 ් ෝැං 2019 ං�ප් පැිකඩ ද්ත ාි් අනාවරණා ෝ�.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ු ැ පවින ජැ ංැපුාට අාතරව නව ජැ ංැපු� ප්ධිා් අවශය බව පැ�ැිි 
ෝ�. NSWDB ාි් ෝාෝිත වයාපෘි අුව 2040 වන ිට ුු ෝ�ෝාාගා නගරාා ආවරණා වන පිි 
නැ ජැ ංැපුා් ැබා ීාට කටුු ෝාාදා ඇත. ෝාිී දැනට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට නැ ජැා ංපාන 
ැුගා �ා කාුවාව ජැ ිිප�ු ාධය්ථානවැ ධාිතාවා් වැි කරු ඇත. 

ෝාා වයාපෘි ාි් 373,304 ් ූ ජනග�නාකට නැ ජැ ංැපුා ැබාීාට �ැි බව ුෝරෝකථනා 
කර ඇත. ං�ු්ණ වයාපෘිෝ� ු්වන අිාර වශෝා් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආවරණා වන පිි 
ිනකට ඝන ීටර 150,100 ධාිතාවා් ංැපිා �ැි වන පිි ැුගා �ා කැුවාව ජැ ිිප�ු 
ාධය්ථාන ංංව්ධනා ිීාට ෝාෝජනා කර ඇත. ෝාාි් ෝ�ෝාාගා නගරෝ� ාාා ිැධාී 
ෝකා�ටාං 36 ් ුුාි්ා ආවරණා ෝකෝ්. 

ජාික ජැ ං�පාදන ජැාපවා�න ා්ඩැා (NWSDB) ුෝරෝකථනා්ට අුව ිනකට ු්ගැාුෝ� 
ජැ අවශයතාව ීටර 172 ් වශෝා් ගණනා කර ඇත. ෝ� අුව ග්ිට 2031 ෝ�ෝාාගා වැිවන 
ජනග�නා උෝදංා �ා අෝනු් වාිජ, ක්ාා්ත �ා අෝනු් �ාිතා් ංඳ�ා ූ ජැ ඉ�ුා 
ආං්න වශෝා් ිනකට ඝන ීටර 95000 ෝැං ගණනා කා �ැිා. ඒ අුව බැු ිට ජාික ජැ 
ං�පාදන ජැාපවා�න ා්ඩැා (NWSDB) ෝාෝිත වයාපෘි �ා ඒකාබ්ධ ූ ිට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� 
2031 ව්ෂා ංඳ�ා ූ ජැ ඉ�ුා ුුාි්ා ආවරණා කා �ැිා. එබැි් 2022-2031 ංංව්ධන 
ංැැැ්ා ාටෝ් වැි වන ජැ අවශයතාවා ංඳ�ා ි ෝ්ිත ූ  නව ංැැැ්ා් ෝාෝජනා ි ීාට අවශයා 
ෝනාවන බව පැ�ැිි වු ඇත.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ජල ංැාු් ංැලැ්ම
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6.8.1.2. ් �්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා යට්් ජං ංැපුා ශ්ිා් ි ීා ංඳ�ා �ා 
ජං ුංාර ුර්ිං ිීා ංඳ�ා ්ය්ජනා කරු ං�න අ්නු් ියාාා්ග 

• ෝාෝිත අු ඝන්ව ෝ්වාික කැාපා (Light Residential Development Zone) 
ුැ වැි ජැ කාානාකරණා �ා ං�බ්ධ වැි ජැා ැ් ි ීා (Water Harvesting) 
ංඳ�ා ෝාාු ීා �ා ාාීා ජැ ෝාෝජනා රා ිාා්ාක ිීා 

• ංා්ථ ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුරා වයා�තව පවින ෝත් ි� රෝ්ශ ංඳ�ා, ෝත් ි� 
ාාිෝ� ිට අාතර ීටර 1 ් ූ ංංර්ෂණ රෝ්ශා් ිාා්ාක ිීා.

ූැාරය : ාාික ාැ ං�ාාදන ැා ාැාාවාැන ම්ඩැය, 2018 

ූපය 6.37 : ාැ ංැාු� වයාාෘිය ියා�මක ිීමට ේයෝිත ාේ්ශය

6.8.1.1. අනං්ගං කරගු ං�න ජං ංැපු් ව�ාපෘි 

6.8.2. ිුි ංැපු් �ා කළානාකරණ ංැංැ්ා (Electricity Supply & 
Managemnt Plan)

ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශාට අදාැ 2017 ව්ෂෝ� ුි පි�රණ ංැැැ්ාට අුව ෝ�ෝාාගා ුු ුි 
රාාණෝා් 43% ක රෝ්ශා් ෝ්වාික �ාිතා ංඳ�ාද, 13% ක රෝ්ශා් ෝවාඳ �ාිතා් 
ංඳ�ාද, 3% ක රෝ්ශා් ආාතන ංඳ�ාද, 1% ක රාාණා් ක්ාා්ත ංඳ�ාද ෝබදා ෝව් ී ඇත. 
ං�ප් පැිකඩ 2016 ව්ෂාට අදාැව ිු කරන ැද ංී්ෂණා්ට අුව ෝ�ෝාාගා ංැැු� බැ 
රෝ්ශෝ� ිව්වන පු� ිුිා ැබා ග්නා ආකාරා ප�ත පිි ෝප්වා ිා �ැක.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ජල ංැාු් ංැලැ්ම

ිුි ංැාු් ැා 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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පු් අුව ිුිය ප�ුා් ංපයා ග්නා ආාාරය

ෝ�ෝාාගා 
රාෝේීය 
ංභාව

ංම්ත ාු� 
ංංඛයාව

ාාික ිුි 
ංැාුේම්

ාාීය ාැ 
ිුි ේයෝානා 
රම මි්

ූිේත� ු්යේකෝෂ ේවන�

65,926 64,484 - 1402 7 33

ූැාරය : ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව, 2016 ව්ෂය, ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� කා්යාැය

වුව 6.11 : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශය ිුි ාැුක� ංායා ග්නා ආකාරය

ඒ අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ු ු පු� ංංඛයාෝව් 98% ක රාාණා් ජාික ි ුි ං�පාදනා ාටෝ් 
ංපාු ැබන ිුිා පිෝ�ෝජනා කරන බව අනාවරණා ෝ�. එන� ව්තාානා වනිට ිුි ංැපුා 
රාාණව් අුි් ිාා්ාක වන බව පැ�ැිි ෝ�. 

ජනෝ�ඛන �ා ංංඛයාෝ�ඛන ෝදපා්තෝ�්ුෝ� ද්ත අුව 2001 ව්ෂෝ�ී ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� 
ජනග�නා 187,202 ් ද එා 2011 ංංගණනාට අුව 252,469 ්  ද්වා ව්ධනා ී  ඇි බවද ගණනා 
කර ඇත. ෝ� ද්තා්ට අුව රෝ්ශෝ� ජනග�න ව්ධන ෝ�ගා 2.4% ් ෝ�. ෝ� අුව ගණනා 
ිී� ාි් �ා ං�ප් පැිකඩ ද්තා්ට අුව ග් ිට 2019 ව්ෂෝ�ී රෝ්ශෝ� ජනග�නා 
296,380 ් ෝ�. ී ැංකාෝ� ංාාානය පු� ඒකකාක ංාාාික ංංඛයාව 4 ් ෝැං ංැකා, ගණනා 
ිීෝ�ී රෝ්ශෝ� ිවාං 74,095 ් බව දැ්ිා �ැිා. 

ිුි පිෝ�ෝජනා �ා අනාගත ඉ�ුා ගණනා ිීෝ�ී ුිකවා 2031 ී රෝ්ශෝ� ුු ජනග�නා 
ගණනා කා ුු ෝ�. ෝාිී ඉ�ත දැ්ූ ජනග�න ව්ධන ෝ�ගාද ජනග�න ංංරාණ රටාව ංැකා 
ුෝරෝකථනා කා ුු ජනග�නා ආං්න වශෝා් ැ්ෂ 6 ක පාණ රාාණා් (2031 ව්ෂෝ�ී) ෝ�. 
ෝ� ජනග�නා ුු� වශෝා් ග් කා පු� 70,000 ් ෝැංද ිාුා පු� ති ති ඒකක ෝැං 
ති ති ිවාංවැ ෝවෝංන බව උපක�පනා කා ිට 2031 ව්ෂා වන ිට ිවාං 101, 000 ් අුි් 
ඇි ෝ�. ෝාෝැං අුි් ඇිවන ිවාං 101, 000 ් ූ රාාණා ංඳ�ා නව ිුි ංැපුා් ැබාිා 
ුු ෝ�. 

ව්තාානෝ� ුු රෝ්ශාා ආවරණා වන පිි ිුි ංැපුා් ැංකා ිුි බැ ා්ඩැා ාි් ැබා ී 
ඇත. ිුි බැ ා්ඩැෝ� ගණනා ිී�වැට අුව ාංකට එ් ිවං් ංඳ�ා ූ ිුි ංැපුා 120 
ිෝැෝෝවා� පැා (kwh) ෝ�. ෝාා ංාාානය අගා පාදක ෝකාටෝගන ගණනා කා ිට ෝ�ෝාාගා 
රෝ්ශා ුැ ව්තාාන ිුි පිෝ�ෝජනා (ිවාං ංඳ�ා පාණ්) 35.33 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) ෝ�. 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ාට ංාගාීව 2031 ව්ෂෝ�ී නගරෝ� �ා �ුනාග් ිෝ්ෂ කැාප ුැ 
පැිෝණන අනාගත ංංව්ධන වයාපෘී් �ා ්ව�ාිකව ිුවන ජනග�න ව්ධනා ංැු ිට 2031 
ව්ෂෝ�ී ිුි ංැපුා 85.96 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) ද්වා ව්ධනා කා ුු ෝ�. ෝ� අුව 2031 
ව්ෂෝ�ී වන නව ි ුි බැ ංැපු� අවශයතාවා 50.63 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) බව ගණනා කර ඇත. 

ෝාාට අාතරව, ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුැ ක්ාා්තශාැා 215ක රාාණා් පැිී පවී. ෝ� වන ිට 
එා ක්ාා්ත ංඳ�ා 7962 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) ිුි ංැපුා් ංපාා ඇත. 

ව්තාානෝ� ෝ�ෝාාගා ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා ආිතව ි ාා්ාක වන අධයාපන, ප්ෝ�ෂණ ආාතන 
�ා ෝ්වාිකාගාර ෝ�ුෝව් පව්නා ි ුි ංැපුා රාාණව් ෝනාවන බව ැංකා ි ුි බැ ා්ඩැෝ� 
අද�ං ෝ�.
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ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ිුි ංැාු් ැා 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

190

ඒ අුව, ෝ�ෝාාගා නගරෝ� ඉිි ංංව්ධන ෝාෝජනා අුි් ාාෝ�නව්ත දැු� ෝ්්ික නගර 
වයාපෘිා රධාන තැන් ගී. රෝ්ශා ඉා�් ංංව්ධනා් කරා ැෝගන ාාෝ� ු ෝරෝගාී වයාපෘිා 
වශෝා් ෝාා �ුනාෝගන ඇත. ෝාෝිතව ිූ තා්ෂණ නගර වයාපෘිා ංඳ�ා ූ ිුි ඉ�ුා 
ෝ�වනිට් ි ුිබැ ා්ඩැා ි ි් ෝාෝජනා කර ඇත. ෝාෝිතව ි ූ තා්ෂණ නගර ංැැු� කිුව 
ාි් 2031 ව්ෂෝ�ී ඔු්ෝ� ංංව්ධනා් උෝදංා ුු ිුි ඉ�ුා 76.3 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) 
රාාණා් බව ගණනා කර ඇත. ෝාා ඉ�ුාට අුව ිුිබැ ා්ඩැා ාි් ආකාර ෝදකි් ිුි 
ංැපුා ැබා ීාට කටුු ෝාාදා ඇත. රධාන වශෝා් ුු ඉ�ුෝා් 20 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) 
රාාණා් ාාෝ�නව්ත රෝ්ශා ආිතව ි ිුවන නව රාථික උප ෝපාා (Grid Substation) ාි්ද 
අෝනු් ිුි ඉ�ුා ි�ැෑව වයාපෘිා �ර�ා ැබා ීාට කටුු කර ඇත.

ී ැංකා ිුිබැ ා්ඩැෝ� ෝාෝිත වයාපෘිා් ෝැං ාාෝ�නව්ත රෝ්ශෝ� ඉි ිීාට ෝාෝිත 
නව රාථික උප ෝපාා (Grid Substation) 90 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) ධාිතාවාි් ුු ෝ�. ෝ� 
අුව ෝාි ුු ධාිතාවෝා් 70 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) රාාණා් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ෝ්වාික 
ඉ�ුා ංඳ�ා ෝාදීාට ෝාෝජනා කර ඇත. ෝ� අුව 2030 ව්ෂා ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශාට වන 
50.63 ෝාගාෝවා� පැා (mwh) ිුි ඉ�ුා ඉ�ත වයාපෘිා ාි් ආවරණා වන බව ංඳ�් කා 
�ැක.

6.8.2.1. අ්ං්ගං කරගු ං�න ිුි ංැපු් ව�ාපෘි

ූැාරය : නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021

ූපය 6.38 : ී ැංකා ිුි බැ ම්ඩැය මි් ඉිිීමට ේයෝිත 90 ේමගාේවා් ාැය (mwh) 
ධාිතාවේය් ු� ාාථික ිුි උා ේාාළ ඉිිීමට ේයෝිත ාේ්ශය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ිුි ංැාු් ැා 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම



191

6.8.3. ඝන අපරව� කළානාකරණ ංැංැ්ා 
(Solid Waste Management Plan)

6.8.3.1. ඝන අපරව� යු;

ගෘ�්ත කටුු, ෝවාඳ �ා වාිජ කටුු කා්ික �ා කෘිකා්ික කටුු වැී ෝා්ා අෝනු් 
ෝපාු කටුුවැී ද ජනනා වන රවාා ෝනාවන රවයා්, ඝන අපරවය ෝැං ංැකු ැබි. ආ�ාරාා 
අපරවය, ඇුු� වශෝා් ඉව් කරන කඩදාි, ෝැෝ�, �ැා්ි්, ීුු ආිා, ඉවතැන ෝරි, 
ෝගව්ෝ් එකුවන අපරවය, ඉිිී� වැී ඇිවන අපරවය, ක්ාා්ත ශාැාවි් ඉවතැන දෑ 
ානාී ිිධ ෝකාට්වි් ඝන අපරවය ංංු්ත ී ඇත.

ඝන අපරවය කාානාකරණා ි ිා් ෝැං ි ු ෝනාිීා �ා අපරවය පිංරාට ි තකර අ්දි් බැ�ැර 
ෝනාිීා ිංා ෝංෞඛයාා �ා පාිංික ගැටු උ්ගත ෝ�. ෝාිී පාිංික වශෝා් වැි අවධානාට 
ප් ු කුණ් ව්ෝ් ්ව�ාික පිංරාට වන �ාිාි. ිි පාැනා් ෝනාාැිව කැිකංැ 
ිවෘත ූි ුැ ෝගාඩ ගැීා ෝ�ු ෝකාටෝගන, ඒ ුි් ෝපී එන රවාා ාාවා් ාි් ාුිට �ා 
ූගත ජැ ං�පත ුෂණා ීා ිංා ාිු ුන්ජනනා කා ෝනා�ැි වන බරපතැ පිංර �ාි ිුෝ�. 
එෝ්ා ිවෘත රෝ්ශවැ ිුකරන ඝන අපරවය ද�නා ාි් ෝා්ා ිටවන වාු් රාාණව් ෝැං 
පාැනා ිීාට අංා් වන ප්ධි ංිත උපකරණ ුා ිුවන අකා්ාෂා අපරවය ද�නා ාි් ද, 
වාු ුෂණා ිුෝ�. (ුැාාා : ඝන අපරවය කාානාකරණා ංඳ�ා ජාික උපාා ාා්ගා - 2000)

6.8.3.2. ඝන අපරව� කළානාකරණය

ඝන අපරවය ජනනා, ගබඩා ිීා, එ්ැ් ිීා, රවා�නා, පිංරාට ිතකර ෝැං ෝවන් 
ආකාරාකට ංක් කර අවංාන බැ�ැරීා ාන කුු ඝන අපරවය කාානාකරණෝාි අ්ත්ගත 
ිාාවී් ෝ�.

6.8.3.3. ්�්ාාගා රා්ේීය ංාා �ං ර්ේශ්� ව්ංාාන ං්්වය 

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව ාි් ංපාන ැද ද්තානට අුව �දිකව ජනනා වන ඝන අපරවය 
රාාණා ෝටා් 36 ් පාණ ෝ�. එි් ෝටා් 14 ් පාණ රාාණා් ිරන ඝන අපරවය වන අතර, ෝටා් 
22 ක රාාණා් ෝනාිරන ඝන අපරවය ෝ�. රෝ්ශෝ� ඝන අපරවය එකුවන ු ැාාා අුව රිශතා් 
ෝැං ප�ත වුව 6.12 ාි් දැ්ෝ�.

 ුැාරය රිශතය (%)

ේ්වාික 38

 ේවළද 15

ේැෝට� 14

ේරෝැ� 03

ක්මා්ත ශාැා 28

ේවන� (බැංු, රාේ� ේගාඩනැිි) 02

ූැාරය : ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව, 2016 ව්ෂය, ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� කා්යාැය

වුව 6.12 : එකුවන ඝන අාරවය එි ුැාරය අුව

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ඝා අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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එකු කරන ැද ඝන අපරවය 45% ් පාණ ෝව් කරන ැද කංැ ං� 55% ් පාණ ෝව් ෝනාකරන 
කංැ ෝ�. නගරෝ� ං� රධාන ාා්ග ෝදපං ඝන අපරවය රාෝ්ීා ං�ාව ාි් �දිකව එකු ිීා 
ිු කරන අතර අුු ාා්ගවැ ංිපතාද වශෝා් කංැ එකු ිීා ිු කරු ැබි. ෝදාි් ෝදාර 
කංැ එකු ිීෝ� ිාාවිාට අුව ෝාා ිු කරන අතර �ජව �ාානාට ැ්වන කංැ ං� 
රිාීකරණා කා �ැි ෝපාිි්, �ැා්ි්, ිුු ං� කඩදාි ෝැං ෝව්කර ැබා ගැීා ිු 
කරි. ෝ� ංද�ා �ැ්ට්, අ් කර්ත ආිා ෝාාදාගු ැබි.

රාෝ්ීා ං�ා ීාාව ුා ෝ�කි 30 ්, ෝ�ෝට� 150 ්, ි�ැර කඩ 200 ්, ෆාාි 20 ්, ුිි 
ෝවාදංැ� 12 ්, ංිෝපාා 02 ්, ා් කඩ 10 ්, ාාු කඩ 05 ්, ෝරෝ�ැ් ං� ාාතෘ ිවාං 04 ් 
ඇි අතර රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� 255,316 ක පාණ ජන ංංඛයාව් ිව් වන අතර ිවාං ඒකක 
ංංඛයාව 64,485 ි.

ෝාා කංා කාානාකරණ ිාාවිා ංද�ා රාෝ්ීා ං�ාව ංු �ැ්ට් 10 ්, ක�පැ්ට් 02 ්, අ් 
කර්තා් ං� ෝැාි රථා් ෝාාදාගු ැබි. කංැ කාානාකරණ ිාාවිා ංඳ�ා ා�ජන ෝංෞඛය 
පී්ෂකවු 13 ෝදෝනු ද, ෝංෞඛය පිපාැකවු 03 ෝදෝනු ද, වැඩ පිපාැකවු 02 ෝදෝනු ද, 
ිාුර් 11 ෝදෝනු ං� ක�කුව් 30 ෝ� ං�ෝාෝගා ැබා ගී. ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව ආිත 
ජනනා වන ඝන අපරවය ංංුිා ප�ත ර්ථාර අංක 6.1. ාි් දැ්ෝ�.

අ්නු්

25%
ීුු

10%

්ං්�

15%

එළවු

25%

කඩාාි

25%

ඝන අපරව� ංංුිය

ූැාරය : ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව, 2016 ව්ෂය, ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� කා්යාැය

ර්තාරය 6.1 : ඝන අාරවය ංංුිය

ව්තාානෝ� රාෝ්ීා ං�ාව ාි් එ්ැ් කරන කංැවි් ෝටා් 28 ් පාණ කරිාාන කංැ 
අංගනා ෝවත ෝාාු කරන අතර, ෝව් කරන ැද කංැ ෝටා් 18-20 ් අතර ං� ිා කංැ ෝටා් 
08-10 ් අතර රාාණා් ෝැං කරිාාන කංැ අංගනා ෝවත ැබාෝදි. කරිාාන කංැ අංගනා 
ෝවත ෝාාු ිීෝා් පුව ඉිිවන කංැ රාාණා ෝටා් 08 ් පාණ වන අතර එි් ෝව් කර 
ැබාග්නා ුු පැ�ැ ඝනකා �ැා්ි්, ෝපාිී් බෑ�, කඩදාි ං� කා්ෝබෝ් ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා 
ං�ාෝ� ං�ප් ිාෝ්ී ෝ�� ෝැං ංකංා ෝ�ා�ි� ආාතනාට ැබාීා ිු කරි. එාට අාතරව එා 
කංැ ෝටා් 08 ් රිාීකරණා ිු කා �ැි ෝපාිී්, �ැා්ි්, ි්, ාකඩ, ීුු, කඩදාි ං� 
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කා්ෝබෝ් ිාාපිංි ෝපෞ්ගික ගැු�කුව් ෝවත ිිීා ාි් ාංකට ු. 28,000 - 30,000 ් 
අතර අාතර අදාාා් ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව උපාා ගී. ෝාෝැං ෝ�ා�ි� ආාතනාට ෝ�� ෝැං 
ැබාෝදන කංැ ං� ං�ප් ිාෝ්ී ෝව් ිීෝා් පුව ඉිිවන අීා කංැ අ්කර 02 ් පාණ 
වන නාගික ංංව්ධන අිකාිා ංු ූවව්ත කංැාංගනා ෝවත බැ�ැර කර ප් දාා ාට  
ිීා ිු කරි.

2008 වංෝ් ිට රෝ්ශෝ� ෝකා�ෝපෝ්� බු් ැබාීා රාෝ්ීා ං�ාව ාි් ිු කරන අතර ඉතාා් 
ං�නදාි ිැකට ෝාා බු් ැබාීා ිු කරන අතර ිි කංැ කාානාකරණ රාෝ�දා් ිිබඳව 
රෝ්ශෝ� ජනතාව දැුව් ිීා ංඳ�ා වැඩංට�් ිාා්ාක ිීාද, අ් පිකා ෝබදා�ැීාද  
ිු කරි. 

6.8.3.4. අනාගං ං්්වය ංඳ�ා ිු කරන ංා ු්ර්කථනය් 

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ංාාානය ජනග�න ව්ධන ෝ�ගා 2.4% ක අගා් ගී. ෝ� අුව ගණනා ිී� 
ාි් �ා ං�ප් පැිකඩ ද්තානට අුව ග් ි ට 2016 ව්ෂෝ�ී රෝ්ශෝ� ජනග�නා 296,380 ්  
ෝ�. ඒ අුව ව්තාානෝ� ංා්ථ ඝන අපරවය ජනනා ිනකට ෝටා් 36 ් පාණ ෝ�. 

ෝාිී ඉ�ත දැ්ූ ජනග�න ව්ධන ෝ�ගාද, ජනග�න ංංරාණ රටාවද ංැකා ුෝරෝකථනා කා 
ුු ජනග�නා ආං්න වශෝා් ැ්ෂ 6 ්  පාණ රාාණා් (2031 ව්ෂෝ�ී) ෝ�. ෝ� අුව නාගික 
රෝ්ශාක ීව්වන ිිෝංුෝග් ිනකට ිෝැෝාෑ� 0.5 ක කංැ රාාණා් ජනනා ෝ� ාුෝව්ද 
ක්ාා්තා වැඩකරන ු්ගැෝාුෝග් ිනකට ිෝැෝාෑ� 0.7 ක කංැ රාාණා් ජනනා ෝ� 
ාුෝව්ද, ාාීා ෝ්වාික රෝ්ශාක ිව්වන ිිෝංුෝග් ිනකට ිෝැෝාෑ� 0.3 ක කංැ 
රාාණා් ජනනා ෝ� ාුෝව්ද උපක�පනා කර ිුකරන ැද ගණනා ිී� වැට අුව 2031 
ව්ෂෝ� ංා්ථ ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ජනනනා වන කංැ රාාණා ිනකට ෝටා් 400 ් බව 
�ුනාෝගන ඇත. ෝාා ෝටා් 400 ් ූ කංැ රාාණෝා් කංැ ෝටා් 105 ක පාණ රාාණා් 
නෝවෝ්පාදන නගර ිාාකාරක� ාි් ජනනා වන බවද �ුනා ෝගන ඇත. 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් කැිකංැ බැ�ැර ි ීා �ා කාානාකරණා ි ීා ං�බ්ධෝා් 
�ුනා ග්නා ැද වැදග් අව්ථාව් ෝැං කරිාන අපරවය කාානාකරණ වයාපෘිා �ා ු්තැා 
රෝ්ශෝ� ිාා්ාක ිීාට ෝාෝිත අුව්කාු ඝන අපරවය බැ�ැර ිීෝ� වයාපෘිා ෝප්වා ිා 
�ැක. ඒ අුව එා වයාපෘී් වැට ං�බ්ධ ී ෝ�ෝාාගා අපරවය බැ�ැර කරීා ිු ිීාට ිාවර 
ගැීා ෝාිී ිුකා �ැිා.

ෝාෝිත ෝ�ෝාාගා තා්ෂණ නගරා අපරවය බැ�ැර කරීා අුව්කාු කංැ බැ�ැර ිීෝ� 
වයාපෘිා �ා ං�බ්ධ ී ිාා්ාක ිීාට ෝාෝජනා කර ඇත.

ඊට අාතර ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා රෝ්ශා ාි් ජනනා වන කංැ බැ�ැර කරීා ංඳ�ා ගත ුු 
ිාාාා්ග ප�ත පිි ංඳ�් කා �ැක.

6.8.3.5. ර්ේශ්� කංං �ැ�ැර ිීා ං්�්ධ්ය් �ුනාග් ගැටු 

1. ා�ජනතාව ිි් රධාන ාා්ගාට අරාව් ෝැං කංැ බැ�ැර ිීා.
2. කංැ ැබාග්නා රථාට ගා් ිීාට ෝනා�ැි අුු ාා්ගවැ කංැ බැ�ැර ිීා 

ෝ�ුෝව් කංැ එකුිීෝ� අප�ුතාව. 
3. ිෙ�් ිිා් ාා්ගා අංා කංැ බැ�ැර ෝකාට කංැ අ්ධ වශෝා් ිි්ීා.
4. කංැ කාානාකරණා ංද�ා අවශය ක�පැ්ට් ං� �ැ්ට් රථවැ ිඟකා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ඝා අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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6.8.3.6. අනාගං ංැංු් අවශ�ංා ං� ්ය්ජනා

1. රෝ්ශෝ� අනාගත කංා කාානාකරණා ිු ිීා ංද�ා අ්කර 04 ක පාණ ඉඩා් 
ෝ�ෝාාගා දුණ ාාා ිැධාී වංෝා් �ුනාෝගන ඇි අතර අ්කර 0.84 ක පාණ 
ඉඩා් ිග්ු�ැ ාාාිැධාී වංෝා්ද �ුනාෝගන ඇත. තවද ා්ෝ්ෝගාඩ ිවාං 
ංංී්ණා අංැ ප්ා් 80 ් වන රාෝ්ීා ං�ා ඉඩා ෝාාදාගැීා. .

2. දැනට කංැ එකුීා ගැටුව් ී පවින කංැ එකු කරු ෝනාැබන ංෑා ාාා 
ිලාාී වංාකා කංැ එ්ැ් ිීා. 

3. ෝනාිරන කංැ එකු ිීාට ්ථාන ිිපා් ඇි ිීා ං� එකු කා කංැ ගබඩා 
ිීාට ගබඩාව් ඉිිීා.

6.8.3.7. ්�්ාාගා රා්ේීය ංාාව ංඳ�ා ්ය්ිං ඝන අපරව� 
කළානාකරණ ර්ා්පාය්

රෝාෝපාය 01 – ඝන අපරව� ජනනය අවා ිීා

I. ගෘ�්ථ, ෝවාද, කා්ික ්ෝ්රා්ි ඝන අපරවය උ්පාදනා අවා ිීා ං� එා ිිා් ිීා 
ංද�ා ිිරා �ු්වාීා.

උදා : ෝපාු ්ථාන �ා පාං� ුා දැුව් ිීෝ� �ා අධයාපික වැඩංට�් ංංිධානා කර ඒ �ර�ා 
ා�ජනාාට කංැ කාානාකරණා ිිබද පවින 3R ("Reduce, Reuse, Recycle”) වැි ංංක�පා 
�ු්වා ී ඒ ුි් ඝන අපරවය ජනනාීා අවා ිීා. 

රෝාෝපාය 02 – ං්ප් නැවං ං�ාගැීා

I. ජනනා ූ කංැ ජනනා වන ්ථානෝ�ීා ෝව් ිීා.

උදා : ගෘ�්ථ, ආාතික, ෝවාද, කා්ික ෝැං ං� කංැ වැ ්ව�ාවා අුව ව්ීකරණා කර ෝව් 
ෝව්ව �ුනාගත �ැි බු් තැීා. එන�,

(අ) කාබික - ෝකාා පාට 
(ආ) කඩදාි - ි� පාට 
(ඇ) �ැා්ි් ං� ෝපාිි් - තැිි පාට 
(ඈ) ෝැෝ� - ුුු පාට 
(ඉ) ීුු - රු පාට

II. පාා් පාැන ආාතනා ාි් ිවාං, ෝවාද ආාතන ංද�ා කංැ කාානාකරණා ිිබද 
දැුව් ිීෝ� වැඩංට�් ිාා්ාක ිීා.

(අ) �ජව �ාානා වන ඝන අපරවය ං� රිාීකරණා කා �ැි ඝන අපරවය ෝව් 
ිීා අිවා්ාා ිීා.

(ආ) අධයාපික �ා දැුව් ිීෝ� වැඩංට�් ිරුුව ංංිධානා ිීා ං� එාි් 
ෝව් ෝනාකරන කංැ එකු ෝනාිීෝ� රාෝ�දා (No Separation - No 
Collection) ිිබඳව ජනතාව දැුව් ිීා ං� ඒ අුව ිාා්ාක ීා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ඝා අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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රෝාෝපාය 03 – ්කි කාීන ෛජව �ායනය වන ියුා ඝණ අපරව� කා�ික ්පා්�ාර 
(්කා්්ප්්්) �වට ප් ිීා රව්ධනය ිීා. ජනංාව ඒ ංා�ා ්යාු ිීා ං� කා�ික 
්පා්�ාර ංා�ා ංා�ාාි ්වළා ්පාළව් �ු්වා ීා

I. ිවාං ං� ආාතනවැ ජනනා වන �ජව �ාානා වන ඝන අපරවය ඒවා ජනනා වන 
්ථානෝ�ීා කාබික ෝපාෝ�ාර බවට ප් ිීා.

උදා : ෝකා�ෝපෝ්� බු්, වැ රාා, ිවෝකාු ආී රා �ු්වා ීා.

II. ිශාැ රාාණෝා් �ජව �ාානා වන ඝන අපරවය උ්පාදනා වන ්ථාන

උදා : ෝ�ෝට�, ෝරෝ�� ආී ්ථාන ං� ෝකා�ෝපෝ්� ිීා ිු ෝනාකරන ිවාං ආිා ංද�ා පාා් 
පාැන ආාතන ාි් පාැනා වන ්ථානාක ංරැ තා්ෂික රා �ාිතෝා් ෝකා�ෝපෝ්� 
ිැදීා.

III. ංෑා ිවං්ා ෝකා�ෝපෝ්� බුන් �ාිතා ිීා ෝ�ෝ ප�ු තා්ෂණා් �ාිතා ාි් 
කාබික ෝපාෝ�ාර ි්පාදනා ංද�ා ිි ගැ්ීා ං� එාි් ගෘ�්ථ කාබික එාවු, 
පැුු වගාව වැි ිීා ං� කාබික එාවු ෝවාදෝපාැ ිිා් ිීා.

රෝාෝපාය 04 – ්ර්�් ං� රජ්� ආයංන ුළ ීව වාු ි්පාානය් ්ථාපනය ිීා

I. �ජව �ාානා වන ආ�ාරාා අපරවය, කෘි කා්ික අපරවය, ීවවාු ි්පාදනා ිීා ංද�ා 
ෝාාදාගත �ැි අතර, ි්පාදනා වන ීව වාුව ආ�ාර ිීා, ආෝැෝක කරණා වැි ෝ් ංද�ා 
ෝාාදා ගැීා.

රෝාෝපාය 05 – ෛජව �ායනය වන ආ�ාරාය රව� ඌු ්කාුවංට ං�ාී්්  
වැඩිි්වං් ංක් ිීා

රෝාෝපාය 06 – ෛජව �ායනය ්නාවන (රිච�කරණය කළ �ැි) ඝන අපරව� �ැ�ැර ිීා 
ංඳ�ා ුුු ංා්ෂික රා ාාිංා ිීා

I. ජනතාව ුැ �ා්ඩ නැවත �ාිතා (Reuse) වැි ංංක�ප රව්ධනා ංද�ා ආක�පාා 
ෝවනං් ඇි ිීෝ� වැඩුු ංංිධානා ිීා (පාං� ං� ආාතික ා�ටි්).

II. රිාීකරණා කා�ැි ඝන අපරවය (ීුු, කඩදාි, ෝැෝ�) ිැී ගු ැබන ්ථාන ිිුීා, 
රාිත ිීා ං� ිි ගැ්ීා, ෝවාදෝපාැ ං� වයවංාාකි් ව්ධනා ිීා.

III. පාා් පාැන ආාතන ාි් රිාීකරණා කා �ැි ඝන අපරවය ිැී ගු ැබන ගැු� 
කුව් ිාාපිංි ිීා, ඔු් ංාග ිරුු ං�බ්ධතා පව්වා ගැීා ං� ඒ ිිබද 
ෝතාරුැ ජනතාව ෝවත ැබාීා.

IV. එකුවන කංැ අතර ඇි ෝපා�කු, ාකඩ, �ැා්ි්, ිුි උපකරණ වැි ෝ් ංද�ා කංැ 
ෝපාා රාා ිාා්ාක ිීා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ඝා අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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රෝාෝපාය 07 – නාගික ඝන අපරව� ්වං ්ර්�් ාි් ිු් කරන ංායික ඝන අපරව� 
එකුීා වැංැ්ීා ංා�ා ආයංික ව��ය් ්ථාපනය ිීා

I. ංාාික ඝන අපරවය ෝව් ිීා අිවා්ා ිීා.
II. ංාාික ඝන අපරවය අවං් බැ�ැර ිරාට ෝපර ඒවා අංාධනා ෝනාවන රවය බවට ප්ිීා 

අිවා්ා ිීා.
III. ංාාික ඝන අපරවය ෝංෞඛයාර්ිතව බැ�ැර ිීා ංද�ා ෝරෝ�� ුැා රාෝ�දා්  

්ථාිත ිීා.

රෝාෝපාය 08 – ඝණ අපරව� එකු ිීා ං� රවා�නය කා්ය්ෂා ිීා

I. ෝදාි් ෝදාර කංැ එකු ිීෝ� රාා ිාා්ාක ිීා.
II. ඝන අපරවය එකු කරන ින ං� එා ිනවැ එකු කරු ැබන ඝන අපරවය ව්ග (�ැා්ි්, 

ෝපා�කු, ීුු) ිිබදව කාැංට�් ිෝව් ංද�ා ැබා ීා (පාා් පාැන ආාතනා ාි්).
III. ඝන අපරවය එකු කරු ැබන වා�නා පැිීෝ�ී “ීුව්” නාද ිීා.
IV. පාා් පාැන ආාතනවැට ෝකා�ෝපෝ්� අංගන ංද�ා අවශය උපකරණ ං� ප�ුක� ැබාීා.
V. ඝන අපරවය ව්ග ංද�ා එකු කරන වා�නෝ� ෝව් කා ෝකාට් තැීා.
VI. බර වා�න ැගා ිා ෝනා�ැි ්ථානවැ අ් කර්ත ාි් ඝන අපරවය එකු ිීා.

රෝාෝපාය 09 – ංීපාර්ෂක ි් ිරු් ්ථාපනය ිීා 

I. �ජීා ිාාවිාට ං� රිාීකරණා ිාාවිාට �ාිතා කා ෝනා�ැි ී්ණා ෝනාවන 
අිා ං� අෝනු් කංැ ි� ිරීා ංද�ා ෝාාදාගැීා ුුු වන අතර ති පාා් 
ආාතනා් ාි් ංීපාර්ෂක ි� ිරුා් ්ථාපනා ිීා ුැයාා වශෝා් රෝාෝික 
ෝනාවන අතර පාා් පාැන ආාතන ීපා් එකු ී එා ිු ිීා රෝාෝික ෝ�.

රෝාෝපාය 10 – ිා�් ඝන අපරව� (E – Waste) කළානාකරණ ාධ�්ථානය් ිිුීා

I. ඉවතැන පිගණක, ාුුුවු, ූපවාිී, ජංගා ුරකථන වැි උපාංග නාගික ඝන අපරවය 
ංාග බැ�ැර ෝනාකා ුු අතරා එා අපරවය ෝව් ෝකාට එ්ැ් කර ඒවා ිැී ගැීා ංද�ා 
ාධයා පිංර අිකාිෝ� ිාාපිංි ගැු�කුව් ෝවත ැබාිා ුුා.

රෝාෝපාය 11 – පු ිපර් කිුව් ිිුීා

I. අදාැ ආාතනවැ ිැධාී ා්ඩැාි් ංා්ිත පු ිපර� කිුව් ිිුීා ාි් පු 
ිපර� කටුු ිු ිීා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ඝා අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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6.8.3.8. ්ය්ිං ඝන අපරව� ්�ාා ්ව්ිී්් ාධ�්ථාන

ිියා 6.11 : ේයෝිත ඝන අාරවය ේබදා ේව්ිීේ� මධය්ථාන

ූැාරය : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාි, 2020 

 2022-2031

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ඝා අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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6.8.4. ාළ අපරව� කළානාකරණ ංැංැ්ා 
(Swearage Management Plan)

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ුැ අපජැ කාානාකරණා ිිබඳ ංැකා බැීෝ�ී ව්තාානෝ� නගරා ආිත 
ඉතා ුු රෝ්ශා් ආවරණා වන අුි් අපජැ කාානාකරණා ංඳ�ා කාු ප්ධී් ං� 

ි�ාා�ි් ි ු් ෝකෝරන ාැාපව�න ප්ධිා් දැිා �ැක. ඊට අාතරව ු ික වශෝා් රාෝ්ීා 
ං�ා බැ රෝ්ශා ුැ ෝ්වාික �ාිතා්ි ුැ�ව දැිා �ැි ව්ෝ් ආවරණා ූ වැ වැිිි 
රාාි. ෝ�ෝාාගා ං�ප් පැිකඩ ද්තා්ට අුව රෝ්ශා ුැ වැිිි ව්ග ඔ්ෝ් වැිිි 
�ාිතා ිිබඳ ද්ත ප�ත පිි ද්වා ඇත.

ව්තාානා වන ිට රෝ්ශා ුැ 296,380 ක ජනග�නා් ිව්වන අතර ඊට ංාගාිව වාිජ 
�ාිතා්, ක්ාා්ත �ා අෝනු් ආාතන රෝ්ශා ුැ ිිී පවී. ෝ� ිාු �ාිතා් ුි් 
ිනකී ිටකරු ැබන ුු අපජැ පිාාව ආං්න වශෝා් ිනකට ීටර 72,000 පාණ වන බව 
ගණනා කර දැ්ිා �ැක. ව්තාානෝ�ී රාෝ්ීා ං�ාව ාි් ගි බුං් �ාිතෝා් ාා අපරවය 
ඉව් ිීෝ� කටුු ිු කරි. 

වැිිි ව්ගය

ජැ ුිත, 
වැිිි වැාට 
ං්බ්ධ

ජැ ුිත, 
අපජැ නාැ 
පේධියාට 
ං්බ්ධ

ජැ ුිත 
ෝනාවන වළ 
වැිිි

ංෘු වළ 
වැිිි

ෝවන් වැිිිය් 
භාිතා 
ෝනාාරන

පු් ංංායාව 61,310 2,588 947 1,028 14 39

% 93.0 3.9 1.4 1.6 0.0 0.1

ූැාරය : ානේ�ඛන ැා ංංඛයාේ�ඛන ේදාා්තේ�්ුව, 2012 

වුව 6.13 : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය ුැ ාු� අුව වැිිි භාිතය වැිිි ව්ග අුව

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021

ූපය 6.39 : ේයෝිත ේකා�ේාෝ්් කංැ කළමනාකරණ මධය්ථානය06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ඝා අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම

මළ අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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2031 වනිට ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ුැ ුෝරෝකථනා කා ුු ජනග�නා ආං්න වශෝා් ැ්ෂ 6 ් 
පාණ රාාණා ්ද, තා්ෂික නගර වයාපෘිා �ර�ා 150,000 ් ඉ්ා ූ ජනග�නා්ද 
ුෝරෝකථනා කර ඇත. ෝාෝැං ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ුු ජනග�නා ආං්න වශෝා් ැ්ෂ 6 ් 
පාණ රාාණා වන අතර ු්ගැාුෝග් ිනකී ිපදෝවන ුු අපජැ පිාාව ීටර 157 ක පාණ 
ංාාානය අගා් වන බව උපක�පනාට ෝගන ගණනා ිීෝ�ී රෝ්ශා ුැ 2031 ව්ෂෝ�ී ිනකට 
ීටර 185,015 ් ූ අපජැ රාාණා් ිපදවන බව ගණනා කර ඇත. ෝ� අුව රාව් අපජැ 
කාානාකරණා් අවශය ෝ�. 

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ං�ු්ණෝා් ආවරණා වන පිි අපජැ ප්ධිා් ි්ාාණා ිීාට ෝාෝජනා 
කර ඇත. ඒ අුව ෝට�ප� බ්� ක්ාා්ත කැාපා ුා ිිටා ිෝබන අ්කර 4 ට ආං්න ූිා් 
ෝාා වයාපෘිා ිාා්ාක ිීා ංඳ�ා �ුනා ෝගන ඇත. ජන ංංඛයාව ඉතාා් ප�ැ අගා් 
ග්නා ෝාා ඉඩා අනාගත ාැ අපරවා අවශයතාවා ංැැි�ැට ගිි් අතයාවශෝා්ා ි ාා්ාක 
කැ ුු වයාපෘිා් බව ෝාා ංැැැ්ා ාි් �ුනාෝගන ඇත.

එා රෝ්ශා ුැා අපජැ ිිප�ු ාධය්ථානා් ද ෝාෝජනා කර ඇත. ෝ� අුව ෝාා අපජැ 
කාානාකරණ වයාපෘිා ඇුුව ජාික ාැාපවා�න වයාපෘිා් ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� වැි ඝන්ව 
කැාපවැ ිාා්ාක ිීාට අතයාවශය බව් ඒ ංද�ා ඊට අදාැ ෝ්ීා ආාතන අවශය ිාාාා්ග 
ගත ුු බව් ෝාිී ංඳ�් කා �ැක. 

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2021

ූපය 6.40 : ේයෝිත අාාැ ිිාැු මධය්ථානය ංඳැා ැුනාග�  ාේ්ශය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

මළ අාරවය 
කළමාාකරණ ංැලැ්්
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6.8.5. ්්වා කළානාකරණ ංැංැ්ා (Services Management Plan) 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ාටෝ් රෝ්ශෝ� වයා�ත ි ා ු ු ෝංෞඛය ෝ්වා ප�ුක�, 
අධයාපන ෝ්වා ප�ුක� ං�බ්ධෝා් ිෝ්ෂෝා් අවධානා ෝාාු කරි් ංක් කරන ැද උපාා 
ාා්ික ංැැැ්ා් ෝැං ෝ්වා කාානාකරණ ංැැැ්ා �ු්වා ිා �ැක. 

6.8.5.1. ්ංෞඛ� ්්වා ප�ුක් 

ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ෝදං අවධානා ෝාාු ිීෝ�ී ඒ ආිතව ුික ෝරෝ��, රාෝ්ීා 
ෝරෝ��, ආු්ෝ�ද ෝරෝ��, ෝපෞ්ගික ෝරෝ��, ෝංෞඛය �වදය ිැධාී කා්ාාැ �ා අෝනු් ංාාන 
ාධය්ථාන රෝ්ශා ුරා වයා�ත ී ඇි ආකාරා් දැිා �ැක. ිිාා 6. 12 ට අුව එා ෝංෞඛය 
ෝ්වා ප�ුක� වැ වයා�ිා �ුනා ගත �ැක. ෝාිී එා ප�ුක� වැ වයා�ිා ංැකා බැීෝ�ී 
ුික ෝරෝ��, රාෝ්ීා ෝරෝ�� �ා ෝපෞ්ගික ෝරෝ�� ංඳ�ා ිෝැෝීටර 3 ක වපංිා් ෝකෝරි 
අවධානා ෝාාු කර ඇි අතර ංාාන පව්වන ්ථාන ීට් 500 ක වපංිා් ෝකෝරි අවධානා 
ෝාාු කර ඇත.

ෝැෝක ෝංෞඛය ංංිධානාට (WHO) අුව ඉිිප් කර ඇි ං�ාතා්ට අුව ු්ගැා් 1000 ක ට 
ිිා ුු ඇඳ් රාාණා 5 ි. ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව්ා් ජනග�නා ෝදං අවධානා ෝාාු 
ිීෝ�ී පැ�ැිි වුෝ� ැ්ෂ 3ක ට (2019 ව්ෂෝ� ං�ප් පැිකඩ ද්ත අුව ) ආං්න 
ෝ්වාිකා් ිිං් ිව් වන බවි. 2010 ව්ෂෝ� ඉිිප් කරන ැද “Hospital & Bed Strength 
in Sri Lanka by District” ාන වා්තාවට අුව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව පවින ඇඳ් රාාණා 
477 ි. 2010 ිට ව්තාානා ද්වා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� ෝරෝ�� ආිත ෝංෞඛය ප�ුක� වැ 
රංාරණා් ිු ී නැි බව �ුනා ගත �ැි අතර ව්ාන ුැ එා රෝ්ශා ආිතව පවින ඇඳ් 
රාාණා 500් බව උපක�පනා කා �ැක. ඒ අුව ව්තාානෝ� ැ්ෂ 3ක ට ආං්න ජනග�නාට 
පැවිා ුු ඇඳ් රාාණා 1500 ් ිා ුුා. එන� ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව රාාණව් ඇඳ් 
රාාණා් ද්නට ෝනාැැෝබන බව �ුනා ගත �ැිා.

ෝ�ෝාාගා නව ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) �ර�ා ිුකරන ැද ුෝරෝකතනා්ට අුව 
ෝ�ෝාාගා ංා්ථ රෝ්ශෝ� ෝ්වාික ජනග�නා ැ්ෂ 6ක ට ආං්න අගා් ෝ�. ඒ අුව රෝ්ශා 
ආිතව ිිා ුු ඇඳ් රාාණා ඇඳ් 3000 ් පාණ ෝ�. ඊට අදාැව ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව 
වයා�තව පවින ුික ෝරෝ�� �ා රාෝ්ීා ෝරෝ�� ඇුු අෝනු් ෝංෞඛය ප�ුක� වැ වැි ිුු 
ිීා් අවශය ෝ�. තවද නව ෝරෝ�� ප�ුක� ංඳ�ා අව්ථාව ැබා ිා ුුා. 

ෝාිී ිෝ්ෂෝා්ා ෝ�ෝාාගා ුික ෝරෝ�ැ, වෑතර රාෝ්ීා ෝරෝ�ැ ආිත ප�ුක� වැි ිුු 
ිීාට අවධානා ෝාාු කා ුුා. 

එෝා්ා ෝ�ෝාාගා ූික ෝරෝ�ැ ජාික ෝරෝ�ැ් ෝැං ංංව්ධනා ිීා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා 
ආිතව පවින අවශයතාව් ෝැං �ුනාෝගන ඇත. ඒ ංඳ�ා අවශයා පුිා ෝ�ෝාාගා නගර 
ංංව්ධන වයාපෘිා ාටෝ් රාජය �ා ෝපෞ්ගික අංශෝ� ං�ෝාෝිතාව ාත ංංව්ධනා කැ ුු 
බවට ංැැු� කර ඇත.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ේ්වා කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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ිියා 6.12 : ේංෞඛය ේ්වා ාැුක� වැ වයා්ිය - ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා ාේ්ශය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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6.8.5.2. අධ�ාපන ්්වා ප�ුක් 

ෝාා්ාාශෝ� පවින පාං් ව්ිාරණය ංංායාව

1.මධය මැා ිදයාැ(1AB) 01

2.මැා ිදයාැ (IC) 06

3.කිු ිදයාැ (TYPE2) 22

4.ාාථික ිදයාැ (TYPE3) 08

5.ිේ්ෂ අධයාාන ඒකක 13

ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ුැ පවින අධයාපික ආාතන රාාණා ප�ත පිි ෝප්වා ිා �ැක. 
එෝා්ා පාං�වැ ංා්ථ ිු් රාාණා 30000 ් පාණ වන අතර ුුවු් රාාණා 1500් 
පාණ ෝ�.

අධයාපන ්ෝ්රෝ� ං�ාත ුු ිෂය අුපාතා 1:21 ් (ුැාා: අධයාපන ෝදපා්තෝ�්ුව) බව 
ංඳ�් කර ඇි අතර ෝ�ෝාාගා රෝ්ශා ආිතව පවින ුු ිු අුපාතා 1: 21 ් පාණ ෝ�. 
එෝා්ා පාං� වැ වයා�ිා ිෝ්ෂෝා්ා රාථික �ා ්ිික පාං�වැ වයා�ිා ිිබඳ ංැකා 
බැීෝ�ී ිෝැෝීටර 3ක වපංිා් ආවරණා වන පිි පාං� වයා�ත ී ඇි ආකාරා් දැිා �ැි 
අතර, එි වයා�ිා ංා්ථ රෝ්ශා ආවරණා කරන ආකාරා් දැිා �ැිා.

ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� 2016 ව්ෂාට අුව ිින ංා්ථ ජනග�නා ැ්ෂ 3ක ට ආං්න අගා් 
ග්නා අතර ඉ් පාං� අධයාපනෝාි ිාැෝැන රාාණා 10% ් පාණ රිශතා් ෝ�. ෝ�ෝාාගා 
නව ංංව්ධන ංැැැ්ා �ර�ා ිු කරන ැද ුෝරෝකතනා්ට අුව රෝ්ශෝ� ංා්ථ ජනග�නා 
ැ්ෂ 6ක ට ආං්න අගා් ගී. තවද තා්ෂණ නගර ංංව්ධන වයාපෘිා �ර�ා රෝ්ශා ුැ 
අධයාපන ්ෝ්රෝ� ිාැෝැන ිිං �ා ඒ ංඳ�ා රෝ්ශාට පැිෝණන ිු් ිිං ඉ�ා අගා් 
ගැීාට වැි ඉඩකඩ් ඇත. ඒ අුව අනාගතෝ�ී 2031 ව්ෂෝ� ංා්ථ ජනග�නෝා් 20% ක 
රිශතා් අධයාපනෝාි ිරතෝ�ාැි උපක�පනා කාෝ�ා් 140,000 ක ිෂය ිිං් ෝකෝරි 
අවධානා ෝාාු කා ුු ෝ�.

ූැාරය : ං�ා� ාැිකඩ වා්තාව, 2016 ව්ෂය, ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� කා්යාැය

වුව 6.14 : ේැෝමාගම ේකා්ාාශේ� ාවින ාාං� ව්ීකරණය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ේ්වා කළමාාකරණ ංැලැ්ම
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ිියා 6.13 : ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශය ුළ අධයාාන ේ්වා ාැුක�වැ  වයා්ිය

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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ඒ අුව ව්තාානෝ�ී පවින පාංැ� ංංඛයාව �ා ඒවාෝ� පවින ප�ුන� �ා ංංඳා බැීෝ�ී 2031 
ව්ෂා වනිට අධයාපන ෝ්වාව්ි වැිිුු කාුු ෝාෝජනාව් ප�ත පිි දැ්ිා �ැිා.

• රෝ්ශා ආිතව වයා�තව පවින පාං� වැ ප�ුක� වැි ිුු ිීාට ුික අවධානා 
ෝාාු කා ුුා. ිෝ්ෂෝා්ා රාථික �ා ්ිික පාං� ෝකෝරි ිෝ්ෂ අවධානා ෝාාු 
කා ුුා.

 
• දැනට පවින ෝගාඩනැිි රිංං්කරණා ිීා, රථගා� ඇි ිීා, ිාු පාං�වැට 

පැිෝණන ු්ගැි් ංඳ�ා අවශය පික ාංාාව් ෝා්ා �ුනාග්නා ැද ික�ප ාා්ග 
වැිිුු ිීා ුි් අවශය ප�ුක� ංැංා ීා.

• තවද ිාුා ව්ගෝ� රජෝ� ං� ෝපෞ්ගික පාං� ඇුු අධයාපන ආාතන ෝපාු වා�න 
නැවු� ්ථාන ැබා ීා ං�බ්ධෝා් අවධානා ෝාාු කැුු අතර ඒ එ් එ් ආාතන 
ඒ ංඳ�ා කටුු ිීා අිවා්ාා ෝ�. ිෝ්ෂා්ා ාි්ද රාජප්ෂ ජාික පාංැැ, වෑතර 
ා�ා ිදයාැා, ෝ�ෝාාගා ා�ා ිදයාැා, ජනාිපි ා�ා ිදයාැා, ීෝගාඩ ා�ා ිදයාැා 
ආිතව ෝපාු රථගා� ිාා්ාක ිීාට අවධානා ෝාාු කැ ුුා.

6.9. වයාපෘි ියා්ාා ිීෝ් උපාය ාා්ිා ංැැැ්ා 
(Project Implementation Strategic Plan)

6.9.1. �ැි්ීා 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ාටෝ් වයාපෘි ිාා්ාක ිීෝ� ංැැැ්ා (Project 
Implementation Strategic Plan) ිිබඳ අවධානා ෝාාු කරන අතර ිෝ්ෂෝා්ා එා ංංව්ධන 
ංැැැ්ා ුැ රෝාෝිකව ිාා්ාක ිීා ංඳ�ා �ුනාග්නා ැද වයාපෘි ංැැු�ාා දැ්ාකට 
අුව ිාාවට නැංීා අරුු කර ඇත. ෝාිී එා වයාපෘි ිාා්ාක ිීෝ� අවශයතාවා �ා 
වැදග්කා ාත කා්ඩ 03 ් ාටෝ් ඒවා ි්තර ිීා ිු කර ඇත. එන�,

1. රධාන වයාපෘි (First Priority Project)
2. අුශාංික වයාපෘි (Second Priority Project)
3. ෝවන් වයාපෘි (Third Priority Project)

එා වයාපෘි ප�ත පිි �ැි්ීාට ුුවන.

1. රධාන ව�ාපෘි (First Priority Project)

ෝාෝැං �ුනාග්නා ැද රධාන වයාපෘි ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැු� ංංක�පා අුව �ුනා 
ග්නා ැද රධාන උපාා ාා්ික අංශ �ා ූ ්ථාන පදන� කරෝගන අවධානාට ගැීා ිු කර ඇි 
අතර එා එ් එ් වයාපෘි ාටෝ් අු වයාපෘි රාිා් ඒකරාී ීා දැිා �ැක. 

1. ාාෝ�නව්ත අධයාපන �ා නෝවෝ්පාදන කැාපා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
2. ෝාෝිත ක්ාා්ත �ා නෝවෝ්පාදන කැාපා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
3. ෝ�ෝාාගා නව නගර ංංව්ධන වයාපෘිා 
4. ක�ුුව නව නගර ංංව්ධන වයාපෘිා 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

අාරවුැ ාැුක� ංංව්ධනය 
ිීේ� උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ේ්වා කළමාාකරණ ංැලැ්ම

වයාාෘි ියා�මක ිීේ� 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ැැි්ීම
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5. ෝගාඩගා නව නගර ංංව්ධන වයාපෘිා 
6. බරාව ෝත්ි� ංංව්ධන වයාපෘිා 

2. අුශාංික ව�ාපෘි (Second Priority Project)

a. ාා්�නව්ං අධ�ාපන �ා න්ව්්පාාන කංාපය ංංව්ධනය ිී්් ව�ාපෘිය

ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි

I. බටිර අුු ාා්ගා (Western By-Pass) ාංීු 4ි් ු්තව ංංව්ධනා  
ිීෝ� වයාපෘිා 

II. උුවන ප්ංැ �්ිා ාා්ගා ාංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
III. ිිපන තැගැ ාා්ගා ාංීු 2ි් ුුව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
IV. දා�ෝ� ිිපන ාා්ගා ාංීු 2ි් ුුව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
V. ීෝගාඩ �ර�ා ිෝවන දා�ෝ� ාා්ගා ාංීු 2ි් ුුව ංංව්ධනා  

ිීෝ� වයාපෘිා 
VI. ෝ�ෝාාගා ිාගා ාා්ගා (ව�ගා �්ිෝ� ිට ජ�ුග�ු�ැ �්ිා ද්වා)  

ාංීු 2ි් ුුව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
VII. ග්ක්ද ාා්ගා ෝ�ව් ක�ුුව ාා්ගා ාංීු 2ි් ුුව ංංව්ධනා  

ිීෝ� වයාපෘිා 
VIII. ාාෝ�නව්ත ිට ි�ැෑව ද්වා ෝාෝිත නව ාා්ගා ාංීු 2ි් ුුව 

ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 

ෝවන් වයාපෘි

I. ෝපාු බුා�� වා�න නැවු� අංගනා 
II. ෝාෝිත ාාෝ�නව්ත වාිජ �ා ෝ්වා ප�ුක� ාධය්ථානා 
III. ීෝගාඩ රවා�න ාධය්ථානා �ා ෝතාග ුවාාු ාධය්ථානා ංංව්ධනා ිීෝ� 

වයාපෘිා ෝාෝිත ාාෝ�නව්ත ජැ ංැපු� ාධය්ථානා 
IV. ෝාෝිත ාාෝ�නව්ත රාථික ිුි උපෝපාා ඉිිීෝ� වයාපෘිා 

b. ්ය්ිං ක්ාා්ං කංාපය ංංව්ධනය ිී්් ව�ාපෘිය 

I. නැු්ෝ�න බ් නැවු� ්ථානෝ� ිට වැිි�ැෑව පාංැ� �්ිා ද්වා ිෝවන 
නාවැු�ැ ාා්ගා �ා ෝ�නගැ ාාවත ාංීු 2 ් ංිතව ංංව්ධනා ිීෝ� 
වයාපෘිා 

II. පනාෝගාඩ ඇු�ගා ාා්ගා ාංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
III. බටවැ ාා්ගා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා  

c. ්�්ාාගා නව නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය යට්් �ුනා ගැ්නන අුශාංික ව�ාපෘි 

I. පවින ාඩවැ ුුර ාා්ගා, ෝ�ෝාාගා ු�ිා නැවුා �ා ෝ�ෝාාගා පැරි 
නගරා ංඳ�ා වන නව ෝ්වා ාා්ගා් (Service Road) ෝැං ංංව්ධනා ිීෝ� 
වයාපෘිා 

II. ෝ�ෝාාගා ු�ිා ්ථානා �ා ෝ�ෝාාගා පැරි නගරා අතර පවින ං�බ්ධතාව 
ීර ිීා ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා ු�ිා නැවුා �ා ඒකාබ්ධ බ් නැවු� ්ථානා් 
(Bus Bay) ූ ද්ශන ංැැැ්ා් ංිතව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

වයාාෘි ියා�මක ිීේ� 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ැැි්ීම
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III. ෝ�ෝාාගා ූික ෝරෝ�ැ ාා කරි් �ිෝැව� ාා්ගා ද්වා ිෝවන ෝරෝ�ැ ාා්ගා 
ාංීු 2ි් ුුව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 

IV. ෝකා�ටාව ිට ිිපන �්ිා ද්වා ිෝවන ගැිැ ාා්ගා ාංීු 2 ි් ුුව 
ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 

V. ෝ�ෝාාගා නව නගර ාධය ුැ ෝපාු �ිත උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
VI. ෝ�ෝාාගා නව නගරා ංඳ�ා බු ා�� වා�න නැවු� අංගනා් ඉි ිීෝ� 

වයාපෘිා 
VII. ෝාෝිත නව බටිර අුු ාා්ගා ාංීු 4ි් ුුව ංංව්ධනා ිීෝ� 

වයාපෘිා 
VIII. �ිෝැව� ාා්ගා ාංීු 4 ි් ුුව �ා ිිු්ට පි් ගා් ිීාට ප�ු වන 

ප�ුක� ංිතව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
IX. අුුිිා ාා්ගා �ා ක�ුුව ාා්ගා ාා කරි් ිෝවන ෝ�ෝාාගා ිාගා 

ාා්ගා ාංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
X.  ෝ�ෝාාගා නව නගරා ආිත අි ුෝඛෝපෝ�ෝී වාිජ ාධය්ථානා ංංව්ධනා 

ිීෝ� වයාපෘිා 
XI. �ිෝැව� ාා්ගාට ුුණැා දැනට ිාා්ාක වන වාිජ ිාාකාරක� නැවත 

පිංි කරීා ංඳ�ා වන වයාපෘිා 
XII. කා්ාාැ �ා ෝ්වා ප�ුක� ංඳ�ා ෝාෝිත ෝගාඩනැි�ැ ඉිිීෝ� වයාපෘිා 
XIII. ෝ�ෝාාගා ුික ෝරෝ�ැ ුික කර ග් ෝපාු වා�න නැවු� ්ථානා ඉිිීෝ� 

වයාපෘිා 

d. ක�ුුව නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

I. ක�ුුව ාා්ගා ාංීු 2ි් ුුව �ා ිිු්ට පි් ගා් ිීාට ප�ුවන 
ප�ුක� ංිතව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 

II. ෝකාා� ෝ�ාරණ ාා්ගා ාංීු 4ි් ුුව �ා ිිු්ට පි් ගා් ිීාට 
ප�ුවන ෝැං ප�ුක� ංිතව ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 

III. ක�ුුව නගරා ආවරණා කරි් ෝාෝිත ිටත වටරු� ාා්ගා ඉිිීා 
IV. ෝාෝිත නව ාා්ග ඉිිිා �ා පවින ාා්ග පා� ිීෝ� වයාපෘිා 
V. ෝාෝිත ුු පිාාණ බ් නැවු�පැ ංංව්ධනා �ා ෝාෝිත ිා �ාිත ංඳ�ා 

ෝාෝිත රිාාුි (Iconic) ෝගාඩනැි�ැ ඉිිිා 
VI. ා� ඇා ෝදපං ඇිින ාංීු ඉිිීෝ� වයාපෘිා
VII. ෝාෝිත කෘි අපනාන ෝබෝග ෝවාඳ ාධය්ථානා �ා ෝපාු ිෝනෝද කටුු 

ාධය්ථානා ි්ාාණා ිීෝ� වයාපෘිා 
VIII. ෝාෝිත ිවාං ංංව්ධන වයාපෘිා �ා වාිජ ංංී්ණා ඉිිිා
IX. ෝාෝිත කෘි අපනාන �ා ංාගාී ක්ාා්ත ඉි ිීෝ� වයාපෘිා 
X. ෝාෝිත නාගික කෘි ෝබෝග වගා වයාපෘි ිාා්ාක ිීා

e. ්ගාඩගා නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

I. ා�ා පිාාණ ධානය අෝැි ෝවාඳෝපාැ ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
II. ෝගාඩනැිි රවය ංඳ�ා ෝතාග ාධය්ථානා ි්ාාණා ිීෝ� වයාපෘිා 
III. ාධය අදාා� ැාී ිවාං ංංව්ධන වයාපෘිා 
IV. A4 - �ිෝැව� ාා්ගා ං� B240 - ාැ�ෝ�-අුුිිා - පාු්ක ාා්ගා 

ං�බ්ධ කරන අුු ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි 
V. ෝගාඩගා ු�ිා ්ථානා ං�බ්ධ ිීා ංඳ�ා අුු ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘිා
VI. රධාන ෝපාු රවා�න රා ං�බ්ධ කරි් �ුනාෝගන ඇි රෝ�ශ ාා්ග පා� 

ිීෝ� වයාපෘිා

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

වයාාෘි ියා�මක ිීේ� 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ැැි්ීම
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VII. නගර ාධයෝ� ි්ාාණා ිීාට ෝාෝිත �ිත උදයාන ංංව්ධන වයාපෘිා �ා ඒ 
ආිත ූ ද්ශන (Landscaping) වයාපෘිා 

VIII.  ෝාෝිත නීන ප�ුක�වි් ංිි වාිජ ාධය්ථානා ංංව්ධනා ිීෝ� 
වයාපෘිා 

IX. ෝාෝිත ිා �ාිත ංඳ�ා ෝාෝිත ෝවාඳ �ා ෝ්වා ාධය්ථානා ංංව්ධනා ිීෝ� 
වයාපෘිා (ූික වශෝා්, ආ�ාර ාධය්ථාන, ආ�ාර නගරා, ුඩා ිනාා��, 
ංා�ු ංවාි වැි ිා ංංව්ධන �ාිතා් ංඳ�ා ාධය්ථානා් )

X.  ෝපාු වා�න නැවු� ්ථානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
XI. බ් රථ නැවු� ්ථානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 

f. �රාව ්ං්ි් ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

I. කැාි ගඟ ෝදපං ර්ිතා ෝ්ීා උදයානා් ෝැං ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
II. කැැි ගඟ ාී රවා�න වයාපෘිාට ංාගාිව ෝතාුපැ ඉිිීා �ා කඩා්ිා 

ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
III. ු්වැි ඔා ෝදපං ර්ිතා ෝ්ීා �ිත ර්ිත ෝැං ංංව්ධනා ිීා 
IV. බරාව ෝත්ි� ංංව්ධනා ිීා (�ජව ප්ධි �ිත උාන)
V. ෝැෝෝැව� ාා්ගා ාංීු 4 ි් ුුව ංංව්ධනා ිීා 
VI. ෝැෝෝැව� ාා්ගෝ� ු්වැි ඔා �ර�ා ඉිකර ඇි පාැා රිාාුී ඉිිීා් 

ෝැං නැවත ි්ාාණා ිීෝ� වයාපෘිා 

g. ්�්ාාගා ්්ීය උා�ාන ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

I. ා්ෝ්ෝගාඩ වැව, ුඩා වැව �ා ඔුප�ටාව වැව ආිත ර්ිත රෝ්ශ  
ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 

II. කු ගඟ අු ඔා ෝ්ීා උදයාන ෝැං ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා

h. ්�්ාාගා ්පාු උා�ාන ංංව්ධන ව�ාපෘි (වුව 6.7 �ා වුව 6.9ට අුව)

I. ෝාෝිත EMP08 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
II. ෝාෝිත PMP 35 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
III. ෝාෝිත PLP 17 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
IV. ෝාෝිත PMP 01 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
V. ෝාෝිත PLP 14 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
VI. ෝාෝිත PMP 06 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
VII. ෝාෝිත PLP 16 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
VIII. ෝාෝිත PMP 32 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
IX. ෝාෝිත PLP 28 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
X. ෝාෝිත PMP 42 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
XI. ෝාෝිත PLP 34 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
XII. ෝාෝිත PLP 80 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
XIII. ෝාෝිත ECP 01 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
XIV. ෝාෝිත ELP 01 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
XV. ෝාෝිත PMP 11 උදයානා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා

ංැ.ු: ෝාෝිත ෝපාු උදයාන ංැැැ්ා (PORS) පිීැනා ිීා අවශය ෝ�. 

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

වයාාෘි ියා�මක ිීේ� 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ැැි්ීම
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4. ්වන් ව�ාපෘි (Third Priority Project)

I. ජ�ුග�ු�ැ �්ිෝ� ිට තැගැ �්ිා ද්වා ිෝවන ෝකා�ටාව තැගැ ාා්ගා 
II. පාු්ක ීෝගාඩ ාා්ගා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
III. ෝකා�ටාව �ා ෝපා�ග්ඕිට නගරා ාාෝකෝරන ෝපා�ග්ඕිට ාා්ගා 
IV. ෝකෝ�ෝ� ෝබෝෝ� ාා්ගා (අුුිිා ාා්ගා )
V. ා්ෝ්ෝගාඩ �්ිෝ� ිට ිාගා �්ිා ද්වා ිෝවන ෝකා�ටාව තැගැ ාා්ගා 
VI. ෝරෝ�ැ පාර ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා
VII. �ිෝැව� ාා්ගා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
VIII. ෝකාා� ෝ�ාරණ ාා්ගා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
IX. ප්ංැ �්ිා කුග� ෝදිා ාා්ගා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
X. ෝදාැෝ�න ුණාෝ� ව්ත ාා්ගා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
XI. ුනාෝ�ව්ත ාා්ගා ංංව්ධනා ිීෝ� වයාපෘිා 
XII. උුවන ප්ංැ ාා්ගා ංංව්ධනා ිීා

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

වයාාෘි ියා�මක ිීේ� 
උාාය මා්ික ංැැැ්ම

ැැි්ීම
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වයාපෘිය �ුනාගැීා

වයාපෘි 
ාාතෘාාව 

මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික නගර ංංව්ධන වයාාෘිය

වයාපෘිය මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ීය නගර ංංව්ධන වයාාෘිය අියර 01

වයාපෘි 
ෝයෝජනාව 

මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික නගර ංංව්ධන වයාාෘිය ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැැ්ම 2022–2031 යටේ� ියා�මක ිිමට ංැැු� කර 
ඇි ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැාේ්ශේ� ආ්ිකය නගා ිුීේ� ියාවිේ� ාධාන ආ්ික ංංව්ධන වයාාෘිය් ේැං ේා්වා ිය 
ැැිය. ී ැංකාේ� දැුම ේ්්ර කරග� ආයතන ්ථාිත ිීම ංදැා අවශය ුික යිතැ ාැුක� ේැං ංැැේකන ූිය, ාැය, ිුිය, 
ං්ිේ�දන ැා ේතාරුු තාෂණය ං�බ්ද ාැුක� ංැාීම ේකේරි ේමම වයාාෘිය අියර 1 යටේ� ංංව්ධනය ිීමට අවධානය ේයාු 
කර ඇත.

ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නේවෝ�ාාදන ැා දැු� ේ්්ීය මධය්ථාන ්ථාිත ිීම ංදැා ේ්වා ීරය් ි්මාණය ිීේ� 
අරුණ යථා්තය් බවට ා�ිීේ� ාධානම වයාාෘිය ේැං මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික නගර ංංව්ධන වයාාෘිය ැු්වා ිය ැැිය. 
ේමම වයාාෘිය යටේ� ැුනා ග්නා ැද ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කරග� නේවෝ�ාාදන අනාගතේ�ී ී ැංකාව ුැ ිිීම උේදංා 
අවශය දැුම ේ්්ර කරග� ආයතන ංැැු� ාේ්ශයට අක්ශනය කර ගැීම ේමිී අවධානයට ේයාු කර ඇත. ඒ අුව බුමැ� වාැන 
නැවු� අංගන, ාැ ංැාු� වයාාෘි ියා�මක ිීම, ිුි අවශයතා ං�ාාදනය ිීම, අාාැය කළමනාකරණය, ඝන අාරවය 
කළමනාකරණය ැා මා්ග ඇුු අේනු� ගමනා ගමන ාැුක� ංැාීම ං�බ්ධ ේාාු ියාමතා ැග� ාැුක� ංැැැ්ම් ීිාකාරව 
ාකාශයට ා� ිීම ේමි ූික අියර යටේ� ියා�මක ිීමට ංැැු� කර ඇත. 

එම බැා�මක කරන ැද යිතැ ාැුක� ංැැැ්ම යටේ� දැු� ේ්්ික නගර ංංව්ධන වයාාෘිය ියා�මක ිීම ංඳැා ැුනා ග්න 
ැද ඉඩ� ැා ාවින ඉඩ� ංැැු�ගත වයාාෘියට අුගත වන ේැං ාිැරණයට මා ේා්ීම් ැබාීම තවුරට� අරුු කර ඇත. 

ේංෞභාගයේ� දැ්ම ව�ම් රාාය ාිා�ිය යටේ� නේවෝ�ාාදනය ැා දැුම ේ්්ර කරග� වයාාෘි ං�බ්දේය් ූික අවධානය් 
ේයාු කර ිේබු දැිය ැැිය. තා්ෂණය මත ාදන� වන ංමාාය් අරුණ යටේ� දැු� ේ්්ීය ශතව්ෂේ� කෘික්මය, ක්මා්ත 
්ේ්ෛය ැා ේ්වා අංශය අනාගතේ�ී තා්ෂණය මත යැේාන ආ්ික අංශ බවට ා�ිීම අරුු කර ඇත. 21 වන ියවංේ� නැී එන 
තා්ෂණය් ංඳැා උාාය මා්ිකව ආේයෝානය ිීමට�, අධයාාන රමයට එක ිීමට�, ආ්ිකය ංමග ුු ිීමට� ියවර ගැීම 
ේකේරි අවධානය ේයාු කර ඇත. ඒ අුව ානතාවේ� ීවන ත�වය ඉැැ දැීම ංඳැා ිශාැ ංමාා ංංව්ධනය් ිුේකාට තා්ෂික 
නවයකරණ ංං්කෘිය් ේගාඩනැීම ිු කැ ුු බව ැුනා ේගන ඇත.

වයාපෘිෝ� ිිීා

ිිීා පළාත බ්නාිර ි්ි්ාය ේකාළඹ 

රාෝේීය ීාාව ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� 
ේකා්ාාශය 

පිපාැන ඒාාය ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභාව 

ිාාව් උුර නැෝගනිර දුණ බටිර

රෝ�ශය ිිාන තැගැ මා්ගය, දා�ේ් මා්ගය, ේකා්ටාව තැගැ මා්ගය 

ිිීා 
ද්වන 
ිියා

6.9.2. ර්ා්පායාා්ග ව�ාපෘි
a. ාා්�නව්ං ාැු් ්්්ික නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය

වුව 6.15 : මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික නගර ංංව්ධන වයාාෘි වා්තාව
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ුි 
පි�රණ 
ංැැැ්ා

වයාපෘිය ංාධාරිාරණය ිීා

වයාපෘි 
්වභාවය

නව ✓ ිුු කළ ුු ි්ීරණය කළ
ුු ිවාං

ුිය ංංව්ධනය
ිීම ාමණ්

වයාපෘි 
රෝ�ද

ංංර්ෂණය වාිා ූ ද්ශන උුමය් ිවාං ාි්ථාාන ේවන� 

✓ ✓ ✓ ✓ මා්ග 
ංංව්ධනය්

වයාපෘිෝ� ඉැ්ා ආ්ික ✓ ංමාීය ✓

වයාපෘි 
ඉැ්ා 

1. ාාතය්තර නව ිාැු� ේ්්ර්ථානය්  
අ්ත්ාාැය ආිතව ිි ූ උාාංග, කෘීම ු්ිය, ේරාේබෝ තා්ෂණය ්ැු් ක�ිුට් නැේනෝතා්ෂණය ැා ිමාණ ු්ිය  
වැි නීන තා්ෂණ භාිතය උාිම තැයට ේගන ඒම.

2. ිිට�කරණය ූ ැංකාව්  
ේතාරුු තා්ෂික මධය්ථාන ැා BPO මධය්ථාන ්ථාිත ිීම.

3. ානතා ේ්්ීය ිිට� ආ්ුරමය්  
මෘුකාංග ඉංිේ්ුව්ේ� ංංඛයාව ව්ධනය ිීම, මෘුකාංග ි්ාාදනය ංඳැා අව්ථාව ංකංා ීම ආ ඒ ආිත  
ුුු මධය්ථාන ිි ිීම.

4. ේතාරුු තා්ෂණ වයවංායක�වය් 
රාාය ාිා�ි යටේ� ේමම වයාාෘිය ියා�මක ිීමට ූික ාදනම ංක් කර ී ඇත.

5. ැියා අව්ථා 150,000 ් ි්මාණය ිීම.
6. ආං්න වශේය් 100 වැි නව වයාාාර ැා 2030 වන ිට බු ාාික වයාාාර 20් ආක්ෂණය කර ගැීම
7. ුු ැා මධයාිමාණ වයවංායකි්ේ� නේවෝ�ාාදන ාව්ධනය ිීම.
8. 2030 වන ිට ේැාව ිිග� උං් ිදයාඥි් 1000් ිි ිීම.

වයාපෘිෝ� 
පදනා 

ව්තමානේ� ේැෝමාගම ංැැු� ාේ්ශේ� ාධාන ආ්ික ේාරගම්කුවා වශේය් ේයෝිත මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ීය නගර ංංව්ධන 
වයාාෘිය ැුනාගත ැැිය. ී ැංකාේ� දළ ේ්ීය ි්ාාිතය ිිබඳ ංැකා බැීේ�ී ක්මා්ත ැරැා දළ ේ්ීය ි්ාාිතයට වන දායක�වය 
28% වැි ාැැ අගය් ේ�. එේම්ම අි තා්ෂණය ැා ංමගාී අානයන ංඳැා ී ැංකාව ද්වන දායක�වය 1% ් ාමණ වන අතර 
ආියාික රටව� අතර ී ැංකාව ාැළ ්ථානයක ිින බව ැුනගත ැැිය. (ුැාර: the panel of the united nations commission on 
sceinece & technology for development 28-30 Nov. 2017) 

එේම්ම ිදයාව ැා තා්ෂණය ංමගාී ක්මා්ත ං�බ්ධව ග� ිට ී ැංකාේ� වා්ික අානයන අදායම ුිය� ිියන 382.64 ාමණ ේ�. 
ාිඝනක ැා තා්ෂණය ිුු අවියක, ඊට අදාැ ි්ාාදන ං�බ්ධේය් ාවින ඉ�ුම අුව ැංකාේ� ව්තමානේ� එි ිරතවන ාමාණය 
ඉතාම� අු ම්ටමක ාුවන බව ිදයා තා්ෂණ ැා නේවෝ�ාාදන ං�බ්ිකරණ ආයතනය ේා්වා ී ඇත. ේ� අුව මාේ�නව�ත දැු� 
ේ්්ීය නගර ංංව්ධන වයාාෘිය ියා�මක ීම ාාික අවශයතාවය් ේැං ේා්වා ිය ැැක. 
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ාැාපය ිදයා ැා තා්ෂණ නගර ංංව්ධන කැාාය ාැාීාරණ අුුැභාවය ඔ� නැත

ිනයාං ංැැැ්ා

වයාපෘිෝ� ෝේපළ ිිබඳ ි්තරය

ඉාෝ් ව්තාාන අිිය නා. ං.අ. ✓ ේාෞ්ගික ✓ රාේ�

ඉාෝ් ව්තාාන ත්වය ේයෝිත තා්ෂණ නගර ිමාව ුැ අියර 
1 ංංව්ධන කටුු ංඳැා ැුනාග්නා 
ැද ඉඩම ේාෞ්ගික ඉඩ� වන අතර 
ේබාේැාමය් ඉඩ�වැ ව�ම් භාිතය 
රබ් ැා ේාා� වගාව් ේ�.

ාි්ථාානය ිිබඳ ි්තරය 

ඉාෝ් අිිය ිිබඳ 
ි්තරය 

-

ිි්ෝදෝු 
ංැැැ්ා

අංකය ිි්ේදෝුේ� නම ිනය ඉඩේ� ාමාණය

අ්: ූ. ා්.

4000

වයාපෘිය ියා්ාා ිීා

වයාපෘිය ියා්ාා 
ිීෝ් රාෝ�දය 

PPP ියා්ාා ාළ ුු 
ආයතනය 

මැා නගර ැා බ්නාිර 
ාළා� ංංව්ධන 
අමාතයාංශය 

අරුද් ංපයා ගැීෝ් 
රාෝ�දය

රාේ� අදාය�, ණය, 
ේ්ීය ැා ිේ්ශ 
ආේයෝාන 

ජැය අවශය ධාිතාව 161,886 m3 /d ිුිය අවශය ධාිතාව 76..3 mwh

පව්නා ධාිතාව 180,000 m3 /d පව්නා ධාිතාව 90 mwh

ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

ඔ� නැත ෝයෝිත ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

යිතැ 
ප�ුා්

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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වයාපෘිය �ුනාගැීා

වයාපෘි 
ාාතෘාාව 

ේැෝමාගම නව නගර ංංව්ධන වයාාෘිය 

වයාපෘිය ේැෝමාගම නව නගර ංංව්ධනය

වයාපෘි 
ෝයෝජනාව 

මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික නගර ංංව්ධන වයාාෘිය� ංමග ේැෝමාගම නව නගර ංංව්ධනයට ැැේබුේ� ුිේ්ී ්ථානයි. ේැෝමාගම 
නව නගරය ැරැා මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික නගරයට ාධාන ාැුක� ංායන ාධාන වාිා නගරය ේැං ැුනා ගත ැැිය. තවද ේමම 
නගර ංංව්ධනය ැරැා ැිත නගර ංංක�ාය යටේ� නගරය ියීම උේදංා ැිත උදයානය් ි්මාණය ව අතර ේැෝමාගම නව ංංව්ධන 
ංැැැ්ම යටේ� ාධාන වාිා කැාාය ේැංද ංංව්ධනය ිීමට අවධානය ේයාු කර ඇත. තවද ාධාන ාවාැන ාැුක� ැා අේනු� 
ංමාීය ේ්වාව් ඒකරාී ූ ාධාන නගරය ේැං ේමය ැුනා ගත ැැි අතර ාැත ංඳැ් අු වයාාෘි ේ� යටේ� ියා�මක ිීමට 
ැුනාේගන ඇත. 

• Western By-Pass නව මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය
• Western By-Pass නව මා්ගයට ංමා්තරව අි 30 ක නව අභය්තර ේ්වා මා්ගය් අකරිට මා්ගය ං�බ්ධවන ේැං ඉි ිීම 
• වාිා ආයතන නැවත ාිංි ිීම ංඳැා ේයෝිත ඉඩ� ංංව්ධනය ිීම 
• ේයෝිත බුමැ� රථගාැ ඉිිිම 
• ේැෝමාගම නව නගර මධයේ� ේයෝිත ැිත උදයානය ංංව්ධනය ිීම 
• ිර ංංව්ධන වයාෘි 
• ේ්වා මා්ග ංංව්ධනය ිීම 
• වාිා ංංව්ධනය 
• කා්යාැ ාැුක� ංැාීම ං�බ්ධ වයාාෘි 

ංංව්ධන වයාාෘිය යටේ� 60% ක ුි ාේ්ශය් ඉැත ංංව්ධන කටුු ංඳැා ේයාදා ග්නා අතර ේංු ාේ්ශ ාැ ැඳු� ාේ්ශ ේැං 
ියා�මක ේ�. ේමම ංංව්ධන වයාාෘිය ැරැා ඉඩ� අිි වන ු්ගැය් ංඳැා ඔු්ේ� එකාතාව මත අිි වන ූි ාමාණය ංඳැා 
ික�ා ඉඩ� ේමම වයාාෘි ූිය ුි්ම ැබාීමට ේයෝිතය.

වයාපෘිෝ� ිිීා

ිිීා පළාත බ්නාිර ි්ි්ාය ේකාළඹ 

රාෝේීය ීාාව ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� 
ේකා්ාාශය 

පිපාැන ඒාාය ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභාව 

ිාාව් උුර නැෝගනිර දුණ බටිර

රෝ�ශය ැිේැව� මා්ගය, ේයෝිත බටිර අුු මා්ගය 

ිිීා 
ද්වන 
ිියා

b. ්�්ාාගා නව නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

වුව 6.16 : ේැෝමාගම නගර ංංව්ධන වයාාෘි වා්තාව
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ුි 
පි�රණ 
ංැැැ්ා

වයාාෘි ිමාව ආිතව බුතරය් ඉඩ� ේ්වාික භාිතය් වන අතර ේංු ඉඩ� ාැ� ිම ේැං ැුනා ගත ැැක.

වයාපෘිය ංාධාරිාරණය ිීා

වයාපෘි 
්වභාවය

නව ිුු කළ ුු ි්ීරණය කළ ුු ✓ ුිය ංංව්ධනය
ිීම ාමණ්

වයාපෘි 
රෝ�ද

ංංර්ෂණය වාිා ූ ද්ශන උුමය් ිවාං ාි්ථාාන ේවන� 

✓ ✓ ✓ ✓ මා්ග 
ංංව්ධනය්

වයාපෘිෝ� ඉැ්ා ාාිංික ආ්ික ✓ ංමාීය ✓

වයාපෘි 
ඉැ්ා 

• ැිත උදයාන ංංව්ධනය ැරැා නගරය ියීේ� ැැියාව ීර ිීම 
• නාගික යිතැ ාැුක� ව්ධනය ිීම 
• මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික  ංංව්ධන වයාාෘිය ේැෝමාගම නව නගර ංංව්ධනය ංමග ඒකාබ්ධ කර ගැීේම් නව  

ංංව්ධනය් ංඳැා මග ේා්ීම 
• නාගික ේ්වා ාැුක� අතර ාවින ං�බ්ධතාව ීර ිීම 

වයාපෘිෝ� 
පදනා 

ේැෝමාගම නව නගර ංංව්ධන වයාාෘිය මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික නගරේ� ාධාන ිිු� නගරය ේැං ැු්වා ිය ැැක. මාේ�නව�ත 
දැු� ේ්්ික නගරය වැි මැා ාිමාණ වයාාෘිේ� නව ංංව්ධනය්ට ගැැේාන ආකාරේ� ේ්වා ාැුක� ංැාීම ේමි ාධාන අරුණ ී 
ඇත. තවද ේැෝමාගම නව ංංව්ධන ංැැැ්ම 2022 – 2031 ංංව්ධන දැ්ම ී ඇ�ේ� “ ු්ිමු්ේ� ැිත නගරය” යුේවි. ේ� ආකාරයට 
ාධාන වාිා නගර ංංව්ධන වයාාෘි් ැරැාද ඒ ංඳැා ිේ්ෂ අවධානය් ැබා ීම උේදංා ැිත උදයාන නගර මධය ුළ ි්මාණය ිීම 
ැරැා නගරය ියීේ� ැැිව ීර ිීම අරුු කර ඇත. 

එාමණ් ේනාව ාධාන ේාාු ාවාැන මධය්ථාන අතර ඒකාබ්ධතාව ීර ිීම උේදංා� නාගික යිතැ ාැුක� ංැාීම වැි ිුු ිීම 
උේදංා� ේැෝමාගම නව නගර ංංව්ධන වයාාෘිය ේකේරි ිේ්ෂ අවධානය ේයාු කර ඇත. 

ේැෝමාගම නව ංංව්ධන ංැැැ්ම යටේ� ැුනාග්නා ැද වැි ඝන�ව වාිා කැාාය ුළ ේමම නගර ංංව්ධන වයාාෘිය ියා�මක වන අතර 
ඒ ැරැා ේමම කැාාේ� අේනු� වාිා ංංව්ධනය්ට මග ේා්ීම් ැබා ීමද ේමි ාධාන අරුු අතර ේ�. 

වයාපෘිෝ� ෝේපළ ිිබඳ ි්තරය

ඉාෝ් ව්තාාන අිිය නා. ං.අ. ඉඩේ� ේකාටං් 
අිි ේ�. 

ේාෞ්ගික ✓ රාේ� ේවන� ඉිිය අ�කර 
ගැීමට ාවී

ඉාෝ් ව්තාාන ත්වය නාගික ංංව්ධන අිකාියට අය� 
ඉඩම ුළ ාධාන බ් නැවු� ේාාළ ැා 
ුැය ආයතන ියා�මක අතර ේංු 
ාේ්ශ වාිා භාිත ැා ාැ� ි� ේැං 
වයා්තී ඇි ආකාරය් දැිය ැැක. 

රි්ථාපනය ිිබඳ ි්තරය ේයෝිත ඉඩම ංංව්ධනය ිීම ැරැා 
ාි්ථාාන කටුු ිු ිීම ේකේරි අවධානය 
ේයාු කර ඇත.
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ිි්ෝදෝු 
ංැැැ්ා

අංකය ිි්ේදෝුේ� නම ිනය ඉඩේ� ාමාණය

අ්: ූ. ා්.

65

වයාපෘිය ියා්ාා ිීා

වයාපෘිය ියා්ාා 
ිීෝ් රාෝ�දය 

ුිය ංැකීම ැා 
යිතැ ාැුකම 
ාව්ධනය ිීම 
නාගික ංංව්ධන 
අිකාිය ැා අේනු� 
රාාය ආයතනවැ 
ඒකාබ්ධව ිු කරන 
අතර ංංව්ධන කටුු 
වයාාෘි ේයෝානා 
කැඳීම ැරැා 
ආේයෝාකය් ංඳැා 
අව්ථාව ැබා ේ්. 

ියා්ාා ාළ ුු 
ආයතනය 

නාගික ංංව්ධන 
අිකාිය 
ඉඩ� ේගාඩිීේ� 
ංං්ථාව

අරුද් ංපයා ගැීෝ් 
රාෝ�දය

භා්ඩාගාර අරුද� 

ජැය අවශය ධාිතාව ගණනය කර ේනාමැත ිුිය අවශය ධාිතාව ගණනය කර ේනාමැත 

පව්නා ධාිතාව නව ේයෝිත 
වයාාෘිවැට 
ඇුැ� කර ඇත 

පව්නා ධාිතාව නව ේයෝිත 
වයාාෘිවැට 
ඇුැ� කර ඇත 

ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

ඔ� ✓ නැත ෝයෝිත ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

යිතැ 
ප�ුා්

ඉාෝ් අිිය ිිබඳ 
ි්තරය 

ූි ාිරය අිකරණ ේ්වා ේකාිෂ් ංභාව ංුය

ාැාපය ඉැළ ඝන�ව වාිාය ා්ෂදය ාැාීාරණ අුුැභාවය ඔ� 

ිනයාං ංැැැ්ා

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018 
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වයාපෘිය �ුනාගැීා

වයාපෘි 
ාාතෘාාව 

කැුුව නව නගර ංංව්ධන වයාාෘිය

වයාපෘිය කැුුව නව නගර ංංව්ධනය

වයාපෘි 
ෝයෝජනාව 

අ්ත් ුවමාු මධය්ථානේ� ිට ිේැෝීටර 2 ් ුරට ිිේදන ේභෞික ංැැු� ීමාව් ඔ්ේ් යි් කැුුව නගරය කෘි අානයන 
ග�මානය් ේැං ංංව්ධනය ිීමට ංැැු� කර ඇත.

ංම්ත ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශය ේදං අවධානය ේයාු ිීේ�ී අිේ�ී අ්ත් ුවමාු ාැුක� ාවින ත�වය් ුැ ඒ 
ආිතව ී වගා ුුු කෘි ේබෝග වගා ංතර ේදි් ද්නට ැැේ�.

ුි භාිතය ේකේරි අවධානය ේයාු ිීේ�ී කැුුව නගර  ංැැු� ාේ්ශය ආිතව බුතර ාේ්ශය් ේ්වාික ංංව්ධනය් ේකේරි 
ේයාුව ිේබු ද්නට ැැේබන නුු කැුුව අ්ත්ුවමු ාිශේ� ිට ිේැෝීටර 1 ් ුරට ිිේදන නාගික ැ්ෂණ ැා ාැුක� ංමග 
ුුවන ුුු ැා  කෘි වගා ුි බුැව ද්නට ැැේබන බව ාැැැිිය.

තවද එ් ාේංි් කු ගග අු ඔය් ේැං ංැැේකන මැ ඔය ගැා බින අතර වැි කාැවැද මැ ඔය ේදාං ාැ�ි� ාේ්ශ ාැේය් 
යටේවන ත�වය් ද්නට ැැේ�. ඒ අුව අිේ�ී අ්ත් ුවමාු ාාදක කර ග� ංංව්ධනය් ංැැු� කැ ැැි ුවද, ඒ ංදැා ාවින 
ංංව්ධනය ංදැා ේයාදා ගත ැැි ඉඩ� ාමාණව� ේනාවන බැි් මැා මා්ග ේදාං ේ්ියව එම නාගික ාැුක� වයා්ත වන බව් ද්නට 
ැැේ�. 

ඒ අුව ාවින ාැ� ි�, කෘි වගාි�, ුුු කෘි වගාව ංදැා ේයාදා ගිි් අ්ත් ුවමාුව ආිතව ාවින උ් ි� ැා ර්ිත ාේ්ශ 
ඒකාබ්ධ  කරගිි් නාගික ැ්ෂණ ැා නාගික ාැුක� ඉ්මු කරි් කෘි අානයන ග�මානය් ේැං කැුුව නගරය ංංව්ධනය 
ිීමට ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැැ්ම 2022–2031 ි ආ්ික ංංව්ධන උාායමා්ග ංැැැ්ම ැරැා ැගා කර ගැීමට අේ්්ෂා කර  ඇත.

වයාපෘිෝ� ිිීා

ිිීා පළාත බ්නාිර ි්ි්ාය ේකාළඹ 

රාෝේීය ීාාව ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� 
ේකා්ාාශය 

පිපාැන ඒාාය ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභාව 

ිාාව් උුර නැෝගනිර දුණ බටිර

රෝ�ශය ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය, ේකා්ටාව තැගැ මා්ගය, කැුුව මා්ගය 

ිිීා 
ද්වන 
ිියා

c. ක�ුුව නව නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය

වුව 6.17 : කැුුව නගර ංංව්ධන වයාාෘි වා්තාව
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ුි 
පි�රණ 
ංැැැ්ා

වයාාෘි ිමාව ආිතව බුතරය් ඉඩ� ේ්වාික භාිතය් වන අතර ේංු ඉඩ� ාැ� ිම ේැං ැුනා ගත ැැක. 

වයාපෘිය ංාධාරිාරණය ිීා

වයාපෘි 
්වභාවය

නව ✓ ිුු කළ ුු ි්ීරණය කළ ුු ුිය ංංව්ධනය
ිීම ාමණ්

වයාපෘි 
රෝ�ද

ංංර්ෂණය වාිා ූ ද්ශන උුමය් ිවාං ාි්ථාාන ේවන� 

✓ ✓ ✓ ✓ මා්ග 
ංංව්ධනය්

වයාපෘිෝ� ඉැ්ා ාාිංික ආ්ික ✓ ංමාීය ✓

වයාපෘි 
ඉැ්ා 

• ැිත උදයාන ංංව්ධනය ැරැා නගරය ියීේ� ැැියාව ීර ිීම 
• නාගික යිතැ ාැුක� ව්ධනය ිීම 
• නාගික ේ්වා ාැුක� අතර ාවින ං�බ්ධතාව ීර ිීම 
• ාවාැන මා්ග අතර ඒකාබ්ධතාව ීර ිීම ැරැා නාගික ංංව්ධනයට මග ේා්ීම 

වයාපෘිෝ� 
පදනා 

කැුුව අිේ�ී මා්ග ිිුම ැා ේයෝිත ුව්ුර අිේ�ී මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය� ංමග ේම්ම මාේ�නව�ත දැු� ේ්්ික නගර 
ංංව්ධන වයාාෘිය ැා ි�ැෑව ක්මා්ත කැාා ංංව්ධනය ංමග ේමම නගර ංංව්ධන වයාාෘිය ේකේරි අවධානය ේයාු ේවි. 
 
තවද ේැෝමාගම නව ංංව්ධන ංැැැ්ම 2022-2031 ැරැා ංංව්ධන ංැැු� ංංක�ාය ේාරදැි කරගිි් කැුුව නගර ංංව්ධනය ේකේරි 
අවධානය ේයාු කර ඇත. එාමණ් ේනාව ැිත නගර ංංක�ාය ැුේ� නගර මධය ුළ ැිත උදයාන ි්මාණය ිීම ැරැා නගරය ියීේ� 
ැැියාව ීර ිීමද ේමි තව� එක ාදනම් ේැං ැු්වා ිය ැැක.

එේම්ම නව ංංව්ධන ංැැැ්මට අුව ිු කරන ැද කැාාකරණ ංැැැ්මට අුව ේමම ාේ්ශය වැි ඝන�ව වාිා කැාාය 2 ේැං ංංව්ධනය 
ිීමට ංැැු� කර ඇත. ඒ අුව ේමම වයාාෘිය ැරැා ේංු ංංව්ධනය් ංඳැා මග ේා්ීම් ැබා ීමට අරුු කර ඇත.

තවද වයාාෘිය ැරැා නාගික ාැුක� වැි ිුු ිීමද අේ්්ෂා ේකේ්. 

වයාපෘිෝ� ෝේපළ ිිබඳ ි්තරය

ඉාෝ් ව්තාාන අිිය නා. ං.අ. ේාෞ්ගික ✓ රාේ� ේවන� ඉිිය අ�කර 
ගැීමට ාවී

ඉාෝ් ව්තාාන ත්වය ාැ�ි� ේැං වයා්ත ී ඇත. රි්ථාපනය ිිබඳ ි්තරය 

ඉාෝ් අිිය ිිබඳ 
ි්තරය 
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ිි්ෝදෝු 
ංැැැ්ා

අංකය ිි්ේදෝුේ� නම ිනය ඉඩේ� ාමාණය

අ්: ූ. ා්.

49

වයාපෘිය ියා්ාා ිීා

වයාපෘිය ියා්ාා 
ිීෝ් රාෝ�දය 

ුිය ංැකීම ැා 
යිතැ ාැුකම 
ාව්ධනය ිීම 
නාගික ංංව්ධන 
අිකාිය ැා අේනු� 
රාාය ආයතනවැ 
ඒකාබ්ධව ිු කරන 
අතර ංංව්ධන කටුු 
වයාාෘි ේයෝානා 
කැඳීම ැරැා 
ආේයෝාකය් ංඳැා 
අව්ථාව ැබා ේ්.

ියා්ාා ාළ ුු 
ආයතනය 

නාගික ංංව්ධන 
අිකාිය
 
ඉඩ� ේගාඩ ිීේ� ැා 
ංංව්ධනය ිීේ� 
ංං්ථාව 

අරුද් ංපයා ගැීෝ් 
රාෝ�දය

නාගික ංංව්ධන 
අිකාිේ� භා්ඩාගාර 
අරුද� 

ජැය අවශය ධාිතාව ගණනය කර ේනාමැත ිුිය අවශය ධාිතාව ගණනය කර ේනාමැත 

පව්නා ධාිතාව නව ේයෝිත 
වයාාෘිවැට 
ඇුැ� කර ඇත 

පව්නා ධාිතාව නව ේයෝිත 
වයාාෘිවැට 
ඇුැ� කර ඇත 

ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

ඔ� ✓ නැත ෝයෝිත ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

යිතැ 
ප�ුා්

ාැාපය ඉැළ ඝන�ව වාිාය ා්ෂදය ාැාීාරණ අුුැභාවය ඔ� 

ිනයාං ංැැැ්ා

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018 
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වයාපෘිය �ුනාගැීා

වයාපෘි 
ාාතෘාාව 

ේගාඩගම නව නගර ංංව්ධන වයාාෘිය

වයාපෘිය ේගාඩගම නව නගර ංංව්ධනය 

වයාපෘි 
ෝයෝජනාව 

ේැෝමාගම නව ංංව්ධන ංැැැ්ම 2022 – 2031 යටේ� එන ංැැු� ංංක�ායට අුව මාැේ�, මාේ�නව�ත ැා ි�ැෑව නගර යාකරි් 
ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කර ග� නේවෝ�ාාදන ැා දැු� ේ්්ිය මධය්ථාන ්ථාිත ිීම ංඳැා ේ්වා ිරය් ි්මාණය ිීමට 
ංැැු� කර ඇත. ඒ අුව ේයෝිත තා්ෂණ ීරය ියා�මක ීේ�ී ාධාන ේ්වා මධය්ථානය ේැං ේගාඩගම නගරය ංංව්ධනය ිීමට 
අරුු කර ඇත. 

තවද ේයෝිත ීේගාඩ ාවාැන මධය්ථානයද ඒකාබ්ධ කර ගිි් ේමම ංංව්ධනය ිු ිීමට අවධානය ේයාු කර ඇත.

ේගාඩගම නගර මධය්ථානය “ේනාිදන  නගරය්” ේැං ංංව්ධනය ිීමට ේයෝානා කර ඇි අතර ධානය ි්ාාදන, ඉිිී� රවය 
ි්ාාදන, නගර මධය්ථානය ැරැා අුු මා්ග ංංව්ධනය් මත ාදන� ූ ාවාැන මධය්ථානය් ංඳැා වාිාමය වශේය් ේවළඳාළ් 
ඇි ිීම අිාාය ී ඇත.

ේයෝිත උා වයාාෘි : 

1. මැා ාිමාණ ධානය අේැි ේවළඳේාාැ
2. ේගාඩනැිි රවය ංඳැා ේතාග මධය්ථානය
3. ුඩා බ් ා්ය්තය 
4. ූික වශේය්, ආැාර මධය්ථාන, ආැාර නගරය, ුඩා ිනමාැ�, ංා්ු ංවාි වැි ිර ංංව්ධන භාිතය් ංඳැා මධය්ථානය් 
5. මැාන ිවෘත ැා ිේනෝදා�මක අවකාශ ංංව්ධනය
6. ිවාං ංංව්ධනය
7. A4 - ැිේැව� මා්ගය  ංැ B240 - මැ�ේ�-අුුිිය - ාු්ක මා්ගය ං�බ්ධ කරන ුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘි 
8. ේගාඩගම ු�ිය ්ථානය ං�බ්ධ ිීම ංඳැා අුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය්.
9. ාධාන ේාාු ාවාැන රම ං�බ්ධ කරි් ැුනාේගන ඇි ාේ�ශ මා්ග ාළ� ිීේ� වයාාෘි.
10. ේාාු වාැන නැවැ�ීේ� ාැුක� ංැාීම

ඉැත උා වයාාෘිවැට අුව ේමම නගර මධය්ථානය අියර ේදකි් ංංව්ධනය ිීමට ංැැු� කර ඇත. ාළු අියේ්ී අ්කර 9 ක 
ාමණ ඉඩම් අ�ා� කර ගැීමට�, අ්කර 9 ක ඉඩම ැා අ්කර 4 ක ඉඩම ංංව්ධනය ිීමට�, උුු ිශාේව් ැිේැව�  මා්ගයට 
ුුණැා ිිටා ඇි  අ්කර 4 ක ඉඩම් දැනටම� අ�ා� කර ගැීමට� ේයෝානා ී ිේ�. එේ්ම, A4 - ඉැළ ම්ටේ� මා්ගය ංැ B240 
- මාැේ� - අුුිිය -  ාාු්ක මා්ගය ං�බ්ධ කරන ේයෝිත අුු මා්ග ංංව්ධනය ිීම ැරැා  නගරේ� ගමනාගමන ාැුක� 
ව්ධනය ිීම අේ්්ෂා ේකේ්.

ේදවන අියේ්ී ුඩා බ් නැවු�ේාාළ, ැිත උදයාන ංංව්ධනය, ිර භාිත ේගාඩනැිි ංංව්ධනය ංැ ාේ�ශ ාැුක� ාැුක� 
ංංව්ධනය ිීම ංඳැා ඉිි අ්කර 12 ක ඉඩම් අ�ා� කර ගැීමට ේයෝානා ේකේ්.

එේම්ම ේයෝිත අ්කර 25 ක ුු ූි ාමාණය ංඳැා ාැාාවැන ංැැැ්ම් ංක් ිීමට� ේයෝානා ේකේ්. ඉඩ� ංංව්ධනේය් ාු, 
නාගික ංංව්ධන අිකාිය ිි් ැු්වා ීමට ියිත ංැැු� මා්ේගෝාේ්ශ යටේ� ේගාඩගම නගර මධයේ� ේයෝිත වයාාෘි ියා�මක 
ිීමට ේයෝානා කර ඇත. ිිමත ාැාාවාැන ංැැැ්මි් ේතාරව ේමි ංංව්ධන කටුු ිු ේනාකළ ුු බවට ද ැුනාේගන ඇත.

වයාපෘිෝ� ිිීා

ිිීා පළාත බ්නාිර ි්ි්ාය ේකාළඹ 

රාෝේීය ීාාව ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� 
ේකා්ාාශය 

පිපාැන ඒාාය ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභාව 

ිාාව් උුර නැෝගනිර දුණ බටිර

රෝ�ශය ැිේැව� මා්ගය, 190 ාාර 

d. ්ගාඩගා නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය

වුව 6.18 : ේගාඩගම නගර ංංව්ධන වයාාෘි ි්තරය
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ිිීා 
ද්වන 
ිියා

ුි 
පි�රණ 
ංැැැ්ා

වාිා ැා ාැ� ිම ද්නට ැැේ� 

වයාපෘිය ංාධාරිාරණය ිීා

වයාපෘි 
්වභාවය

නව ිුු කළ ුු ි්ීරණය කළ ුු ✓ ුිය ංංව්ධනය
ිීම ාමණ්

වයාපෘි 
රෝ�ද

ංංර්ෂණය වාිා ූ ද්ශන උුමය් ිවාං ාි්ථාාන ේවන� 

✓ ✓ මා්ග 
ංංව්ධනය්

වයාපෘිෝ� ඉැ්ා ාාිංික ආ්ික ✓ ංමාීය ✓
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වයාපෘි 
ඉැ්ා 

• ැිත උදයාන ංංව්ධනය ැරැා නගරය ියීේ� ැැියාව ීර ිීම 
• නාගික යිතැ ාැුක� ව්ධනය ිීම 
• නාගික ේ්වා ාැුක� අතර ාවින ං�බ්ධතාව ීර ිීම 
• ාවාැන මා්ග අතර ඒකාබ්ධතාව ීර ිීම ැරැා නාගික ංංව්ධනයට මග ේා්ීම 

වයාපෘිෝ� 
පදනා 

ේැෝමාගම නව ංංව්ධන ංැැු� ංංක�ායට අුව ාුඛ අවධානයකට ගැේනන ේමම වයාාෘිය ේයෝිත ිදයාව ැා තා්ෂණය ාදන� කර ග� 
නේවෝ�ාාදන ැා දැු� ේ්්ිය මධය්ථාන ්ථාිත ිීම ංඳැා ේ්වා ිරේ� ාධාන ේ්වා මධය්ථානය ේැං ංංව්ධනය ිීම අේ්්ෂා කර 
ඇත. 

එේම්ම ංංව්ධන ංැැැ්ම යටේ� එන කැාීකරණ ංැැැ්මට අුව ේමම නගරය වැි ඝන�ව වාිා කැාා 3 යටතට ගැේනන අතර ේමම 
වයාාෘිය ැරැා නාගික ිුුව ංඳැා මග ේා්ීම අේ්්ෂා කර ඇත. 

තවද ආ්ික ංංව්ධන ාිැාභ ඉාීම ැා ැිත නගර ංංක�ාය ඔ්ේ් යි් නගරය ියීම ංඳැා අවකාශය ංැැීම අේ්්ෂා කර ඇත. 

වයාපෘිෝ� ෝේපළ ිිබඳ ි්තරය

ඉාෝ් ව්තාාන අිිය නා. ං.අ. ඉඩේ� ේකාටං් 
නාගික ංංව්ධන 
අිකාියට අය� ේ�

ේාෞ්ගික රාේ� ේවන� ේංු ාේ්ශ අ�කර 
ගැීමට ේයෝානා කර 
ඇත 

ඉාෝ් ව්තාාන ත්වය ඉඩේ� ේකාටං් ේගාඩ කර ඇි අතර 
ඉිි ේකාටං ාැ� ිම ේැං ාවී 

රි්ථාපනය ිිබඳ ි්තරය ේනාමැත

ඉාෝ් අිිය ිිබඳ 
ි්තරය 

ිි්ෝදෝු 
ංැැැ්ා

අංකය ිි්ේදෝුේ� නම ිනය ඉඩේ� ාමාණය

අ්: ූ. ා්.

39

වයාපෘිය ියා්ාා ිීා

වයාපෘිය ියා්ාා 
ිීෝ් රාෝ�දය 

ුිය ංැකීම ැා 
යිතැ ාැුකම 
ාව්ධනය ිීම 
නාගික ංංව්ධන 
අිකාිය ැා අේනු� 
රාාය ආයතන 
ඒකාබ්ධව ිු කරන 
අතර ංංව්ධන කටුු 
වයාාෘි ේයෝානා 
කැඳීම ැරැා 
ආේයෝාකය් ංඳැා 
අව්ථාව ැබා ේ්. 

ියා්ාා ාළ ුු 
ආයතනය 

නාගික ංංව්ධන 
අිකාිය
 
ඉඩ� ේගාඩ ිීේ� ැා 
ංංව්ධනය ිීේ� 
ංං්ථාව 

අරුද් ංපයා ගැීෝ් 
රාෝ�දය

භා්ඩාගාර අරුද� 

ජැය අවශය ධාිතාව ගණනය කර ේනාමැත ිුිය අවශය ධාිතාව ගණනය කර ේනාමැත 

පව්නා ධාිතාව නව ේයෝිත 
වයාාෘිවැට 
ඇුැ� කර ඇත 

පව්නා ධාිතාව නව ේයෝිත 
වයාාෘිවැට 
ඇුැ� කර ඇත 

ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

ඔ� ✓ නැත ෝයෝිත ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

යිතැ 
ප�ුා්
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ාැාපය ඉැළ ඝන�ව වාිාය ා්ෂදය ාැාීාරණ අුුැභාවය ඔ� 

ිනයාං ංැැැ්ා

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018 
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වයාපෘිය �ුනාගැීා

වයාපෘි 
ාාතෘාාව 

බරාව ේත�ි� ංංව්ධන වයාාෘිය

වයාපෘිය බරාව ේත�ි� ංංව්ධනය 

වයාපෘි 
ෝයෝජනාව 

ේැෝමාගම නව ංංව්ධන ංැැැ්ම 2022–2031 ට අුව ංංව්ධන දැ්ම වුේ� “ ු්ිමු්ේ� ැිත නගරය” ය්නි. ිට අදාැව ාිංර 
ංංේ�ී ාේ්ශ ේදංට ේයාු ීේ� ං�භාිතාව් ාවින ේ්වාික භාිතය් ු්වැ ිීම අවශය ී ඇත. තවද ගංවුර ැඳු� කැාා ේැං 
ද්නට ැැේබන බුතරය් ැිත ාේ්ශ ේ� ආිතව ද්නට ැැේබන අතර ුිේ්ී ාිංර ා්ධිය්ද එි ද්නට ැැේ�.

ේ� ආකාරයට එම ාිංර ා්ධිය CRIP වයාාෘිය ැරැා කැළි ගා ර්ිතය ංඳැා ේයෝිත උදයාන ංංව්ධනය ැා ාැ ගමනාගමන 
වයාාෘිය යා කරි් ේමම ංංව්ධන වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවධානය ේයාු කර ඇත. 

තවද ංංව්ධන ංැැැ්ම ැරැා ේ්වාිකය්ට ුව ාැු ේ්වාික වාතාවරණය් ැබා ීමද ේමි එක අේ්්ෂාව් ී ඇත. 

ේමිී ුික යිතැ ාැුක� නාගික ංංව්ධන අිකාිය ිි් ියා�මක ිීමට ේයෝිත අතර වයාාෘිය ියා�මක ිීම ේාෞ්ගික 
ආේයෝාකය් ැරැා ිු කර ගැීමට අේ්්ෂා කර ඇත. 

එේම්ම ේැෝමාගම ංංව්ධන ංැැැ්ම ැරැා ියා�මක ෛනික රාුව් ඔ්ේ් යි් ාිංර ිතකාී ංංව්ධනය් ංඳැා අවකාශය ැබා 
ීම අරුු කර ඇත. 

වයාපෘිෝ� ිිීා

ිිීා පළාත බ්නාිර ි්ි්ාය ේකාළඹ 

රාෝේීය ීාාව ේැෝමාගම ාාේ්ීය ේ�ක� 
ේකා්ාාශය 

පිපාැන ඒාාය ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභාව 

ිාාව් උුර නැෝගනිර දුණ බටිර

රෝ�ශය ේැෝේැව� මා්ගය 

ිිීා 
ද්වන 
ිියා

e. ි්�ක �ා ි්න්ා කටුු ංංව්ධන ව�ාපෘිය

වුව 6.19 : ිේ�ක ැා ිේනෝද කටුු ංංව්ධන වයාාෘි වා්තාව
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ුි 
පි�රණ 
ංැැැ්ා

ේ්වාික භාිතය් ැා ේත� ිම භාිතය් ද්නට ැැේ�. 

වයාපෘිය ංාධාරිාරණය ිීා

වයාපෘි 
්වභාවය

නව ✓ ිුු කළ ුු ි්ීරණය කළ ුු ුිය ංංව්ධනය
ිීම ාමණ්

වයාපෘි 
රෝ�ද

ංංර්ෂණය වාිා ූ ද්ශන උුමය් ිවාං ාි්ථාාන ේවන� 

✓ ✓ මා්ග 
ංංව්ධනය්

වයාපෘිෝ� ඉැ්ා ාාිංික ✓ ආ්ික ✓ ංමාීය ✓

වයාපෘි 
ඉැ්ා 

• ේත� ිම ංංර්ෂණය ිීම 
• ිේ�ක ැා ිේනෝද කටුු ාැුක� ංැාීම 
• ාේ්ශේ� ආ්ික ව්ධනය ඉැළ දැීම 
• ැිත නගර ංංක�ායට ංමගාිව යි් ැිත ාේ්ශ ව්ධනය ිීමට අවධානය ේයාු ිීම 

වයාපෘිෝ� 
පදනා 

ේැෝමාගම නව ංංව්ධන ංැැැ්මට අුව ේමම ාේ්ශය ේ්වාික භාිතය්ේග් ිනාශයට ා� ේනාවන ුර්ිත ාේ්ශය් ේැං ංංව්ධනය 
ිීමට අරුු කර ඇත. 

තවද ේමම ාේ්ශය ු්වැි ඔය මැි කරේගන වයා්ත ී ඇි අතර ාධාන ගංවුර ාාැන ාේ්ශය් ේැංද ැුනාේගන ඇත. 

ිුවන අේනු� ංංව්ධන වයාෘි ංමග ං�බ්ධ ීම ුි් ාේ්ශේ� ආ්ික ාිැාභ ව්ධනය කළ ැැිීම තව� ාදනම් ී ඇත 

වයාපෘිෝ� ෝේපළ ිිබඳ ි්තරය

ඉාෝ් ව්තාාන අිිය නා. ං.අ. ේාෞ්ගික ේකාටං් ේාෞ්ගික 
ඉඩ� ේ�

රාේ� ේවන� ාවරා ගැීමට 
ේයෝානා කර ඇත 

ඉාෝ් ව්තාාන ත්වය ේත� ි� ැා ේ්වාික භාිත 
වශේය් ාවී. 

රි්ථාපනය ිිබඳ ි්තරය ඉිිී� ාවී ංී්ෂණය් කළ ුුය

ඉාෝ් අිිය ිිබඳ 
ි්තරය 
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ිි්ෝදෝු 
ංැැැ්ා

අංකය ිි්ේදෝුේ� නම ිනය ඉඩේ� ාමාණය

ේැ්. ූ. ා්.

180

වයාපෘිය ියා්ාා ිීා

වයාපෘිය ියා්ාා 
ිීෝ් රාෝ�දය 

ුිය ංැකීම ැා 
යිතැ ාැුකම 
ාව්ධනය ිීම 
නාගික ංංව්ධන 
අිකාිය ැා අේනු� 
රාාය ආයතනවැ 
ඒකාබ්ධව ිු කරන 
අතර ංංව්ධන කටුු 
වයාාෘි ේයෝානා 
කැඳීම ැරැා 
ආේයෝාකය් ංඳැා 
අව්ථාව ැබා ේ්. 

ියා්ාා ාළ ුු 
ආයතනය 

නාගික ංංව්ධන 
අිකාිය
 
ඉඩ� ේගාඩ ිීේ� ැා 
ංංව්ධනය ිීේ� 
ංං්ථාව 

අරුද් ංපයා ගැීෝ් 
රාෝ�දය

ේාෞ්ගික අරුද� 

ජැය අවශය ධාිතාව ගණනය කර ේනාමැත ිුිය අවශය ධාිතාව ගණනය කර ේනාමැත 

පව්නා ධාිතාව නව ේයෝිත 
වයාාෘිවැට 
ඇුැ� කර ඇත 

පව්නා ධාිතාව නව ේයෝිත 
වයාාෘිවැට 
ඇුැ� කර ඇත 

ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

ඔ� ✓ නැත ෝයෝිත ඝන අපරවය 
ාළානාාරණය

යිතැ 
ප�ුා්

ාැාපය ඉැළ ඝන�ව වාිාය ා්ෂදය ාැාීාරණ අුුැභාවය ඔ� 

ිනයාං ංැැැ්ා

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018 
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6.9.3. ව�ාපෘි ියා්ාක ිී්් ආයංික ව��ය

ාාෝ�නව්ත තා්ෂණ නගර ංංව්ධන ාැාපය I ංංව්ධනය ිීෝ් වයාපෘිය

ාා්ග ංංව්ධන වයාපෘි

ෝයෝිත වයාපෘිය ං්බ්ිාරණ ආයතනය ං්බ්ිාරණ ආයතන ංු වගීා

1 බටිර අුු මා්ගය (Western By-Pass) 
මංීු 4ි් ු්තව ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

2 උුවන ා්ංැ ැ්ිය මා්ගය මංීු 2 ි් 
ුුව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

3 ිිාන තැගැ මා්ගය මංීු 2 ි් ුුව 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

4 දා�ේ් ිිාන මා්ගය මංීු 2 ි් ුුව 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

5 ීේගාඩ ැරැා ිේවන දා�ේ් මා්ගය මංීු 
2 ි් ුුව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

6 ේැෝමාගම ියගම මා්ගය (ව�ගම ැ්ිේ� 
ිට ා�ුගැු�ැ ැ්ිය ද්වා) මංීු 
2ි් ුුව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

7 ග්ක්ද මා්ගය ේැව� කැුුව මා්ගය 
මංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

 මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

වුව 6.21 : වයාාෘි ියා�මක ිීේ� ආයතික වුැය
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8 මාේ�නව�ත ිට ි�ැෑව ද්වා ේයෝිත නව 
මා්ගය මංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනය 
ිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

 මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

9 ීේගාඩ ාවාැන මධය්ථානය ැා වාිා 
මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

 මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ෝවන් වයාපෘි

10 ේාාු බුමැ� වාැන නැවු� අංගනය ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

11 ේයෝිත ීේගාඩ ාවාැන ැා ේවළඳ 
මධය්ථානය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

12 ේයෝිත මාේ�නව�ත වාිා ැා ේ්වා 
ාැුක� මධය්ථානය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

13 ේයෝිත මාේ�නව�ත ාැ ංැාු� 
මධය්ථානය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ාාික ාැ ං�ාාදන ැා ාැාාවාැන 
ම්ඩැය

වයාාෘිය ියා�මක ිීම

14 ේයෝිත මාේ�නව�ත ාාථික ිුි උාේාාළ 
ඉිිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ැංකා ිුිබැ ම්ඩැය වයාාෘිය ියා�මක ිීම

15 ේයෝිත මාේ�නව�ත අාාැ ිිාැු 
මධය්ථානය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ාාික ාැ ං�ාාදන ැා ාැාාවාැන 
ම්ඩැය

වයාාෘිය ියා�මක ිීම
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ෝයෝිත ා්ාා්ත �ා නෝවෝ්පාදන  නගර ංංව්ධන ාැාපය ංංව්ධනය ිීෝ් වයාපෘිය

16 නැු්ේ�න බ් නැවු� ්ථානේ� ිට 
වැිි�ැෑව ාාංැ� ැ්ිය ද්වා ිේවන 
නාවැු�ැ මා්ගය ැා  ේ�නගැ මාවත 
මංීු 2 ් ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ඉඩ� අ�ා� කර ගැීම ංැ වයාාෘිය ංඳැා  
ේව් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය, මා්ග 
ංංව්ධන අිකාිය

අවශය ං�ා� ේව් කර වයාාෘිය ියා�මක කර්න

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව මැානතාව දැුව� ිීම ංැ වයාාෘිය ියා�මක 
ිීම ංඳැා ිතකර ාිංරය් ංක් ිීම

17 ානාේගාඩ ඇු�ගම මා්ගය මංීු 2 ි් 
ුුව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය  

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ඉඩ� අ�ා� කර ගැීම ංැ වයාාෘිය ංඳැා  
ේව් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශය ං�ා� ේව් කර වයාාෘිය ියා�මක කර්න

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව මැානතාව දැුව� ිීම ංැ වයාාෘිය ියා�මක 
ිීම ංඳැා ිතකර ාිංරය් ංක් ිීම

18 බටවැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ඉඩ� අ�ා� කර ගැීම ංැ වයාාෘිය ංඳැා  
ේව් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශය ං�ා� ේව් කර වයාාෘිය ියා�මක කර්න

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව මැානතාව දැුව� ිීම ංැ වයාාෘිය ියා�මක 
ිීම ංඳැා ිතකර ාිංරය් ංක් ිීම

ෝ�ෝාාගා නව නගර ංංව්ධන වයාපෘිය යටෝ් �ුනා ගැෝනන අුශාංිා වයාපෘි

19 ාවින මඩවැ ුුර මා්ගය, ේැෝමාගම 
ු�ිය නැවුම ැා ේැෝමාගම ාැරි නගරය 
ංඳැා වන නව ේ්වා මා්ගය් (Service 
Road) ේැං ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම, අී්ෂණය ංැ  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

20 ේැෝමාගම ු�ිය ්ථානය ැා ේැෝමාගම 
ාැරි නගරය අතර ාවින ං�බ්ධතාව 
ීර ිීම ංඳැා ේැෝමාගම ු�ිය නැවුම 
ැා ඒකාබ්ධ බ් නැවු� ්ථානය් (Bus 
Bay) ූ ද්ශන ංැැැ්ම් ංිතව 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම, අී්ෂණය ංැ  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

21 ේැෝමාගම ූික ේරෝැැ යා කරි් ැිේැව� 
මා්ගය ද්වා ිේවන ේරෝැැ මා්ගය මංීු 
2ි් ුුව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම, අී්ෂණය ංැ  
ියා�මක ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

22 ේකා්ටාව ිට ිිාන ැ්ිය ද්වා ිේවන 
ගැිැ මා්ගය මංීු 2 ි් ුුව 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වයාාෘිය ංැැු� ිීම, අී්ෂණය ංැ  
ියා�මක ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය මා්ග ංැැු� කටුු ංඳැා උාේ්ශනය

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

23 ේැෝමාගම නව නගර මධය ුැ ේාාු ැිත 
උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම
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24 ේැෝමාගම නව නගරය ංඳැා බු මැ� 
වාැන නැවු� අංගනය් ඉි ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

25 ැිේැව� මා්ගය මංීු 4 ි් ුුව ැා 
ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට ාැු වන 
ාැුක� ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී  
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

26 අුුිිය මා්ගය ැා කැුුව මා්ගය යා 
කරි් ිේවන ේැෝමාගම ියගම මා්ගය 
මංීු 2 ි් ුුව ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී  
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

27 ේැෝමාගම නව නගරය ආිත අි 
ුේඛෝාේභෝී වාිා මධය්ථානය 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

28  ැිේැව� මා්ගයට ුුණැා දැනට 
ියා�මක වන වාිා ියාකාරක� නැවත 
ාිංි කරීම ංඳැා වන වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

29 කා්යාැ ැා ේ්වා ාැුක� ංඳැා ේයෝිත 
ේගාඩනැි�ැ ඉිිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

30 ේැෝමාගම ුික ේරෝැැ ුික කර ග� ේාාු 
වාැන නැවු� ්ථානය ඉිිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම
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ා�ුුව නගර ංංව්ධන වයාපෘිය

31 කැුුව මා්ගය මංීු 2ි් ුුව ැා 
ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට ාැුවන 
ාැුක� ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී  
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

32 ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය මංීු 4ි් ුුව 
ැා ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට ාැුවන 
ේැං ාැුක� ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී  
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

33 කැුුව මා්ගය ැා ේකාළඹ ේැාරණ 
මා්ගය යාකරි් කැුුව නගර මධය 
ැරැා මංීු 2ි් ුුව නව ේ්වා මා්ගය 
(Service Road Road) ඉි ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

34 ේයෝිත ැිත උදයානය ි්මාණය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

35 ේයෝිත ුේඛෝාේභෝී වාිා මධය්ථානය 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

36 ිර භාිත ංඳැා ේයෝිත ාිමාුි (Iconic) 
ේගාඩනැි�ැ ඉිිිම 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

37 ියගම ේයෝිත වාිා ැා ේ්වා ාැුක� 
මධය්ථානය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම
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ෝගාාගා නගර ංංව්ධන වයාපෘිය

38 ැිේැව� මා්ගේ� ිට ේගාඩගම ු�ිය 
මාවත ං�බ්ධ කරි් දා�ේ් මා්ගය ද්වා 
ඉිිීමට ේයෝිත අුු මා්ගය I (By Pass 
Road I)  ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී  
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

39 දා�ේ් මා්ගේ� ිට ැිේැව� මා්ගය 
ැරැා අුුිිය මා්ගය ද්වා ඉි ිීමට 
ේයෝිත අුැ මා්ගය ii (By Pass Road II) 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී  
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

40 ේගාඩගම නව නගරය ැරැා ේයෝිත අුු 
මා්ගය ii යා කරි් ඉිිීමට ේයෝිත ේ්වා 
මා්ගය ි්මාණය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී  
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය  
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

41 නගර මධයේ� ි්මාණය ිීමට ේයෝිත 
ැිත උදයාන ංංව්ධන වයාාෘිය ැා ඒ 
ආිත ූ ද්ශන (Landscaping) වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

42 ේයෝිත නීන ාැුක�වි් ංිි වාිා 
මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

43 ේයෝිත ිර භාිත ංඳැා ේයෝිත ේවළඳ ැා 
ේ්වා මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

44 ේාාු වාැන නැවු� ්ථානය ංංව්ධනය 
ිීේ� වයාාෘිය 

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම
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45 බ් රථ නැවු� ්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

බරාව ෝත්ි් ංංව්ධන වයාපෘිය

46 කැළි ගා ේදාං ර්ිතය ේ්ීය 
උදයානය් ේැං ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

47 කැැි ගා මී ාවාැන වයාාෘියට 
ංමගාිව ේතාුාැ ඉිිීම ැා කඩම්ිය 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

48 ු්වැි ඔය ේදාං ර්ිතය ේ්ීය ැිත 
ර්ිත ේැං ංංව්ධනය ිීම 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

49 බරාව ේත�ි� ංංව්ධනය ිීම ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

50 ේැෝේැව� මා්ගය මංීු 4ි් ුුව 
ංංව්ධනය ිීම 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය ියා�මක 
ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

51 ේැෝේැව� මා්ගේ� ු්වැි ඔය ැරැා 
ඉිකර ඇි ාාැම ාිමාුී ඉිිීම් 
ේැං නැවත ි්මාණය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම
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ෝ�ෝාාගා ෝ්ීය උදයාන ංංව්ධන වයාපෘිය

52 ම�ේ�ේගාඩ වැව, ුඩා වැව ැා ඔුා්ටාව 
වැව ආිත ර්ිත ාේ්ශ ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

53 කු ගා අු ඔය ේ්ීය උදයාන ේැං 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී කර 
වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක් 
ිීම, අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ෝ�ෝාාගා ෝපාු උදයාන ංංව්ධන වයාපෘිය

54 ේයෝිත EMP08 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

54 ේයෝිත PMP 35 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

56 ේයෝිත PLP 17 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

57 ේයෝිත PMP 01 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

58 ේයෝිත PLP 14 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

59 ේයෝිත PMP 06 උදයානය ංංව්ධනය 
ිීේ� වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

60 ේයෝිත PLP 16 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

61 ේයෝිත PMP 32 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

62 ේයෝිත PLP 28 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව
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63 ේයෝිත PMP 42 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

64 ේයෝිත PLP 34 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

65 ේයෝිත PLP 80 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

66 ේයෝිත ECP 01 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

67 ේයෝිත ELP 01 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව

68 ේයෝිත PMP 11 උදයානය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම, ං�බ්ීකරණය ැා ියා�මක ිීම

ෝවන් වයාපෘි (Third Priority Project)

69 ා�ුගැු�ැ ැ්ිේ� ිට තැගැ ැ්ිය 
ද්වා ිේවන ේකා්ටාව තැගැ මා්ගය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

ංැැු� ිීම ැා ං�බ්ීකරණය

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

70 ාාු්ක ීේගාඩ මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

71 ේකා්ටාව ැා ේාා�ග්ඕිට නගරය 
යාේකේරන ේාා�ග්ඕිට මා්ගය

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

72 ේකෝ්ේ් ේබෝේ් මා්ගය 
(අුුිිය මා්ගය)

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම
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73 ම�ේ�ේගාඩ ැ්ිේ� ිට ියගම ැ්ිය 
ද්වා ිේවන ේකා්ටාව තැගැ මා්ගය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

74 ේරෝැැ ාාර ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

75 ැිේැව� මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

76 ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

77 ා්ංැ ැ්ිය කුගැ ේදිය මා්ගය 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ාළා� මා්ග ංංව්ධන අිකාිය අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

78 ේදාැේ�න ුණමේ� ව�ත මා්ගය 
ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම
ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම
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79 ුනමේ�ව�ත මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම
ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

80 උුවන ා්ංැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම ිවාං ැා නාගික ංංව්ධන අමාතයංශය 
ංැ නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අදාැ අේනු� ං�බ්ිකරණ ආයතන ඒකරාී 
කර වයාාෘිය ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම 
ංක් ිීම

ේැෝමාගම ාේ්ිය ංභාව අවශයය ාිාාදන ේව්කර වයාාෘිය 
ියා�මක ිීම
ාේ්ශය ුැ මැානයා දැුව� ිීම ැා වයාාෘිය 
ියා�මක ිීමට අවශයය ාුිම ංක්ිීම

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

6.9.4. රුඛංා පානා ාං ව�ාපෘි �ුනා ගැීා 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ට අුව වයාපෘි �ුනා ගැීා ඉතාා් ංැැු�ං�ගත 
රාෝ�දාකට අුව ි ු කර ඇි බව ෝාිී ංඳ�් කා ු ුා. ඉතාා් ි ්තරා්ාක ි ්ෝ�ෂණාකට 
පුව එාෝ�න ිගානා්ට අුව ීරණා කරන ැද ිුකාින දැ්ා් ාත පදන� ෝවි් �ුනා 
ග්නා ැද අරුු �ර�ා ෝාා වයාපෘි �ුනා ගැීා ිු කර ඇි බව ෝප්වා ිා �ැක. ඒ අුව 
�ුනා ගැුු වයාපෘි රුඛතාව ාත පදන�ව �ුනා ගැීා රධාන වශෝා් AHP රාෝ�දා �ර�ා 
ිු කර ඇත. එිී ඉ�ත ංඳ�් රධාන වයාපෘි ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� රධාන අරුු ාත පදන�ව ිු 
කර ඇි ෝ�ි්, තවුරට් රුඛ�ාවා ඉ්ාු කර ගැීා ංඳ�ා එා එ් එ් වයාපෘි එිෝනක 
ාත ං�බ්ධ ීෝ� ීරතාව ාත �ා ංාාීා බැපෑෝ� ීරතාව ාත AHP රාෝ�දා �ාිතා ිීා ිු 
කර ඇත (ඇුුා 12).

ඒ අුව ඉ�ත ංඳ�් රධාන නගර �ා බැුු වයාපෘි ාටෝ් ිාා්ාක ිීාට ෝාෝිත එ් එ් 
වයාපෘි රුඛතාව ාත පදන� ව �ුනා ගැුු ආකාරා ප�ත පිි ෝප්වා ිා �ැක. 
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අු අංාය වයාපෘිය රුාතාව

6 ේාාු ැිත උදයානය ි්මාණය ිීම 1

4 ගැිැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම 2

1 මඩවැ ුුර මා්ගය 3

2 ේැෝමාගම ු�ිය ්ථානය ූ ද්ශන ංැැුම් යටේ� ංංව්ධනය ිීම ැා බ් 
නැවු� ්ථානය් ි්මාණය ිීම

3

8 බටිර අුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 3

7 ේැෝමාගම නව නගරය ංඳැා බු මැ� වාැන නැවු� අංගනය් ඉි ිීම 4

10 ේැෝමාගම ියගම මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 4

12 ාවින වාිා භාිතය් නැවත ාිංි ිීේ� වයාාෘිය 4

11 ිර ංංව්ධන වයාාෘිය 5

3 ේරෝැැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම 6

5 ේැෝමාගම ුික ේරෝැැ ආිත ේාාු වාැන නැවු� අංගනය් ඉි ිීම 7

9 ැිේැව� මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 7

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

වුව 6.21: ාුඛතා ාදනම මත වයාාෘි ැුනා ගැීම ේැෝමාගම නගර ංංව්ධන වයාාෘිය

• ්�්ාාගා නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

•  ්ගාඩගා නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 

අු අංාය වයාපෘිය රුාතාව

4 ැිත උදයාන ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 1

1 ේයෝිත අුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 2

6 ේගාඩගම නගරය ැා ේගාඩගම ු�ිය ්ථානය යාේකේරන මා්ගය ංංව්ධනය 
ිීේ� වයාාෘිය 

3

7 ේාාු වාැන නැවු� ්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 4

5 ේයෝිත වාිා මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 5

2 ේයෝිත නව ේ්වා මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 6

3 ිර ංංව්ධන වයාාෘිය 7

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

වුව 6.22: ාුඛතා ාදනම මත වයාාෘි ැුනා ගැීම ේගාඩගම නගර ංංව්ධන වයාාෘිය

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

වයාාෘි ියා�මක ිීේ� උාාය 
මා්ික ංැැැ්ම

රුඛාා ාදාම මා  
වයාාෘි ැුාා ගැීම
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•  ක�ුුව නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය

අු අංාය වයාපෘිය රුාතාව

4 ේයෝිත ැිත උදයානය ි්මාණය ිීේ� වයාාෘිය 1

1  කැුුව මා්ගය මංීු 2 ි් ුුව ැා ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට  ැැි 
ාැුවන ාැුක� ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

2

2 ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය මංීු 4 ි් ුුව ැා ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට 
ාැුවන ේැං ාැුක� ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

2

3 කැුුව මා්ගය ැා ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය යාකරි් කැුුව නගර මධය 
ැරැා මංීු 4ි් ුුව නව ේ්වා මා්ගය (Service Road) ඉි ිීේ� වයාාෘිය 

4

5 ේයෝිත ුේඛෝාේභෝී වාිා මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 5

6  ිර භාිත ංඳැා ේයෝිත ාිමාුි (Iconic) ේගාඩනැි�ැ ඉිිිම 5

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2018

වුව 6.23: ාුඛතා ාදනම මත වයාාෘි ැුනා ගැීම කැුුව නගර ංංව්ධන වයාාෘිය

අධයාපන �ා නෝවෝ්පාදන �ා ක්ාා්ත �ා නෝවෝ්පාදන කැාප ංංව්ධනා ාටෝ් �ුනා 
ගැුු අු වයාපෘි �ා අෝනු් අු වයාපෘි රුඛතාව ාත පදන�ව �ු්වා ී ෝනාාැි නුු 
ඒවා අිවා්ාෝා්ා ිාා්ාක කා ුු වයාපෘි ෝැං ෝප්වා ිා �ැක. තවද ෝාි එන ෝවන් 
වයාපෘි ාටෝ් ගැුු වයාපෘි ිාා්ාක ිීා ෝකෝරිද අවධානා ෝාාු කා ුුා.

06 පි්ෝ�දය 
ංංව්ධන ංැංැ්ා

වයාාෘි ියා�මක ිීේ� උාාය 
මා්ික ංැැැ්ම

රුඛාා ාදාම මා  
වයාාෘි ැුාා ගැීම
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ෝදවන ෝාාටං 
—
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7.1. �ැි්ීා

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) "ු්ිාු්ෝ� �ිත නගරා” ාන ංංව්ධන දැ්ා ාත 
පදන� ෝවි්, එා දැ්ා ංා්ෂා් කර ගැීා ංඳ�ා ංක් කරන ැද ංැැැ්ාි. ඉිි වංර 10 ංඳ�ා 
ංක් කරන ැද ෝාා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� දැ්ා ංා්ෂා් කර ගැීා ංඳ�ා අරුු �ා අිාතා්ථ 
�ු්වා ීා ිු කර ඇත. එා අරුු �ා අිාතා්ථ ුිා ුැ ිාා්ාක ිීා ංඳ�ා උපාා ාා්ික 
ංැැු� 06් �ු්වා ීා ිු කර ඇත. එා උපාා ාා්ග ංැැු� අති් එක රධාන ංැැැ්ා් ෝැං 
ෝාා ඉඩ� �ා ෝගාඩනැිි ංංව්ධන උපාා ාා්ග ංැැැ්ා �ු්වා ිා �ැක. 

ිෝ්ෂෝා්ා, ං�රදාික ුි �ාිත �ා කැාීකරණ ංැැු�වි් ඔ�බට ිා ෝාා ංැැැ්ා 
ඝන්වා ාත පදන� ූ  ංංව්ධනාකට අව්ථාව ංැංා ෝදන අතර, ෝාෝිත නගර ආකෘිා ි ්ාාණා 
ිීා එාි් අරුු කර ඇත. 

ෝාා පි්ෝ�දා ාටෝ් ඊට අදාැව ංක් කරන ැද ංංව්ධන කැාප �ා කැාීකරණ ෝරුැාි ි්තර 
ිීා ිු කර ඇි අතර, රධාන වශෝා් ෝාි එන ංංව්ධන කැාප, කැාප ංංුණකා, ංංව්ධන 
කැාපවැට අදාැ අුාත �ාිතා් �ා එා ංංව්ධන කැාප ංඳ�ා බැපාන ෝපාු ෝරුැාි ිිබඳ 
ි්තර ිීා් ිු කර ඇත.

ෝාා කැාිකරණ ංැැැ්ා ංක් ිීා �ා එි ිාා ි්ණා ිීා ිෝ්ිත කුු ිිපා් ාත 
එෝ්් නැින� ි්ෝ�ෂණා් ිිපාක රිඵැා් බව ංඳ�් කැ �ැක. ෝ� ංඳ�ා රධාන 
වශෝා්ා ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� (2022–2031) ංැැු� ංංක�පා, ංංව්ධන ීරතා 
ි්ෝ�ෂණා, ංංෝ�ීතා ි්ෝ�ෂණා, රෝ්ශා ුැ ෝ්වාික ංංව්ධන �ැිාාව ි්ෝ�ෂණා �ා 
අවකාීා ි�වතාවා ි්ෝ�ෂණා ාත පදන�ව ං� රධාන නගරවැ ිට පවින ුර, ාිතැ 
ප�ුක�වැ වයා�ිා ාන කුු තවුරට් ෝාා කැාප ි්ණා ිීා ංඳ�ා �ාිතා කර ඇත. 

7.2. ංංව්ධන ාැාප �ා ාැාීාරණ ියාතා 

එා ංංව්ධන කැාප ප�ත පිි �ු්වා ිා �ැක. 

1. වැි ඝන්ව වාිජ කැාපා I
2. වැි ඝන්ව වාිජ කැාපා II
3. වැි ඝන්ව වාිජ කැාපා III 
4. ාධය ඝන්ව ෝ්වාික කැාපා 
5. වැි ඝන්ව අධයාපන �ා නෝවෝ්පාදන කැාපා  

(ංංව්ධන ිාාාන ංැැු� කැාපා I)
6. වැි ඝන්ව ක්ාා්ත �ා නෝවෝ්පාදන කැාපා
7. අු ඝන්ව ෝ්වාික කැාපා 
8. ෝත් ි� ්ව�ාික ංංර්ිත කැාපා 
9. ුුු වගා �ා ෝත්ි� කෘි කා්ික කැාපා

ෝාෝිත කැාීකරණ ංැැැ්ා ිිාා 7.1 ාි් දැ්ෝ�.

07 පි්ෝ�දය
ංංව්ධන කංාප �ා 

කංාීකරණ ියාංා

ැැි්ීම

ංංව්ධන කැාා ැා 
කැාීකරණ ියමතා 
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ිියා 7.1 : ේයෝිත කැාීකරණ ංැැැ්ම 2022-2031

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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7.3. ාැාප ංංුණාය (Zoning Factor) 

කැාප ංංුණකා (Zone Factor) ා්න ීට ෝපර ංැැු� ෝරුැාි ාටෝ් රාෝාෝිකව ිු කරන ැද 
ෝගි� අුපාත ංංක�පා ෝවුවට ඉිිප් කරු ැබන නව ංංක�පා් ෝැං �ැි්ිා �ැක. 
ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා (2022–2031) අුව 2031 ව්ෂා වන ිට ඝන්වා ාත පදන� ූ 
ංංව්ධනා් අෝ�්ෂා කරි. ිෝ්ෂෝා්ා ඉ�ැ ඝන්ව වාිජ කැාප ුැ ඝන්වෝා් වැි 
ංංව්ධනා් අෝ�්ෂා කරන අතර ාධය ඝන්ව ෝ්වාික කැාපා �ා අු ඝන්ව ෝ්වාික කැාප 
ුැ ිිෝවි් ාධය ඝන්ව ංංව්ධනා් �ා අු ඝන්ව ංංව්ධනා් අෝ�්ෂා කරු ැබි. 
එාි් 2031 ව්ෂා වන ිට අෝ�්ිත නගර ආකෘිා ි්ාාණා ිීා බැාෝපාෝරා්ුව ෝ�. ෝ� 
ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා රෝ්ශෝ� පවින ඉඩ� ුා ිුවන ංංව්ධනෝ� ්ව�ාවා ංෘුවා බැපාු ැබි. 
එන� කැාප ංංුණකා ාටෝ් ීරණා කරු ැබන උපිා ංංව්ධනෝ� රාාණා ාත අෝ�්ිත 
නගර ආකෘිා ි්ාාණා ීා රෝාෝික ිීා ිුෝ�.

ා� රෝ්ශා් ුැ උපිා ංංව්ධනෝ� රාාණා ීරණා ිීාට පාුව එා ංංව්ධනා ංඳ�ා ුුු 
රෝ්ශ �ුනා ගැීා ිු ිා ුුා. එන� ඉ�ැ ඝන්ව, ාධය ඝන්ව �ා අු ඝන්ව ංංව්ධන 
කැාප ී රණා ි ීා ි ්තරා්ාක ි ්ෝ�ෂණාක ි ී්ෂණා් ාි් ැබා ග්නා ි ගාන රෝ්ශෝ� 
රාෝාෝික ිාාකාි්වා �ා ංංකැනා ිීා ාි් ිු ිා ුුා. ා්ද ා් එා ංංව්ධනා් 
ෝ�ෞික, ංාාීා, පාිංික �ා ආ්ික ාන පැිකඩ ඔ්ෝ් ංාබර ූ ත්්වා් පැවිා ුු 
ිංාෝවි. 

ඒ අුව ුිෝ� පාිංික ංංෝ�ීතාව, ංංව්ධනෝ� ීරතාවා �ා එි ිශාව, අපරවු� ප�ුක�වැ 
වයා�ිා, ුිා ුැ ංංව්ධනා් දරාගැීෝ� රාාණා, ූෝගෝීා ත්්වා්, ජනඝන්වෝ� 
්ව�ාවා ාන ි ්ෝ�ෂණා් ාත පදන�ව එා කැාප ී රණා ි ීා ි ු කර ඇත. එන� ා� කැාපාක 
කැාප ංංුණකා අෝන් කැාපාට වඩා වැි අගා් ගැීා න� එා කැාපා ුැ ශ්ිා් 
අපරවු� ප�ුක� ප්ධිා්, ඉ�ැ වාිජ ංංව්ධනා්, ඉ�ැ ජනග�න ආක්ශනා් අෝ�්ෂා 
කරන රෝ්ශා් ීාි. අු කැාප ංංුණකා් න� පිංර ංංෝ�ී රෝ්ශා් ීා, ංංව්ධනා ංඳ�ා 
වන ුිෝ� දරා ගැීා ාද ීා, අපරවු� ප�ුක�වැ ාද බව, අෝ�්ිත නගර ආකෘිෝ� ප�ැ 
අව්ථාව ීා ාන කුු ඒ ංඳ�ා බැපා ඇත. 

ඒ අුව කැාප ංංුණක ංංක�පා ාටෝ් කැාප ංංුණකා් (Zone Factor) එා එ් එ් කැාප 
ංඳ�ා ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් ැබා ීා ිු කර ඇත. ෝ� අුව, ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන 
ංැැැ්ෝ� කැාීකරණ ංංුණකා ගණනා කා ආකාරා ඇුු� අංක 13 ාි් දැ්ෝ�.

ෝ�ෝාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022 -2031 අුව කැාප ංංුණකා ං� අවංර ැ් ෝගි� අුපාතා 
අතර ං�බ්ධතාවා උපෝ�ඛනා 1,2 �ා 3 ි ද්වා ඇි අතර එා “අ ඇ ං� ඈ ආකෘි පරා” ෝැං 
�ැි්ෝ�. ඒ අුව, ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශාට අදාා ිාු ංංව්ධන කටුු එා 
උපෝ�ඛනා්ට අුූැ ිා ුුා.

07 පි්ෝ�දය
ංංව්ධන කංාප �ා 

කංාීකරණ ියාංා

කැාා ංංුණකය 
(Zoning Factor) 
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"ආ" ආාෘිය - ීට් 3 ං� 4.5 ාා්ග ංද�ා ා�් රාාණය් 

ාා්ගෝ� අවා 
පළැ 

ඉාෝ් 
ුුණෝති 
අවා පළැ 

* ෝගි් 
ආවරණ 
රිශතය 

උපිා ා�් රාාණය 

ාැාිය 
ංංුණාය 
0.5 - 0.74

ාැාිය 
ංංුණාය 
0.75 - 1.24

ාැාිය 
ංංුණාය 
1.25 - 3.49

ාැාිය 
ංංුණාය 
3.50 - 4.00

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

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

වාැන නැවු� ඉඩකඩද ඇුැ�ව ඉැත මැ� ාමාණය් ද්වා ඇත 
එ් එ් මා්ග ංදැා ියිත ිවාං ඒකක ාමාණය් ේවන් ේනාේ� 
* කැාීය ියමතා යටේ� ේගි� ආවරණ ාිශතය් ද්වා ේනාමැි ිටකී 

"ඇ" ආාෘිය - ිු්ත අවාාශය් 
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අු උං  7ට අු 6 80%** 65% 2.3 ී 2.3 ී - 2.3 ී 2.3 ී 5 ව. ී

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

අතරමැි උං 15 - 30ට අු 12 65% 65% 4.0 ී 4.0 ී 1.0 ී ංැ 3.0 ී 4.0 ී් 4.0 ී 16 ව. ී

මධයම උං 30 - 50ට අු 20 65% 65% 4.0 ී 5.0 ී 3.0 ී ේදාි් 5.0 ී් 5.0 ී 25 ව. ී

අි උං 50 - 75ට අු 30 50%*** 50%*** 5.0 ී 6.0 ී 4.0 ී ේදාි් 6.0 ී් 6.0 ී 36 ව. ී

75 ංැ ඊට වැි 40ට වැි 50%*** 50%*** 5.0 ී  6.0 ී 5.0 ී ේදාි් 6.0 ී් 6.0 ී් ****

ේගාඩනැි�ේ� උං - ාේ�ශ මා්ගය ම්ටේ� ිට ඉැැ ංදු තැය ේැෝ වැැය ම්ටම ද්වා උං 
* කැාීය ියමතා යටේ� ේගි� ආවරණ ාිශතය් ද්වා ේනාමැි ිටකී 
 ** ං�ු්ණේය්ම ේ්වාික කටුු ංදැා 
 *** ේගාඩනැිි උේ්් 20% ේැෝ ීට් 12 යන ේදේක් අවම උං් ංිත ේාාිය� (Podium) මැ� ංදැා 65% ේගි� ආවරණ ාිශතය් ැබා ියැැක 
 **** අමතර ංෑම උං ී 3් ංදැාම අවම ේගි� ාමාණය ව. ි 1 ි් වැිිය ුුය 

02 වන උප්්ඛනය 

03 වන උප්්ඛනය
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7.3.1. කංාප ංංුණක ංැංැ්ා 2022–2031

ිියා 7.2 : කැාා ංංුණක ංැැැ්ම 2022-2031

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2020 
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7.4. ංැැු් රෝේශය ංඳ�ා ූ ෝපාු ාැාීාරණ ියාතා

ෝාෝිත කැාීකරණ ංැැැ්ෝ� එ් එ් කැාප ංඳ�ා ෝාා ංැැැ්ෝ� පි්ෝ�ද 8 ි �ු්වාී ඇි 
�ාිත ං� ි ාාතාවැට අාතරව එා ි ාු කැාප ංඳ�ා අදාා වන ෝපාු ි ාාතා ෝාා පි්ෝ�දෝා් 
ි්තර ෝ�..

7.4.1. ව්ෂ 1978 අංක 41 දරණ නාගික ංංව්ධන අිකාිා පනෝ් 8 ‘ අ’ වන වග්ිා ාටෝ් 
අංක 4/1 �ා 1978 ව්ෂෝ� ංැ�තැ�බ් ාං 30 ගැං� පරා, අංක 56/6 �ා 1979 ව්ෂෝ� 
ඔ්ෝතෝ�බ් ාං 01 ිනැි ගැං� පරා, අංක 234/7 �ා 1983 ාා්ු ාං 01 ිනැි ගැං� 
පරා, අංක 1084/20 �ා ව්ෂ 1999 ුි ාං 17 ින ගැං� පරා ාන අිිෝ්ෂ ගැං� පර 
ාි් නාගික ංංව්ධන රෝ්ශා් ෝැං රකාශාට ප්කර ඇි ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා 
ං�ා බැ රෝ්ශෝ� පිපාැන ී ාාව් ු ැ ි ිි ි ාුා රෝ්ශා් ංද�ා ෝාා ෝරුැාි බැ 
පැවැ්ෝ�.   

7.4.2. ිිා� ංංව්ධන කටු්ත් ිු ිීෝ�ී ඊට අදාැවන ංැැු� �ා ංංව්ධන ිාාතා 
ංද�ා ෝාා කැාිකරන ංැැැ්ෝ� ිාාතාව්ට අාතරව 2021 ුි ාං 28 ිනැි �ා අංක 
2235/54 දරන ගැං� පරා ාි් රකාශාට ප් කර ඇි ංැැු� �ා ංංව්ධන ෝරුැාි 
ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශා ංද�ා බැා්ාක ෝ�.

7.4.3. අවංර ැ් �ාිත කා්ඩෝ� ංඳ�් ෝනාවන ඕනෑා �ාිතා් ංඳ�ා අුාැිා, 
කැාපකරණ ංැැැ්ාට අුව අවංාන වශෝා් ීරණ ිීෝ� අිිා අිකාිා ංුෝ�. 

7.4.4. ි� ෝකාටංක ංංව්ධන කටු්ත් ංඳ�ා අුාැිා ැබාීෝ�ී කැාීකරණ ිාාතා 
ුැ ිෝ්ෂෝා් අවා ි� රාාණා ංඳ�් කර ෝනාාැි අව්ථාවැ ි� ෝකාටංක අවා 
ි� රාාණා ව.ී. 150 ් ිා ුුා. එෝ් ුවද, එා රෝ්ශා ුැ නැ ජැ ප�ුක� ෝනාාැි 
න�, අුාැිා ංැකා බැීා ංඳ�ා අවා වශෝා් ව.ී. 250 ් ිිා ුුා.  

7.4.5. ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ෝත්ි� ්ව�ාික ංංර්ිත කැාපා ං� ුුු වඟා 
�ා ෝත්ි� කෘිකා්ික කැාපාට අා් (නා.ංං.අ. ිි් වයාපෘි ංඳ�ා �ුනාග් ි� 
�ැර) ිාුා ප�් ි� �ා ුුු ඉඩ�, ජැ ැඳු� �ා ජැ පාැන රෝ්ශ එා කැාප 
ංැැැ්ාට අුූැව ිා ුුා.  

7.4.6. ජැාිුඛ ( වැ�, ගංගා ෝ�ෝ රධාන ඇා ාා්ග ආිතව, ව්ග අි 4000 ඉ්ාවන ෝ්වාික 
ෝනාවන ඉිිී� ංඳ�ා අපජැ කාානාකරණ ංැැැ්ා් ඉිිප් කර, ාධයා පිංර 
අිකාිෝ� ි්ෝ්ශා්ට අුව අපජැ කාානාකරණා කා ුුා. එෝ්ා ඉිිප් කරු 
ැබන ෝගාඩනැිි ංැැු�වැී අවශය අව්ථාවැී ූද්ශන ංැැැ්ා් ංාඟ ංැැු� 
ඉිිප් කරන ෝැං නාගික ංංව්ධන අිකාිාට ඉ�ැා ිිා �ැක. 

7.4.7. ජැ ූැාිතව ආිතව ිුකරු ැබන ංංව්ධන කටුුවැී අවට පිංරා �ා ගැාෝපන 
ෝැං ෝගාඩනැිි ංැැු� කැ ුුා.

7.4.8. ා�ිි ිෝ්ිත �ාිතා් ංඳ�ා ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝාි ඇි ි� ෝකාට-ං් 
ං� ෝ්පා් ි ්ිත �ාිතා් ංඳ�ා ෝව්කර ඇි තැ්ි, එෝ් ෝව්කර ඇි කටු්ත 
ංඳ�ා පාණ් එා �ාිතා කා ුු ෝ�.  

07 පි්ෝ�දය
ංංව්ධන කංාප �ා 

කංාීකරණ ියාංා

ංැැු� ාේ්ශය ංඳැා ූ ේාාු 
කැාීකරණ ියමතා
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7.4.9. ෝාා කැාපවැ රජෝ� ාා්ගා්ෝ� ෝගාඩනැිි ිාාව ුැ ං� ෝාෝිත ෝගාඩනැිි 
ීාාව ීාාව ුා ාාි� තා�ප ඉිිිා ෝවුවට ිිිද ෝපෝනන දැ� වැට් ෝ�ෝ ෝවන් 
රාෝ�දා් (උපිා බැි උං අි 2් ංිත) අුව ඉිිප් කැ ුු අතර එෝ් ෝනාවන 
අව්ථාවැී ාාි� තා�ප ංඳ�ා අාකරන ගා්ුව ෝා් ෝදුණාක විනාකා් 
අාකරගැිාකට ාට් ෝ�.   

7.4.10. ්ිර නාාුවු ෝ�ෝ ෝවාඳ දැ්ී� ංි ිීෝ�ී ීිාට ැ��කව ෝ�ෝ ෝගාඩනැි�ෝ� 
ෝපුාට බාධා ෝනාවන පිි ි ා ු ුා. එෝ්ා රථවා�න තදබදා ඇි කරන, වා�න අනුු 
ඇිවන ආකාරාට ෝ�ෝ ් ව�ාික ද්ශන රෝ්ශ අවිර වන ෝැං පව්නා ාාි� තා�පවැ, 
ඉුුවැ ෝවාඳ දැ්ී� ෝ�ෝ නාාුවු ංි ිීාට අවංර ෝදු ෝනාැැෝ�. 

7.4.11. ප් කැීෝ� ක්ාා්තෝ�ී ප් කැීා ෝපාාව ා�ටාට ීාා ිා ුුා. 

7.4.12. ෝාෝිත කැාප ංැැැ්ා ුැ පව්නා �ාිතා් තවුරට් පව්වාෝගන ාාා ංඳ�ා 
අවංරීා ංැකා බැු ැැෝ�. එිී ාිතැ ප�ුක�, ෝ්වක ප�ුක� වැි ිීා ංඳ�ා 
උපිා ෝගි� රාාණා 10% ද්වා පාණ් ංැකා බැු ැබන අතර ඒ ංඳ�ා අුාැිා 
නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� ුික ංැැු� ිරාකරණාි් ැබාගත ුුා.   

7.4.13. අිකාිා ිි් උිත ාැි ංැකු ැබන අව්ථාවකී ිිා� රෝ්ශා් ිෝ්ෂ වයාපෘි 
රෝ්ශා්, රිංංව්ධන රෝ්ශා්, ිෝ්ෂ ිවාං වයාපෘි රෝ්ශා්, ාධය වාිජ 
රෝ්ශා්, ද්ශීා රෝ්ශා්, ංංර්ෂණ රෝ්ශා්, ංං්කෘික රෝ්ශා් ෝ�ෝ ෝවන් 
රෝ්ශා් ෝැං රකාශාට ප්කැ �ැක. එා රකාශාට ප්කරු ැබන රෝ්ශ ංඳ�ා එා 
රෝ්ශවැට �ු්වා ෝදු ැබන ෝරුැාි ං� ිාාතා බැ පැවැ්ෝ�.

7.4.14. ඉ�ත 7.4.13 ි  ංඳ�් රෝ්ශ ු ා ි න� ෝ�ෝ ි ෝ්ිත ෝගාඩනැි�ැ් ඉිිීා ංඳ�ා ි � 
රෝ්ශ �ාිතා ිීා, ීාා ිීා ෝ�ෝ ත�න� ිීා, ෝාා පන්වි් පනවා ඇි ත�න� 
ිි� ිීා ෝ�ෝ රෝ්ශා ංඳ�ා ිාා කර ඇි ක්තවයා් ඉුකර ගැීා ංඳ�ා ෝවන් 
ීිීි පැනීා ෝ�ෝ අිකාිා ිි් ිුකරු ැැිා �ැිා.

7.4.15. රජෝ� කා්ාාැ, රජෝ� ෝරෝ�� වැි ෝපාු ා�ජනාා පැිෝණන ෝගාඩනැිිවැ අුූැතා 
ං�ික ැබා ගැීාට ෝපර ෝව් කරන ැද රථගා� ප�ුක� වි් අවා වශෝා් 30%් 
ෝපාු ා�ජන රථගා� ප�ුක� ංඳ�ා ෝව් කර තැිා ුුා.

7.4.16. කැාීා ංැැැ්ෝ� ෝප්වා ී ඇි ාාි�, ෝ�ෞික ාාි� �ා (Google Earth) ූෝගෝීා 
ඛ්ඩාංක ාන ෝදෝක්ා ි්වානා කර ඇි අව්ථාවකී ාාි� ෝවනං් ිුුවෝ�ා් 
කැාපෝ� ාාිා ෝැං ෝ�ෞික ාාිා ගත ුුා.

7.4.17. ිිා� ි� රෝ්ශා් කැාප ෝදක් අතරට වැෝටන ෝ් ෝප්වා ී ඇි අව්ථාව්ිී එා 
ි� රෝ්ශාට �ුවන කැාපා ීරණා කරු ැබ්ෝ්, එා ි� ෝකාටංට රධාන රෝ�ශා 
අා් කැාපා ෝ�.

7.4.18. ිිා� ි� ෝකාටං් පාා් පාැන බැ රෝ්ශ ෝදක් අතරට �ුවන ෝ් ඇ්න�, එා ි� 
ෝකාටං එාට රධාන රෝ�ශා ැබන කැාපෝ� �ාිතා ංඳ�ා අදාා පාා් පාැන ආාතනවැ 
එකඟතාවා ාත අිකාිා ිි් ීරණා කරු ැැෝ�..

07 පි්ෝ�දය
ංංව්ධන කංාප �ා 
කංාීකරණ ියාංා

ංැැු� ාේ්ශය ංඳැා ූ ේාාු 
කැාීකරණ ියමතා
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7.4.19. තැබෑු� �ා ආග්ුක ිවාං ංඳ�ා අවංර ැබාීාට ආගික ්ථාන ං� පාංැ�වැ ිට 
අවා වශෝා් ීට් 100 ් ුර පැවිා ුුා.  

7.4.20. ක්ාා්ත �ා ගබඩා �ාිත ංඳ�ා ීට් 9ක රෝ�ශ ාා්ගා් අවශයා ුවද ංංව්ධනෝ� 
පිාාණා ,ව්ගා ,රෝ්ශෝ� ුි �ාිතාව ං� රෝ�ශ ාා්ගා �ාිතාවන ධාිතාව 
ංැැි�ැට ෝගන රෝ�ශ ාා්ගෝ� අවා පාැ ිටර 6් ෝැං පවින අව්ථාවක අදාැ 
ඉඩා ුි් රෝ�ශ ාා්ගා ීට් 9් ද්වා ුු� කර ංංව්ධනා ංඳ�ා ුික ංැැු� 
ිරකරණා් ාි් ං� ා� ා� ෝකා්ෝ්ි වැට ාට්ව අවංර ීා ංැකා බැීාට 
අිකාිාට �ැිා.

7.4.21. ෝපාු ිෝ�ක �ා ිෝනෝද කටුු අවකාීා ංැැැ්ා (PROS) ෝ�ෝ ෝ�ෝාාගා කැාිකරණ 
ංැැැ්ා ුි් ංංව්ධන කටුු පාැනා ිීා ංඳ�ා �ුනාග් රෝ්ශ �ැර අෝනු් 
කැාප වැ පව්නා ප�් ි�, වුු ි�, ුුු ෝ�ෝ ඕිට ෝ�ෝ ෝවන් එවැි ඉඩ� ංඳ�ා 
අවංර ීෝ�ී නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� ූික ිරු� ං�ිකා් ැබාගත ුුා. 

7.4.22. ෝපාු එිා�් උදයාන, ීඩා �ා ිෝනෝද කටුු ංඳ�ා වන අවකාීා ංැැැ්ා (PORS) 
�ුනාෝගන ඇි ුි එා කටුු ංඳ�ා පාණ් �ාිතා කැ ුුා.

7.4.23. අදාා ං�බ්ීකරණ ආාතනවැ අුාැිා ංිතව ුුු වගා �ා ෝත්ි� කෘිකා්ික 
කැාපා ුැ රාාණව් රෝ�ශ ාා්ගා් ංිතව, පවින උ්ි� ංඳ�ා ෝ්වාික �ා 
පිංර ිතකාී ංංව්ධන කටුු ංඳ�ා ුික ංැැු� ිරාකරණා් ාි් අවංර ැබා 
ීා ංැකා බැිා �ැක. (“පවින උ්ි�” - ිි්ෝදෝු ංැැැ්ෝ� �ා ඔ�ුෝ� ුුර, ෝදිා 
�ා ඕිට ෝැං ංඳ�් ෝනාවන) 

7.4.24. ිිා� ංංව්ධන කටු්ත්, ඉිිීා් ආර�� ිීාට ෝපර පිංර ි්ෝ්ශ ැබාගත 
ුු අව්ථා ං� අදාා ආාතන

7.4.24.1. පිංර පනෝ් IV අ ං� IV ඇ ෝකාට් ාටෝ් පනවා ඇි ෝරුැාිවි් ද්වා 
ඇි වයාපෘි / ක්ාා්ත ංඳ�ා.

7.4.24.2. පාිංික ංංෝ�ී කැාප වැ වාිජ ෝගාඩනැිි ඉිිීෝ�ී ාධයා පිංර 
අිකාිෝා් ි්ෝ්ශ ැබාගත ුුා

7.4.24.3. ෝගාඩනැි�ෝ� ව්ග රාාණා ව්ග ීට් 10,000 ට වැි වාිජ ෝගාඩනැිි 
ංඳ�ා නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� පිංර උපෝ්ශන කිුෝ� ි්ෝ්ශ 
ැබාගත ුුා. 

7.4.24.4. ෝගාඩනැිිවැ ව්ග රාාණා ව.ී. 10,000 ට අු ෝගාඩනැිිවැ අපජැ 
කාානාකරණා ංඳ�ා ෝපාු අපජැ ිිප�ු ප්ධි ෝාෝජනා වන අව්ථාවැී 
ාධයා පිංර අිකාිෝා් ි්ෝ්ශ ැබාගත ුුා.

7.4.24.5. පාිංික ආර්ෂණ කැාප ෝැං ගැං� කර ඇි ්ථානවැ එා ගැං�පර 
ාි් අවංර ැබාී ඇි ිාාකාරක� ංඳ�ා ාධයා පිංර අිකාිෝා් 
ි්ෝ්ශ ැබාගත ුුා.

07 පි්ෝ�දය
ංංව්ධන කංාප �ා 

කංාීකරණ ියාංා

ංැැු� ාේ්ශය ංඳැා ූ ේාාු 
කැාීකරණ ියමතා
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7.4.25. නාගික ංංව්ධන අිකාිෝා් ූික ංැැු� ිරාකරණා් ැබාගත ුු අව්ථා;  

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� කැාීකරණ ංැැැ්ාට අුව ිෝ්ෂෝා් නාගික 
ංංව්ධන අිකාිෝ� ිරු� ං�ිකා් ැබාගත ුු ාැි ංඳ�් කර ඇි �ාිතා්ට 
අාතරව ප�ත අව්ථාවැ ංංව්ධන බැපර ැබාගැීාට ෝපර නාගික ංංව්ධන 
අිකාිෝා් ූික ංැැු� ිරාකරණා් ැබාගත ුුා.  

7.4.25.1. ාධයා පිංර අිකාිා ිි් ජාික පාිංික පනත ාටෝ් අංක 1533/16 �ා 
2008.01.25 ිනැි අිිෝ්ෂ ගැං� පරා ාි් රකාශාට ප්කර ඇි 
ංංව්ධන ව්ීකරණෝ� “A”, “B” �ා “C” ාටතට ගැෝනන ංංව්ධන කටුු 
ංඳ�ා.

7.4.25.2. ං�ාිපතය ංංව්ධන කටුු ංඳ�ා.

7.4.25.3. ුරකථන ුුු ඉිිීා ංඳ�ා.

7.4.25.4. කුග� කැීා, ෝබාරු ප් කැීා, ඛිජ කැී�, ඛිජ ඇ�ීා ංඳ�ා 

7.4.25.5. නාගික ංංව්ධන අිකාිා ිි් ංංව්ධන කටුු ංඳ�ා අවංර ෝදු 
ැබන කැාපා්ි පව්නා ප�් ි� ංංව්ධනා ංඳ�ා ඉ�ැා ිිු ැබන 
අව්ථාවැ.

7.4.25.6. ව්ග ීට් 10,000 ට වැි වාිජ ෝගාඩනැිි ඉිිීෝ�ී.

7.4.25.7. ෝපෞ්ගික පාං�, ෝපෞ්ගික ෝරෝ�� ං� ෝපෞ්ගික උපකාරක පංි 
(කැිකරණෝ� ෝකෝ් ංඳ�් ුවද ූික ංැැු� ි්ෝ්ශ ැබා ීා ්ථාීා 
ිිීා ංැකා ීරණා ිීෝ� අිිා නා.ංං.අිකාිා ංුෝ�.)

7.4.25.8. දැ්ී� ුවු ංි ිීා ංඳ�ා. (A �ා B ාා්ග ෝදපං)

7.4.25.9. ෝ�්ටාා් 1 ට වැි ඉඩ� අුෝබු� ිීා ංඳ�ා ංංව්ධන කටුු ිීෝ�ී..

7.4.25.10. ඉ�ත අව්ථාව්ට අාතරව, නාගික ංංව්ධන අිකාිා ි ි් ූ ික ංැැු� 
ිරාකරණ ං�ිකා් අවශය ාි ීරණා කරු ැබන කටුු ංඳ�ා.

7.4.26. ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා බැ රෝ්ශෝ� ෝත්ි� ංඳ�ා ූ ිෝ්ෂ ංංව්ධනාා්ෝගෝපෝ්ශ  

7.4.26.1. ෝ්ශුික ි ප්ාාං ෝ�ුෝව් ඇිවන ආ්ික කාැුික ත්්වා්වැ 
ීරරතාවා වැිීා �ා ෝත් ි�වැ ිු කර ඇි ෝගාඩ ිී� �ා ඉිිී� 
ෝ�ුෝව් වැි ජැා ගැා ාන ී�රතාවා ංැාි�ැට ගිි් ගංවුර 
ධාිතාවා නඩ්ු ිීා ං� අෝනු් ංංව්ධන කටුු ඇුුා 14 ි 
ංඳ�් ආාතනවැ ං�බ්ීකරණා ුි් ැබාග්නා ීරණ අුව ිු කා 
ුුා. 

07 පි්ෝ�දය
ංංව්ධන කංාප �ා 
කංාීකරණ ියාංා

ංැැු� ාේ්ශය ංඳැා ූ ේාාු 
කැාීකරණ ියමතා
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7.4.26.2. ප�් ි� / ුර් ුුු ං� වගා ුුු ංංව්ධනා ිීාට ෝපර ඇුුා 14 
ි ංඳ�් අංක. 01, 03, 04, 05 �ා 09 දරණ ආාතන වි් අුාැිා ැබා ගත 
ුුි. එෝ්ා ිිධ පන් ාි් ෝත් ි�වැ අිිා අදාා ආාතන වැ ිෂා 
පථාට අා් වන අව්ථාවැී ඇුුා 14 ි ංඳ�් ආාතනවි් ං� 
අෝනු් අදාා ආාතනවි් අවශය ි්ෝ්ශා ං� අුාැිා ැබා ගත ුුා.

7.4.26.3. ෝත් ි � ආීත පිංරාට බැපෑ� ඇි ි ා �ැි ඕනෑා ංංව්ධන කටු්ත් 
ංඳ�ා ඇුුා 14 ි ංඳ�් අංක. 03 �ා 05 දරණ ආාතනවි් පිංර ිරු� 
ිීෝ� ං�ිකා ෝ�ෝ පිංර ආරෂණ බැපරා ැබා ගත ුු අතර, ිාිත 
කාැා ඉ්ාීාට ෝපර එී බැපරා වා්ිකව ාාව්කාීන කා ුුා.

7.4.26.4. ඇුුා 14 ි ංඳ�් අංක. 01 දරණ ආාතනාට අා් ෝත් ිා් ංංව්ධන 
කා්ාා් ංඳ�ා ැබා ෝදන ි්ෝ්ශ/අුාැිා (අවං් ිරු� ං�ිකා) එා 
ංැැු� කිු ීරණා පිි වා්ිකව අු් කා ුුා.

7.4.26.5. ඇුුා 14 ි ංඳ�් අංක. 01 දරණ ආාතනා ාි් අංක. 1662/17 �ා 
2010.07.14 ිනැි ගැං� පරා ාි් රකාිත ඇා ාා්ග/ජැාශ රිත ි� 
ීු ං� 02 ආාතනාට අා් ජැාශ ංඳ�ා අදාැ ර්ිත ි� ීු පව්වා 
ගත ුුා.

7.4.26.6. ජැා බැං ාාෝ� �ා ගංවුර ැඳු� ධාිතාවා්ට බාධා වන ිිා ඉිිීා් 
ෝත් ිාක ජැාීතව ෝ�ෝ ජැ ාා්ගවැ ිු ෝනාකා ුුා. නු් ා�ා 
ංැැුාකට (Master Plan) ෝ�ෝ ි ්ාාණ උපෝ්ශක ාා්ෝගෝපෝ්ශ ංැැැ්ාකට 
අුව නාගික ංංව්ධන අිකාිා ාි් අුාත කරන ැද ි ෝ්ෂ වයාපෘී්ට 
ෝ�ෝ ජැ ගැී�වැට �ා ගංවුර ඉිු� ධාිතාවා්ට බාධා ෝනාවන ෝැං 
අුාත ඉිිී� ඇුුා 14 ි ංඳ�් අංක. 01 දරණ ආාතනෝා් �ා අංක. 
02 ිට 21 ද්වා ඇි අදාා ආාතනවැ ි්ෝ්ශා �ා අුාැිාට ාට්ව ිු 
කා ුුා.

7.4.26.7. පාිංික ංංෝ�ී විනාකා ංිත ෝත් ි�වැ ආග්ුක ආරාණීී ශාක 
�ා ංු් �ැර ෝවන් වන ීී් ඉව් ෝනාකා ුුා.

7.4.26.8. ෝත් ි� කැාප වැ අවංරැ් ංෑා ඉිිීා්ා ිාා කරන ැද ි�ීා 
රිී් ංිත �ිත ෝගාඩනැිි ංංක�පාට අුව ි්ාාණා ිා ුුා.

7.4.26.9. ජැ ැඳු� ධාිතාවා ිෝ්ෂෝා් වැදග් වන ංෑා ෝත් ිාකා ිු කරන 
අුාත �ාිතාකී ජැ ැඳු� ධාිතාව අුීා ං� (අෝනු් බැපෑ� ි ුවන) 
පාිංික ෝ්වාව්ට ිුවන බැපෑාට ිැ� වන ෝ් ික�ප ්ථාන ුුු ෝැං 
්ථාපනා කැ ුුා. ඒ ංඳ�ා ඇුුා 14 ි ංඳ�් අදාා ආාතනවැ 
අුාැිා ැබාගත ුුා.

7.4.26.10. ෝත්ි� ිරීා ංඳ�ා ඇුුා 14 ි ංඳ�් අංක 01 දරණ ආාතනාට අා් 
රෝ්ශවැ ිරංාර වැි ජැ බැං ාාෝ� රා �ාිතා කැ ුුා. ෝත්ි� ිරීා 
ංද�ා ෝාාදා ග්නා රවය ිිබඳ ාධයා පිංර අිකාීෝා් අුාැිා ැබා 
ගත ුුා.

07 පි්ෝ�දය
ංංව්ධන කංාප �ා 

කංාීකරණ ියාංා

ංැැු� ාේ්ශය ංඳැා ූ ේාාු 
කැාීකරණ ියමතා
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7.4.26.11. පැ�ැිිව �ුනාගත �ැි ූ ද්ශන / ංං්කෘික / ුරා ිදයා්ාක / �ජව 
ිිධ්වා ඉ�ැ අගා් ඇි රෝ්ශ ංංරෂණා කැ ුුා.

7.4.26.12. ෝත් ි�වැ අුාත කා්ාා්වැී ීතයාුූැ ූ ෝපාු අි පාරව�, ෝපාු 
නාන ්ථාන ංංරෂණා ිීා ෝ�ෝ ඒවා ුුු ාඟා ්ථානාක ්ථානගත කැ 
ුුා.

7.4.26.13. ංංව්ධනකුව් ිි් ංැැු� ංක් ිීා �ා ි්ාාණ ං� අීෂණ 
කටුු ිීා ංඳ�ා වෘ්ීා ුුුක�ැ් වෘ්ීාෝ�ී්ෝ� ෝ්වා ැබා ගත 
ුුා. 

7.4.26.14. ාු් ං� අෝනු් ජැජ ීී් අිජනනා වන ිාු රෝ්ශ ිෝ්ෂෝා් 
ආරෂා කැ ුුා.

7.4.26.15. ෝත් ි�වැට කංා බැ�ැර ිීා ංඳ�ා අවංර ෝනාිා ුුා (ගෘ�්ථ, 
ආාතික, කා්ික, ෝවාද, ිදු් ං� ංාාික අපරවය). 

7.4.26.16. ෝත් ි�වැට අපජැා බැ�ැර ෝනාකා ුුා. නු් ාධයා පිංර අිකාිෝ� 
ි්ෝ්ශාට ාට්ව ිිප�ු කා ජැා පාණ් ුදා�ැිා �ැිා.

7.4.26.17. ෝත්ි� කැාපා් ං�බ්ධෝා් ංංව්ධන කටුු ි ුිීෝ�ී උපෝ�ඛනෝ� 
ංඳ�් ආාතනා්ි බැපර ිු් ිීෝ�ී ෝාා ාා්ෝගෝපෝ්ශා් එා 
බැපරාට ෝකා්ෝ්ි ෝැං ඇුැ් කැ ුු අතර එී ෝකා්ෝ්ි කඩිීා 
එී බැපරා අවැංු ිීාට ෝ�ෝ දුව� ිාා ිීාට ෝ�ුවු ඇත.

07 පි්ෝ�දය
ංංව්ධන කංාප �ා 
කංාීකරණ ියාංා

ංැැු� ාේ්ශය ංඳැා ූ ේාාු 
කැාීකරණ ියමතා
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ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� කැාීකරණ ංැැැ්ාට අුව කැාප නවාකට ෝව් කර ඇි 
අතර, එ් එ් කැාප ංඳ�ා බැපාන ංංව්ධන ෝරුැාි ෝව් ෝව්ව ප�ත පිි ෝ�. 

8.1. වැි ඝන්ව වාිජ ාැාපය I (ෝ�ෝාාගා)

ෝාා කැාපා ෝ�ෝාාගා නගරා ෝ්්ර කර ගිි් ිිී ඇත. රධාන වශෝා් වාිජ ංංව්ධනා් 
ංඳ�ා ි ෝ්ෂ අවකාශා් ැබා ෝදන ෝාා කැාපා, ාා්ග වැ පාැ ාත ී රණා ෝකෝරන ංංව්ධනා් 
�ර�ා අෝ�්ිත නගර ආකෘිා (Urban Form) ි්ාාණා ිීාද ඉැ්ක කර ඇත.

8.1.1. වැි ඝන්ව වාිජ කංාපය I ංඳ�ා �ංපව්වන 
ියාංා ං� ාාිංය්

ෝ�ෝාාගා කැාීකරණ ංැැැ්ෝ� වැි ඝන්ව වාිජ කැාප 1 ි බැපව්වන ිාාතා ං� 
�ාිතා් ිිෝවි් ප�ත වු අංක 8.1.1 ං� 8.1.2 ාි් දැ්ෝ�. 

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ඇුුම 15 යටේ� ංටැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය 2.2

අුමත උං ීමාව කැාීකරණය මි් උං ිමා කර ේනාමැි න� ංංව්ධනකුට 
ඉිිීමට ඇි ුිේ� ව්ග ාමාණය අුව ංැ නාගික ංංව්ධන 
අිකාිේ� අේනු� ේරුැාි අුව ේගාඩනැි�ේැි උං ීරණය ේ�.

අුමත උාිම ි� ක්ි ආවරණය 3 වන උාේ�ඛනේ� ඉ ආකෘිය අුව කටුු කැ ුුය. 

කැාායට අදාළ ේවන� කුු • ද්ිණ අිේ�ී මා්ගේ� ේරුැාි ේමම කැාාය ංඳැා 
බැාැවැ�ේ�. ඒ ංඳැා අංක 2235/54 - 2021.7.8 ගැං් මි් 
ාකාශයට ා� කරන ැද ංැැු� ැා ේගාඩනැිි ිේයෝග / 
ේරුැාි (ේාාු) ි 17 වන උාේ�ඛනය අුව කටුු කැුුය.. 

• ූ ිදයා ැා ාත� කැීේ� කා්යාංශය ිි් ඛිා කැී� ංඳැා 
ැුනාේගන ඇි ඇුුම 23 ැා දැනට ියා�මක වන කු ග� 
කැීේ� ක්මා්ත, ාව�නා ේ්වාික ංංව්ධනය්ට අවිර 
ේනාවන ාිි අුමැිය ැබා ීම ංැකා බැු ැැේ�. අුමැිය 
ංැකා බැීම ංඳැා අවම වශේය් කු ග� ිිි ුිේ� ිට ීට් 
100ක ිමාව ුැ ේ්වාික ංංව්ධනය් ේනාිිය ුුය. එේ් 
ේනාවන අව්ථාවැ ාි්ථාාන ාැුක� ංිතව ංැකා බැු 
ැැේ�. එේ්ම, ේ්වාික ංංව්ධනය් ංැකා බැීේ�ී එය ගැ 
ිිටා ඇි මාිේ� ිට ීට් 100 ් ුි් ිිය ුුය.

වුව 8.1.1 : වැි ඝන�ව වාිා කැාාය - I ේැෝමාගම ංඳැා බැාව�වන ියමතා

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය I (ේැෝමාගම)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය I  
ංඳැා බලාව්වා 

ියමාා ංැ ාාිාය්
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වුව 8.1.2 : කැාීකරණ භාිතය් - වැි ඝන�ව වාිා කැාාය - I

අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ේ්
වා

ික

ිවාං 150 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව 

ේ්වාිකාගාර 150

ිැ ිවාං / ේ්වක ිවාං 150

වැිිි/ ආබාිත ිවාං 1000

ළමා ිවාං 500

ළමා ුැු� මධය්ථාන 500

ේං
ෞඛ

ය

ේරෝැ� 1000

ෛවදය ාිකාර මධය්ථාන 250

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා මධය්ථාන 500

රංායනාගාර ේ්වා ැා එකු ිීේ� මධය්ථාන 150

ළමා ැා මාතෘ ංායන මධය්ථාන 300 අවංරැ� ේගි� 
අුාාතය අුව

ං��ව ේරෝැ� 500

ං��ව ංායන ැා ාිකාර මධය්ථාන 250

ආු්ේ�ද ෛවදය මධය්ථාන 250

වා
ි

ා

ුිි ේවළඳංැ� 500

ංා්ු ංංී්ණ 500

මැා ාිමාණ තා්ෂික උාාංග ිුු� මධය්ථාන 500

බු මැ� රථගා� 1000

ේවළඳංැ� 150

ඔුංැ� 150

උ�ංවශාැා 1000

ේතාග ේවළඳා�  500

ාාිේභෝික ේ්වා 150

ම�ාැ් අේැිංැ� 150

අවමංගැ ශාැා 300

අවමංගැ ශාැා උ�ංවශාැා ංමා 1000

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය I (ේැෝමාගම)

කලාීකරණ ාාිාය් - වැි 
ඝා්ව වාිජ කලාාය - I
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

වා
ි

ා
ේභෝානාගාර 150 අවංර ැ� ේගි� 

අුාාතය අුව 
ිවෘත ේවළඳේාාැ 500

ේගාඩනැිි රවය අේැිංැ� 500

රංායනාගාර ේ්වා ංැ එකුිීේ� මධය්ථාන 150

ඉ්ධන ිරු�ැ� (නගර මධයේ� ිට ීට් 500ක 
වාංිය ුැ අවංර ේදු ේනාැැේ�.)

1000

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා වාැන ේ්වා  මධය්ථාන (නගර 
මධයේ� ිට ීට් 500ක වාංිය ුැ අවංර ේදු 
ේනාැැේ�.)

1500

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා ේවළඳ ංංී්ණ (නගර මධයේ� ිට 
ීට් 500ක වාංිය ුැ අවංර ේදු ේනාැැේ�.)

1500

ගෑ් ිරු�ැ� ැා ිුි ආේරෝාණ මධය්ථාන 750

ේගාඩනැිි මත ං්ිේ�දන ුුු 150

ං්ිේ�දන ුුු 250

ිවෘත රථගා� 250

ාද්ශනාගාර 300

ගබඩා 500

අධ
යා

ාන

ූ්ව ළමාිය ංංව්ධන මධය්ථාන 500

කා්ික ාාංැ�/වෘ�ිය ුුු මධය්ථාන 1000

ේාෞ්ගික උාකාර ා්ි 500

ේවන� අධයාාන මධය්ථාන 250

කැායතන/රංගායතන 1000

ආ
යත

න

බැංු/ර්ෂණ ැා ූැය ආයතන 300

කා්යාැ 150

කා්යාැ ංංී්ණ 500

වෘ�ීය කා්යාැ 150

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප

 �ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය I (ේැෝමාගම)

කලාීකරණ ාාිාය් - වැි 
ඝා්ව වාිජ කලාාය I
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ි
්ා

ාද
න

 ක
්ම

ා්
ත

ආැාර ැා මධයංාර රිත ි්ාාදන ක්මා්ත 500

ාිංර ුෂණය අවම ුු ැා මධය ාිමාණ ක්මා්ත 500

ඇාු� ක්මා්ත 500

ඝන අාරවය ාිචීකරණ ක්මා්ත 1000

ගෘැ්ත ක්මා්ත 250

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත

වාැන ේ්වා මධය්ථාන 1000

වාැන අු� වැියා මධය්ථාන / ිිි ි්තාු ිු කරන 
මධය්ථාන

500

ුී රථ ේ්වා මධය්ථාන 250

ේැා්ඩි / ඇු� ිිිු ිීේ� ්ථාන 150

ඇඹු� ැ� 250

ියවන ා්ට�, වෑ�ි් වැඩේාාැව� 500

ඉේැ්ේ�ාික උාකරණ අු�වැියා මධය්ථාන 150

ංම
ාා

 ේ
්ව

ා ක
ටු

ු
 ැ

ා 
ේා

ාු
 ක

ටු
ු

ාාා ංංව්ධන මධය්ථාන 150

ංමාා ැා ංං්කෘික මධය්ථාන 1000

රවණාගාර ැා ං�ම්ෛණ ශාැා 1000

ු්තකාැ 150

ුනු�ථාාන මධය්ථාන 500

ංං
චා

රක
 ක

ටු
ු

ිවාු ිේ්තන 300

ආග්ුක ිවාං 150

ැැු�ැ� 150

ංංචාරක ේැෝට� 500

නාගික ේැෝට� 500

ංංචාරක ේතාරුු මධය්ථාන 150

ආු්ේ�ද ාංචක්ම මධය්ථාන 250

කබානා ේැෝට� 500

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය I (ේැෝමාගම)

කලාීකරණ ාාිාය් - වැි 
ඝා්ව වාිජ කලාාය I
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු
ිනමාශාැා 500 අවංර ැ� ේගි� 

අුාාතය අුව 
ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන 500

රාැ� 500

ංමාාශාැා 500

කැාගාර / ේකෞුකාගාර 500

එිමැ් රංග ශාැා 2000

කායව්ධන මධය්ථාන 300

ඉතා ුඩා උදයාන (Pocket Park) -

ුඩා උදයාන (Mini Park) -

අංැ උදයාන (Local Park) -

ාාා උදයාන (Community Park) -

නගර උදයාන (Town Park) -

මධය නාගික උදයාන (Central Urban Park/City Park) -

ාාේ්ීය උදයාන (Regional Park) -

ේ්ීය උදයාන (Linear Park) -

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය I (ේැෝමාගම)

කලාීකරණ ාාිාය් - වැි 
ඝා්ව වාිජ කලාාය I
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8.2. වැි ඝන්ව වාිජ ාැාපය II (ා�ුුව)

ක�ුුව නගරා ෝ්්ර කර ගිි් ෝාා කැාපා ංඳ�ා ිාාව් ි්ණා කර ඇත. ක�ුුව 
නගර ාධයෝ� ිට ිෝැෝීටර 3් පාණ ිාගා රෝ්ශාට ිිෝදන ෝාා කැාපා, ක�ුුව නගර 
ාධයෝ� ිට අෝනු් ිශාව්ට ීටර 500 �ා 1000 ් අු වැි වශෝා් වයා�තව ඇත. ිෝ්ෂෝා්ා 
වාිජ ංංව්ධනා් ංඳ�ා රුඛතාව ැබා ෝදන ෝාා කැාපා ුා ද ා�ා ාා්ග �ා එි පාැ ාත 
ීරණා වන ංංව්ධනා් �ර�ා අෝ�්ිත නගර ආකෘිා (Urban Form) ැබා ගැීා අරුු කර 
ඇත.

8.2.1. වැි ඝන්ව වාිජ කංාපය - II (ක�ුුව) ංඳ�ා �ංපව්වන 
ියාංා ං� ාාිංය්

ෝ�ෝාාගා කැාීකරණ ංැැැ්ෝ� වැි ඝන්ව වාිජ කැාප II ි බැපැවැ්ෝවන ිාාතා �ා 
�ාිතා් ිිෝවි් වු අංක 8.2.1 ් �ා 8.2.2 ාි් දැ්ෝ�.

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ඇුුම 16 යටේ� ංටැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය 2.0

අුමත උං ීමාව කැාීකරණය මි් උං ිමා කර ේනාමැි න� ංංව්ධනකුට 
ඉිිීමට ඇි ුිේ� ව්ග ාමාණය අුව ංැ නාගික ංංව්ධන 
අිකාිේ� අේනු� ේරුැාි අුව ේගාඩනැි�ේැි උං ීරණය ේ�.

අුමත උාිම ි� ක්ි ආවරණය 3 වන උාේ�ඛනේ� ඇ ආකෘිය අුව කටුු කැ ුුය. 

කැාායට අදාළ ේවන� කුු • ද්ිණ අිේ�ී මා්ගේ� ේරුැාි ේමම කැාාය ංඳැා 
බැාැවැ�ේ�. ඒ ංඳැා අංක 2235/54 - 2021.7.8 ගැං් මි් 
ාකාශයට ා� කරන ැද ංැැු� ැා ේගාඩනැිි ිේයෝග / 
ේරුැාි (ේාාු) ි 17 වන උාේ�ඛනය අුව කටුු කැුුය..  

• ූ ිදයා ැා ාත� කැීේ� කා්යාංශය ිි් ඛිා කැී� ංඳැා 
ැුනාේගන ඇි ඇුුම 23 ැා දැනට ියා�මක වන කු ග� 
කැීේ� ක්මා්ත, ාව�නා ේ්වාික ංංව්ධනය්ට අවිර 
ේනාවන ාිි අුමැිය ැබා ීම ංැකා බැු ැැේ�. අුමැිය 
ංැකා බැීම ංඳැා අවම වශේය් කු ග� ිිි ුිේ� ිට ීට් 
100ක ිමාව ුැ ේ්වාික ංංව්ධනය් ේනාිිය ුුය. එේ් 
ේනාවන අව්ථාවැ ාි්ථාාන ාැුක� ංිතව ංැකා බැු 
ැැේ�. එේ්ම, ේ්වාික ංංව්ධනය් ංැකා බැීේ�ී එය ගැ 
ිිටා ඇි මාිේ� ිට ීට් 100 ් ුි් ිිය ුුය.

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය

වුව 8.2.1 : වැි ඝන�ව වාිා කැාාය - II (කැුුව) ංඳැා බැාව�වන ියමතා

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය II (කැුුව)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - II 
(කැුුව) ංඳැා බලාව්වා 
ියමාා ංැ ාාිාය්
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වුව 8.2.2 : වැි ඝන�ව වාිා කැාාය - II (කැුුව) ංඳැා බැාව�වන කැාීකරණ භාිතය්

අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ේ්
වා

ික
ිවාං 150 අවංර ැ� ේගි� 

අුාාතය අුව
ේ්වාිකාගාර 150

ිැ ිවාං / ේ්වක ිවාං 150

වැිිි/ ආබාිත ිවාං 1000

ළමා ිවාං 500

ළමා ුැු� මධය්ථාන 500

ේං
ෞඛ

ය

ේරෝැ� 1000

ෛවදය ාිකාර මධය්ථාන 250

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා මධය්ථාන 500

රංායනාගාර ේ්වා ැා එකු ිීේ� මධය්ථාන 150

ළමා ැා මාතෘ ංායන මධය්ථාන 300 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව 

ං��ව ේරෝැ� 500

ං��ව ංායන ැා ාිකාර මධය්ථාන 250

ආු්ේ�ද ෛවදය මධය්ථාන 250

වා
ි

ා

ුිි ේවළඳංැ� 500

ංා්ු ංංී්ණ 500

මැා ාිමාණ තා්ෂික උාාංග ිුු� මධය්ථාන 500

බු මැ� රථගා� 1000

ේවළඳංැ� 150

ඔුංැ� 150

ේතාග ේවළඳා� 500 

ාාිේභෝික ේ්වා 150

ම�ාැ් අේැිංැ� 150

උ�ංවශාැා 1000

අවමංගැ ශාැා 300

අවමංගැ ශාැා උ�ංවශාැා ංමා 1000

ේභෝානාගාර 150

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන 

කංාප ්රුංාි

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය II (කැුුව)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - II 
(කැුුව) ංඳැා බලාව්වා 

ියමාා ංැ ාාිාය්
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

වා
ි

ා

ිවෘත ේවළඳේාාැ 500 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව 
අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව 
අවංරැ� ේගි� 
අුාාතය අුව 

ේගාඩනැිි රවය අේැිංැ� 500

රංායනාගාර ේ්වා ංැ එකුිීේ� මධය්ථාන 150

ඉ්ධන ිරු�ැ� (නගර මධයේ� ිට ීට් 500ක 
වාංිය ුැ අවංර ේදු ේනාැැේ�.)

1000

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා වාැන ේ්වා මධය්ථාන (නගර 
මධයේ� ිට ීට් 500ක වාංිය ුැ අවංර ේදු 
ේනාැැේ�.)

1500

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා ේවළඳ ංංී්ණ (නගර මධයේ� ිට 
ීට් 500ක වාංිය ුැ අවංර ේදු ේනාැැේ�.)

1500

ගෑ් ිරු�ැ� ැා ිුි ආේරෝාණ මධය්ථාන 750

ේගාඩනැිි මත ං්ිේ�දන ුුු 150

ං්ිේ�දන ුුු 250

ිවෘත රථගා� 250

ාද්ශනාගාර 300

ගබඩා 500

අධ
යා

ාන

ූ්ව ළමාිය ංංව්ධන මධය්ථාන 500

කා්ික ාාංැ�/වෘ�ිය ුුු මධය්ථාන 1000

ේාෞ්ගික උාකාර ා්ි 500

ේවන� අධයාාන මධය්ථාන 250

කැායතන/රංගායතන 1000

ආ
යත

න

බැංු/ර්ෂණ ැා ූැය ආයතන 300

කා්යාැ 150

කා්යාැ ංංී්ණ 500

වෘ�ීය කා්යාැ 150

ි
්ා

ාද
න

 ක
්ම

ා්
ත

ආැාර ැා මධයංාර රිත ි්ාාදන ක්මා්ත 500

ාිංර ුෂණය අවම ුු ැා මධය ාිමාණ ක්මා්ත 500

ඇාු� ක්මා්ත 500

ඝන අාරවය ාිචීකරණ ක්මා්ත 1000

ගෘැ්ත ක්මා්ත 250

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය II (කැුුව)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - II 
(කැුුව) ංඳැා බලාව්වා 
ියමාා ංැ ාාිාය්
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත

වාැන ේ්වා මධය්ථාන 1000 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව 
 වාැන අු� වැියා මධය්ථාන / ිිි ි්තාු ිු කරන 

මධය්ථාන
500

ුී රථ ේ්වා මධය්ථාන 250

ේැා්ඩි / ඇු� ිිිු ිීේ� ්ථාන 150

ඇඹු� ැ� 250

ියවන ා්ට�, වෑ�ි් වැඩේාාැව� 500

ඉේැ්ේ�ාික උාකරණ අු�වැියා මධය්ථාන 150

ංම
ාා

 ේ
්ව

ා ක
ටු

ු
 ැ

ා 
ේා

ාු
 ක

ටු
ු

ාාා ංංව්ධන මධය්ථාන 150

ංමාා ැා ංං්කෘික මධය්ථාන 1000

රවණාගාර ැා ං�ම්ෛණ ශාැා 1000

ු්තකාැ 150

ුනු�ථාාන මධය්ථාන 500

ංං
චා

රක
 ක

ටු
ු

ිවාු ිේ්තන 300

ආග්ුක ිවාං 150

ැැු�ැ� 150

ංංචාරක ේැෝට� 500

නාගික ේැෝට� 500

ංංචාරක ේතාරුු මධය්ථාන 150

ආු්ේ�ද ාංචක්ම මධය්ථාන 250

කබානා ේැෝට� 500

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු

ිනමාශාැා 500

ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන 500

රාැ� 500

ංමාාශාැා 500

කැාගාර / ේකෞුකාගාර 500

එිමැ් රංග ශාැා 2000

කායව්ධන මධය්ථාන 300

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය II (කැුුව)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - II 
(කැුුව) ංඳැා බලාව්වා 

ියමාා ංැ ාාිාය්
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු

ඉතා ුඩා උදයාන (Pocket Park) අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව 

ුඩා උදයාන (Mini Park) -

අංැ උදයාන (Local Park) -

ාාා උදයාන (Community Park) -

නගර උදයාන (Town Park) -

මධය නාගික උදයාන (Central Urban Park/City Park) -

ාාේ්ීය උදයාන (Regional Park) -

ේ්ීය උදයාන (Linear Park) -

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය II (කැුුව)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - II 
(කැුුව) ංඳැා බලාව්වා 
ියමාා ංැ ාාිාය්
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8.3. වැි ඝන්ව වාිජ ාැාපය III (ෝගාාගා)

ෝගාඩගා නව නගරා ෝ්්ර කරගිි් ීටර 500ක පාණ වපංිාකට ිිෝදන ෝාා කැාපා, 
ිෝ්ෂෝා්ා වාිජ ංංව්ධනා් ංඳ�ා රුඛතාව ැබා ී ඇත. තවද ා�ා ාා්ග �ා එි පාැ ාත 
ීරණාවන ංංව්ධනා් �ර�ා අෝ�්ිත නගර ආකෘිා (Urban Form) ැබා ගැීා අරුු කර 
ඇත. 

8.3.1. වැි ඝන්ව වාිජ කංාපය - III (්ගාඩගා) ංඳ�ා �ංපව්වන 
ියාංා ං� ාාිංය්

ෝ�ෝාාගා කැාීකරණ ංැැැ්ෝ� වැි ඝන්ව වාිජ කැාප III ි බැපව්වන ිාාතා ං� 
�ාිතා් ිිෝවි් වු අංක 8.3.1 �ා 8.3.2 ාි් දැ්ෝ�.

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ඇුුම 17 යටේ� ංටැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය 1.9

අුමත උං ීමාව කැාීකරණය මි් උං ිමා කර ේනාමැි න� ංංව්ධනකුට 
ඉිිීමට ඇි ුිේ� ව්ග ාමාණය අුව ංැ නාගික ංංව්ධන 
අිකාිේ� අේනු� ේරුැාි අුව ේගාඩනැි�ේැි උං ීරණය ේ�.

අුමත උාිම ි� ක්ි ආවරණය 3 වන උාේ�ඛනේ� ඇ ආකෘිය අුව කටුු කැ ුුය. 

කැාායට අදාළ ේවන� කුු -

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය 

වුව 8.3.1 : වැි ඝන�ව වාිා කැාාය - III (ේගාඩගම) බැාව�වන ියමතා

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය III (ේගාඩගම)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - III 
(ේගාඩගම) ංඳැා බලාව්වා 

ියමාා ංැ ාාිාය්
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වුව 8.3.2 : වැි ඝන�ව වාිා කැාාය - III (ේගාඩගම) ංඳැා බැාව�වන කැාීකරණ භාිතය්

අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ේ්
වා

ික

ිවාං 150 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව

ේ්වාිකාගාර 150

ිැ ිවාං / ේ්වක ිවාං 150

වැිිි/ ආබාිත ිවාං 1000

ළමා ිවාං 500

ළමා ුැු� මධය්ථාන 500

ේං
ෞඛ

ය

ේරෝැ� 1000

ෛවදය ාිකාර මධය්ථාන 250

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා මධය්ථාන 500

රංායනාගාර ේ්වා ැා එකු ිීේ� මධය්ථාන 150

ළමා ැා මාතෘ ංායන මධය්ථාන 300 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව

ං��ව ේරෝැ� 500

ං��ව ංායන ැා ාිකාර මධය්ථාන 250

ආු්ේ�ද ෛවදය මධය්ථාන 250

වා
ි

ා

ුිි ේවළඳංැ� 500

ංා්ු ංංී්ණ 500

මැා ාිමාණ තා්ෂික උාාංග ිුු� මධය්ථාන 500

බු මැ� රථගා� 1000

ේවළඳංැ� 150

ඔුංැ� 150

උ�ංවශාැා 1000

ේතාග ේවළඳා� 500

ාාිේභෝික ේ්වා 150

ම�ාැ් අේැිංැ� 150

අවමංගැ ශාැා 300

අවමංගැ ශාැා උ�ංවශාැා ංමා 1000

ේභෝානාගාර 150

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය III (ේගාඩගම)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - III 
(ේගාඩගම) ංඳැා බලාව්වා 
ියමාා ංැ ාාිාය්
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

වා
ි

ා
ිවෘත ේවළඳේාාැ 500 අවංර ැ� ේගි� 

අුාාතය අුව
අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව

ේගාඩනැිි රවය අේැිංැ� 500

රංායනාගාර ේ්වා ංැ එකුිීේ� මධය්ථාන 150

ඉ්ධන ිරු�ැ� (නගර මධයේ� ිට ීට් 500ක 
වාංිය ුැ අවංර ේදු ේනාැැේ�.)

1000

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා වාැන ේ්වා මධය්ථාන (නගර 
මධයේ� ිට ීට් 500ක වාංිය ුැ අවංර ේදු 
ේනාැැේ�.)

1500

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා ේවළඳ ංංී්ණ (නගර මධයේ� ිට 
ීට් 500ක වාංිය ුැ අවංර ේදු ේනාැැේ�.)

1500

ගෑ් ිරු�ැ� ැා ිුි ආේරෝාණ මධය්ථාන 750

ේගාඩනැිි මත ං්ිේ�දන ුුු 150

ං්ිේ�දන ුුු 250

ිවෘත රථගා� 250

ාද්ශනාගාර 300

ගබඩා 500

අධ
යා

ාන

ූ්ව ළමාිය ංංව්ධන මධය්ථාන 500

කා්ික ාාංැ�/වෘ�ිය ුුු මධය්ථාන 1000

ේාෞ්ගික උාකාර ා්ි 500

ේවන� අධයාාන මධය්ථාන 250

කැායතන/රංගායතන 1000

ආ
යත

න

බැංු/ර්ෂණ ැා ූැය ආයතන 300

කා්යාැ 150

කා්යාැ ංංී්ණ 500

වෘ�ීය කා්යාැ 150

ි
්ා

ාද
න

 ක
්ම

ා්
ත

ආැාර ැා මධයංාර රිත ි්ාාදන ක්මා්ත 500

ාිංර ුෂණය අවම ුු ැා මධය ාිමාණ ක්මා්ත 500

ඇාු� ක්මා්ත 500

ඝන අාරවය ාිචීකරණ ක්මා්ත 1000

ගෘැ්ත ක්මා්ත 250

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය III (ේගාඩගම)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - III 
(ේගාඩගම) ංඳැා බලාව්වා 

ියමාා ංැ ාාිාය්
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත

වාැන ේ්වා මධය්ථාන 1000 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව

වාැන අු� වැියා මධය්ථාන / ිිි ි්තාු ිු කරන 
මධය්ථාන

500

ුී රථ ේ්වා මධය්ථාන 250

ේැා්ඩි / ඇු� ිිිු ිීේ� ්ථාන 150

ඇඹු� ැ� 250

ියවන ා්ට�, වෑ�ි් වැඩේාාැව� 500

ඉේැ්ේ�ාික උාකරණ අු�වැියා මධය්ථාන 150

ංම
ාා

 ේ
්ව

ා ක
ටු

ු
 ැ

ා 
ේා

ාු
 ක

ටු
ු

ාාා ංංව්ධන මධය්ථාන 150

ංමාා ැා ංං්කෘික මධය්ථාන 1000

රවණාගාර ැා ං�ම්ෛණ ශාැා 1000

ු්තකාැ 150

ුනු�ථාාන මධය්ථාන 500

ංං
චා

රක
 ක

ටු
ු

ිවාු ිේ්තන 300

ආග්ුක ිවාං 150

ැැු�ැ� 150

ංංචාරක ේැෝට� 500

නාගික ේැෝට� 500

ංංචාරක ේතාරුු මධය්ථාන 150

ආු්ේ�ද ාංචක්ම මධය්ථාන 250

කබානා ේැෝට� 500

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු

ිනමාශාැා 500

ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන 500

රාැ� 500

ංමාාශාැා 500

කැාගාර / ේකෞුකාගාර 500

එිමැ් රංග ශාැා 2000

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය III (ේගාඩගම)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - III 
(ේගාඩගම) ංඳැා බලාව්වා 
ියමාා ංැ ාාිාය්
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අවංර ෝදු ැබන අෝනු් භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය 

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු
කායව්ධන මධය්ථාන 300 අවංර ැ� ේගි� 

අුාාතය අුව
ඉතා ුඩා උදයාන (Pocket Park) -

ුඩා උදයාන (Mini Park) -

අංැ උදයාන (Local Park) -

ාාා උදයාන (Community Park) -

නගර උදයාන (Town Park) -

මධය නාගික උදයාන (Central Urban Park/City Park) -

ාාේ්ීය උදයාන (Regional Park) -

ේ්ීය උදයාන (Linear Park) -

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව වාිා 
කැාාය III (ේගාඩගම)

වැි ඝා්ව වාිජ කලාාය - III 
(ේගාඩගම) ංඳැා බලාව්වා 

ියමාා ංැ ාාිාය්
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8.4. ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය 

ෝ�ෝාාගා ංැැු� රෝ්ශා ආිතව ද්නට ැැෝබන රාාණෝා් ිශාැතා කැාපා ෝැං ෝාා 
�ු්වා ිා �ැක. රධාන වාිජ කැාප �ැුු ිට එා කැාප ාත ාැෝපන ිශාැතා ජනග�නා් 
ීව්වන රෝ්ශා් ෝැං ෝාා ෝ්වාික කැාපා ෝැං �ුනා ගත �ැක. ෝ්වාික ංංව්ධනා් 
ංඳ�ා රුඛතාව ැබා ෝදන ෝාා කැාපා, ා�ා ාා්ග �ා එි පාැ ාත ීරණාවන ංංව්ධනා් 
�ර�ා අෝ�්ිත නගර ආකෘිා (Urban Form) ැබා ගැීා අරුු කර ඇත. ෝාා කැාපා අෝන් 
කැාප �ා බැන ිට ිශාැ රෝ්ශා් ුරා ිිී ඇි බැි් �ුනා ගැීෝ� ප�ුව ංඳ�ා එා කැාපා 
A , B ,C �ා D වශෝා් අු කැාපවැට ෝව් කර ඇත.

8.4.1. ාධ� ඝන්ව ්්වාික කංාපය ංඳ�ා �ංපව්වන  
ියාංා ං� ාාිංය්

ෝ�ෝාාගා කැාීකරණ ංැැැ්ෝ� ාධය ඝන්ව ෝ්වාික කැාපෝාි බැපව්වන ිාාතා ං� 
�ාිතා් ිිෝවි් වු අංක 8.4.1 �ා 8.4.2 ාි් දැ්ෝ�. 

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ඇුුම 18 යටේ� ංටැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය 1.4

අුමත උං ීමාව කැාීකරණය මි් උං ිමා කර ේනාමැි න� ංංව්ධනකුට 
ඉිිීමට ඇි ුිේ� ව්ග ාමාණය අුව ංැ නාගික ංංව්ධන 
අිකාිේ� අේනු� ේරුැාි අුව ේගාඩනැි�ේැි උං ීරණය ේ�.

අුමත උාිම ි� ක්ි ආවරණය 3 වන උාේ�ඛනේ� ඇ ආකෘිය අුව කටුු කැ ුුය. 

කැාායට අදාළ ේවන� කුු • ද්ිණ අිේ�ී මා්ගේ� ේරුැාි ේමම කැාාය ංඳැා 
බැාැවැ�ේ�. ඒ ංඳැා අංක 2235/54 - 2021.7.8 ගැං් මි් 
ාකාශයට ා� කරන ැද ංැැු� ැා ේගාඩනැිි ිේයෝග / 
ේරුැාි (ේාාු) ි 17 වන උාේ�ඛනය අුව කටුු කැුුය..  

• ූ ිදයා ැා ාත� කැීේ� ේදාා්තේ�්ුව ිි් ඛිා කැී� 
ැුනාේගන ඇි ඇුුම 23 ැා දැනට ියා�මක වන කු ග� 
කැීේ� ක්මා්තය අවට ාව�නා ේ්වාික ංංව්ධනය්ට අවිර 
ේනාවන ාිි ංැකා බැු ැැේ�. අුමැිය ංැකා බැීම ංඳැා 
අවම වශේය් කු ග� ිිි ුිේ� ිට ීට් 100ක ිමාව ුැ 
ේ්වාික ංංව්ධනය් ේනාිිය ුුය. එේ් ේනාවන අව්ථාවැ 
ාි්ථාාන ාැුක� ංිතව ංැකා බැු ැැේ�. එේ්ම, ේ්වාික 
ංංව්ධනය් ංැකා බැීේ�ී එය ගැ ිිටා ඇි මාිේ� ිට ීට් 
100 ් ුි් ිිය ුුය. 

• ්ථාීය ිිීම මත ංැකා බැා ා් ැා වැි කැීේ� ක්මා්ත 
ංඳැා අවංර ේදු ැැේ�. 

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය 

වුව 8.4.1 : මධය ඝන�ව ේ්වාික කැාාය ංඳැා බැාව�වන ියමතා

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

මධය ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

මධය ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියාමාා ංැ 
ාාිාය්
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වුව 8.4.2 : මධය ඝන�ව ේ්වාික කැාාය ංඳැා බැාව�වන කැාීකරණ භාිතය්

භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

ේ්
වා

ික
ිවාං 150 අවංර ැ� ේගි� 

අුාාතය අුව
ිැ ිවාං / ේ්වක ිවාං 150

වැිිි/ ආබාිත ිවාං 1000

ළමා ිවාං 1000

ළමා ුැු� මධය්ථාන 500

ේං
ෞඛ

ය

ං�ව ුැු� මධය්ථාන 500

ෛවදය ාිකාර මධය්ථාන (එක ෛවදයවරේයු 
ාමණ් ේ්වය කරන)

150 50

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා මධය්ථාන 500 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය අුව

ළමා ැා මාතෘ ංායන මධය්ථාන 300

ං��ව ේරෝැ� 500

ං��ව ංායන ැා ාිකාර මධය්ථාන 250

ආු්ේ�ද ෛවදය මධය්ථාන 250

අධ
යා

ාන

ූ්ව ළමාිය ංංව්ධන මධය්ථාන 500

ාාථික අධයාාන මධය්ථාන 4000

්ීිික අධයාාන මධය්ථාන 8000

ේාෞ්ගික උාකාර ා්ි 250 එ් ි� ක්ිය් 
උාිම ව.ි.40 
ේනාඉ්මිය ුුය. 
උාිම ිෂය ංංඛයාව 
10 ි.

500 එ් ි� ක්ිය් ුළ 
ව්ග ීටර 80 
ේනාඉ්මිය ුුය. 
උාිම ිෂය ංංඛයාව 
20 ි.

කැායතන/රංගායතන 1000

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

මධය ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

මධය ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියාමාා ංැ 

ාාිාය්
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භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

ආ
යත

න

කා්යාැ 250 (A ැා B 
මා්ගවැ ාමි)

-

250 (C මා්ගවැ 
ාමි)

ව්ග ීටර 100 ි

වෘ�ීය කා්යාැ 150 (මා්ගේ� ාළැ 
4.5m/3m)

ව්ග ීටර 20 ි

250 (මා්ගේ� ාළැ 
6m)

ව්ග ීටර 40 ි

250 (A,B මා්ගවැ) ීමාව් නැත

බැංු, ර්ෂණ ැා ූැය ආයතන (A, B මා්ගවැ) 250 අවංර ැ� ේගි� 
අුාාතය
 අුව 

ංම
ාා

 ේ
්ව

ා ං
ැ

 ේ
ාා

ු 
ාැ

ුක
�

ාාා ංංව්ධන මධය්ථාන 150

ංමාා ැා ංං්කෘික මධය්ථාන 500

ආගික මධය්ථාන 500

රවණාගාර ැා ං�ම්ෛණ ශාැා (A, B මා්ගවැ) 500

ු්තකාැ 150

ුනු�ථාාන මධය්ථාන 500

ආදාැනාගාර 500

ආදාැනාගාර 500 -

ුංාන ූි - -

වා
ි

ා

ේවළඳංැ� 150 ව්ග ීටර 100

ුිි ේවළඳංැ� 500 ව්ග ීටර 100

උ�ංවශාැා (A, B මා්ගවැ) 1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව 

ේබෝානාගාර 250 (A, B මා්ගවැ) ීමාව් නැත

250 (අේනු� 
මා්ගවැ)

ව්ග ීටර 100

ිවෘත ේවළඳංැ� 500 -

ඔුංැ� 150 ව්ග ීටර 100

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

මධය ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

මධය ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියාමාා ංැ 
ාාිාය්
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භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

වා
ි

ා
රංායනාගාර ේ්වා ංැ එකු ිීේ� මධය්ථාන 150 ව්ග ීටර 100

ාාිේභෝික ේ්වා මධය්ථාන 150 ව්ග ීටර 150

අවමංගැය ශාැා (A, B මා්ගවැ) 500 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව 

අවමංගැය ශාැා උ�ංව ශාැා ංමා (A, B 
මා්ගවැ)

1000

ඉ්ධන ිරු�ැ� (A, B මා්ගවැ) 1000

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා වාැන ේ්වා මධය්ථාන (A, B 
මා්ගවැ)

1500

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා ේවළඳ ංංී්ණ (A, B 
මා්ගවැ)

1500

ගෑ් ිරු�ැ� ැා ිුි ආේරෝාණ මධය්ථාන 1000

බු මැ� රථගා� 1000

ිවෘත රථගා� 250

ගබඩා 1000

ංං
චා

රක
 ක

ටු
ු

ිවාු ිේ්තන (A, B ැා C මා්ගවැ) 300

ආග්ුක ිවාං (A, B ැා C මා්ගවැ) 250

ැැු�ැ� (A, B ැා C මා්ගවැ) 250

ංංචාරක ේැෝට� (A, B ැා C මා්ගවැ) 500

ංංචාරක ේතාරුු මධය්ථාන (A, B ැා C මා්ගවැ) 150 ව්ග ීටර 100

ආු්ේ�ද ාංචක්ම මධය්ථාන (A, B මා්ගවැ) 250 ව්ග ීටර 150

කබානා ේැෝට�, අේනු� ේැෝට� (A, B ැා C 
මා්ගවැ)

500 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

ි
්ා

ාද
න

 ක
්ම

ා්
ත

ාත� ැා කැී� ආිත ි්ංාරණ ක්මා්ත - -

ිේම්ි, ේකා්්ී් ංැ ිාා් මැි ආිත 
ි්ාාදන (A, B මා්ගවැ)

1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

මැි ආිත ි්ාාදන ක්මා්ත (A, B, C මා්ගවැ) 1000

ේරිිි, ඇු� ාැළු� ංැ ං� භා්ඩ ි්ාාදන (A, 
B, C මා්ගවැ)

1000

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

මධය ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

මධය ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියාමාා ංැ 

ාාිාය්
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භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත

ිුි ංැ ඉේැා්ේ�ාික භා්ඩ ආිත 
ක්මා්ත(A, B, C මා්ගවැ)

1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව 

ආැාර ංැ මධයංාර රිත ාාන ක්මා්ත (A, B, C 
මා්ගවැ)

1000

ගෘැ්ථ ක්මා්ත 500 ව්ග ීටර 50

ාිංර ුෂණය අවම ුු ැා මධය ාිමාණ 
ක්මා්ත

1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව 

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත

වාැන ේ්වා මධය්ථාන (A, B, C මා්ගවැ) 500 (යුුාැි, ී 
ේරෝදරථ ේ්වා 
මධය්ථාන ැා 
වාැන අභය්තර 
ිිිු ිීම ැා 
නීකරණය)

අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව 

1000 (අේනු� 
වාැන ේ්වා 
මධය්ථාන)

වාැන අු� වැියා මධය්ථාන / ිිි ි්තාු 
ිුකරන මධය්ථාන (A, B මා්ගවැ)

500 -

ුී රථ ේ්වා මධය්ථාන 250 -

ේැා්ඩි/ඇු� ිිිු ිීේ� ්ථාන 250 -

ඇඹු�ැ� / ී ේමෝ� 250 -

ියවන ා්ට�, වෑ�ි් වැඩේාාැව� (A, B 
මා්ගවැ)

500 -

ඉේැා්ේ�ාික උාකරණ අු�වැියා මධය්ථාන 250 -

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු

ඉතා ුඩා උදයාන (Pocket Park) - -

ුඩා උදයාන (Mini Park) - -

අංැ උදයාන (Local Park) - -

ාාා උදයාන (Community Park) - -

නගර උදයාන (Town Park) - -

මධය නාගික උදයාන (Central Urban Park/City 
Park)

- -

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

මධය ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

මධය ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියාමාා ංැ 
ාාිාය්
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භාිතය්
ඉාෝ් අවා 
රාාණය (ව්ග 
ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු
ාාේ්ීය උදයාන (Regional Park) - -

ේ්ීය උදයාන (Lin-ear Park) - -

ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන 500 -

කැාගාර / ේකෞුකාගාර 500 -

කායව්ධන මධය්ථාන 500

එිමැ් රංග ශාැා 500 -

ේබෝ්ු ාැි /ාාු නවාතැ් - -

ංටැන 1
ිිය� ඉඩ� ක්ිය් A ැා B මා්ගයකට ේැෝ A ැා B මා්ග ං�බ්ධ වන ේැං අි 30ක ාේ�ශය් ාවි්ේ් 
න� ඉැළ ඝණ�ව වාිා කැාා I ි ංඳැ් භාිතය් ංඳැා අවංර ීම ංැකා බැු ැැේ�.

ංටැන II 
ේමම කැාාය ුළ වාැන ේ්වා ්ථාන, ේැෝැ උු ිීේ� ිු කරන ක්මා්ත, ිිු ි්තාු කටුු ේැෝ වාු 
ංීකරණ අු� වැියා කරන ගරාාය්, අික ශ�දය් ක�ානය් ිුිය ැැි ං�ු්ිත ය්ෛ ධාිතා 
අ්වබැ 5ට ඉැළ ක්මා්ත, අාං්න ග්දය් ඇිිය ැැි ේරින / කාබික රාවක ආිය භාිතා කරන 
ක්මා්ත, අ්තරාදායක ක්මා්ත ේ්වාික භාිත ංමා ගැේටන අව්ථාවැී අවංර ීම ංැකා බැු 
ේනාැැේ�.

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

මධය ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

මධය ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියාමාා ංැ 

ාාිාය්
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8.5. වැි ඝන්ව අධයාපන �ා නෝවෝ්පාදන ාැාපය  
(ංංව්ධන ාා්ෝගෝපෝේශ ංැැැ්ා - 01)

ාාෝ�නව්ත දැු� ෝ්්ීා නගරා ෝ්්ර කර ගිි් ිෝැෝීටර 3කට ආං්න වපංිාක 
ිිෝදන ෝාා කැාපා, ිදයාව �ා තා්ෂණා පදන� කරග් අධයාපන ආාතන, ප්ෝ�ෂණ ආාතන 
�ා ක්ාා්ත ංංව්ධනා ංඳ�ා රුඛතාව ැබා ී ඇත. තවද ා�ා ාා්ග �ා එි පාැ ාත ීරණාවන 
ංංව්ධනා් �ර�ා අෝ�්ිත නගර ආකෘිා (Urban Form) ැබා ගැීා ෝාිීද අරුු කර ඇත.

8.5.1. වැි ඝන්ව අධ�ාපන �ා න්ව්්පාාන කංාපය (ංංව්ධන 
ාා්්ග්ප්ේශ ංැංැ්ා - 01) ංඳ�ා �ංපව්වන ියාංා ං� ාාිංය්

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� වැි ඝන්ව අධයාපන �ා නෝවෝ්පාදන කැාපෝාි 
බැපව්වන ිාාතා ං� �ාිතා් ිිෝවි් වු අංක 8.5.1 ං� 8.5.2 ාි් දැ්ෝ�.

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ඇුුම 19 යටේ� ංටැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය 2.7

අුමත උං ීමාව කැාීකරණය මි් උං ිමා කර ේනාමැි න� ංංව්ධනකුට 
ඉිිීමට ඇි ුිේ� ව්ග ාමාණය අුව ංැ නාගික ංංව්ධන 
අිකාිේ� අේනු� ේරුැාි අුව ේගාඩනැි�ේැි උං ීරණය ේ�.

අුමත උාිම ි� ක්ි ආවරණය  ියුම භාිතය් ංඳැා - 60%

කැාායට අදාළ ේවන� කුු • ූ ිදයා ැා ාත� කැීේ� ේදාා්තේ�්ුව ිි් ඛිා කැී� 
ැුනාේගන ඇි (ඇුුම 23) ැා දැනට ියා�මක වන කු ග� 
කැීේ� ක්මා්ත, ාව�නා ේ්වාික ංංව්ධනය්ට අවිර 
ේනාවන ාිි ංැකා බැු ැැේ�. අුමැිය ංැකා බැීම ංඳැා 
අවම වශේය් කු ග� ිිි ුිේ� ිට ීට් 100ක ිමාව ුැ 
ේ්වාික ංංව්ධනය් ේනාිිය ුුය. 

• එේ් ේනාවන අව්ථාවැ ාි්ථාාන ාැුක� ංිතව ංැකා 
බැු ැැේ�. ේ්වාික ංංව්ධනය් ංැකා බැීේ�ී එය ගැ 
ිිටා ඇි මාිේ� ිට ීට් 100 ් ුි් ිිය ුුය.  

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය 

වුව 8.5.1 : වැි ඝන�ව අධයාාන ැා නේවෝ�ාාදන කැාාය ංඳැා බැාව�වන ියමතා

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව අධයාාන ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය  
(ංංව්ධන මා්ේගෝාේ්ශ 
ංැැැ්ම - 01)

වැි ඝා්ව අධයාාා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාාය  
(ංංව්ධා මා්ේගෝාේේශ  
ංැලැ්ම - 01) ංඳැා  
බලාව්වා ියමාා ංැ  
ාාිාය්
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වුව 8.5.2 : වැි ඝන�ව අධයාාන ැා නේවෝ�ාාදන කැාාය (ංංව්ධන ියාමන ංැැු� කැාාය I)
ංඳැා බැාව�වන කැාීකරණ භාිතය්

අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

අධ
යා

ාන
ා්ේ�ෂණ මධය්ථාන 500 අවංර ැ� ේගි� 

ාමාණ අුාාතය අුව
තා්ෂික ි්ව ිදයාැ 4000

ිදයා ැා තා්ෂණ ආයතන 1000

වෘ�ීය ුුු ආයතන 2000

ීව ිදයා�මක ා්ේ�ෂණ මධය්ථාන 4000

අභයාවකාශ ා්ේ�ෂණ මධය්ථාන 4000

රංායනාගාර ැා ිදයාගාර 1000

අ්ත්ාාික ං�ේ�ැනශාැා 4000

ිුි ං්ිේ�දන ැා ද�ත ංැකු� මධය්ථාන 1000

ූ්ව ළමාිය ංංව්ධන මධය්ථාන 500

ාාථික අධයාාන මධය්ථාන 4000

්ීිික අධයාාන මධය්ථාන 8000

තෘීික අධයාාන මධය්ථාන 8000

ක
්ම

ා්
ත

නැේනෝ තා්ෂණ ක්මා්ත 1000

ීවිදයා තා්ෂික 1000

අි තා්ෂණ ක්මා්ත 1000

නව ිාැු� ැා නව තා්ෂණය ාදන� කරග� ුු ැා 
මධය ාිමාණ ක්මා්ත 

1000

්ිික ංැකු� ක්මා්ත  
(තා්ෂණ නගර වයාාෘියට අදාැ) 

1000

ගෘැ්ථ ක්මා්ත - ේ්වාික ංමා 150 ව්ග ීටර 50

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත ුී රථ ේ්වා මධය්ථාන 250 අවංර ැ� ේගි� 

ාමාණ අුාාතය අුව
ේැා්ඩි/ඇු� ිිිු ිීේ� ්ථාන 250

ඉේැා්ේ�ාික උාකරණ අු�වැියා මධය්ථාන 250

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව අධයාාන ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය  

(ංංව්ධන මා්ේගෝාේ්ශ 
ංැැැ්ම - 01)

වැි ඝා්ව අධයාාා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාාය  

(ංංව්ධා මා්ේගෝාේේශ  
ංැලැ්ම - 01) ංඳැා  

බලාව්වා ියමාා ංැ  
ාාිාය්
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අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු

ඉතා ුඩා උදයාන (Pocket Park) - -

ුඩා උදයාන (Mini Park) - -

අංැ උදයාන (Local Park) - -

ාාා උදයාන (Community Park) - -

නගර උදයාන (Town Park) - -

මධය නාගික උදයාන (Central Urban Park/City Park) - -

ාාේ්ීය උදයාන (Regional Park) - -

ේ්ීය උදයාන - -

ිනමා ශාැා 1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

ංමාා ශාැා 500

ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන 500

කායව්ධන මධය්ථාන 500

ආ
යත

න

කා්යාැ 500

කා්යාැ ංංී්ණ 500

වෘ�ීය කා්යාැ 150

බැංු, ර්ෂණ ැා ූැය ආයතන 150

්වයංීය ුද� ගුේදු මධය්ථාන -

ේ්
වා

ික

ිවාං ඒකක 150

ිවාං ංංී්ණ 1000

ේ්වාිකාගාර 250

ිැ ිවාං / ේ්වක ිවාං 250

වැිිි/ ආබාිත ිවාං 1000

ළමා ුැු� මධය්ථාන 500

වා
ි

ා

ේවළඳංැ� 150

ුිි ේවළඳංැ� 1000

 ඔුංැ� 250

ේබෝානාගාර 250

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව අධයාාන ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය  
(ංංව්ධන මා්ේගෝාේ්ශ 
ංැැැ්ම - 01)

වැි ඝා්ව අධයාාා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාාය  
(ංංව්ධා මා්ේගෝාේේශ  
ංැලැ්ම - 01) ංඳැා  
බලාව්වා ියමාා ංැ  
ාාිාය්
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අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

වා
ි

ා

ේැෝට� 500 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව ඉ්ධන ිරු�ැ� 1000

ාාතය්තර වයාාාර ැා ං�ේ�ැන මධය්ථාන 4000

ාාිේභෝික ේ්වා මධය්ථාන 150

ගෑ් ිරු�ැ� ැා ිුි ආේරෝාණ මධය්ථාන 1000

ං්ිේ�දන ුුු 250

බු මැ� රථගා� 1000

ිවෘත රථගා� 250

නව වයාාාර ැා නව ිාැු� ාව්ධන මධය්ථාන 150

වයවංායක�ව ාව්ධන ආයතන 150

උ�ංවශාැා 1000

ගබඩා 500

ේං
ෞඛ

ය

ේරෝැ� 1000

ෛවදය ාිකාර මධය්ථාන  
(එක ෛවදයවරේයු ාමණ් ේ්වය කරන)

250 ව්ග ීටර 50

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා මධය්ථාන 500 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව 

ළමා ැා මාතෘ ංායන මධය්ථාන 500 ව්ග ීටර 50

ං��ව ේරෝැ� 1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව ං��ව ංායන ැා ාිකාර මධය්ථාන 250

ආු්ේ�ද ෛවදය මධය්ථාන 150

රංායනාගාර ේ්වා ංැ එකු ිීේ� මධය්ථාන 150

ංම
ාා

 
ේ්

වා ු්තකාැ 150

රවණාගාර ැා ං�ම්ෛණ ශාැා 1000

ංං
චා

රක

ිවාු ිේ්තන 300

ආග්ුක ිවාං 250

ැැු�ැ� 250

ංංචාරක ේැෝට� 500

නාගික ේැෝට� 500

ආු්ේ�ද ාංචක්ම මධය්ථාන 250

කබානා ේැෝට� 500

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව අධයාාන ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය  

(ංංව්ධන මා්ේගෝාේ්ශ 
ංැැැ්ම - 01)

වැි ඝා්ව අධයාාා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාාය  

(ංංව්ධා මා්ේගෝාේේශ  
ංැලැ්ම - 01) ංඳැා  

බලාව්වා ියමාා ංැ  
ාාිාය්
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8.6. වැි ඝන්ව ා්ාා්ත �ා නෝවෝ්පාදන ාැාපය 

ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2022–2031 ාටෝ් වන ංංව්ධන ංැැු� ංංක�පා අුව ෝාෝිත 
තා්ෂණ ිරා පදන� කර ගිි් ාාෝ�නව්ත තා්ෂණ කැාපා �ා ංාගාීව, ිදයාව �ා 
තා්ෂණා ං�බ්ධ ි්පාදන පදන� කරග් ප්ෝ�ෂණ �ා ුු පිාාණ ක්ාා්ත ංංව්ධනා 
ංඳ�ා රුඛතාව ැබා ීා ෝාිී අරුු කර ඇත. එෝා්ා දැනට ිාා්ාක වන ෝට�ප� බ්� 
ක්ාා්ත කැාපා ෝ්්ර කර ගිි් ිෝැෝීටර 2කට ආං්න රෝ්ශාක ෝාි වයා�ිා �ුනා 
ගත �ැක. තවද ා�ා ාා්ග �ා එි පාැ ාත ීරණාවන ංංව්ධනා් �ර�ා අෝ�්ිත නගර 
ආකෘිා (Urban Form) ැබා ගැීා ෝාිීද අරුු කර ඇත.

8.6.1. වැි ඝන්ව ක්ාා්ං �ා න්ව්්පාාන කංාපය ංඳ�ා 
�ංපව්වන ියාංා

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� වැි ඝන්ව ක්ාා්ත �ා නෝවෝ්පාදන කැාපා ි 
බැපව්වන ිාාතා ං� �ාිතා් ිිෝවි් ංඳ�ා වු අංක 8.6.1 ං� 8.6.2 ාි් දැ්ෝ�.

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ඇුුම 20 යටේ� ංටැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය 1.6

අුමත උං ීමාව කැාීකරණය මි් උං ිමා කර ේනාමැි න� ංංව්ධනකුට 
ඉිිීමට ඇි ුිේ� ව්ග ාමාණය අුව ංැ නාගික ංංව්ධන 
අිකාිේ� අේනු� ේරුැාි අුව ේගාඩනැි�ේැි උං ීරණය ේ�.

අුමත උාිම ි� ක්ි ආවරණය  3 වන උාේ�ඛනේ� ඇ ආකෘිය අුව කටුු කැ ුුය. 

කැාායට අදාළ ේවන� කුු • ේට�ා�බ්� ක්මා්ත කැාාය ුළ ්ථාිත වන නව ක්මා්ත 
මධයම ාිංර අිකාිේ� ි්ේ්ශය මත ංැකා බැු ැැේ�.

• ේමම කැාාය ුළ දැනට ාවින ේ්වාික භාිතය්ට බැාෑම් 
ේනාවන අුි් ාව�නා කුග� කඩා ඉව� කරගැීමට අවංර 
ේදු ැැේ�.

• ූ ිදයා ැා ාත� කැීේ� ේදාා්තේ�්ුව ිි් ඛිා කැී� 
ැුනාේගන ඇි ඇුුම 23 ැා දැනට ියා�මක වන කු ග� 
කැීේ� ක්මා්ත, ාව�නා ේ්වාික ංංව්ධනය්ට අවිර 
ේනාවන ාිි ංැකා බැු ැැේ�. අුමැිය ංැකා බැීම ංඳැා 
අවම වශේය් කු ග� ිිි ුිේ� ිට ීට් 100ක ිමාව ුැ 
ේ්වාික ංංව්ධනය් ේනාිිය ුුය. එේ් ේනාවන අව්ථාවැ 
ාි්ථාාන ාැුක� ංිතව ංැකා බැු ැැේ�. එේ්ම, ේ්වාික 
ංංව්ධනය් ංැකා බැීේ�ී එය ගැ ිිටා ඇි මාිේ� ිට ීට් 
100 ් ුි් ිිය ුුය. 

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

වුව 8.6.1 : වැි ඝන�ව ක්මා්ත ැා නේවෝ�ාාදන කැාාය ංඳැා බැාව�වන ියමතා

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව ක්මා්ත ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය

වැි ඝා්ව ක්මා්ා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාා ංඳැා 
බලාව්වා ියමාා



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

282

වුව 8.6.2 : වැි ඝන�ව ක්මා්ත ැා නේවෝ�ාාදන කැාාය ංඳැා බැාව�වන කැාීකරණ භාිතය්

අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

ි
්ා

ාද
න

 ක
්ම

ා්
ත

ිදයා ැා තා්ෂණ කැාා - 1 ට අදාළ ක්මා්ත උදයාන 1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

අි තා්ෂණ ක්මා්ත 1000

ුු ැා මධය ාිමාණ ි්ාාදන ක්මා්ත 1000

්ිිික ංැකු� ක්මා්ත 1000

ග� කැීේ� ැා ඇඹීේ� ක්මා්ත - -

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත

වාැන ේ්වා මධය්ථාන (A, B මා්ගවැ) 500 
(යුුාැි, ී 
ේරෝදරථ ේ්වා 
මධය්ථාන 
වාැන 
අභය්තර 
ිිිු ිීම ැා 
නීකරණය)

අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

1000 
(අේනු� 
වාැන ේ්වා 
මධය්ථාන)

වාැන අු� වැියා මධය්ථාන / ිිි ි්තාු 
ිුකරන මධය්ථාන

500

ුී රථ ේ්වා මධය්ථාන 250

ේැා්ඩි/ඇු� ිිිු ිීේ� ්ථාන 150

ඇඹු�ැ� / ී ේමෝ� 250

ියවන ා්ට�, වෑ�ි් වැඩේාාැව� 500

ඉේැා්ේ�ාික උාකරණ අු�වැියා මධය්ථාන 150

අධ
යා

ාන

ා්ේ�ෂණ මධය්ථාන 500 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

ිදයා ැා තා්ෂික ආයතන 1000

වෘ�ිය ුුු ආයතන 2000

අධයාාික රංායනාගාර ැා ිදයාගාර 1000

ිුි ං්ිේ�දන ැා ද�ත ංැාු� මධය්ථාන 1000

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව ක්මා්ත ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය

වැි ඝා්ව ක්මා්ා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාා ංඳැා 

බලාව්වා ියමාා
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අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

අධ
යා

ාන

ේාෞ්ගික උාකාරක ා්ි 250 (උාිම 
ව.ි.40 
ේනාඉ්මිය 
ුුය. උාිම 
ිෂය ංංඛයාව 
10.)

අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

500(එ් ි� 
ක්ිය් ුළ 
ව්ග ීටර 80 
ේනාඉ්මිය 
ුුය. උාිම 
ිෂය ංංඛයාව 
20.)

ේ්
වා

ික

ිවාං ඒකක 150 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

ිවාං ංංී්ණ 1000

ේ්වාිකාගාර 250

ිැ ිවාං / ේ්වක ිවාං 150

වැිිි/ ආබාිත ිවාං 1000

ළමා ිවාං 1000

ළමා ුැු� මධය්ථාන 500

වා
ි

ා

බු මැ� රථගා� 1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

 ේවළඳංැ� 150

 ේභෝානාගාර 250

නව වයාාාර ැා නව ිාැු� ාව්ධන මධය්ථාන 150

වයවංායක�ව ාව්ධන ආයතන 150

ඔුංැ� 150

ඉ්ධන ිරු�ැ� 1000

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා වාැන ේ්වා මධය්ථාන 1500

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා ේවළඳ ංංී්ණ 1000

ගෑ් ිරු�ැ� ැා ිුි ආේරෝාණ මධය්ථාන 1000

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව ක්මා්ත ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය

වැි ඝා්ව ක්මා්ා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාා ංඳැා 
බලාව්වා ියමාා
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අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

වා
ි

ා

ේගාඩනැිි මත ං්ිේ�දන ුුු 150 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

ං්ිේ�දන ුුු 250

ිවෘත රථගා� 250

උ�ංවශාැා 1000

ගබඩා 500

ේං
ෞඛ

ය

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා මධය්ථාන 500 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

ඉැත 1 ැැර එ් ෛවදයවරේයු ාමණ් ේ්වා ංායන 
ෛවදය මධය්ථාන

150 50

ංම
ාා

 ේ
්ව

ු්තකාැ 150 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

ාාා ංංව්ධන මධය්ථාන 150

රවණාගාර ැා ං�ම්ෛණ ශාැා 500

ංමාා ැා ංං්කෘික මධය්ථාන 1000

ආදාැනාගාර 500

ංං
චා

රක
 ක

ටු
ු

ිවාු ිේ්තන (A,B ැා C මා්ගවැ) 300

ආග්ුක ිවාං (A,B ැා C මා්ගවැ) 250

ැැු�ැ� (A,B ැා C මා්ගවැ) 250

ංංචාරක ේැෝට� (A,B ැා C මා්ගවැ) 500

කබානා ේැෝට� (A,B ැා C මා්ගවැ) 500

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු

ඉතා ුඩා උදයාන - -

ුඩා උදයාන - -

අංැ උදයාන - -

ාාා උදයාන - -

නගර උදයාන - -

මධය නාගික උදයාන - -

ාාේ්ීය උදයාන - -

ේ්ීය උදයාන - -

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

වැි ඝන�ව ක්මා්ත ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය

වැි ඝා්ව ක්මා්ා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාා ංඳැා 

බලාව්වා ියමාා
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8.7. අු ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය 

ු්වැි ඔා ෝ්්ර කරගිි් වයා�තව පවින පිංර ංංෝ�ී රෝ්ශා ආිතව ිිෝදන ෝාා 
රෝ්ශා ෝ්වාික ංංව්ධනා් ංඳ�ා රුඛතාව ැබා ී ඇත. තවද ා�ා ාා්ග �ා එි පාැ ාත 
ීරණාවන ංංව්ධනා් �ර�ා අෝ�්ිත නගර ආකෘිා (Urban Form) ැබා ගැීා ෝාිීද 
අරුු කර ඇත.

8.7.1. අු ඝන්ව ්්වාික කංාපය ංඳ�ා �ංපව්වන  
ියාංා ං� ාාිංය්

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� අු ඝන්ව ෝ්වාික කැාපෝාි බැපව්වන ිාාතා ං� 
�ාිතා් ිිෝවි් ංඳ�ා වු අංක 8.7.1 ං� 8.7.2 ාි් දැ්ෝ�.

අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් රාාණය

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 
ක

ටු
ු

ිනමා ශාැා 1000 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය අුව

ංමාා ශාැා 500

 කායව්ධන මධය්ථාන 1000

ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන 500

වුව 8.7.1 : අු ඝන�ව ේ්වාික කැාාය ංඳැා බැාව�වන ියමතා

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ඇුුම 21 යටේ� ංටැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය 0.8

අුමත උං ීමාව කැාා ංංුණකය අුව ංැ අේනු� ේරුැාි අුව ීරණය  
කරු ැබි.

අුමත උාිම ි� ක්ි ආවරණය 3 වන උාේ�ඛනේ� ඇ ආකෘිය අුව කටුු කැ ුුය. 

කැාායට අදාළ ේවන� කුු • ේ්වාික ංංව්ධනය ංඳැා අවංර ේදු ැබන අවම ි� ාමාණය 
ා්ච් 10 ් ේ�. 

• ඇු�ගම - ානාේගාඩ මා්ගයට ිිය� ි� ේකාටං් ුුණැා 
ඇිිට වැි ඝන�ව වාිා කැාා - I ි භාිතය් ංැ ගබඩා 
ංංී්ණ අවංරීම ංැකා බැු ැැේ�. 

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

වැි ඝන�ව ක්මා්ත ැා 
නේවෝ�ාාදන කැාාය

වැි ඝා්ව ක්මා්ා ැා 
ාේවෝ්ාාදා කලාා ංඳැා 
බලාව්වා ියමාා

අු ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

අු ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියමාා ංැ 
ාාිාය්
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කැාායට අදාළ ේවන� කුු • ූ ිදයා ැා ාත� කැීේ� කා්යාංශය ිි් ඛිා කැී� ංඳැා 
ැුනාේගන ඇි (ඇුුම 23) ාේ්ශවැ ිනාව�ත ැා ුුගැ 
ැැුු ිට අේනු� ාේ්ශ ුැ ාත� කැීම ංඳැා අවංර ැබා 
ීම ංැකා බැු ැැේ�. එේ්ම, ේ්වාික ංංව්ධනය් ංැකා 
බැීේ�ී එය ගැ ිිටා ඇි මාිේ� ිට ීට් 100 ් ුි් ිිය 
ුුය.  
 

• ේමම කැාාය ුළ ූ ිදයා ැා ාත� කැීේ� කා්යාංශය මි් 
ඛිා ිි ාව�නා ්ථාන ේැං ැුනාේගන ඇි ඉඩ� ආිතව 
ිිය� ංංව්ධන කටු�ත් ංඳැා අවංර ැබා ීමට ේාර ූ ිදයා 
ැා ාත� කැීේ� කා්යාංශේ� ි්ේ්ශ ැබා ගත ුුය. (ඇුුම 
23 ි 1,2 ැා 3 වශේය් ංඳැ් ්ථාන) 

• ්ථාීය ිිීම මත ංැකා බැා ා් කැීම ංඳැා අවංරීම ංැකා 
බැු ැැේ�. 

• ිිය� ි� ක්ිය් A ැා B මා්ගයකට ුුණැා ඇි ිට ාමණ් 
වාිා භාිතය් ංඳැා ිරු� ංැිකය් ැබා ගැීමට යට�ව 
ංැකා බැු ැැේ�.

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

වුව 8.7.2 : අු ඝන�ව ේ්වාික කැාාය ංඳැා බැාව�වන කැාීකරණ භාිතය්

අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය (ව්ග ීට්)

ේ්
වා

ික

ිවාං 250 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය 
අුවවැිිි/ ආබාිත ිවාං 1000

ළමා ිවාං 1000

ළමා ුැු� මධය්ථාන 250

වා
ි

ා

ේවළඳංැ� 250 ව්ග ීට් 100

ාාිේභෝික ේ්වා මධය්ථාන 250 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය 
අුවාිංර ිතකාී ේභෝානාගාර 1000

ඔුංැ� 250

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

අු ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

අු ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියමාා ංැ 

ාාිාය්
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අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය (ව්ග ීට්)

ේං
ෞඛ

ය

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා මධය්ථාන 500 ව්ග ීට් 250

ළමා ැා මාතෘ ංායන මධය්ථාන 150 ව්ග ීට් 100

ආු්ේ�ද ෛවදය මධය්ථාන 150 ව්ග ීට් 50

අධ
යා

ාන

 ූ්ව ළමාිය ංංව්ධන මධය්ථාන 500 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය 
අුවේාෞ්ගික උාකාර ා්ි 150 (උාිම 

ව.ි.20 
ේනාඉ්මිය 
ුුය. උාිම 
ිෂය ංංඛයාව 
10.)

250 (එ් ි� 
ක්ිය් ුළ 
ව්ග ීටර 40 
ේනාඉ්මිය 
ුුය. උාිම 
ිෂය ංංඛයාව 
20.)

ක
්ම

ා්
ත ගෘැ ක්මා්ත - ේ්වාික ංමා 250 50

මැි ආිත ි්ාාදන ක්මා්ත 1000 -

ංං
චා

රක

ිවාු ිේ්තන 250 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය 
අුවකබානා ේැෝට� 1000

ැැු�ැ� 500

ආු්ේ�ද ාංචක්ම මධය්ථාන 250

ංංචාරක ේතාරුු මධය්ථාන 150

ාාිංික ංංචාරක වයාාෘි 4000

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

අු ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය 

අු ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියමාා ංැ 
ාාිාය්
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අුාත භාිතය්
ඉාෝ් රාාණය 
(ව්ග ීට්)

අවංර ෝදු ැබන 
උපිා ෝගි් 
රාාණය (ව්ග ීට්)

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු
ඉතා ුඩා උදයාන (Pocket Park) - -

ුඩා උදයාන (Mini Park) - -

අංැ උදයාන (Local Park) - -

ාාා උදයාන (Community Park) - -

මධය නාගික උදයාන (Central Ur-ban Park/City Park) - -

ාාේ්ීය උදයාන (Regional Park) - -

ේ්ීය උදයාන - -

එිමැ් රංග ශාැා 500 අවංර ැ� ේගි� 
ාමාණ අුාාතය 
අුවකැාගාර / ේකෞුකාගාර 500

ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන 500

ේගා�් ීඩා ිි - -

ාැාිත ීඩා ිි - -

ේබෝ්ු ාැි /ාාු නවාතැ් - -

නැංුර� ේතාුේාාළව� - -

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

අු ඝන�ව 
ේ්වාික කැාාය

අු ඝා්ව ේ්වාික කලාාය 
ංඳැා බලාව්වා ියමාා ංැ 

ාාිාය්
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8.8. ෝත් ි් ්වභාිා ංංර්ිත ාැාපය  

ඉ�ා �ජව ිිධ්ව අගා් ඇි ෝත්ි� රෝ්ශ ං� ගංවුර අවදානා අවා ිීාට �ා පාැනා 
ංඳ�ා ෝ�ුවන ෝත්ි� �ා ජැ ැදු� �ා ජැ බැංාාෝ� රෝ්ශ ෝැං ෝව් කැ ුු රෝ්ශ ෝාා 
කැාපාට අා් ෝ�. 

8.8.1. ්ං්ි් ්වාාික ංංර්ිං කංාපය ංඳ�ා �ංපව්වන ියාංා 
ං� ාාිංය්

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ෝත් ි� ්ව�ාික ංංර්ිත කැාපා ංඳ�ා බැපව්වන 
ිාාතා ං� �ාිතා් ිිෝවි් වු අංක 8.8.1 ං� 8.1.2 ාි් දැ්ෝ�.

ංංව්ධන කැාාය ේත�ි� ්වභාික ංංර්ිත කැාාය (ඇුුම 22)

කැාා අ්ථකථනය ඉැළ ෛාව ිිධ�ව අගය් ඇි ේත�ි� ාේ්ශ ංැ ගංවුර 
අවදානම අවම ිීමට ැා ාාැනය ංඳැා ේ�ුවන ේත�ි� ැා ාැ 
ැදු� ැා ාැ බැංයාේ� ාේ්ශ ේැං ේව් කැ ුු ාේ්ශ ේමම 
කැාායට අය� ේ�.

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශයට අදාැ ේත�ි� ූ ඛ්ඩාංක 
බ්නාිර ාළා� ේත�ි� ාධාන ංැැැ්ේ� ංඳැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය අදාළ ේනාේ�.

කැාායට අදාළ ේවන� කුු • ේමම කැාාේ� අුමත ියු ඉිිී� ුුු මත ිය ුුය

• ේත�ි� ආිතව ඇළ මා්ගවැ ීරතාව අුව භාිතය් ංඳැා 
අවංර ීම ිු කැ ුු අතර එය ඇුු� 24 මි් ද්වා ඇත.

ංැාුා : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය

වුව 8.8.1 : ේත�ි� ්වභාික ංංර්ිත කැාාය - බැාව�වන ියමතා

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

ේත� ි� ්වභාික 
ංංර්ිත කැාාය

ේා්ි් ්වාාික ංංර්ිා 
කලාාය ංඳැා බලාව්වා 
ියමාා ංැ ාාිාය්



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

290

වුව 8.8.2 : ේත� ි� ්වභාික ංංර්ිත කැාාය ංඳැා බැාව�වන කැාීකරණ භාිතය්

අුාත භාිතය්

ේත�ි� ්වභාික උදයාන

ාිංර ිතකාී අව්ැ�- ව්ග අි 1200 (ුුු මත ඉිූ)

ුඩා ාිමාණේ� ං�ම්ෛණ මධය්ථාන - (ුුු මත ඉිූ) ව්ග අි 1500, ආංන ධාිතාවය -75, 
ේ�ිකාව - 30’X 50’ 

එිමැ් ශීර ුවතා ්ථාන/ ශාීික වයායා� ාැුක� ඇි ්ථාන

ේත�ි� ේකෞුකාගාර - ව්ග අි 1000 (ුුු මත ඉිූ)

කබානා (ුුු මත ඉිු )

ං�ාදාික ීවර ක්මා්තය 

ියි කාැුණ ත��වේ�ී ාමණ් ීඩා කළ ැැි ්ථාන (ිවෘත තෘණ ූිවැ ්වභාවය ේනාේවන්වන 
ආකාරයට ීඩාේ� ේයීම)

ම� එකු ිීම

ාැාිත ගමනාගමනය (ආර්ෂාකාීව අ්ත්ාැණය කර ියා�මක කළ ැැි න�)

ේත�ි� වනා්තර

ාාික වැදග�කම් ංිත රාේ� අුමත ේාාු අාරවුැ වයාාෘි

නව වාිමා්ග ඉිිී� / ගංවුර ආර්ෂණ ඉිිී�

ේත�ි� වනා්තර

ාාික වැදග�කම් ංිත රාේ� අුමත ේාාු අාරවුැ වයාාෘි

නව වාිමා්ග ඉිිී� / ගංවුර ආර්ෂණ ඉිිී�

ූිදයා ැා ාත� කැී� කා්යාංශේ� ංැ මධයම ාිංර අිකාිේ� ේකා්ේ්ිවැට යට�ව ිු කරේගන යන 
කැී� ආිත වයාාෘී

අවංර ෝනාෝදන භාිතය්

 ේමම කැාාය ුළ ේවන� ියු භාිතය් තැන� ේ�.

ංැාුා : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය 

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

ේත� ි� ්වභාික 
ංංර්ිත කැාාය

ේා්ි් ්වාාික ංංර්ිා 
කලාාය ංඳැා බලාව්වා 

ියමාා ංැ ාාිාය්
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8.9. ුුු වගා �ා ෝත්ි් ාෘිාා්ිා ාැාපය

පවින ුුු වගා, ුර්ූ ුුු ි� ං� ඊට ං�බ්ධ ෝදිා, ඕිට ානාී අුශාංික රෝ්ශ ං� 
ෝත්ි� කෘි ක්ාා්තා ිු කරන රෝ්ශ ෝාා කැාපාට අා් ෝ�.

8.9.1. ුුු වගා �ා ්ං්ි් කෘිකා්ික කංාපය ංඳ�ා �ංපව්වන 
ියාංා ං� ාාිංය් 

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ුුු වගා �ා ෝත්ි� කෘි කා්ික කැාපා ංඳ�ා 
බැපව්වන ිාාතා ං� �ාිතා් ිිෝවි් වු අංක 8.9.1 ං� 8.9.2 ාි් දැ්ෝ�.

ංංව්ධන කැාාය ුුු වගා ැා ේත�ි� කෘි කා්ික කැාාය (ඇුුම 22)

කැාා අ්ථකථනය ාවින ුුු වගා, ුර්ූ ුුු ි� ංැ ඊට ං�බ්ධ ේදිය, ඕිට 
යනාී අුශාංික ාේ්ශ ංැ ේත�ි� කෘි ක්මා්තය ිු කරන 
ාේ්ශ ේමම කැාායට අය� ේ�.

කැාා මාි� (ඛ්ඩාංක) ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභා බැ ාේ්ශයට අදාැ ේත�ි� ූ ඛ්ඩාංක 
බ්නාිර ාළා� ේත�ි� ාධාන ංැැැ්ේ� ංඳැ් කර ඇත.

කැාා ංංුණකය අදාළ ේනාේ�.

කැාායට අදාළ ේවන� කුු • වැදග� මැාන අාර වුැ වයාාෘිය් ියා�මක ිීමට අවශය 
ූ ු්ැභ අව්ථාවකී, ේකා්ේ්ි ිි� කළ ැැක. 

• ේමම ංැැැ්ම ුැ ේැෝමාගම, කැුුව, ේගාඩගම නගර ංංව්ධන 
කටුු ංඳැා ාැ කළමනාකරණ ංැැැ්ම් අුව ංංව්ධනය 
ිීමට ැුනාේගන, කැාිකරණ ංැැැ්ේ� ංැුු කර ඇි 
ාේ්ශ ැැර ේමම කැාාය ුැ ිිු ා් ිරීම් ංඳැා අවංර 
ේදු ේනාැැේ�.

වුව 8.9.1 : ුුු වගා ැා ේත�ි� කෘි කා්ික කැාාය ංඳැා බැාව�නා ියමතා

ංැාුා : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

ුුු වගා ැා ේත�ි� 
කෘිකා්ික කැාාය

ුුු වගා ැා ේා්ි් 
කෘිකා්ික කලාාය ංඳැා 
බලාව්වා ියමාා ංැ  
ාාිාය්
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වුව 8.9.2 : ුුු වගා ැා ේත�ි� කෘිකා්ික කැාාය ංඳැා බැාව�නා කැාීකරණ භාිතය්

ංැාුා : ාිංර ැා ූ ද්ශන අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය

අුාත භාිතය්

ේමම කැාාය ුැ ාවින වගා ුුු ැා ුර් ුුුි� ඊට ං�බ්ධ ේදිය, ඕිට ුැ ේගාිාන ංංව්ධන 
ානතට අුූැ වන අුමත භාිතය් ාමණ් ිුකළ ැැිය. ේමම කැාාය ුැ ේවන� ියු භාිතය්  
තැන� ේ�.

ේමම කැාාය ුැ ුුු ඉඩ� නාම ේ�ඛනයට අය� ේනාවන ේත� ි� කෘිකා්ික කටුු ිු කරන ාේ්ශවැ 
ාැත ංඳැ් භාිත ංඳැා අවංර ේදු ැැේ�. 

1. ේත� ි� ආිතව ිු කරන කෘික්මා්තය
2. අිශාක වගාව්
3. ාිංර ිතකාී ාැා ීී වගා ේාාුු 
4. ියි කාැුණ ීඩා ිිය.
5. නාගික කෘික්මා්තය

අවංර ෝනාෝදන භාිතය්

ේමම කැාාය ුැ ේවන� ියු භාිතය් ංැ ිිු ඉිිීම් ංඳැා අවංර ේනාමැත.

ංට�් :

ඉ�ත කැාපා්ි අුාත �ාිතා් ිාා්ාක ිීා ාට් කරු ැබන ෝකා්ෝ්ි

(අ). වැදග් ෝපාු අපර වු� වයාපෘිා් ිාා්ාක ිීාට අවශය ූ ු්ැ� අව්ථාවකී, ඉ�ත 
ෝකා්ෝ්ි ිි� කා �ැක. (අවංර ඇි උපිා ාිතැ ප�ුක� වයාපෘි - ිුිා, 
ජැංැපුා, ුරකථන, ා�ා ාා්ග, ු�ිා ාා්ග ආිා)

(ආ). ෝත්ිා් ආිතව ෝ�ෝ ෝත්ිා් ුැ උ්ි� රෝ්ශ (Highland areas) පවින 
අව්ථාෝ�ී ෝාෝිත ංංව්ධන කටුු ංද�ා අුාැිා ැබාීාට ෝපර ීාා ාාි� ි්ණා 
කර ගැීා ංද�ා ිු�ෝදෝු ංැැැ්ා (Survey Plan) ංැකා බැිා ුුා.

(ඇ). ා� අව්ථාවක ෝත් ි� ූ ඛ්ඩාංක ං�බ්ධව ගැටු ඇිූ ිෝටක එා ඛ්ඩාංක 
ෝවන්ීෝ� රවනතාව ිටර 3-10 අතර වන ිංාෝව් එවැි අව්ථාවක, ෝත්ි� 
කැාිකරණාට අුව ා� ෝත්ි� කැාපාක ාාිෝ� ිට ිටතට ීට් 3-10 ුර රාාණාක 
පවින ෝත්ි� රෝ්ශ, ආං්න ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ංඳ�් ෝත්ි� කැාපාට අා් 
වන අතර එා කැාපෝ� අදාා ී ි ෝරුැාි ං� අුාත �ාිතා්ට ාට්ව ි ාාකැ ු ුා.
(ූ ෝගෝීා ිිු� ප්ධිාට අුව ්ථාීා ිිීා ිවැරිව ි්ණා කරගැීෝ�ී පවින 
ෝදෝෂ ං�ගත ත්්වා ාග�රවා ගැීා ංද�ා)

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 

�ා ියාංා

ුුු වගා ැා ේත�ි� 
කෘිකා්ික කැාාය

ුුු වගා ැා ේා්ි් 
කෘිකා්ික කලාාය ංඳැා 

බලාව්වා ියමාා ංැ  
ාාිාය්
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(ඈ). අවශය අව්ථාව්ිී පිංර පනත ාටෝ් පවින “ ිාිත වයාපෘි “ ංඳ�ා ාධයා පිංර 
අිකාිා, ි ැංකා ඉඩ� ංංව්ධනා ිීෝ� ංං්ථාව, නාගික ංංව්ධන අිකාිා, 
ෝගාිජන ෝ්වා ංංව්ධන ෝදපා්තෝ�්ුව ං� වාිාා්ග ෝදපා්තෝ�්ුව ආී ආාතන-
ා්ෝ� අිෝ්ක වැඩ ි� ිෝ්ිත ත්වා් ආෝරෝපනා කැ �ැක.

(ඉ). ිිා� ෝත්ිා් ංංව්ධනා ීෝ�ී ඉ�ත ෝකා්ෝ්ි් උ�ැංඝනා ීා් ිු ුවෝ�ා් 
ාධයා පිංර අිකාිා, ෝගාිජනෝ්වා ෝදපා්තෝ�්ුව, ි ැංකා ඉඩ� ංංව්ධනා  
ිීෝ� ංං්ථාව ං� නාගික ංංව්ධන අිකාිා ආාතන ංු බැතැ ාටෝ් ීිාා 
ිාවර ගු ැැෝ�.

08 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ංංව්ධන කංාප 
�ා ියාංා

ුුු වගා ැා ේත�ි� 
කෘිකා්ික කැාාය

ුුු වගා ැා ේා්ි් 
කෘිකා්ික කලාාය ංඳැා 
බලාව්වා ියමාා ංැ  
ාාිාය්
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පි්්�ාය

ෝයෝිා ාා්ග පළැ, 
ෝගාඩනැිි ීාා, 
ර්ිා09
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ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� ාා්ග ජාැා ංංව්ධනා ිීෝ�ී රුඛතා පදනා ාත �ුනාග් 
ුු� කා ු ු ාා්ග ංඳ�ා ෝාෝිත ාා්ග පාැ් ැබාී ඇි අතර, අෝනු් ාා්ග ංඳ�ා ෝගාඩනැිි 
ීාා �ු්වාී ඇත. එෝ්ා, ඇා ෝදාා ගංගා �ා වැ� ංඳ�ාද ී  ැංකා ඉඩ� ෝගාඩිීෝ� �ා ංංව්ධනා 
ිිෝ� ංං්ථාව ාි් 2010.07.14 ිනැි �ා අංක 1662/17 දරණ ගැං� ිෝ�දනා අුව රකාශාට 
ප් කර ඇි ඇා ර්ිත රෝ්ශ ෝාා රෝ්ශාට අදාා වන අතර, එා ගැං� ිෝ�දනා ාි් ආවරණා 
ෝනාවන ජැ රෝ්ශා් ංඳ�ා ර්ිත වු අංක 9.4 �ා 9.5 ාි් �ු්වාී ඇත.

9.1. ෝයෝිත ාා්ග පළැ ියා්ාා වන ාා්ග

9.1.1. ්ය්ිං A ව්ග්� ාා්ග

(පාු ෝකාටෝංි ිිා� අංක 6.3)

වුව 9.1 : ේයෝිත A ව්ගේ� මා්ග

වුව 9.2 : ේයෝිත B ව්ගේ� මා්ග

No ාා්ගෝ� නා
ෝයෝිත ාා්ග 
පළැ (ීට්))

ෝගාානැිි ීාාව 

(ීට්) (අි)

1. ිිිිය - ියඹැාේගාඩ ාාර ේැව� ේාා�ග්ඕිට ාාර 10 12.2 40

2. කැුුව - ිිව�ුුව ාාර 10 12.2 40

3 ිිග�ාුුව ාාර - ී ංරණංකර මාවත 10 12.2 40

4.
මාැා�ැ මා්ගය ේැව� ේැෝමාගම ගැිැ ේකා්ටාව 
මා්ගය 

10 12.2 40

5. ේැෝමාගම තැගැ මා්ගය 10 12.2 40

No ාා්ගෝ� නා
ෝයෝිත ාා්ග 
පළැ (ීට්)

ෝගාානැිි ීාාව 

(ීට්) (අි)

1. ැිේැව� මා්ගය (A4) 23.4 18.3 60

2. ේකාළඹ - ේැාරණ ාාර (AB10) 23.4 15.3 50

3. ේැෝේැව� මා්ගය (B84) 23.4 15.3 50

9.1.2. ්ය්ිං B ව්ග්� ාා්ග

(පාු ෝකාටෝංි ිිා� අංක 6.3)

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 

්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

ේයෝිා A ව්ගේ� මා්ග

ේයෝිා B ව්ගේ� මා්ග
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No ාා්ගෝ� නා
ෝයෝිත ාා්ග 
පළැ (ීට්))

ෝගාානැිි ීාාව 

(ීට්) (අි)

6. දා�ේ් - ිිාන මා්ගය 10 12.2 40

7. ීේගාඩ,දා�ේ් ේබුකැිය මා්ගය 10 12.2 40

8.
නැු්ේ�න, නාවැු�ැ,වැිි�ැෑව මා්ගය ැා 
ේැනගැ මා්ගය 

10 12.2 40

9. ේයෝිත බටිර අුු මා්ගය 10 12.2 40

10.
උුවන ා්ංැ ැ්ිය මා්ගය ේැව� ිිාන, 
මාව�ගම, ඕිිගම, උුවන මා්ගය

10 12.2 40

11.
ේයෝිත මාේ�නව�ත ිට ි�ැෑව ද්වා ිේවන නව 
මා්ගය

10 12.2 40

12. ඕිැාන - මාුැාව මා්ගය 10 12.2 40

13. ැබරකඩ - රණාැ මා්ගය 10 12.2 40

14. (B 123) ගැේගදර - ේැාරණ මා්ගය 10 15.3 50

15.
(B 267) මා�ේ් - ේකා්ටාව මා්ගය (ේකා්ටාව 
ිිය්දැ මා්ගය)

10 15.3 50

16. (B 239) ේකා්ටාව - තැගැ මා්ගය 10 15.3 50

17.
(B 452) ව�ගම - ියගම මා්ගය (ේමාරගැේ�න 
මා්ගය)

10 15.3 50

18. (B 451) ව�ගම - අුුිිය මා්ගය 10 15.3 50

19.
(B 240) ේකෝ්ේ් - ේබෝේ් මා්ගය (මාැේ� ේගාඩගම 
මා්ගය)

10 15.3 50

20. (B 354) ානාේගාඩ ේ�්ිට මා්ගය 10 15.3 50

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 
්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

ේයෝිා B ව්ගේ� මා්ග
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වුව 9.3 : ේයෝිත “C” ව්ගේ� මා්ග

No ාා්ගෝ� නා
ෝයෝිත ාා්ග 
පළැ (ීට්)

ෝගාානැිි ීාාව 

(ීට්) (අි)

1. ේකා්ේ�න ාාර 7 6.1 20

2. ශාංනාිව්ධන මාවත ංැ ියඳගැ මා්ග ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

3. ාැැෑදේගාඩ ාාර 7 6.1 20

4. අකරිට මාවත 7 6.1 20

5. ේ�ැ්් ාාර 7 6.1 20

6. ැයන� ායිංැ මාවත 7 6.1 20

7. දැ� මාවත 7 6.1 20

8. ේවදේ�ව�ත ාාර 7 6.1 20

9. මි්ද මාවත 7 6.1 20

10. ව�ිට ාාර 7 6.1 20

11. ේකා�ායාේ�න ාාර 7 6.1 20

12. ග�ක්ද ාාර 7 6.1 20

13.
ේමාරගැේ�න ාාර ංැ ුැිි ුමාරේ� ාාර  
ං�බ්ධවන ාාර

7 6.1 20

14. ිි ර�න මාවත 7 6.1 20

15. ාැැෑදේගාඩ ාාර ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

16. ු�ිය ාාර 7 6.1 20

17. ේකා්ටාව - ම�ේතේගාඩ ( ං�ගැ ැ්ියට ැගාවන මා්ගය) 7 6.1 20

18. වෑතර ාරණ ාාර 7 6.1 20

19. කැ්බෑව - ිේද�ිිය - බ්ඩාරගම ාාර 7 6.1 20

20. ං�ග් මාවත 7 6.1 20

21. මාුුර ුරාණ රාමැ ිැාර ඉිිිට ාාර 7 6.1 20

22. ාැාැිවැ ාාර 7 6.1 20

9.1.3. ්ය්ිං “C” ව්ග්� ාා්ග

(පාු ෝකාටෝංි ිිා� අංක 6.4)

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 

්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

ේයෝිා “C” ව්ගේ� මා්ග
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No ාා්ගෝ� නා
ෝයෝිත ාා්ග 
පළැ (ීට්)

ෝගාානැිි ීාාව 

(ීට්) (අි)

23. රණිංු උයන ාාර 7 6.1 20

24. ුුු මාවත 7 6.1 20

25. ුැුංග මාවත 7 6.1 20

26. ාාියගම ාාර 7 6.1 20

27. ුඩමාුව ාාර 7 6.1 20

28. ේාා�ග්�ිට ං�බ්ධවන ාාර ුඩමාුව ියඹැාේගාඩ ාාර 7 6.1 20

29. ිද්ශන මාවත 7 6.1 20

30. ංරණි්ං ාාර 7 6.1 20

31. ුභංාධක මාවත 7 6.1 20

32. ීේගාඩ ආු්ේ�ද ේරෝැැ ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

33. ාගි මාවත 7 6.1 20

34. ිිිිය මාවත ංැ ේබෝගැිැ මාවත ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

35. ී ුද්ශනාරාම ාාර 7 6.1 20

36. ේැරියවැ ාාර 7 6.1 20

37. උුවේ�ව�ත ාාර 7 6.1 20

38. ිංේකත ාාර 7 6.1 20

39. නගරීමා මාවත 7 6.1 20

40. වැ�ව ාාර 7 6.1 20

41. ූණමේ�ව�ත ාාර 7 6.1 20

42. උුවන ා්ංැ ාාර ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

43.
ේදාැේ�න ේගාිානාද ාාර ං�බ්ධවන ිිාන තැගැ 
ාාර 

7 6.1 20

44. ුුි මාවත 7 6.1 20

45 ේදාැේ�න - ුණමේ� ව�ත ාාර 7 6.1 20

46 ේකාතැාවැ මාවත 7 6.1 20

47. ංමි මාවත ( ියගම) 7 6.1 20

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 
්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

ේයෝිා “C” ව්ගේ� මා්ග
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No ාා්ගෝ� නා
ෝයෝිත ාා්ග 
පළැ (ීට්)

ෝගාානැිි ීාාව 

(ීට්) (අි)

48. ිිිිය ාාර 7 6.1 20

49. ූවව�ත ාාර 7 6.1 20

50. අ්ු්ටවැ ාාර 7 6.1 20

51. ේගාඩගමව�ත ාාර 7 6.1 20

52 ේකා්ටාව - ම�ේතේගාඩ (ං�ගැ ැ්ියට ැගාවන මා්ගය) 7 6.1 20

53. ී ුද්ශනාරාම ාාර 7 6.1 20

54. ුගතාන්ද නාිි මාවත 7 6.1 20

55. ී ුද්ශනාරාම ාාර 7 6.1 20

56 නි්ිය මාවත 7 6.1 20

57 ියගම ාාර ැා කැුුව ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

58 ුුුව�ත ාුමග 7 6.1 20

59. ියගම ුේ� ඉිිිට ාාර 7 6.1 20

60 ියගම ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

61. මාක්දන ාාර 7 6.1 20

62 �ිිගම ා්ංැ ඉිිිට ාාර 7 6.1 20

63. බ්ඩාර මාවත 7 6.1 20

64. ුුුව�ත ාාර 7 6.1 20

65. ේකාළඹ - ේැාරණ ං�බ්ධවන ුඩමාුව ාාර 7 6.1 20

66. ී ිායරාම ා්ංැ අුුේගාඩ ාාර 7 6.1 20

67 ේවිවැ�ේකාැ ේකාරැඉම ාාර 7 6.1 20

68. උ්ේකාුව ාාර 7 6.1 20

69. ුුවව�ත ාාර 7 6.1 20

70 ේකාළඹ - ේැාරණ ාාර ංැ කැුුව ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

71. ේකාළඹ - ේැාරණ ාාර ංැ ාගි මාවත ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

72.
වෑක්ද ාාර ( ේකෝ්ේ් - ේබෝේ් ාාර ිට ේැෝමාගම 
අුුිිය ාාර) 

7 6.1 20

73. ංරණි්ං මාවත ං�බ්ධවන ාාර 1 7 6.1 20

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 

්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

Proposed C Type Roads
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No ාා්ගෝ� නා
ෝයෝිත ාා්ග 
පළැ (ීට්)

ෝගාානැිි ීාාව 

(ීට්) (අි)

74. ංරණි්ං මාවත ං�බ්ධවන ාාර 3 7 6.1 20

75. ංරණි්ං මාවත ං�බ්ධවන ාාර 2 7 6.1 20

76. කැුුව නව නගර ාාර 7 6.1 20

77. ේබෝගැිැ ාාර 7 6.1 20

78 ේකා්ටාව - ේැාරණ ාාර ංැ ුුව�ත ාාර ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

79 ියගම ා්ංැ ඉිිිට ාාර 7 6.1 20

80 ී ේංෝමාැංකාර මාවත 7 6.1 20

81 ිිිිය ාාර 7 6.1 20

82 මාග�මන ා්ංැ ඉිිිට ාාර 7 6.1 20

83 ුැිි ුමාරේ� මාවත 7 6.1 20

84 ෛවදය මාවත 7 6.1 20

85 නාවැු�ැ ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

86 නාවැු�ැ ාාර ිට ආිගැ ාාර ද්වා 7 6.1 20

87 බටවැ ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

88 ාැැෑදේගාඩ ාාර ංැ ේකා�ායාේ�න ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

89 ේරාිේය� මාවත 7 6.1 20

90 ිමාන මාවත 7 6.1 20

91 උංාි ාාර 7 6.1 20

92 ියදගැ ාාර 7 6.1 20

93 අ�බැ්ේගාඩ - ාාැාගම ාාර 7 6.1 20

94 ේ�ව�ත ාාර 7 6.1 20

95 ූබ් අමරුංග මාවත 7 6.1 20

96 ේදාැේ�න ේගාිානාද ාාර 7 6.1 20

97. ආිගැ ං�බ්ධවන ාාර 7 6.1 20

ංැාුා: බ්නාිර ාළා� අංශය

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 
්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

ේයෝිා “C” ව්ගේ� මා්ග
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(අ). ෝාෝිත ීි ෝ්ඛාෝ� ිට (1) අිාක �ිත ීරා් පව්වාෝගන ාා ුුා.

(ආ). ෝාා ාා්ග ැැි්ුෝ� නා ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව ාි් ංඳ�් කරන ැද නාාෝ�ඛනෝ� 
නා �ා ෝනාගැැෝපන ිට පාු ෝකාටෝංි ිිා� අංක 6.4 අුව ාා්ගා �ුනාගත ුුා. 

(ඇ). ාි්ද රාජප්ෂ ජාික පාංැ� රධාන ෝදාරුව ඉිිිට ිට ෝකාා� ි්ව ිදයාැා ද්වා ිෝවන 
ාා්ගා ංඳ�ා ෝගාඩනැිි ීාාව ාා්ගා ාධයෝ� ිට අි 70් වන අතර ඉ් අි 20් ග් 
වවා �ිත ිරා් ෝැං පව්වා ෝගන ාාාුුා.

9.1.4. ්ය්ිං D ව්ග්� ාා්ග 

ෝාෝිත D ව්ගෝ� ාා්ග ංඳ�ා ඉ�ත A, B �ා C කා්ඩාට අා් ෝනාවන, රාෝ්ීා ං�ාව ාි් 
රකාිත ිාු ාා්ග, රාෝ්ීා ං�ාව නඩ්ු කරන ං� ෝපෞ්ගික අිිා ත�ුු ෝනාවන ිාු 
ාා්ග අා්ෝ�.   

ෝාා ෝාෝිත D ව්ගෝ� ාා්ග ංඳ�ා අවා ෝාෝිත ාා්ග පාැ ෝැං ී ට් 6 ්  පව්වාෝගන ාා ු ුා.
(ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව ිි් ගැං� කරන ැද ාා්ග ැැි්ුව ඇුු� අංක 25 ාි්  
ද්වා ඇත.)

9.1.5. ්ගාඩනැිි ීාා ියා්ාක වන ාා්ග

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ා ාටෝ් රුඛතා පදනා ාත ංංව්ධනා ිීාට �ුනාෝගන ඇි 
ාා්ගවැට අාතරව පව්නා ාා්ග ංඳ�ා ඉිි ංංව්ධන අවශයතා ංැකා ෝගාඩනැිි ීාාව් 
�ු්වාී ඇත. ඒ අුව ප�ත ාා්ග ංඳ�ා ෝගාඩනැිි ීාා ිාා්ාක ෝ�.  

9.1.5.1. “A” �ා “B”  ව්ග්� ාා්ගවංට ඇුළ් ්නාූ පළා් ාා්ග ංංව්ධන 
අිකාියට අය් අ්නු් ියු ාා්ග - (්ගාඩනැිි ීාාව ීට් 9 ි.)

1. ෝ�ෝාාගා ෝරෝ�ැ පාර
2. ි්ෝ�න බටවැ ිැ උඩ  පාර
3. ෝදාෝ�කෝ් ාාුුර පාර
4. රණාැ �බරකඩ පාර
5. ෝ�ාරගැ දා�ෝ� පාර
6. ක�ුුව ිාකඩ පාර
7. �ිෝැව� පාර �ා ෝකෝ�ෝ� - ෝබෝෝ� පාර ං�බ්ධවන පාර
8. ා්ෝතෝගාඩ ුඩාාූව ංංඝාරාා පාර
9. ීෝගාඩ ගැ�ැුවැ ආිගැ පාර
10. ීෝගාඩ නුෝ�න පාර
11. ු�ෝැගා �බරකඩ පාර
12. නුෝ�න නාවැු�ැ වැිි�ැෑව පාර 
13.  ිාඳගැ ිිිිා ෝදාෝ�කෝ් පාර
14. ීැාැංකාර ාාවත
15. වටැක ෝබුකැිා පාර

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 

්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

ේයෝිා “C” ව්ගේ� මා්ග

ේයෝිා D ව්ගේ� මා්ග
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16. වටැක ි්නැ්ද පාර
17. වෑක්ද පාර
18. වෑතර ීදාගා පාර
19. ිා්වැ - ුුගැ ාා්ගා
20. ාාව්ගා ාා්ගා (�ිෝැව� ාා්ගා �ා උුවන ප්ංැ �්ිා ාා ෝකෝරන ාා්ගා)

9.1.5.2. “D” ව්ග්� ාා්ග

• පාා් පාැන ආාතන ංු ාා්ග - ෝගාඩනැිි ීාාව ාා්ගා ාැද ිට ීට් 6 
• පාා් පාැන ආාතන ිි් නඩ්ු කරු ැබන �ා අෝනු් ෝපාු ාා්ග - 

ෝගාඩනැිි ීාාව ාා්ගා ාැද ිට ීට් 4.5

(පාා් පාැන ආාතනා ිි් ගැං� කරන ැද ාා්ග ැැි්ුව ඇාු� අංක 25 ාි් ද්වා ඇත.)

9.1.5.3. ්පෞේගික ාා්ග ං්�්ධ්ය් වනිට ් ගාඩනැිි ීාා පව්වා්ගන යාා

ු්ගික ාා්ග ංඳ�ා ාා්ගෝ� ාාිෝ� ිට ීට් 1.5 ක ෝගාඩනැිි ීාාව් පව්වාෝගන ාා ුුා.

9.1.6. ්ය්ිං ීි ්්ඛාව ංංව්ධන කටුු ංඳ�ා ිවෘං ිීා 

ංංව්ධන අවංරපර ිු් ිීෝ�ී ංංව්ධන ූිාට ෝාෝිත ීි ෝ්ඛාව් ඇි අව්ථාවක ඉඩෝ� 
අිිකු ිි් ුද� ැබාගැීාි් ෝතාරව ඔ�ුව් ාි් ෝාෝිත ාා්ග පා� ිීා ුැ ඉඩ� 
ෝකාටං අව්ථාෝවෝිත පිි අදාා පාා් පාැන ආාතනාට, ාා්ග ංංව්ධන අිකාිාට, පාා් 
ාා්ග ංංව්ධන අිකාිාට රදානා් ෝැං ෝපාු පි�රණා ංඳ�ා ුදා�ි්ෝ් න� ීි ෝ්ඛාෝ� 
පාැ, ංංව්ධනා ංඳ�ා ංැකා බැන ෝ�ෞික පාැ ෝැං ආෝ්ශ කර ගිි් ංංව්ධනා ංැකා 
බැීාට අිකාිා ිි් කටුු කරු ැැෝ�. ඒ අුව, A, B, C �ා D ව්ගෝ� ාා්ග ංඳ�ා ප�ත පිි 
කටුු කරු ැැෝ�.

1. A �ා B ව්ග්� ාා්ග

A �ා B ව්ගෝ� ාා්ගාකට ුුණැා පව්නා ි� ෝකාටං් ංංව්ධනෝ�ී ෝාෝිත ාා්ගෝ� පාැ 
ංංව්ධනකුෝ� ි� ෝකාටි් අ්�ැීා අතයවශය ෝනාවන අතර, වැි ඝන්ව වාිජ කැාප ුැ 
ංංව්ධනා් ිු කර්ෝ් න� ෝාෝිත ාා්ගෝ� පාැ ංඳ�ා අවශය ඉඩකඩ ාා්ගෝ� ාධයෝ� ිට 
අදාා ඉඩාට අා් ෝකාටං ිිු බාධකාි් (ාාි� තා�ප, ාාි� වැටව�) ෝතාරව පව්වාෝගන ාා 
ුුා. එෝ් ුවද, ෝාෝිත ාා්ග පාැට අදාා ව්ග රාාණ වාිා ැබා ගැීාට අවශය ව්ෝ් න�, 
ාා්ග ාධයෝ� ිට ංංව්ධන ඉඩාට අා් ෝකාටං ාා්ගාට ුදා �ැර අදාා ආාතනවැට තෑි 
ඔ�ුවි් පැවිා ුුා. 
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්ය්ිං ාා්ග පළං, 
්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

ේගාඩාැිි ීමා 
ියා්මක වා මා්ග
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2. C ව්ග්� ාා්ග

C ව්ගෝ� ාා්ගාකට ුුණැා පව්නා ි� ෝකාටං් ංංව්ධනෝ�ී ෝාෝිත ීි ෝ්ඛාව ි� 
ෝකාටි් අ්�ැීා අතයවශය ෝනාවන අතර, අදාැ ුිා ුැ ෝ්වාික ෝනාවන ංංව්ධනා් ිු 
කරෝ් න� ෝ�ෝ ංංව්ධනෝ� අවශයතාවා අුව පාණ් ෝාෝිත ීි ෝ්ඛාෝ� පාැට අවශය ඉඩකඩ 
ාා්ගෝ� ාධයෝ� ිට ංංව්ධන ඉඩාට අා් ෝකාටං අදාා ආාතනාට අිෝ්ක ිාදාි් ෝතාරව 
පැවිා ුුා. එෝ් ෝනාුනද, ාා්ග පාැ අවා ීට් 7 ් ීාට අවශය ඉඩකඩ ාා්ග ාධයෝ� ිට 
ංංව්ධන ඉඩාට අා් ෝකාටං ාා්ග ුු� ිීා ංඳ�ා ෝව් කර පාා් පාැන ආාතනෝ� 
ං�ෝාෝගා ඇිව ෝ�ෞිකව ංක් කර අදාැ පාා් පාැන ආාතනාට පැවිා ුුා. 

3.  D ව්ග්� ාා්ග

D ව්ගෝ� ාා්ගාකට ුුණැා පව්නා ි� ෝකාටං් ංංව්ධනෝ�ී ාා්ගෝ� පාැ අවා ීට් 6 ් 
ීාට අවශය ඉඩකඩ ංඳ�ා රෝ�ශ ාා්ගෝ� ාධයෝ� ි ට අදාා වන ඉඩකඩ රෝ�ශ ාා්ගා ු ු� ි ීා 
ංඳ�ා ෝව්කර, පාා් පාැන ආාතනෝ�ද ං�ෝාෝගා ඇිව ෝ�ෞිකව ංැකිා ුුා. එා ඉඩ� 
ෝකාටං පාා් පාැන ආාතනාට අිෝ්ක ිාදාි් ෝතාරව පැවිා ුුි.

D.i) ංංව්ධන කටුු ංඳ�ා අවංර ී ාට ෝාෝිත ී ි ෝ්ඛා ි වෘත ි ීා පාණ් රාාණව් වන අතර, 
අුුැතා ං�ික ැබා ගැීාට ෝපර ිතයාුුැ පැවී� කටුු ිු කැ ුුා.

9.2. ු්ිය ාා්ග ර්ිත ං� අිෝ�ී ාා්ග ර්ිත 

9.2.1. ු්ිය ාා්ග

දැනට පව්නා ු�ිා ාා්ග ං� ෝාෝිත ු�ිා ාා්ග ංඳ�ා අදාා වන ාා්ග ර්ිත ු�ිා 
ෝදපා්තෝ�්ුෝ� ි්ෝ්ශ අුව ීරණා කරු ැැෝ�.

9.2.2. අි්�ී ාා්ග ර්ිං

අංක 2235/54 - 2021.7.8 ගැං� ාි් රකාශාට ප් කරන ැද ංැැු� �ා ෝගාඩනැිි ිෝාෝග / 
ෝරුැාි (ෝපාු) ි 17 වන උපෝ�ඛනා අුව කටුු කැුුා. 

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 

්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ේයෝිත මා්ග ාළැ 
ියා�මක වන මා්ග

ේගාඩාැිි ීමා 
ියා්මක වා මා්ග

ු�ිය මා්ග ර්ිත ංැ 
අිේ�ී මා්ග ර්ිත 

ු්ිය මා්ග

අිේ�ී මා්ග ර්ිා
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9.3. ඇළ / ෝදාළ , වැ�, ගංගා ං� ජැාශ ංඳ�ා ර්ිත / 
ෝගාානැිි ීාා

ෝ�ෝාාගා නගර ංංව්ධන ංැැැ්ෝ� වු අංක 9.4 ි  ි ෝ්ෂෝා් ංඳ�් කර ඇි ගංගා, ඇා ාා්ග, 
වැ� ං� ජැාශවැ ර්ිත ීාාව්ට/ෝගාඩනැිි ීාාව්ට අාතරව රෝ්ශෝ� ජැා බැංාන ෝ�ෝ 
බැං ාාාට ංැ්වා ඇි ෝ�ෝ ජැා බැං ාාෝ� අරුි් ි්ාාණා කර ඇි ෝ�ෝ ්ව�ාික ිාු 
රධාන ඇා ාා්ග, ිාු අුු ඇා ාා්ග �ා ිාු ෝපෝෂක ඇා ාා්ගා්ි ාුිට පාැට අුූීව 
ප�ත ෝ�ඛනෝ� ද්වා ඇි පිි ඇා ඉුු ෝදෝකිා ාාිෝ� ිට ුර රාාණා් ඇා ර්ිත / 
ෝගාඩනැිි ීාාව් වශෝා් පව්වාෝගන ාා ුුා.

ඇෝළි ාුිට පළැ (ීට්) ඇළ ඉුෝ් ාාිෝ් ිට ර්ිතය

ිවෘත ඇළ ංඳ�ා (ීට්) ාුිට ආවරණය ාරන ැද ඇළ ංඳ�ා (ීට්)

1.0 – 1.2 1.0 0.3

1.3 – 3.0 2.0 1.0

3.1 – 4.5 2.75 1.0

4.6 – 6.0 3.5 1.5

6.1 – 9.0 4.5 1.5

9.0 ට වැි 6.5 2.0

ූැාරය : ී ැංකා ඉඩ� ේගාඩ ිීේ� ැා ංංව්ධනය ිීේ� ංං්ථාව

වුව 9.4 : ඇළ ේදාළ ර්ිත / ේගාඩනැිි ීමාව

9.3.a. ඉ�ත ර්ිත ං�බ්ධව වාිාා්ග ෝදපා්තෝ�්ුව, ාධයා පිංර අිකාිා, ා�වැි 
අිකාිා, ෝගාිජන ෝ්වා ෝදපා්තෝ�්ුව �ා පාා් පාැන ආාතනා ිි් රකාශ කර 
ඇි ු ර රාාණ ෝාා රකාශෝ� ර්ිත රාාණා්ට වැිවන අව්ථාවක එා ආාතනා ි ි් 
රකාශ කරු ැබන ර්ිත තැිා ුුා. 

9.3.b. ඉ�ත  ර්ිතා්ට අාතරව ී ට් 1 ට අු ජැ කාු ංඳ�ා ර්ිතා් තැිා ු ු අව්ථාවක 
එා කාුෝ� ාාිෝ� ිට ීට් 0.5 ක ර්ිතා්/ෝගාඩනැිි ීාාව් තැිා ුුා.

9.3.c. ිෝ්ෂෝා් ෝගාඩනැිි ීාා / ජැ ර්ිත පව්වාෝගන ාා ුු ගංගා, වැ�, ඇාව�

09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 
්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ඇළ / ේදාළ , වැ�, ගංගා ංැ 
ාැාශ ංඳැා ර්ිත / 
ේගාඩනැිි ීමා
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9.3.d. ඇා ාා්ග ර්ිත ංඳ�ා ෝකා්ෝ්ි �ා ිාාා්

I. ී ැංකා ඉඩ� ෝගාඩිීෝ� �ා ංංව්ධනා ි ීෝ� ංං්ථාෝ� රධාන ි ධාාක ි ැධාිෝ� 
ිිත අුාැිා ෝනාාැිව ඇා ර්ිත රෝ්ශා් වශෝා් රකාිත ඇා ර්ිත 
රෝ්ශ ුැ ිිු ආකාරාක ෝගාඩනැිි ෝ�ෝ වු� ඉිිීා් ං� (ෝ�ෝ) ෝගාඩිීා් 
ෝනාකා ුුා. 

II. ෝාා රකාිත ඇා ර්ිත ුැ ඇි ා� ඇාකට ංං්ථාෝ� අුාැිාි් ෝතාරව ාා 
නැ, ක්ාා්ත අපරවය ෝ�ෝ ිිු ූෂකකාරකා් දැීා බැ�ැර ිීා ෝ�ෝ එෝ් කරු 
ැැීාට ංැැැ්ීා ෝනාකා ුුා.

III. ිිු ික�ප ාා්ගා් ෝනාාැි අව්ථාවැී පාණ් ඇා ර්ිතා රෝ�ශ ාා්ගා් 
ෝැං �ාිතා කා �ැි ුව්, එා ාා්ගා ාත ග� අුරා තාර දැීා ෝ�ෝ ෝකා්ී� 
ිීා ෝ�ෝ ෝවන් ඇිීා් ිීා ිු ෝනාකා ුුා.

IV. එවැි ඇා ාා්ගාක ර්ිතා් ුැ වාිජ කටුු, ෝවන් ඕනෑා කා්ාා් ංඳ�ා 
බු වශෝා් ැබාීා, ු්ගැාු, ංිිා්, ආාතනා් ෝ�ෝ පාා් පාැන ආාතනා් 
ිි් ෝනාකා ුුා.

V. ඇා ර්ිත ෝැං රකාිත රෝ්ශ ුැ රථවා�න ගා� ිීා, ගරාජ ංඳ�ා �ාිතා ිීා 
ංඳ�ා ඉඩ� ෝකාට් �ාිතා ෝනාකා ුුා

9.3.e. අෝනු් කුු

ඉ�ත ිිු අව්ථාවක ර්ිත/ෝගාඩනැිි ීාා ුැ ාාි� තා�ප ඉිිී� ංඳ�ා අවංර 
ෝදු ෝනාැැෝ�. එෝ් ුවද, ාාි� වැට්, දැ�වැට් අවංරීා ංැකා බැු ැැෝ�.

ගංගාෝ� නා තැිය ුු ර්ිතය ඇළ ඉුෝ් ිට (ීට්)

කැැි ගා 20

ු්ංැි ඔය 10

මැ ඔය - i (කු ගා අු ඔය) 8

මැ ඔය - ii (ිු�ේකාුව ඇළ) 8

ුු් ඇළ 8

ඔුා්ටාව වැව 15

ම�ේතේගාඩ වැව 15

ාරඩැ� වැව 15

ංැාුා : බ්නාිර ාළා� අංශය

වුව 9.5 : ිේ්ෂේය් ේගාඩනැිි ීමා / ාැ ර්ිත ාව�වාේගන යා ුු ගංගා, වැ�, ඇළව�09 පි්ෝ�දය
්ය්ිං ාා්ග පළං, 

්ගාඩනැිි ීාා, ර්ිං

ඇළ / ේදාළ , වැ�, ගංගා ංැ 
ාැාශ ංඳැා ර්ිත / 

ේගාඩනැිි ීමා



ු්වන ෝාාටං 
—



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

308

අ්ථකංනය්

• Intergrity Analysis - ාා්ග අතර ඒකාබ්ධතාව �ුනා ගැීා ංඳ�ා කරන ි්ෝ�ෂණාි 
• Urban Form - නගර ආකෘිා. නගර ි්ාාණකරණා ුා නගරා ි්වන ආකාරා පැ�ැිි ිීා  
 ංඳ�ා �ාිතා කර්නි.
• Connectivty - රෝ්ශාක රධාන �්ි නැ්න� රධාන නගර ාධය අතර පවින ං�බ්ධතාව  
 �ුනා ගැීා ංඳ�ා කරන ි්ෝ�ෂණාි. 
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Homagama Pradeshiya Sabha 
Stakeholder Meeting - 08/11/2017
NVIVO Analysis
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Group Categorization

Homagama stakeholder meeting was held on 6th of November and meeting conduct by 
separating stakeholders into three groups and each group discussions were analyzed 
according to their brain storming sessions. The analysis was based according to the 
identiied problems and potential of Homagama by each group.

Group 01 – Administration, Residential, Education

• Land Reform Commission
• SLINTEC
• SLRDC
• Land use Policy Planning
• Census Department
• Secretary – Homagama Pradeshiya Sabha
• Homagama Divisional Secretariat
•  University of Sri Jayawardhanapura
• NBRO
• Zonal Education oice
• Minister’s personal assistant
• Mahinda Rajapaksha Collage
• University of Moratuwa

Group 02 – Infrastructure, Agriculture, Environment

• Waste Management
• Disaster Management Center
• Medical Oicer of the Health
• Central Environment Authority
• Road Passenger Transport Authority
• Irrigation Department

Group 03 – Industrial and Commerce

• SLINTEC
• Export Development Board
• Industrial Development Board
• Ministry of Industries and Commerce
• Trade Union
• Arthur C Clarke Institute
• Ministry of Science Technology and Research
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Word Cloud Analysis

Group 01

Group 01 discussion directly focus 
on the residential development 
and further they have emphasis 
how residential and industries  
will collaborate in future.

Group 02

According to the group 02 they 
have focus on the infrastructure 
development, mitigation of lash 
lood and how to full ill the future 
need of infrastructure facilities  
by considering lacking fragments 
of it.

Group 03

According to the group 03 their 
focus area was industrial develop-
ment and how that should arrange 
with all facilities. Further their 
main concentration was industrial
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Overall Word Cloud

Overall word cloud emphasized 
most highlighted areas of the 
three-brain storming sessions so 
this conclude the overall discussion 
of each groups and through this 
analysis, thus this stakeholder 
groups have focused their discu-
ssion into 3 major areas.

1. Industrial Development
2. Infrastructure Development
3. Residential City

Node Analysis

The base of the Nodes was taken 
from overall word cloud. This word 
cloud emphasizes the main key 
sectors where whole brain storm-
ing session focused.

• Residential City
• Industrial Development

Through this analysis, can iden-
tiied what are the key areas where 
every group has addressed and 
what are the key points that should 
be highlighted in future develop-
ment plan.
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Overall Word Trees Analysis Based on Node Analysis

This word tree analysis is basically focused on the node analysis and this analysis direct 
where truly city development should be focused in future and issues and potentials of 
the Homagama development area

1. Residential City

Since Homagama area is prominent for residential development in future also that 
character should be protected while having other developments. Homagama can be 
identiied as a one of the highly residential cities near to Colombo.

• Problem Identiication

• Trend of mixing residential activities with industrial activities

- Even Homagama area is prominent for residential development current 
upcoming trend is direct to the industries and the problem is haphazard 
development of it. Residential areas were polluted with industrial 
activities.

• Informal building constructions

- Building developments are not develop as indicated by the standard and 
that is cause to the physical infrastructure improvement of the city, 
advance that will cause to disasters also

• Prime residential lands convert into industrial development areas

- Since high attraction of industries to Homagama area high valued 
residential land plots are occupied by the investors for industries.
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2. Industrial Development

Current development trend of Homagama development area is focused on industrial 
development and there is a potential for develop industrial zones within Homagama 
city boundaries.

• Problem Identiication

• Lack of infrastructure for future industrial developments 
Existing environment of Homagama system is adapt for serve residential city. 
According to that existing infrastructure facilities also limited with that extent. In 
that case with the industrial inluence that limited infrastructure facilities were 
not adequate for serving future industrial developments.

• Less attention and less land allocation for small and medium scale industries 
Industrial development of Homagama area is mainly focused on the largescale 
industries and with that small and medium scale industries losing the attention. 
though the trend of attracting industries to Homagama it is a residential city in 
that case promoting only large-scale industries not much success in this area and 
medium and small-scale industries should be get more priority.

• No proper zone allocation for upcoming industries 
Current situation of this area is about residential and industrial. The development 
is happening as a mixed development and that cause to limit the industries & 
residents’ normal livelihood also interrupts.

Potentials

1. Availability of lands for future industrial expansions
2. High residential agglomeration center
3. Well-connected road network (high level road)
4. Proximity to southern highway interchange (Kottawa)
5. Trend of technology and education base industries
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Conclusion of Analysis

Stakeholder meeting results can be concluding as main three sectors according to the 
analysis. Analysis interprets the way development plan should address Homagama 
development area. According to that city development as a residential city and 
industrial development should be the main considering areas of development plan. 
Through this overall analysis it shows the way that

Vision, Goals, and Objectives of the Homagama area should focus.

Vision

Knowledge Base Industrial and Residential Magnet

Vision Statement

A city where stand-in alone and self-sustained by attracting knowledge base activities, 
industrial developments and the residential activities while accomplishing the need of 
Colombo by absorbing the urban pressure.

Magnet – attracting activities
Knowledge Hub – educational institutions / research institutions
Industrial – every type of industries (small, medium and large scale)

Goals

• Eicient and Beautiful Living Environment
• Make human settlements comprehensive, safe, resilient and sustainable
• Generate high contribution for city growth from industrial development

Objectives

• To provide sustainable living environment while preserving existing  
city character

• To provide system base infrastructure facilities by considering residential 
and industrial sectors separately

• To conserve existing natural cover
• Using underutilized lands for future industrial developments

Knowlege

Magnet

Residential

Industrial
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ඇුු් අංා 04: පැි් ඇ�්්කා්්් ංැංැ්ා (1948)

ූැාරය : Colombo Living High; A city in transition , N.P.Herath & D. Jayasundara,2007
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ඇුු් අංා 05: ා� ්කාළඹ ව�� ංැංැ්ා 1972

ූැාරය : මැ ේකාළඹ ව�ැ ංැැැ්ම 1972
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ඇුු් අංා 06: �්නාිර පළා් ංංව්ධන ීරංා ි්්්ෂණය 2014

ූැාරය : COM Trans අධයනය, ORIENTAL CONSULTANTS CO.,LTD.,2014
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ඇුු් අංා 07: ්�්ාාගා කංාිකරණ ංැංැ්ා 2008-2020

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2008
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ඇුු් අංා 08: ූි පි�රණ ංැංැ්ා 2017

ූැාරය : බ්නාිර ාළා� අංශය, නාගික ංංව්ධන අිකාිය, 2008
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11. 449, ජ�තර 
12. 450, බටවැ 
13. 450A, ව�ිට 
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15. 462, ිා්වැ
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18. 482 D, නාවැු�ැ 
19. 482 E, ිග�ු�ැ 
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24. 484 E, ුවුුුගා 
25. 484 F, ිිෝ�ිාකැෝ� 
26. 484 G, රං්නුර 
27. 485, ාාවතගා 
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83. 481B, �බරකඩ දුණ
84. 481C, �බරකඩව්ත 
85. 481D, ු�ෝ�ගා උුර 
86. 482, පනාෝගාඩ බටිර 
87. 482A, පනාෝගාඩ නැෝගනිර 
88. 482 B, පනාෝගාඩ නගරා 
89. 482 C, ෝ�නව්ත 
90. 484, ිිපන උුර 
91. 484 B, ිිපන නගරා

ූැාරය : ං�ා� ාැිකඩ වා්තාවැ 2016
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ඇුු් 10: 2031 ව්ෂය ංඳ�ා ජනග�න ව්ධන ු්ර්කථනය්

Total Developable Space in Different Zones

Zone Total Developable FA

High Density Zone(Homagama2) 18025024.33

High Density Zone(Kahathuduwa1) 6215069.64

High Density Zone (Godagama) 3805758.54

Moderate Density Residential Zone 50053364.59

High Density Science & Technology Zone 21481754.46

High Density Industrial Zone 13688590.82

Low Density Residential Zone 10599428.96

Developable Space distributed among major Landuses

Zone Total Deve-
lopable FA

Commercial Residential Industry Institutional 

High Density Zone (Homagama2) 18025024.33 2703753.65 14420019.46 360500.49 540750.73

High Density Zone 
(Kahathuduwa1)

6215069.64 621506.96 5407110.59 62150.70 124301.39

High Density Zone (Godagama) 3805758.54 228345.51 3501297.86 0.00 76115.17

Moderate Density Residential Zone 50053364.59 500533.65 47050162.71 0.00 2502668.23

High Density Science & 
Technology Zone

21481754.46 1074087.72 7948249.15 3866715.80 8592701.78

High Density Industrial Zone 13688590.82 109508.73 11252021.65 1163530.22 1163530.22

Low Density Residential Zone 10599428.96 63596.57 10005860.94 423977.16 105994.29
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Predicted Population Serve the Total Developable Space Calculated 

Zone
Com

m
ercial 

Per person 
Space (sq.m

)
Predicted 
Com

m
ercial 

Population 

Residential
Per person 
Space (sq.m

)
Predicted 
Residential 
Population

Industry
Per person 
Space (sq.m

)
Predicted 
Industrial 
Population

Institutional 
Per person 
Space (sq.m

)
Predicted 
Institution 
population

High Density Zone
2703753.65

15
180250

14420019.46
5
0

288400
360500.49

4
0

9013
540750.73

25
21630

High Density Zone
621506.96

15
4
14

34
5407110.59

5
0

108142
62150.70

4
0

15
5
4

124301.39
25

4972

High Density Zone
228345.51

15
15

223
3501297.86

5
0

70026
0.00

4
0

0
76115.17

25
30

4
5

M
oderate Density 

Residential Zone
500533.65

20
25027

47050162.71
70

672145
0.00

60
0

2502668.23
25

100107

High Density Science &
 

Technology Zone 1
1074087.72

20
53704

7948249.15
5
0

158965
3866715.80

60
64445

8592701.78
25

343708

High Density Science &
 

Technology Zone 11
109508.73

20
5475

11252021.65
80

140650
1163530.22

60
19392

1163530.22
25

46541

Low
 Density Residential 

Zone
63596.57

25
25

4
4

10005860.94
80

125073
423977.16

10
0

4
24

0
105994.29

25
4
24

0

Zone
Population Distribution 2031

Total Developable Area (Ha)
 Population Density Distribution 2031
(Persons per Hectare)

(Persons per Hectare)
499293

819.96
609

High Density Zone(Hom
agam

a2)
156102

306.46
509

High Density Zone(Kahathuduw
a1)

88294
199.83

4
4
2

High Density Zone (Godagam
a)

797279
3556.54

224

M
oderate Density Residential Zone

620823
793.61

782

High Density Science &
 Technology Zone

212059
833.22

25
5

High Density Industrial Zone
136097

1378.50
99
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Step 3

Zone
Com

m
ercial %

 - 83
Industrial %

 
- 3.7%

Institution %
 - 13%

Retail
Ofice

Retail 
W

orking%
Retail Service 
Seekers

Ofice 
W

orking%
Ofice Service 
Seeker%

 
 

W
orking 

Service 
Seeker

High Density Zone(Hom
agam

a2)
63088

27038
9463

12618
2704

135
2

9013
 

6489
12978

High Density Zone(Kahathuduw
a1)

14
5
0
2

6215
2175

2900
622

311
15

5
4

 
1492

2983

High Density Zone (Godagam
a)

5328
2283

799
1066

228
114

0
 

913
1827

M
oderate Density Residential Zone

7508
5
0
0
5

1877
1126

5
0
1

5
0
1

0
 

30
0
32

70075

High Density Science &
 Technology Zone

13426
13426

134
3

5370
134

3
134

3
64445

 
171854

171854

High Density Industrial Zone
548

2190
137

137
657

219
19392

 
20944

23271

Low
 Density Residential Zone

763
509

76
30

5
25

76
4
24

0
 

848
1272

Sum
m

ary

Total w
orking Population  

 
353,165 

Outsiders com
ing to w

ork 
 

141,265.89 
Total service seeking Population  

 
311,697 

Outsiders com
ing to services 

 
124,679 

visitor population  
 

 
0

Total Com
m

uter Population 
 

265,945 

Total Residential w
orking population 

211899
Residents com

ing to services 
 

187018
 Total resident population 

 
132,437

single  
 

fam
ilies 

 
1 person 

 
2 person

w
orking 

 
 

 
w

orking 
 

w
orking

105949 
 

105949 
 

52975 
 

52975

 
 

26487 
 

13244 
 

13244
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ඇුු් අංා 11: ු් ්ර්පණ ීු ර්ේශ ංඳ�ා ්ය්ිං ශාක ව්ග

ිශාං රාාණ්� ශාක

1. Azadirachta indica - ෝකාෝ�ා� 
2. Terminalia arjuna - ුු් 
3. Delonix regia - ාැි ාාර 
4. Cassia istula - ඇ�ැැ 
5. Mimusops elengi - ුණ ා� 
6. Pisonia alba - වාත බංග 
7. Pterocarpus indicus - ව� ඇ�ැැ 
8. Pongamia pinnata - ාු� කරද 
9. Madhuca longifolia - ී 

ාධ�ා රාාණ්� ශාක

1. Bauhinia spp - ෝකාෝබෝීැ 
2. Cassia spectabilis - ක�ෝකෝන 
3. Lagestromia speciose - ුුත 
4. Mesua ferrea - ිා නා 
5. Saraca indica - ිා ර්ා� 
6. Murraya paniculate - ඇ�ෝ�ිාා
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ඇුු් අංා 12: රුඛංා පානා ාං ව�ාපෘි �ුනා ගැීා ංඳ�ා කරන ංා �ර ංැී්

ෝ�ෝාාගා නව නගර ංංව්ධන වයාපෘිය (පිංරය ුරින �ිත නගරය්)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1 මඩවැ ුුර මා්ගය  2 3 2 3 1 1 1 3 1 2 2 21 6

2 ේැෝමාගම ු�ිය ්ථානය ූ ංැැුම් යටේ� 
ංංව්ධනය ිීම ැා බ් නැවු� ්ථානය් 
ි්මාණය ිීම

2  3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 23 5

3 ේරෝැැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම 2 1  2 3 1 1 1 3 1 2 2 19 8

4 ගැිැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම 3 2 3  3 1 1 1 3 2 2 2 23 5

5 ේැෝමාගම ුික ේරෝැැ ආිත ේාාු වාැන නැවු� 
අංගනය් ඉි ිීම 

1 1 2 1  1 1 1 2 1 2 2 15 9

6 ේාාු ැිත උදයානය ි්මාණය ිීම 3 2 3 2 3  3 3 3 2 3 1 28 2

7 ේැෝමාගම නව නගරය ංඳැා බු මැ� වාැන නැවු� 
අංගනය් ඉි ිීම 

3 2 3 2 3 2  2 3 2 2 2 26 4

8 බටිර අුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 3 2 3 2 3 3 2  3 2 3 3 29 1

9 ැිේැව� මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 1 1 2 1 2 1 1 1  1 2 1 14 10

10 ේැෝමාගම ියගම මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 3 2 3 2 3 2 2 2 3  3 2 27 3

11 ිර ංංව්ධන වයාාෘිය 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1  2 15 9

12 ාවින වාිා භාිතය් නැවත ාිංි ිීේ� 
වයාාෘිය 

2 1 3 1 2 2 2 1 3 1 2  20 7

්�්ාාගා නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය
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ෝ�ෝාාගා නව නගර ංංව්ධන වයාපෘිය (Based On the Social Impact)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 මඩවැ ුුර මා්ගය 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 35 3

2 ේැෝමාගම ු�ිය ්ථානය ූ ංැැුම් යටේ� 
ංංව්ධනය ිීම ැා බ් නැවු� ්ථානය් 
ි්මාණය ිීම

4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 37 3

3 ේරෝැැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 21 6

4 ගැිැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 37 2

5 ේැෝමාගම ුික ේරෝැැ ආිත ේාාු වාැන නැවු� 
අංගනය් ඉි ිීම 

2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 17 7

6 ේාාු ැිත උදයානය ි්මාණය ිීම 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 42 1

7 ේැෝමාගම නව නගරය ංඳැා බු මැ� වාැන නැවු� 
අංගනය් ඉි ිීම 

3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 37 4

8 බටිර අුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 3 3 5 3 4 3 3 5 3 4 4 40 3

9 ැිේැව� මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 17 7

10 ේැෝමාගම ියගම මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 37 4

11 ිර ංංව්ධන වයාාෘිය 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 34 5

12 ාවින වාිා භාිතය් නැවත ාිංි ිීේ� 
වයාාෘිය 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 41 4

ෝ�ෝාාගා නව නගර ංංව්ධන වයාපෘිය (Based on the Impact)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 මඩවැ ුුර මා්ගය 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 1

2 ේැෝමාගම ු�ිය ්ථානය ූ ංැැුම් යටේ� 
ංංව්ධනය ිීම ැා බ් නැවු� ්ථානය් 
ි්මාණය ිීම

1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 3

3 ේරෝැැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4

4 ගැිැ මා්ගය ංංව්ධනය ිීම 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7 2

5 ේැෝමාගම ුික ේරෝැැ ආිත ේාාු වාැන නැවු� 
අංගනය් ඉි ිීම 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 5

6 ේාාු ැිත උදයානය ි්මාණය ිීම 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 1

7 ේැෝමාගම නව නගරය ංඳැා බු මැ� වාැන නැවු� 
අංගනය් ඉි ිීම 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 3

8 බටිර අුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 2

9 ැිේැව� මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 3

10 ේැෝමාගම ියගම මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6 3

11 ිර ංංව්ධන වයාාෘිය 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 7 2

12 ාවින වාිා භාිතය් නැවත ාිංි ිීේ� 
වයාාෘිය 

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7 2
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ා�ුුව නගර ංංව්ධන වයාපෘිය (Dependancy)

1 2 3 4 5 6 7

1  කැුුව මා්ගය මංීු 4ි් ුුව ැා ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට ාැුවන ාැුක� 
ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

1 1 1 1 1 0 5 1

2  ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය මංීු 6ි් ුුව ැා ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට ාැුවන ේැං 
ාැුක� ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

1 1 1 1 1 0 5 1

3 කැුුව මා්ගය ැා ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය යාකරි් කැුුව නගර මධය ැරැා මංීු 
4ි් ුුව නව ේ්වා මා්ගය (Service Road Road) ඉි ිීේ� වයාාෘිය 

1 1 0 1 1 0 4 2

4 ේයෝිත ැිත උදයානය ි්මාණය ිීේ� වයාාෘිය 1 1 0 1 0 0 3 3

5 ේයෝිත ුේඛෝාේභෝී වාිා මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 1 1 1 0 0 0 3 3

6  ිර භාිත ංඳැා ේයෝිත ාිමාුි (Iconic) ේගාඩනැි�ැ ඉිිිම 1 0 0 0 0 0 1 4

ා�ුුව නගර ංංව්ධන වයාපෘිය (Social Impacts)

1 2 3 4 5 6 7

1  කැුුව මා්ගය මංීු 4ි් ුුව ැා ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට ාැුවන 
ාැුක� ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

4 3 3 4 4 3 21 2

2  ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය මංීු 6ි් ුුව ැා ිිු්ට ාි් ගම් ිීමට ාැුවන 
ේැං ාැුක� ංිතව ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 

3 4 3 4 4 3 21 2

3 කැුුව මා්ගය ැා ේකාළඹ ේැාරණ මා්ගය යාකරි් කැුුව නගර මධය ැරැා 
මංීු 4ි් ුුව නව ේ්වා මා්ගය (Service Road Road) ඉි ිීේ� වයාාෘිය 

2 2 3 4 4 3 18 4

4 ේයෝිත ැිත උදයානය ි්මාණය ිීේ� වයාාෘිය 4 4 4 4 4 3 23 1

5 ේයෝිත ුේඛෝාේභෝී වාිා මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 3 3 2 3 3 3 17 5

6  ිර භාිත ංඳැා ේයෝිත ාිමාුි (Iconic) ේගාඩනැි�ැ ඉිිිම 3 3 2 3 3 3 17 5

7  ියගම ේයෝිත වාිා ැා ේ්වා ාැුක� මධය්ථානය 3 3 4 3 3 3 19 3

ක�ුුව නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය 
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ෝගාාගා නගර ංංව්ධන වයාපෘිය (Dependancy)

1 2 3 4 5 6 7

1 ේයෝිත අුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 1 1 0 1 0 1 4

2 ේයෝිත නව ේ්වා මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 1 1 1 1 0 1 5

3 ිර ංංව්ධන වයාාෘිය 1 1 0 1 1 0 4

4 ැිත උදයාන ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 1 1 1 1 1 1 6

5 ේයෝිත වාිා මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 1 1 0 1 1 0 4

6 ේගාඩගම නගරය ැා ේගාඩගම ු�ිය ්ථානය යාේකේරන මා්ගය ංංව්ධනය 
ිීේ� වයාාෘිය 

1 0 1 1 1 0 4

7 ේාාු වාැන නැවු� ්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 0 1 1 1 1 0 4

ෝගාාගා නගර ංංව්ධන වයාපෘිය (Social Impact)

1 2 3 4 5 6 7

1 ේයෝිත අුු මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 5 5 2 5 3 3 23

2 ේයෝිත නව ේ්වා මා්ග ංංව්ධන වයාාෘිය 3 4 2 3 2 2 16

3 ිර ංංව්ධන වයාාෘිය 3 4 2 3 2 2 16

4 ැිත උදයාන ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 4 5 5 4 4 4 26

5 ේයෝිත වාිා මධය්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 3 4 4 2 3 3 19

6 ේගාඩගම නගරය ැා ේගාඩගම ු�ිය ්ථානය යාේකේරන මා්ගය ංංව්ධනය ිීේ� 
වයාාෘිය 

4 4 4 4 3 3 22

7 ේාාු වාැන නැවු� ්ථානය ංංව්ධනය ිීේ� වයාාෘිය 3 4 4 3 4 3 21

්ගාඩගා නගර ංංව්ධන ව�ාපෘිය
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ඇුුා 13: කංාප ංංුණකය ගණනය කං ආකාරය 

STEP NO: 01 – Identiication of Zones with Density Level & Promotional 
use of the zone

Zone Density Promotional Use Zone Name

High Commercial High Density Commercial Zone 01

High Commercial High Density Commercial Zone 02

High Commercial High Density Commercial Zone 03

Moderate Residential Moderate Density Residential Zone

High Science & Technology High Density Science & Technology Zone 01

High High Tech Industries High Density Science & Technology Zone 02

Low Residential Low Density Residential Zone
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STEP NO: 02 – Identiication of Present Landuse Distribution and Prediction of Landuse Change by 2030

Zone Nam
e

Com
m

ercial 
(sq.m

.)
2018

2030
Residential 
(sq.m

.)
2018

2030
Industrial 
(sq.m

.)
2018

2030
Institutions 
(sq.m

.)
2018

2030
Total

Total 

High Density 
Com

m
ercial Zone 1 

(Hom
agam

a)

343867
4.0%

15.0%
7632935

90%
80%

376851
4%

2%
145901

2%
3%

8499554
100.00%

High Density 
Com

m
ercial Zone 2 

(Kahathuduw
a)

57440
1.7%

10.0%
3094454

93%
87%

82573
2%

1%
76152

2%
2%

3310619
100.00%

High Density 
Com

m
ercial Zone 3 

(Godagam
a)

3635
0.2%

6.0%
1963955

97%
92%

13539
1%

0%
39755

2%
2%

2020884
100.00%

M
oderate Density 

Residential Zone
165265

0.4%
1.0%

34306059
93%

94%
338837

1%
0%

2234436
6%

5%
37044597

100.00%

High Density Science &
 

Technology Zone 1
15

214
0.2%

5.0%
6997488

87%
37%

28047
0%

18%
984590

12%
40%

8025339
100.00%

High Density Science &
 

Technology Zone 2
24961

0.3%
0.8%

7907882
92%

82%
586980

7%
9%

5
30

10
1%

9%
8572833

100.00%

Low
 Density 

Residential Zone
58711

0.4%
0.6%

12973906
91%

94%
1114965

8%
4%

148915
1%

1%
14296497

100.00%
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STEP NO: 03 – Calculation of existing Developable Lands of the area

Developable area = Total area - (Natural features + roads + railways + forest +  
agriculture lands + plantation) + vacant lands + Plantation conversion

STEP NO: 04 – Calculation of land area proposed to allocate for 
major landuses in 2030 

Zone Developable lands Road Area Total Developable Area

High Density Commercial Zone 1(Homagama) 8499554.00 391131.00

High Density Commercial Zone 2(Kahathuduwa) 3310619.00 245989.00

High Density Commercial Zone 3(Godagama) 2020884.00 22586.00

Moderate Density Residential Zone 37044597.00 1609841.00

High Density Science & Technology Zone 1 8025339.00 289435.00

High Density Science & Technology Zone 2 8572833.00 259688.00

Low Density Residential Zone 14296497.00 511491.00

Zone Developable 
area

Commercial 
(sq.m.)

Residential 
(sq.m.)

Industrial 
(sq.m.)

Institutions 
(sq.m.)

High Density 
Commercial Zone 
1(Homagama)

8108423.00 15.0% 1216263.45 80% 6486738.40 2% 162168.46 3% 243252.69

High Density 
Commercial Zone 
2(Kahathuduwa)

3064630.00 10.0% 306463.00 87% 2666228.10 1% 30646.30 2% 61292.60

High Density 
Commercial Zone 
3(Godagama)

1998298.00 6.0% 119897.88 92% 1838434.16 0% 0.00 2% 39965.96

Moderate Density 
Residential Zone

35434756.00 1.0% 354347.56 94% 33308670.64 0% 0.00 5% 1771737.80

High Density Science & 
Technology Zone 1

7735904.00 5.0% 386795.20 37% 2862284.48 18% 1392462.72 40% 3094361.60

High Density Science & 
Technology Zone 2

8313145.00 0.8% 66505.16 82% 6833405.19 9% 706617.33 9% 706617.33

Low Density Residential 
Zone

13785006.00 0.6% 82710.04 94% 13013045.66 4% 551400.24 1% 137850.06
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STEP NO: 05 – Calculation of land area proposed to allocate for m
ajor landuses in 2030

Zone

Plot Coverage 

Com
m

ercial 
(sq.m

.)

com
m

ercial 
Developable 
Footprint

Plot Coverage 

Residential 
(sq.m

.)

residential 
Developable 
Footprint

Plot Coverage 

Industrial 
(sq.m

.)

Industrial 
Developable 
Foot print

Plot Coverage

Institutions 
(sq.m

.)

Institutional 
Developable 
foot print

total 
developable 
foot print 

High Density 
Com

m
ercial Zone 

1(Hom
agam

a)

65
1,216,263.45

790,571.24 
65

6,486,738.40 
4,216,379.96 

65
162,168.46 

105,409.50 
65

243,252.69 
158,114.25 

5,270,474.95 

High Density 
Com

m
ercial Zone 

2(Kahathuduw
a)

65
306,463.00 

199,200.95 
65

2,666,228.10 
1,733,048.27 

65
30,646.30 

19,920.10 
65

61,292.60 
39,840.19 

1,992,009.50 

High Density 
Com

m
ercial Zone 

3(Godagam
a)

65
119,897.88 

77,933.62 
65

1,838,434.16 
1,194,982.20 

65
-

-
65

39,965.96 
25,977.87 

1,298,893.70 

M
oderate Density 

Residential Zone
5
5

354,347.56 
194,891.16 

5
5

33,308,670.64 
18,319,768.85 

5
5

-
-

5
0

1,771,737.80 
885,868.90 

19,400,528.91 

High Density Science &
 

Technology Zone 1
65

386,795.20 
251,416.88 

5
5

2,862,284.48 
1,574,256.46 

65
1,392,462.72 

905,100.77 
65

3,094,361.60 
2,011,335.04 

4,742,109.15 

High Density Science &
 

Technology Zone 2
65

66,505.16 
43,228.35 

5
5

6,833,405.19 
3,758,372.85 

65
706,617.33 

459,301.26 
65

706,617.33 
459,301.26 

4,720,203.73 

Low
 Density 

Residential Zone
5
0

82,710.04 
41,355.02 

4
5

13,013,045.66 
5,855,870.55 

5
0

551,400.24 
275,700.12 

4
5

137,850.06 
62,032.53 

6,234,958.21 
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STEP NO: 07 – Calculation of Zone Factor in 2030 

ංැකුම : බ්නාිර ාළා� අංශය, 2019

Total developable loor space Total Developable Area Zone Factor

18,025,024.33 8,199,580.40 2.2

6,215,069.64 3,064,630.00 2.0

3,805,758.54 1,998,298.00 1.9

50,053,364.59 35,565,434.20 1.4

21,481,754.46 7,936,103.30 2.7

13,688,590.82 8,332,195.00 1.6

10,599,428.96 13,785,006.00 0.8
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ඇුුා 14 : ං්�්ීකරණ ආයංන

1. ී ැංකා ඉඩ� ංංව්ධනා ිීෝ� ංං්ථාව
2. වාිාා්ග ෝදපා්තෝ�්ුව 
3. ාධයා පිංර අිකාිා
4. නාගික ංංව්ධන අිකාිා 
5. ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ාව
6. වන ංංරෂණ ෝදපා්තෝ�්ුව
7. වනීී ංංරෂණ ෝදපා්තෝ�්ුව
8. ජාික ෝගාඩනැිි ප්ෝ�ෂණ ආාතනා
9. ෝගාිජන ංංව්ධන ෝදපා්තෝ�්ුව
10. ුරාිදයා ෝදපා්තෝ�්ුව
11. ජාික ජැජ ං�ප් ප්ෝ�ෂණ �ා ංංව්ධන ිෝාෝිත ආාතනා
12. ූ ිදයා �ා පත� කැී� කා්ාාංශා 
13. බ්නාිර පාා් ං�ාව 
14. ජැ ං�ප් ා්ඩැා 
15. ජැ ීී ංංව්ධන අිකාිා 
16. ී ැංකා ිුිබැ ා්ඩැා 
17. ෝගාඩනැිි ෝදපා්තෝ�්ුව 
18. ාා්ග ංංව්ධන අිකාිා
19. ීවර �ා ජැජ ං�ප් ෝදපා්තෝ�්ුව 
20. නාික �ුදාව 
21. ෝකාා� ි්ි් ෝ�ක� ං� ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ෝ�ක�
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ඇුුා 15: ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ කංාපය I (්�්ාාගා) - කංාීකරණ ාාි්

15.I). උුර: 

0 ැ්ෂෝ� ිට ගැිැව්ත උුර ාාා ෝ්වා වංෝ� උුු ාාිා ංැුු කරන 1 ැ්ෂා ද්වාද, 
එතැ් ිට ෝ�ෝාාගා දුණ ාාා ෝ්වා වංෝ� උුු ාාිා ංැුු කරන 19 ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් 
ිට ෝ�ෝාාගා උුර ාාා ෝ්වා වංෝ� උුු ාාිා (ාාි� ඇා ිෝ�) ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

15.II). නැ්ගනිර:

ඉ�ත අවං්වරට ංඳ�් කා ැ්ෂෝ� ිට ෝ�ෝාාගා උුර ාාා ෝ්වා වංෝ� නැෝගනිර ාාිා 
ෝ�ෝාාගා නැෝගනිර ාාා ිැධාී වංෝ� නැෝගනිර ාාිා (ිට ඇාට ාාබදව පවින ෝව�ාාා  
ිෝ� ෝඩ්ි� ෝකා�බෑකුව ාාවත �ුවන ්ථානා ද්වා) �ිෝැව� ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂෝ� 
ිට  ාාව්ගා ාා්ගා ි ෝ�  ෝ�ෝාාගා නගරා ාාා ෝ්වා වංෝ�  වා්ුුෝදිා ෝව�ාාා  ී ාාෝව් 
කෘි ාාවත ද්වාද, එා ාාවත ඔ්ෝ් 18 ද්වාද, එතැ් ිට 6 එතැ් ිට 17 ද්වාද, එතැ් ිට 7, 16 
ද්වාද, එතැ් ිට ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව (කුවාන ාාා ෝ්වා වංාට ාාි� වන ඉුුෝවැ ා�ිැ 
ි් ඇාට ාාි�ව)

15.III). ාුණ:

ඉ�ත අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ිට කුවාන ාාා ිැධාී වංෝ� ෝ�රිාග� ුුර 
ෝව�ාාාට ාාි�ව 16 ැ්ෂා ද්වා පැිණ, එතැ් ිට ිාඳගැ ෝවැ - ාැද ඇාට ාාි�ව 5ද්වා 
අින ැද ෝ්ඛාව.
  
15.IV). �ටිර :

ඉ�ත අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ාාිෝ� ිට 0 ද්වා (ආර��ක ැ්ෂා ද්වා) අිෝ�ී ාා්ගෝ� 
ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් අින ැද ෝ්ඛාෝව් වටූ රෝ්ශා.

ඉ�ත ි්තර කරන ැද ාාි� ප�ත ිිාා 1 ාි් ද්වා ඇත. 

ූ ා්ාාංා - ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ ාැාපය I

FID X Y

0 79° 58' 55.615" E 6° 50' 9.009" N

1 79° 59' 14.998" E 6° 50' 34.163" N

2 79° 59' 23.318" E 6° 51' 29.129" N

3 80° 0' 18.633" E 6° 51' 47.391" N

4 79° 59' 56.558" E 6° 51' 40.674" N

5 79° 59' 9.545" E 6° 49' 20.486" N

6 80° 0' 24.768" E 6° 50' 6.540" N

7 80° 0' 35.522" E 6° 49' 52.173" N

8 79° 59' 47.704" E 6° 50' 0.571" N

9 80° 0' 32.015" E 6° 51' 19.675" N

10 80° 0' 41.265" E 6° 50' 59.470" N

11 80° 0' 37.829" E 6° 50' 44.536" N

ූ ා්ාාංා - ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ ාැාපය I

FID X Y

12 80° 0' 53.723" E 6° 50' 40.823" N

13 79° 59' 27.704" E 6° 50' 9.733" N

14 79° 59' 25.795" E 6° 50' 48.420" N

15 79° 59' 22.620" E 6° 51' 10.683" N

16 79° 59' 41.226" E 6° 49' 43.169" N

17 80° 0' 33.643" E 6° 50' 3.863" N

18 80° 0' 29.218" E 6° 50' 25.193" N

19 79° 59' 33.610" E 6° 51' 35.534" N

20 80° 0' 25.611" E 6° 51' 34.215" N

21 79° 59' 23.612" E 6° 50' 0.080" N

22 79° 59' 27.816" E 6° 49' 46.601" N
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ිියා 1 : ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ කංාපය I (්�්ාාගා)
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ඇුුා 16 : ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ කංාප II (ක�ුුව) - කංාීකරණ ාාි්

16.I). උුු ාාිා:

22 ැ්ෂෝ� ිට ුඩාාාුව - ිා�ැාෝගාඩ ාා්ගෝ� ිිෝකාණ ෝදංට එා ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව 
ෝපා�ග්ඕිට ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ෝපා�ග්ඕිට ඔ්ෝ් 
ජාිාාගා ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝපා�ග්ඕිට ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා කරන ැ්ෂා 
ද්වාද, එතැ්ිට ජාිාාගා ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් 29 ද්වාද, එතැ්ිට ාා්ගාට දුු 
පි් වන ුුු ාාිා ඔ්ෝ් ිිග�පුුව ාාා ිැධාි වං� ාාිා ඔ්ෝ් පැිණ, ද්ිණ 
අිෝ�ී ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් උුු ෝදංටද, ෝකා�ටාව - තැගැ ාා්ගෝ�  (ිාගා �ර�ා) 
ාධය ෝ්ඛාව්, ද්ිණ අිෝ�ී ාා්ගා් ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ්ිට ෝ�ාරණ ාා්ගාට 
දුු පි් වන ුුු ාාාට ාාි�ව ීපංෝගාඩ ාාා ිැධාි වංෝ� ාාිා ඔ්ෝ් ී ප්ාාංාර 
ාාවත (�තැ�ෝගාඩ පාර) ඔ්ෝ් එි ාධය ෝ්ඛාව ෝ�ාරණ - ිාගා ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා 
වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ්ිට ඊංාන ෝදංට ෝ�ාරණ - ිාගා ාා්ගා ඔ්ෝ් එා ාා්ගෝ� ාධය 
ෝ්ඛාව රු් ෝකං්� ාාවත ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

16.II).නැ්ගනිර ාාිා :

b.I) ි  අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ි ට රු් ෝකං්� ාාවත ඔ්ෝ් 7 ැ්ෂා ද්වා පැිණ, එතැ් 
ිට දුු ෝදංට පාෝ් දුු පං ුුු ාාාට ාාි�ව ුුු ාාිා ඔ්ෝ් 8 ැ්ෂාද, එතැ් ිට 
ෝ�ාරණ ාා්ගා ඔ්ෝ් ිිත ෝදංට ෝ�ාරණ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ං� ක�ුුව - ිාගා ාා්ගෝ� 
ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂාට දුුපං ු ුුු ාාිාට ාාි�ව ක�ුුව - ිාගා ාා්ගෝ� 
දුුපං ෝගාඩ ඉඩා්, ුුර් ෝව්වන ාා්ගා ඔ්ෝ් ගා් කර, 23 ැ්ෂෝා් ක�ුුව 
ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් ගා් කර, නැෝගනිර ිශාවට ඇි අුු ාා්ගා �ා ක�ුුව - 
ිාගා ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට එා අුු ාා්ගා ඔ්ෝ් ුුරට ාාි�ව 
ංාා්තරව .�ුවන නව අුු ාා්ගා ද්වාද, එතැ් ිට එා අුු ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් 
25 ැ්ෂෝා්  ුුු ාාිා �ා ිිව්ුුව ාාා ිැධාි වංාට ංාා්තරව ිිි ුුු ාාිාට 
ංාගාීව වටරු� ාා්ගා ඔ්ෝ් රගි ාාවෝ් ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂාට්, එතැ් ිට 
රගි ාාවත ඔ්ෝ් ි ිෝකාණ ෝදංට ෝකාා� - ෝ�ාරණ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා්, 
එතැ් ි ට ක�ුුව දුණ ාාා ි ැධාී වං� ාාිා ඔ්ෝ් ෝ්ව්ත ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා 
වන ැ්ෂා ද්වා් අින ැද ෝ්ඛාව.

16.III). ාුු ාාිා:

b.II) ි අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ිට ෝ්ව්ත ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් 
ෝවිවැ�ෝකාැ, ෝකාරිා ාා්ගා �ා ෝ්ව්ත ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව් ෝ�දනා වන ැ්ෂාද, එි 
ිට ෝවිවැ�ෝකාැ, ෝකාරිා ාා්ගා ඔ්ෝ් 20 ැ්ෂා ද්වා්, එතැ් ිට ුුු ාාිා ඔ්ෝ් 
ද්ිණ අිෝ�ී ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

16.IV). �ටිර ාාිා:

කු ගඟ අු ඔා (ා� ඔා) නි් �ු්වන ඇා ාා්ගා ඔ්ෝ් 31 ැ්ෂා ද්වාද ගා් කර එතැ් 
ිට 32 ැ්ෂා ද්වා ගා් කර ිිත ෝදංට �ැී �ුවන ුුු ාාිා ඔ්ෝ් උුුෝගාඩ ාා්ගා 
ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට උුුෝගාඩ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් බටිර ෝදංටද, එා 
ාා්ගා අ�බැ්ෝගාඩ - පැාගා ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට අ�බැ්ෝගාඩ - 
පැාගා (ෝවැුුර) ාා්ගා ඔ්ෝ් උුු ෝදංට ගා් කර, 2 ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ුුු 
ාාිා ඔ්ෝ් 30 ැ්ෂෝ�ී �ුවන ා� ඇා ාා්ගා �ර�ා ෝකාා� - ෝ�ාරණ ාා්ගා ෝ�දනා වන 
ැ්ෂාද, එි ිට ුුරට ාාි�ව 22 ආර��ක ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාෝව් වට ු රෝ්ශා. 
(ඉ�ත ි්තර කරන ැද ාාි� ප�ත ිිාා 2 ාි් ද්වා ඇත.
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ූ ා්ාාංා - ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ ාැාපය II

FID X Y

0 80° 0' 10.354" E 6° 46' 32.709" N

1 79° 59' 54.455" E 6° 46' 14.410" N

2 79° 58' 1.209" E 6° 46' 56.086" N

3 79° 57' 53.847" E 6° 47' 26.939" N

4 79° 58' 55.568" E 6° 47' 33.278" N

5 79° 59' 6.036" E 6° 48' 38.950" N

6 79° 59' 23.970" E 6° 48' 32.393" N

7 79° 59' 44.760" E 6° 48' 45.466" N

8 80° 0' 7.856" E 6° 47' 58.618" N

9 80° 0' 0.445" E 6° 47' 29.887" N

10 80° 0' 14.964" E 6° 47' 0.958" N

11 79° 59' 53.695" E 6° 48' 21.030" N

12 79° 58' 7.656" E 6° 46' 43.813" N

13 79° 58' 59.160" E 6° 46' 58.468" N

14 79° 58' 24.569" E 6° 46' 50.033" N

15 79° 59' 9.946" E 6° 46' 46.578" N

16 79° 59' 26.922" E 6° 46' 34.483" N

17 79° 59' 48.530" E 6° 46' 39.314" N

18 79° 59' 47.539" E 6° 46' 30.683" N

ූ ා්ාාංා - ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ ාැාපය II

FID X Y

19 79° 59' 31.524" E 6° 46' 26.951" N

20 79° 59' 37.157" E 6° 46' 13.164" N

21 79° 59' 2.450" E 6° 48' 12.023" N

22 79° 57' 50.451" E 6° 47' 39.735" N

23 79° 59' 53.398" E 6° 47' 46.126" N

24 80° 0' 32.110" E 6° 46' 40.220" N

25 79° 59' 53.123" E 6° 47' 21.837" N

26 80° 0' 27.501" E 6° 46' 44.984" N

27 80° 0' 26.888" E 6° 46' 54.230" N

28 80° 0' 19.435" E 6° 46' 52.536" N

29 79° 58' 35.730" E 6° 47' 44.633" N

30 79° 57' 51.971" E 6° 47' 14.533" N

31 79° 58' 38.525" E 6° 46' 52.590" N

32 79° 58' 31.763" E 6° 46' 51.064" N

33 79° 58' 50.026" E 6° 46' 40.960" N

34 80° 0' 15.187" E 6° 46' 20.148" N

35 80° 0' 11.116" E 6° 47' 17.285" N

36 80° 0' 5.582" E 6° 47' 51.844" N

37 80° 0' 16.991" E 6° 46' 42.139" N
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ඇුුා 17 : ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ කංාප III (්ගාඩගා) - කංාීකරණ ාාි් 

17.I). උුු ාාිා:

6  ැ්ෂෝ� ිට ෝකෝ්ු�ැ අුු ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් ාාැෝ� - ෝගාඩගා ාා්ගෝ� ාධය 
ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ෝගාඩගා ාා්ගා ඔ්ෝ් ිිෝකාණ ෝදංට 
ෝකා�පාාෝ�න ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝගාඩගා ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට 
ෝකා�පාාෝ�න ාා්ගා ඔ්ෝ් එා ාා්ගා ැාන� ජාිං� ාාවත ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා 
ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

17.II). නැ්ගනිර ාාිා:

අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ිට ැාන� ජාිං� ාාවත ඔ්ෝ් දුු ිශාවට එා ාා්ගා 
�ිෝැව� ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට 0  ැ්ෂා �ර�ා එා අුු 
ාා්ගා ඔ්ෝ් ෝ්වාික ීාාව ෝකාවර ුුු ාාා ද්වා ූ 5  ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ුුු 
ාාිා ඔ්ෝ් අුු ාා්ගා ෝගාඩගා - පාු්ක ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එා ැ්ෂෝ� 
ිට ිිත ිශාවට එා ාා්ගා ඔ්ෝ්ද, එතැ් ිට පාු්ක ාා්ගෝ� ිිෝකාණ ෝදංට 4 ැ්ෂෝා් 
කැැිවැි ු�ිා ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

17.III) ාුු ාාිා:

අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ිට කැැිවැි ු�ිා ාා්ගා ඔ්ෝ් ෝගාඩගාෝගව්ත ාා්ගා 
ු�ිා ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

17.iv) �ටිර ාාිා: 

අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ිට ෝගාඩගාෝගව්ත ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් එා ාා්ගා 
�ිෝැව� ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට �ිෝැව� ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් 1 
ැ්ෂෝා් ආර�� වන ක්දෝ�න ව්ත අුු ාා්ගා ඔ්ෝ් ගා් කර, ි ුිණ ාා්ගෝ� ෝකාවර 
ිට ඇරෝ�න ුුු ාාාට ාාි�ව ආර��ක ැ්ෂා �ර�ා අින ැද ෝ්ඛාෝව් වට ු රෝ්ශා.

ඉ�ත ංඳ�් කැාීකරණ ාාි� ප�ත ිිාා 3 ාි් ද්වා ඇත. 

ූ ා්ාාංා - ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ ාැාපය III

FID X Y

0 80° 2' 15.241" E 6° 51' 11.017" N

1 80° 1' 39.269" E 6° 51' 5.280" N

2 80° 1' 40.608" E 6° 50' 54.540" N

3 80° 1' 58.134" E 6° 50' 52.265" N

4 80° 2' 14.474" E 6° 50' 49.814" N

5 80° 2' 15.237" E 6° 51' 0.766" N

ූ ා්ාාංා - ඉ�ළ ඝන්ව වාිජ ාැාපය III

FID X Y

6 80° 1' 36.577" E 6° 51' 32.434" N

7 80° 2' 19.431" E 6° 51' 29.360" N

8 80° 1' 37.803" E 6° 51' 20.657" N

9 80° 2' 21.259" E 6° 51' 19.954" N

10 80° 1' 55.462" E 6° 51' 34.779" N
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ිියා 3 : වැි ඝන්ව වාිජ කංාප III (්ගාඩගා)
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ඇුුා 18 : ාධ� ඝන්ව ්්වාික කංාපය - කංාීකරණ ාාි්

A ෝකාටං

18.A.i) උුු ාාිා

ෝගාඩෝවෝ� ඇෝාි 8 ැ්ෂෝ� ිට ෝගාඩෝවැ ෝව� ාාාට ාාි�ව,  7 ැ්ෂා ද්වා අ�බැ්ෝගාඩ - 
පැාගා ාා්ගා �ර�ා උුුෝගාඩ ාා්ගා අ�බැ්ෝගාඩ - පැාගා ාා්ගා ද්වාද එතැ් ිට 
උුුෝගාඩ ාා්ගා උඩෝගව්ත ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද එතැ් ිට 
උඩෝගව්ත ාා්ගෝ� ෝ�ව් උ්ුුෝගාඩ ාා්ගෝ� උුු ෝදංට ද එතැ් ිට ුුු ාාිා ඔ්ෝ් 
19 ැ්ෂා �ර�ා ුුු ාාිා ඔ්ෝ් 18 ැ්ෂා ද්වා ද එතැ් ිට ා� ඔා ඔ්ෝ් ද්ිණ අිෝ�ී 
ාා්ගා ෝ�දනා කරි් ෝද�ග්ාාා ුුු ාාිා ඔ්ෝ් 17 ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව

18.A.ii) ාුු ාාිා: 

අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ිට ෝවිෝව�ෝකාැ ාාා  ාාිා වන ෝ්ව්ත ාා්ගා ඔ්ෝ් ෝකෝරා 
ාාි� ඇාට ංාා්තරව ීිාෝගාඩ අ�බැ්ෝගාඩ ාා්ගෝ� ිාකඩ �්ිා ද්වාද එතැ් ිට එා 
ාා්ගා ඔ්ෝ් වා� ෝදංට ෝකාරැ ාාි� ඇා ද්වාද එි ි ට පැගා ාාා ෝ්වා වංෝ� ාාිා ඔ්ෝ් 
ෝ�රිාවැ ාාා ිැධාී වංෝ� ෝංෝදා ඇා ෝගාඩෝවෝ� ඇා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද 
ෝ්ඛාව

18.A.iii) �ටිර ාාිා: 

අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ිට ා� ඔා ෝ�දනා කරි් ෝ�රිාාවැ ාාා ිැධාී වං� 
ාාිා ඔ්ෝ් �ා ෝගාඩ ෝවෝ� ඇා ාාිා ඔ්ෝ් ආර��ක ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාෝව් වට ූ 
රෝ්ශා.

ඉ�ත ංඳ�් කැාීකරණ ාාි� ප�ත ිිාා 4 ාි් ද්වා ඇත. .

ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය A - ාැාීාරණ ාාි්

FID X Y

0 79° 59' 54.455" E 6° 46' 14.410" N

1 79° 59' 14.309" E 6° 45' 43.075" N

2 79° 58' 37.736" E 6° 45' 29.527" N

3 79° 57' 59.787" E 6° 45' 36.432" N

4 79° 57' 13.730" E 6° 45' 31.599" N

5 79° 57' 3.035" E 6° 45' 45.899" N

6 79° 57' 23.424" E 6° 46' 15.733" N

7 79° 58' 1.209" E 6° 46' 56.086" N

8 79° 57' 40.719" E 6° 46' 44.194" N

9 79° 58' 7.656" E 6° 46' 43.813" N

10 79° 58' 59.160" E 6° 46' 58.468" N

11 79° 58' 24.569" E 6° 46' 50.033" N

ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය A - ාැාීාරණ ාාි්

FID X Y

12 79° 59' 9.946" E 6° 46' 46.578" N

13 79° 59' 26.922" E 6° 46' 34.483" N

14 79° 59' 48.530" E 6° 46' 39.314" N

15 79° 59' 47.539" E 6° 46' 30.683" N

16 79° 59' 31.524" E 6° 46' 26.951" N

17 79° 59' 37.157" E 6° 46' 13.164" N

18 79° 58' 38.525" E 6° 46' 52.590" N

19 79° 58' 31.763" E 6° 46' 51.064" N

20 79° 58' 50.026" E 6° 46' 40.960" N

21 79° 59' 31.165" E 6° 46' 4.263" N

22 79° 57' 36.608" E 6° 45' 28.311" N
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B ෝකාටං

18.B.i) උුු ාාිා: 

ිු�ෝ�න �ා ිිිිා ාාා ිැධාී වංෝ� ාාි� ෝ�දනා වන ෝපා�ග් ඕිට ාා්ගෝ� ෝ�ව් 
ෝකා�ටාව - ා්ෝ්ෝගාඩ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාෝ� ිට ිට ිිිිා ාාා ිැධාී වං� ාාි� වන 
ුඩා ඇා ඔ්ෝ් ද්ිණ අිෝ�ී ාා්ගෝ� 0 (ඉ�ා ඝන්ව වාිජ කැාපා I - කැාීකරණ ාාිා)  
ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

18.B.ii) නැ්ගනිර ාාිා: 

අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ිට ද්ිණ අිෝ�ී ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂෝ� ිට ද්ිණ අිෝ�ී 
ාා්ගා ා� ඔා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

18.B.iii) ාුු ාාිා: 

අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ිට ා�ා ඈා ඔ්ෝ් �ඟිැ ෝව�ාාා ඔ්ෝ් 13 ුඩාාුව ාා්ගා 
ෝ�ව් ිිග�පුුව ාා්ගා �ා ජාිාගා ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා �ර�ා ජාිාගා ාා්ගා 
ඔ්ෝ් එා ාා්ගා ෝපා�ග් ඕිට ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වඅින ැද ෝ්ඛාව.

18.B.iv) �ටිර ාාිා:

එතැ් ිට ෝපා�ග් ඕිට ාා්ගා  �ර�ා ගා් කර ුඩාාුව ිා�ැාෝගාඩ ාා්ගා ෝපා�ග් ඕිට 
ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂෝ� ිට ුඩාාුව ිා�ැාෝගාඩ ාා්ගෝ� 12 ැ්ෂෝ� ිට  ඔුප�ටාව ාාා 
ුුරට ාාි�ව ා� ඇා ඔ්ෝ් ෝ�නග�ිැ ෝව�ාාාට ාාි�ව ආර��ක ැ්ෂා ද්වා අින ැද 
ෝ්ඛාෝව් වට ූ රෝ්ශා.

ඉ�ත ංඳ�් කැාීකරණ ාාි� ප�ත ිිාා 5 ාි් ද්වා ඇත.

ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය B - ාැාීාරණ ාාි්

FID X Y

0 79° 57' 53.847" E 6° 47' 26.939" N

1 79° 57' 1.265" E 6° 48' 32.577" N

2 79° 57' 4.592" E 6° 49' 4.672" N

3 79° 57' 32.177" E 6° 49' 28.957" N

4 79° 58' 2.553" E 6° 49' 33.775" N

5 79° 57' 18.252" E 6° 47' 56.227" N

6 79° 58' 25.911" E 6° 50' 3.144" N

7 79° 58' 13.526" E 6° 47' 39.370" N

8 79° 58' 55.568" E 6° 47' 33.278" N

9 79° 59' 6.036" E 6° 48' 38.950" N

ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය B - ාැාීාරණ ාාි්

FID X Y

10 79° 59' 9.545" E 6° 49' 20.486" N

11 79° 59' 3.775" E 6° 49' 45.490" N

12 79° 57' 50.451" E 6° 47' 39.735" N

13 79° 58' 35.730" E 6° 47' 44.633" N

14 79° 57' 46.733" E 6° 49' 43.164" N

15 79° 58' 10.360" E 6° 49' 56.067" N

16 79° 57' 53.668" E 6° 49' 49.792" N

17 79° 58' 9.437" E 6° 49' 44.415" N

18 79° 57' 51.971" E 6° 47' 14.533" N

19 79° 57' 38.243" E 6° 47' 38.657" N
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ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය C - ාැාීාරණ ාාි්

FID X Y

0 80° 0' 18.633" E 6° 51' 47.391" N

1 80° 0' 24.184" E 6° 52' 43.328" N

2 80° 0' 46.338" E 6° 53' 19.180" N

3 80° 1' 15.463" E 6° 53' 22.058" N

4 80° 1' 6.520" E 6° 53' 39.657" N

5 80° 1' 20.624" E 6° 52' 51.171" N

6 80° 1' 58.125" E 6° 52' 52.367" N

7 80° 1' 39.269" E 6° 51' 5.280" N

8 80° 1' 36.577" E 6° 51' 32.434" N

9 80° 2' 3.062" E 6° 51' 39.184" N

10 80° 1' 36.541" E 6° 52' 14.244" N

11 80° 1' 16.486" E 6° 52' 29.915" N

12 80° 0' 32.015" E 6° 51' 19.675" N

13 80° 0' 41.265" E 6° 50' 59.470" N

14 80° 0' 37.829" E 6° 50' 44.536" N

15 80° 1' 40.305" E 6° 52' 41.105" N

16 80° 0' 53.723" E 6° 50' 40.823" N

ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය C - ාැාීාරණ ාාි්

FID X Y

17 80° 2' 0.046" E 6° 51' 45.427" N

18 80° 1' 20.634" E 6° 52' 39.211" N

19 80° 0' 17.828" E 6° 52' 1.233" N

20 80° 1' 17.675" E 6° 50' 54.891" N

21 80° 1' 1.782" E 6° 50' 52.111" N

22 80° 0' 33.339" E 6° 53' 3.374" N

23 80° 1' 35.931" E 6° 52' 54.553" N

24 80° 0' 19.507" E 6° 52' 24.867" N

25 80° 1' 3.378" E 6° 50' 44.500" N

26 80° 1' 23.224" E 6° 52' 16.425" N

27 80° 1' 27.845" E 6° 52' 34.797" N

28 80° 1' 23.096" E 6° 53' 9.639" N

29 80° 1' 42.082" E 6° 52' 51.014" N

30 80° 1' 51.726" E 6° 51' 44.870" N

31 80° 1' 37.803" E 6° 51' 20.657" N

32 80° 1' 55.462" E 6° 51' 34.779" N

33 80° 0' 25.611" E 6° 51' 34.215" N

C ෝකාටං

18.C.i) උුු ාාිා: 

�බරකඩ උුර ාාා ෝ්වා වංෝ� උුු ාාිෝ� ිට ා� ඇාට ාාි�ව ා�ා ෝවා �ර�ා ීග්ු�ැ 
ාාා ිැධාී ාාිා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

18.C.ii) නැ්ගනිර ාාිා: 

අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ිට ීග්ු�ැ ාාා ාාිා ඔ්ෝ් ෝ��ිෝ� ඇා �ර�ා ා� ඇා ද්වාද 
එතැ් ිට වැි ුුර ාාා ාාිා ඔ්ෝ් 30 ැ්ෂා ද්වා පැිණ ාැද ඇා ංාඟ වන ෝව� ාාා ාාිා 
9 ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

18.C.iii) ාුු ාාිා: 

අවං් වරට ංද�් ැ්ෂෝ� ිට ෝකා�පාාෝ�න ාා්ගා ඔ්ෝ් එා ාා්ගා ෝගාඩගා-පාු්ක 
ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද එි ිට 8 ැ්ෂා ද්වාද එි ිට ූඩුවාව ාාා 
ාාිා ඔ්ෝ් 7 ැ්ෂා ද්වාද එි ි ට �ිෝැව� ාා්ගා ඔ්ෝ් එා ාා්ගා ි ිපන  තැගැ ාා්ගා 
ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව

18.C.iv) �ටිර ාාිා: 

අවං් වරට ංද�් ැ්ෂෝ� ිට �ිෝැව� ාා්ගා ඔ්ෝ් ෝගා් ෝඩ්ි� ෝකා�බෑකුව  ාාවත 
ඔ්ෝ් කැාි වැි ු�ිා ාා්ගාට ංාා්තරව පනාෝගාඩ නැෝගනිර ාාා ිැධාී වං� ාාිා 
වන �ුදා කඳුර ාාි� වැට ෝකාවර ද්වා ද එතැ් ිට අුුිිා ගා ාාිා ිට ඇා 190 බ් 
ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද එි ිටාැද ඇා ඔ්ෝ් ආර��ක ැ්ෂා ද්වා අින ැද 
ෝ්ඛාෝව් වට ු රෝ්ශා.

ඉ�ත ංඳ�් කැාීකරණ ාාි� ප�ත ිිාා 6 ාි් ද්වා ඇත
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D ෝකාටං
18.D.i) උුු ාාිා: 

ී ෝංෝාාැංකාර ාාවත ඔ්ෝ්  ිාඳගැ ෝවැ ාාිා ඔ්ෝ් ාැද ඇා ෝ�දනා කර ෝ�රිා ග� ුුර 
ෝව�ාාා ඔ්ෝ් 5 ද්වාද, එතැ් ි ට 53 ද්වාද, එතැ් ි ට ඉ්ුුෝවැ ා�ිැ ි ට ඇැට ංාා්තරව 
ූ ුුු ාාා ඔ්ෝ් 22 ද්වාද, 22, 21  ද්වා ද එි ිට වා්ුු ෝදිා  �ර�ා ිිපන තැගැ 
ාා්ගා �ිෝැව� ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂය �ර�ා �ිෝැව� ාා්ගා ඔ්ෝ් 17, ිට 
ෝගාඩගාෝගව්ත ාා්ගා ිෝ� කැාිවැි ු�ිා ාා්ගා ෝ�දනා වන ෝත් පැිණ එතැ් ිට 
කැාි වැි ු�ිා ාා්ගා ිෝ�  19  ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ිිෝවි්  20, 16  �ර�ා නැවත් 
�ිෝැව� ාා්ගාට පැිණ ඒ ඔ්ෝ් �ිෝැව� ාා්ගා ීෝගාඩ ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා ද 
එි ිට ුුු ාාිා ිෝ� නැවත �ිෝැව� ාා්ගා �ුවන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

18.D.ii) නැ්ගනිර ාාිා: 

අවං් වරට ංද�් ැ්ෂෝ� ිට කුිුැ ෝදිා ෝව�ාාා ාාිා ඔ්ෝ් ිෝැව� ාා්ගා ෝ�දනා 
කරි් ා�ෝදිා ෝව�ාාා ාාිා ඔ්ෝ් පාු්ක ාා්ගා ද්වාද එතැ් ිට රඳාෝගව්ත ාාා 
ාාිා ඔ්ෝ්, ඕිිගා ාාාෝ්වා වං� ාාිා ිෝ� ඕිට ගා ාැද ඇා �ර�ා 49 ැ්ෂා �ර�ා 
ු්ෝත�ුව ා� ුුරට ාාි�ව 36 ැ්ෂය ද්වාද එි ිට �ුවන ෝව� ාාා ඔ්ෝ් 37 ද්වාද, 
එතැ් ිට ෝව�ාාා ාාිා ඔ්ෝ් 13 ැ්ෂා ද්වා පැිණ එි ිට ප්ංැ �්ිා කුග� ෝදිා 
ාා්ගා ඔ්ෝ්  එා ා්ගා ිිපන තැගැ ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද එතැ් ිට ිිපන 
තැගැ ාා්ගා ඔ්ෝ් එා ාා්ගා ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා ාාිා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා 
ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා ාාිා ඔ්ෝ් අින ැද ෝ්ඛාව.

18.D.iii) ාුු ාාිා: 

අවං් වරට ංද�් ැ්ෂෝ� ිට දංග� ුුු ාාා �ා ෝදපා ඇා ඔ්ෝ් රගි ාාවත ඔ්ෝ් ද 
එතැ් ිට රගි ාාවත වටරු� පාර ෝ�දනා වන ැ්ෂෝ� ිට වටරු� පාර ඔ්ෝ් ගා් කර 
ුව්ග�ිැ ෝව�ාාා ඔ්ෝ් 29 ද්වාද, එතැ් ිට ිිෝවි් 25, 51, 8  ැ්ෂා් ඔ්ෝ් ෝ�ෝාාගා 
ිාගා ාා්ගා ද්වාද එා ාා්ගා ඔ්ෝ් දුු ෝදංට ී පාාාංාර ාාව ෝ�ව් �තැ�ෝගාඩ පාර 
ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද එි ිට එා ාාවත ඔ්ෝ්ද ිප්ෝගාඩ ුුු ාාාට ාාි�ව ුුු 
ාාිා ඔ්ෝ් ද්ිණ අිෝ�ී ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

18.D.iv) �ටිර ාාිා: 

අවං් ැ්ෂෝ� ි ට 5 ැ්ෂය ද්වා ද්ිණ අිෝ�ී ාා්ගාඔ්ෝ්ද එතැ් ි ට ි ාඳගැ ෝවැ ාාිා 
ඔ්ෝ් �ා ෝ�රිාග� ුුර ෝවැා ාාිා ඔ්ෝ් ආර��ක ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාෝව් වට ූ 
රෝ්ශා.

ඉ�ත ංඳ�් කැාීකරණ ාාි� ප�ත ිිාා 7 ාි් ද්වා ඇත.



357

ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය D - ාැාීාරණ ාාි්

FID X Y

0 80° 1' 43.402" E 6° 47' 43.080" N

1 80° 1' 28.565" E 6° 47' 25.702" N

2 80° 0' 52.134" E 6° 47' 13.337" N

3 80° 2' 8.167" E 6° 48' 16.536" N

4 79° 59' 6.036" E 6° 48' 38.950" N

5 79° 59' 9.545" E 6° 49' 20.486" N

6 79° 59' 23.970" E 6° 48' 32.393" N

7 79° 59' 44.760" E 6° 48' 45.466" N

8 80° 0' 7.856" E 6° 47' 58.618" N

9 80° 0' 0.445" E 6° 47' 29.887" N

10 80° 0' 14.964" E 6° 47' 0.958" N

11 79° 59' 53.695" E 6° 48' 21.030" N

12 80° 1' 52.353" E 6° 49' 16.406" N

13 80° 1' 35.724" E 6° 49' 41.144" N

14 80° 2' 42.845" E 6° 50' 19.003" N

15 80° 3' 6.776" E 6° 51' 5.717" N

16 80° 2' 15.241" E 6° 51' 11.017" N

17 80° 1' 40.608" E 6° 50' 54.540" N

18 80° 1' 58.134" E 6° 50' 52.265" N

19 80° 2' 14.474" E 6° 50' 49.814" N

20 80° 2' 15.237" E 6° 51' 0.766" N

21 80° 0' 21.056" E 6° 50' 30.747" N

22 80° 0' 24.768" E 6° 50' 6.540" N

23 80° 0' 35.522" E 6° 49' 52.173" N

24 80° 0' 5.281" E 6° 49' 47.087" N

25 79° 59' 53.398" E 6° 47' 46.126" N

26 80° 2' 36.123" E 6° 51' 8.572" N

27 80° 0' 53.723" E 6° 50' 40.823" N

28 80° 0' 32.110" E 6° 46' 40.220" N

ාධය ඝන්ව ෝ්වාිා ාැාපය D - ාැාීාරණ ාාි්

FID X Y

29 79° 59' 53.123" E 6° 47' 21.837" N

30 80° 0' 27.501" E 6° 46' 44.984" N

31 80° 0' 26.888" E 6° 46' 54.230" N

32 80° 0' 19.435" E 6° 46' 52.536" N

33 79° 59' 27.704" E 6° 50' 9.733" N

34 80° 3' 39.420" E 6° 51' 19.001" N

35 80° 2' 53.464" E 6° 50' 28.704" N

36 80° 2' 14.275" E 6° 50' 6.895" N

37 80° 1' 53.242" E 6° 49' 58.547" N

38 80° 2' 6.463" E 6° 48' 55.547" N

39 80° 2' 27.151" E 6° 48' 38.040" N

40 80° 2' 28.281" E 6° 48' 16.297" N

41 80° 1' 17.675" E 6° 50' 54.891" N

42 80° 1' 1.782" E 6° 50' 52.111" N

43 80° 1' 3.378" E 6° 50' 44.500" N

44 80° 3' 26.494" E 6° 50' 54.301" N

45 80° 3' 30.914" E 6° 51' 18.773" N

46 80° 2' 14.059" E 6° 48' 42.322" N

47 80° 2' 2.277" E 6° 49' 5.657" N

48 80° 1' 44.932" E 6° 49' 31.832" N

49 80° 2' 31.810" E 6° 50' 19.850" N

50 80° 0' 11.116" E 6° 47' 17.285" N

51 80° 0' 5.582" E 6° 47' 51.844" N

52 79° 59' 41.226" E 6° 49' 43.169" N

53 80° 0' 33.643" E 6° 50' 3.863" N

54 80° 0' 29.218" E 6° 50' 25.193" N

55 79° 59' 23.612" E 6° 50' 0.080" N

56 79° 59' 27.816" E 6° 49' 46.601" N

57 80° 0' 47.118" E 6° 46' 58.722" N
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ිියා 4 : ාධ� ඝන්ව ්්වාික කංාපය - A ්කාටං
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ිියා 5 : ාධ� ඝන්ව ්්වාික කංාපය - B ්කාටං
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ිියා 6 : ාධ� ඝන්ව ්්වාික කංාපය - C ්කාටං
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ිියා 7 : ාධ� ඝන්ව ්්වාික කංාපය - D ්කාටං
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ඇුුා 19 - ඉ�ළ ඝන්ව අධ�ාපන �ා න්ව්්පාාන කංාපය 
(ංංව්ධන ාා්්ග්ප්ේශ ංැංැ්ා 1 ි  කංාීකරණ ාාි්)

19.i.). උුු ාාිා:

ිිපන - තැගැ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව්, උුවන ප්ංැ �්ිා ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව් ෝ�දනා 
වන ැ්ෂෝ� ිට 5 ඊංාන ෝදංට ප්ංැ �්ිා කුග�ෝදිා ාා්ගෝ�  ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ්  ුුු 
ාාිා ඔ්ෝ් 9 ැ්ෂා ද්වාද,  එතැ් ිට �වදය ාාවෝ් ාධය ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ප්ංැ 
�්ිා - කුග�ෝදිා ාා්ගාට දුුපි් ූ ුුු ාාට ාාි�ව 8 ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට 
ුුුව්ත ාාා ිැධාී වංෝ� දුණට ාාි�ව  ග�ක්ද ාා්ගා ෝ�දනා වන ්ථානා ද්වාද, 
එතැ් ිට 32  ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට �ුවන ුුු ාාිා ඔ්ෝ් දා�ෝ� ාා්ගා �ුවන 
්ථානා ද්වාද, එතැ් ිට එා ාා්ගා �ා ංාා්තරව ගා් ග්නා කැැිවැි ු�ිා ාා්ගා 
ඔ්ෝ් එා ු�ිා ාා්ගා පාු්ක ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

19.ii.). නැ්ගනිර ාාිා:  

අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ිට  ුුරට ාාි�ව 20 ද්වාද,  එතැ් ිට  උඩෝගව්ත 
ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ං�ප්ුර ෝ්වාික  කැාපාට ාාි�ව ං�ප්ුර 
ාා්ගා ඔ්ෝ් 17 ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ාාුැාව පාරට බටිර ෝදි් වන ුුු ාාි� ඔ්ෝ් 
27  ද්වාද, එතැ් ිට ුුු ාාිා ඔ්ෝ්  13 ැ්ෂා ද්වා �ා එතැ් ිට ූව ාා්ගෝ�  ාධය 
ෝ්ඛාව ඔ්ෝ්  ාාුැාව ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා �ා එතැ් ිට ාාුැාව ාා්ගා ඔ්ෝ් 
දුු ෝදංට ෝ�ාරගැ ාාා ිැධාී වංෝ� ාාිා එා ාා්ගා ෝ�දනා  කරන ැ්ෂා ද්වා අින ැද 
ෝ්ඛාව.

19.iii). ාුු ාාිා

නැෝගනිර ාාිෝ�  අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ි ට ාාුැාව ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ්  
ෝබුකැිා ාාා ිැධාී වං� ාාිා ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට එා ාාා ිැධාී වං� 
ාාිා ඔ්ෝ් ෝ�ාරණ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂෝ� ිට එා ාා්ගා්, ිිපන - 
තැගැ ාා්ගා් ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා  අින ැද ෝ්ඛාව.

19.iv). �ටිර ාාිා

අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ිට ිිපන - තැගැ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් ප්ංැ 
�්ිා (ආර��ක ැ්ෂා) ද්වා අින ැද ෝ්ඛාෝව් වටූ  රෝ්ශා.

ඉ�ත ංඳ�් ාාි� ප�ත ිිාා 8 ාි් ද්වා ඇත.
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FID X Y

0 80° 4' 2.310" E 6° 47' 45.392" N

1 80° 3' 37.986" E 6° 47' 25.811" N

2 80° 2' 35.858" E 6° 47' 53.165" N

3 80° 3' 10.728" E 6° 47' 43.800" N

4 80° 1' 52.353" E 6° 49' 16.406" N

5 80° 1' 35.724" E 6° 49' 41.144" N

6 80° 2' 42.845" E 6° 50' 19.003" N

7 80° 2' 53.464" E 6° 50' 28.704" N

8 80° 2' 14.275" E 6° 50' 6.895" N

9 80° 1' 53.242" E 6° 49' 58.547" N

10 80° 2' 6.463" E 6° 48' 55.547" N

11 80° 2' 27.151" E 6° 48' 38.040" N

12 80° 2' 28.281" E 6° 48' 16.297" N

13 80° 3' 55.782" E 6° 48' 1.101" N

14 80° 3' 52.911" E 6° 48' 33.334" N

15 80° 4' 4.614" E 6° 49' 18.258" N

16 80° 3' 50.243" E 6° 49' 49.724" N

FID X Y

17 80° 3' 29.994" E 6° 49' 55.116" N

18 80° 4' 3.996" E 6° 47' 57.714" N

19 80° 3' 55.146" E 6° 49' 39.198" N

20 80° 3' 21.286" E 6° 50' 18.554" N

21 80° 3' 54.811" E 6° 47' 33.503" N

22 80° 4' 2.670" E 6° 48' 40.912" N

23 80° 3' 40.718" E 6° 49' 47.605" N

24 80° 2' 14.059" E 6° 48' 42.322" N

25 80° 2' 51.809" E 6° 47' 51.409" N

26 80° 3' 22.707" E 6° 47' 34.244" N

27 80° 4' 0.124" E 6° 48' 21.911" N

28 80° 4' 7.525" E 6° 49' 2.901" N

29 80° 3' 12.775" E 6° 50' 33.410" N

30 80° 2' 2.277" E 6° 49' 5.657" N

31 80° 1' 44.932" E 6° 49' 31.832" N

32 80° 2' 31.810" E 6° 50' 19.850" N
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ඇුුා 20 - ඉ�ළ ඝන්ව ිදයා �ා තා්ෂණ ාැාපය II - ාැාීාරණ ාාි්

20.i). උුු ාාිා:

පනාෝගාඩ - ඇු�ගා ාා්ගෝ� ිට ෝ�ෝාාගා රාෝ්ීා ං�ා ාාිා ඔ්ෝ් 20 ැ්ෂා ද්වාද, 
එතැ් ිට ාාබද ුුු �ා ඇා ාා්ගා ඔ්ෝ් කබු�ැ පාර ද්වාද, එතැ් ිට කබු�ැ ාා්ගෝ� 
ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් එා ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව �ා ආිගැ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා 
ද්වාද අින ැද ෝ්ඛාව.

20.ii). නැ්ගනිර ාාිා:

අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ිට දුු ෝදංට ආිගැ ාා්ගෝ�ද, එතැ් ිට �ිෝැව� ාා්ගෝ� 
ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

20.iii). ාුු ාාිා:

අවං්වරට ංඳ�් ැ්ෂෝ� ිට �ිෝැව� ාා්ගා ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් බටිර ෝදංට ැාන� 
ජාිං� ාාවත ාධය ෝ්ඛාව �ිෝැව� ාා්ගා ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂෝ� ිට ැාන� 
ජාිං� ාාවත ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් එා ාා්ගා ෝකා�පාාෝ�න ාා්ගෝ� ෝකාවර �ුවන ැ්ෂා 
ද්වා අින ැද ෝ්ඛාව.

20.Iv). �ටිර ාාිා:

අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ෝ්ඛාෝ� ිට ෝකා�පාාෝ�න  ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ්  4 ිට 
ුුු ාාාට ාාි�ව ෝ�නව්ත ාාා ිැධාි වං� ාාිා වන ෝගාඩගා ාාා ාැද ඇා ාා්ගා 
�ර�ා 6 ද්වාද, එතැ් ිට ුුු ාාිා �ර�ා ීග්ු�ැ ාාා ිැධාි වං� ාාිාට ංාා්තරව 
පනාෝගාඩ - අු�ගා ාා්ගා ඔ්ෝ් ආර��ක ැ්ෂා ද්වා අින ැද ෝ්ඛාෝව් වට ු රෝ්ශා.

ඉ�ත ංඳ�් කරන ැද ාාි� ප�ත ිිාා 9 ාි් ද්වා ඇත.

FID X Y

0 80° 1' 58.125" E 6° 52' 52.367" N

1 80° 2' 25.705" E 6° 52' 53.851" N

2 80° 3' 6.776" E 6° 51' 5.717" N

3 80° 2' 15.241" E 6° 51' 11.017" N

4 80° 2' 3.062" E 6° 51' 39.184" N

5 80° 2' 1.242" E 6° 52' 8.695" N

6 80° 1' 45.401" E 6° 51' 59.855" N

7 80° 1' 36.541" E 6° 52' 14.244" N

8 80° 1' 16.486" E 6° 52' 29.915" N

9 80° 3' 38.780" E 6° 51' 47.650" N

10 80° 3' 45.767" E 6° 52' 50.507" N

11 80° 3' 2.432" E 6° 53' 27.992" N

12 80° 2' 36.230" E 6° 53' 19.021" N

FID X Y

13 80° 2' 36.123" E 6° 51' 8.572" N

14 80° 1' 40.305" E 6° 52' 41.105" N

15 80° 2' 0.046" E 6° 51' 45.427" N

16 80° 1' 20.634" E 6° 52' 39.211" N

17 80° 1' 23.224" E 6° 52' 16.425" N

18 80° 1' 27.845" E 6° 52' 34.797" N

19 80° 3' 20.747" E 6° 53' 38.217" N

20 80° 2' 26.314" E 6° 53' 12.166" N

21 80° 3' 30.914" E 6° 51' 18.773" N

22 80° 1' 42.082" E 6° 52' 51.014" N

23 80° 1' 51.726" E 6° 51' 44.870" N

24 80° 2' 21.259" E 6° 51' 19.954" N
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ඇුුා 21 : අු ඝන්ව ්්වාික කංාපය - කංාීකරණ ාාි්

21.i). උුු ාාිා:

ීතාවක රාෝ්ීා ං�ා ීාාව වන ු්ංැි ඔා කැැි ගඟට වැෝටන ්ථානෝ� ිට කැාි ගඟ ාධය  
ාාිා ඔ්ෝ් �ා ජ�තර ාාා ිැධාි වං� ාාි� ඔ්ෝ් ාංකඩ අුු ාා්ගාට පැිණ එා ාා්ගා 
ඔ්ෝ් 10 ැ්ෂාට පැිණ එා  බටිර ෝදංට ූ අුු ාා්ගා ඔ්ෝ් 9 ැ්ෂාට පැිණ එා ැ්ෂෝ� 
ිට දුු ෝදි් වන අුු ාා්ගා ඔ්ෝ් රණාැ ාා්ගා ෝ�දනා වන ැ්ෂාට පැිණ ෝ�ෝාාගා 
රාෝ්ීා ං�ා ාාිා ඔ්ෝ් 35 ැ්ෂා  ද්වා  අින ැද ෝ්ඛාව.

21.ii). නැ්ගනිර ාාිා:

ආර��ක ැ්ෂෝ� ිට දුු ෝදංට ු්ංැි ඔාට ාාි�ව අින ැද ෝ්ඛාව.

21.iii). ාුු ාාිා:

අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ිට ෝ�ාරගැ, ුුගැ, ෝපාෝ්ෝගදර ාාා ිැධාි වං� ාාි� 
වන ෝපාි ඇා ාා්ගා ඔ්ෝ් දුණට ාාි�ව අින ැද ෝ්ඛාව.

21.iv). �ටිර ාාිා::

අවං්වරට ංඳ�් කරන ැද ැ්ෂෝ� ිට ජ�තර ාාා ිැධාී වංෝ� ාාිා ඔ්ෝ් ජා ාාවත 
ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වා පැිණ එතැ් ි ට ජ�තර ාාා ි ැධාී වං� ාාිා ඔ්ෝ් 7 ැ්ෂා ද්වා 
පැිණ එතැ් ිට ජා ාාවෝ් ාධය ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් එා ාා්ගා පනාෝගාඩ - ඇු�ගා ාා්ගෝ� ාධය 
ෝ්ඛාව ෝ�දනා වන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ඊංාන ෝදංට පනාෝගාඩ - ඇු�ගා ාා්ගෝ� ාධය 
ෝ්ඛාව ඔ්ෝ් 36 ැ්ෂා ද්වා පැිණ, එා ැ්ෂෝ� ිට ිිෝකාන ෝදංට පවින අුු ාා්ගා 
ිෝ� ුුු ාාිා �ා ඇා ාා්ගා ඔ්ෝ් ජ�තර ාාා ිැධාී වං� ාාිා �ා ව�ිට ාාා ිැධාී 
වං� ාාිා ෝ�දනා වන 25 ැ්ෂා ද්වා පැිණ එතැ් ිට ුුු ාාිා ඔ්ෝ් ෝනු�ිිාෝගාඩ 
කබු�ැ ාා්ගා ද්වාද, එා ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව �ා ආිගැ ාා්ගෝ� ාධය ෝ්ඛාව ෝ�දනා කරන 
ැ්ෂා ද්වාද එතැ් ිට ආිගැ ාා්ගා ඔ්ෝ් පැිණ, එතැ් ිට ිිෝකාන ෝදංට ූ ුුු ාාා 
ාාිා ඔ්ෝ් �ිෝැව� ාා්ගා ද්වාද, එතැ් ිට �ිෝැව� ාා්ගා පානුව ුු් ඇා ද්වාද, 
එතැ් ිට දුු ෝදංට ඇා ාාිා ඔ්ෝ් කැාි වැි ු�ිා ාා්ගා ඔ්ෝ් එා ු�ිා ාා්ගා 
පාු්ක ාා්ගා ෝ�දනා කරන ැ්ෂා ද්වාද, එතැ් ිට ුුු ාාිා ඔ්ෝ් ං�ප්ුර ාා්ගාට 
ාාි�ව ූ ුුු ාාිා ඔ්ෝ් 48 ැ්ෂා ද්වාද එතැ් ිට ුුු ාාිා ඔ්ෝ් ුුගැ ාා්ගා 
ෝ�දනා කරි් ෝදපා ඇා ාි කරග් ෝව�ාාා ාාිා ඔ්ෝ් ිි ිාැි්ං ාාවතට ාාි�වන 
ෝව�ාාා ාාිා ිෝ� ූව ාා්ගා �ුවන ැ්ෂෝ� ිට ූව ාා්ගා ඔ්ෝ් ාාුැාව ාා්ගා ෝ�දනා 
වන ැ්ෂා ද්වාද , ාාුැාව ාා්ගා ඔ්ෝ් ෝ�ාරගැ බටිර ාාා ිැධාී වං� ාාිා ද්වා අින 
ැද ෝ්ඛාෝව් වට ූ රෝ්ශා.

ඉ�ත ි්තර කරන ැද ාාි� ප�ත ිිාා 10 ාි් ද්වා ඇත. 
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FID X Y

0 80° 4' 42.839" E 6° 51' 5.960" N

1 80° 4' 51.587" E 6° 50' 27.904" N

2 80° 5' 6.004" E 6° 50' 4.464" N

3 80° 5' 22.750" E 6° 49' 26.921" N

4 80° 5' 23.000" E 6° 48' 55.147" N

5 80° 4' 46.087" E 6° 49' 0.407" N

6 80° 4' 13.422" E 6° 48' 14.263" N

7 80° 2' 9.875" E 6° 53' 23.979" N

8 80° 2' 8.719" E 6° 54' 4.067" N

9 80° 2' 12.801" E 6° 54' 33.426" N

10 80° 2' 32.387" E 6° 54' 44.799" N

11 80° 3' 12.288" E 6° 54' 46.510" N

12 80° 3' 19.814" E 6° 54' 26.671" N

13 80° 3' 56.396" E 6° 54' 21.028" N

14 80° 4' 10.228" E 6° 53' 47.081" N

15 80° 4' 14.578" E 6° 53' 17.462" N

16 80° 4' 19.790" E 6° 52' 38.986" N

17 80° 4' 46.889" E 6° 51' 57.849" N

18 80° 4' 26.126" E 6° 48' 39.522" N

19 80° 2' 58.504" E 6° 50' 36.329" N

20 80° 4' 17.279" E 6° 48' 46.032" N

21 80° 3' 43.518" E 6° 52' 17.248" N

22 80° 3' 45.767" E 6° 52' 50.507" N

23 80° 3' 27.467" E 6° 53' 23.914" N

24 80° 3' 2.432" E 6° 53' 27.992" N

25 80° 2' 36.230" E 6° 53' 19.021" N

FID X Y

26 80° 5' 5.400" E 6° 48' 46.812" N

27 80° 4' 32.209" E 6° 52' 20.806" N

28 80° 3' 39.420" E 6° 51' 19.001" N

29 80° 3' 55.782" E 6° 48' 1.101" N

30 80° 3' 52.911" E 6° 48' 33.334" N

31 80° 4' 4.614" E 6° 49' 18.258" N

32 80° 3' 50.243" E 6° 49' 49.724" N

33 80° 3' 29.994" E 6° 49' 55.116" N

34 80° 4' 3.996" E 6° 47' 57.714" N

35 80° 2' 2.938" E 6° 54' 23.942" N

36 80° 2' 17.254" E 6° 53' 5.113" N

37 80° 4' 22.097" E 6° 53' 3.439" N

38 80° 4' 45.669" E 6° 50' 48.613" N

39 80° 3' 55.146" E 6° 49' 39.198" N

40 80° 3' 21.286" E 6° 50' 18.554" N

41 80° 3' 26.494" E 6° 50' 54.301" N

42 80° 3' 20.747" E 6° 53' 38.217" N

43 80° 2' 26.314" E 6° 53' 12.166" N

44 80° 2' 6.860" E 6° 53' 47.171" N

45 80° 4' 2.670" E 6° 48' 40.912" N

46 80° 3' 40.718" E 6° 49' 47.605" N

47 80° 4' 0.124" E 6° 48' 21.911" N

48 80° 4' 7.525" E 6° 49' 2.901" N

49 80° 3' 12.775" E 6° 50' 33.410" N

50 80° 4' 2.040" E 6° 54' 11.659" N
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ඇුුා 22: ්ං්ි් කංාීකරන ංැංැ්ා 2022 -2031 
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ඇුුා 23: කුග් කැීා �ා කැී් ිු ිීා ංඳ�ා ූ ිා�ා �ා පං් කැී් 
කා්යාංශය ිි් �ුනා්ගන ඇි ර්ේශ - ්�්ාාගා ංැංු් ර්ේශය 
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ඇුුා 24 : ඇළ ාා්ගවං රාාණ්� ීරංාවය (්�්ාාගා ංැංු් ර්ේශය)
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ඇුුා 25: 1987 අංක 15 ාරණ රා්ේීය ංාා පන්් 14 ං� 24(2) යන 
වග්ිය යට්් ගැං් කරන ංා ්�්ාාගා රා්ේීය ංාාව ංු ාා්ග

ාාා ිැධාි 
ෝාා්ාාශය

පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ේැෝමාගම
නගරය

කැ්දැ්ද ාළුවන ාුමග 0.4 6.5

ිමාන ාාර 0.8 5

ු�ිය ාළුවන ාුමග 0.2 6

නාගැයට ාාර 0.5 5

උංාිය ාාර 0.8 6

ාළුවන ාුමේ� වටරු� ාාර 0.3 5

ු�ිය ේදවන ාුමග 0.1 4

ේදවන ාුමග (ි�ේටා් ඉ් අංළ) 0.4 4.5

ු්වන ාුමග 0.3 4

ේගාඩේාාරගැව�ත ාාර 0.5 6

ිිාන කැ්දැ්ද ැර් ාාර 0.5 6

කුවාන ාාේ් 1 වැි ාුමග 0.5 6

උංාිය ාාේ් ාළුවන ාුමග 0.15 4

උංාිය ාාේ් ේදවන ාුමග 0.2 4

කැ්දැ්ද ාළුවන ාුමග 0.4 6.5

කුවාන කා්ික ානාදය, ාළුවන ාාර 1.6 9.1

කා්ික ානාදය, ාළුවන ැර් ාාර 0.3 9.1

කා්ික ානාදය, ේදවන ැර් ාාර 0.2 9.1

කා්ික ානාදය, ු්වන ැර් ාාර 0.3 6.0

නාරංගැේ�න ාාර, ාළුවන ාුමග 0.1 5.0

නාරංගැේ�න ාාර 1.3 5.0

නාරංගැේ�න ාාර, ේදවන ාුමග 0.4 5.0

නාරංගැේ�න ාාර, ු්වන ාුමග 0.15 4.5

ාළුවන ැර් ාාර (නාරංගැේ�න ාාර) 0.4 5.0

ේදවන ැර් ාාර (නාරංගැේ�න ාාර) 0.5 3.5

ැීාා මාවත 0.8 4.5

නාම� උයන 0.2 4.0

කුවාන ාාේ් අුු ාාර 0.2 4.0

ාගි මාවත 0.7 6.0

ාගි මාවත, ාළුවන ාුමග 0.4 5.0

ාගි මාවත, ේදවන ාුමග 0.2 5.0

ාගි මාවත, ු්වන ාුමග 0.2 3.5

ාගි මාවත, ැතරවන ාුමග 0.3 3.5

කුවාන ාාේ් ිට ගැටගැැ්දව�ත ද්වා ාාර 0.3 6.0
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ාාා ිැධාි 
ෝාා්ාාශය

පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ේගාඩගම උුර ේ්වාැ ාාර 0.8 5.0

වටරු� ාාර (ේ්වාැ ාාරට ං�බ්ධව) 0.2 4.0

අ්ිදාන මාවත 0.1 6.5

ැිේැව� ාාේ් ිට කැටගැව�ත ඉඩම ද්වා 
ාාර

0.3 3.5

ේද�ගැව�ත ඉඩම ාාර 0.3 4.5

ේදවන ාුමග 0.2 5.0

ු්වන ාුමග 0.4 4.0

ැතරවන ාුමග 0.4 4.0

ා්වන ාුමග 0.4 5.0

ේගාඩගම ක්ද ාාර 0.4 4.5

ේගාඩගම දුණ ුභාරී ිුැැ අංැ ාාර 0.3 4.5

ාැ�ේාාැව�ත ාාර 0.3 4.5

ුිූව�ත ාාර 1.1 6.5

ංමි මාවත 0.7 4.5

ිිමැිේ�නව�ත ාාර 0.4 3.5

මඩ්ුව ාාර 0.2 4.0

ේගාඩගම ාාු්ක මා්ගේ� අුු ාාර 0.3 3.5

ාැ�ේාාැව�ත ාාර 0.3 4.5

ුභාරී ිුැැ අංැ ාාර 0.8 4.5

කන�ත ාාර 0.7 6.0

ීගැව�ත ාාර 0.5 5.0

ේැෝමාගම 
නැේගනිර

ිමාන කන�ත ාාර 0.1 6.5

එිටේවැ ාාර 0.5 6.5

ේදවන ාුමග (ංාරූි ඉඩම) 0.4 6.5

ාළුවන ාුමග (ංාරූි ඉඩම) 0.1 6.5

මනුංග මාවත 0.7 6.5

ේැෝමාගම උුර ාාේකෝි් ේාේ්රා මාවත 1.0 6.5

ුුුව�ත ාළුවන ාුමග 0.2 6.5

ුුුව�ත ේදවන ාුමග 0.2 6.5

ුුුව�ත ු්වන ාුමග 0.2 4.0

වෑක්ද ාාර 0.8 6.0

වෑක්ද ාාේ් ිට අුු ාාර 0.3 5.0

ාළුවන ාුමග අුු ාාර 0.25

ානාේගාඩ බටිර ග�මැද ාාර 0.4 6.5

ේකේ්ු�ැ ාාර 1.4 4.5
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ාාා ිැධාි 
ෝාා්ාාශය

පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ේරාිේය� මාවත 2.5 6.5

එ්ං� මාවත 0.2 4.5

ිදැ් මාවත 0.1 6.5

අුු ාාර 0.3 4.5

ිැාර මාවත 0.6 5.0

ුභ ංාධක මාවත 0.1 6.0

ා්ංැ ාාර 0.1 4.5

ාළුවන ාුමග 0.3 5.0

අුු ාාර 0.2 4.0

ාැැැඳේගාඩ ාාර 0.6 5.0

ේගාඩගම ා්ංැ මාවත 0.4 4.0

ිිාන නගරය ුරුේගෝී මාවත, ාළුවන ාුමග 0.7 6.5

ුරුේගෝී මාවත, ේදවන ාුමග 1.2 6.5

ේයාු් මාවත (ි�ව්ැ්්්) 0.5 6.5

ේයාු් මාවත, ාළුවන ාුමග 0.1 6.5

ේයාු් මාවත, ේදවන ාුමග 0.5 6.5

ේයාු් මාවත, ු්වන ාුමග 0.5 6.0

ේයාු් මාවත, ැතරවන ාුමග 0.5 6.5

ේයාු් මාවත, ා්වන ාුමග 0.1 6.5

ේයාු් මාවත, ැයවන ාුමග 0.4 6.5

ේයාු් මාවත, ැ�වන ාුමග 0.2 6.5

ේයාු් මාවත, නමවන ාුමග 0.5 6.5

ැතරවන ාුමග 0.1 3.0

ා් වන ාුමග 0.8 6.5

ේදවන ාුමග, ුාාතා මාවත 0.2 4.5

ේඩ්ි� ේකා�බෑකුව මාවත 0.5 6.0

ු්වන ාුමග 0.4 4.5

මායා මාවත 0.6 5.0

මායා මාවත, අුු ාාර 0.1 3.5

ාරාරම මාවත 0.7 6.5

ේදවන ාුමග 0.3 6.5

අි්ංාේ��ැ - ේැෝමාගම මා්ගේ� 211/ඒ ිවං 
ද්වා ාාර

0.1 4.5

ානාේගාඩ 
නැේගනිර

ැයන� ායිංැ මාවත 0.6 6.0

ැයන� ායිංැ මාවත, ාළුවන ාුමග 0.2 4.5

ැයන� ායිංැ මාවත, ේදවන ාුමග 0.4 3.5



්�්ාාගා ංංව්ධන ංැංැ්ා 2022–2031
ාාගික ංංව්ධා අිකාිය

376

ාාා ිැධාි 
ෝාා්ාාශය

පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ානාේගාඩ 
නැේගනිර

ැයන� ායිංැ මාවත, අුු ාාර 0.3 6.5

ගාිී ුර - ාළුවන ාුමග 0.3 6.5

ගාිී ුර - ේදවන ාුමග 0.2 6.5

ගාිී ුර - ු්වන ාුමග 0.4 6.5

ැයන� ායිංැ මාවේ� ැර් ාාර 0.7 6.5

ිැාර මාවත 0.5 4.5

වටරු� ාාර 0.3 3.0

ැයන� ායිංැ මාවත 0.25 4.5

ැබරකඩව�ත ාය මාවත 0.1 6.0

ැබරකඩව�ත, ාළුවන ාුමග 0.3 6.0

මැද මාවත 0.4 6.0

ංමාාවාී මාවත 0.3 6.0

ුමාර මාවත 0.3 6.0

ිිු මාවත 0.1 6.0

ේබෝිරාා මාවත 1.0 6.0

ංුාකාර මාවත 0.7 6.0

ේැෝමාගම දුණ ාය මාවත 0.7 6.5

ිංේකත ාාර 0.9 6.5

ිංේකත ාාර, ාළුවන ාුමග 0.2 6.5

ිංේකත ාාර, ේදවන ාුමග 0.3 4.5

ංැනු� මාවත 0.4 4.5

වාංනා මාවත 0.1 4.5

ඉුැක්ද මාවත 0.7 6.5

ේැෝමාගම බටිර ිාය මාවත 0.5 4.5

රමයක්ද මාවත 0.5 4.5

වටරු� ාාර 1.3 6.5

වටරු� ාාේ් අුු ාාර 0.4 6.5

ගැුු මාවත 0.1 6.5

ාරාරම මාවත 0.4 4.5

ී මි්ද මාවත 0.3 3.0

ී මි්ද මාවේ� අුු ාාර 0.2 3.0

ියඳගැ ියඳගැ ාාර 1.2 4.5

බ්ඩාර මාවත 0.4 4.5

ශාංනාිව්ධන ාාර 1.9 6.5

ශාංනාිව්ධන ංූාකාර මාවේ� අුුාාර 0.9 4.5
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පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ියඳගැ ාාේ් අුු ාාර 0.1 4.5

ංමනැ ේාේදං 0.2 6.5

ිිිිය තැගැව�ත ඉඩම ද්වා ාාර 0.3 6.5

ආත් ිායව්ධන මාවත 0.5 4.5

ේද�ගැව�ත ාාර 0.4 6.5

ුුේද�ගැව�ත ාාර 0.3 4.5

බ්ඩාර මාවත 0.3 3.5

ිිිිය ාාර 1.2 6.5

ාා�මණගම ිරමිංැ ාාර 0.5 4.5

ේබෝගැැ්දව�ත ාාර 1.0 4.5

ේකා්වැියන ාාර 0.8 4.5

වෑියර ාාර 0.6 6.5

ිිිිය ාා�මණගම ාාර 0.3 3.5

ිිිිය ාා�මණගම ාාේ් අුු ාාර 0.4 4.5

ේකේ්ඹ ාාර 1 0.3 4.5

ේකේ්ඹ ාාර 2 0.5 4.5

ායග� මාවත 2 0.8 4.5

ූේ� ා්ංැ ාාර

මාු�ේගාඩ ගැබඩව�ත ඉඩම ද්වා ාාර 0.3 3.5

ේද�ගැව�ත ඉඩම ාාර 0.3 4.5

ාැිිවැ ාාර 1.0 6.5

ායග� මාවත 1 0.3 4.5

ායග� මාවත 2 0.4 4.5

ාැිිවැ ාාේ් අුු ාාර 0.3 4.5

ායිංැ මාවත 0.9 6.5

ගැිැව�ත දුණ ිද්ශණා මාවත 0.8 6.5

ිද්ශණා මාවත, ාළුවන ාුමග 0.2 4.5

ිද්ශණා මාවත, ේදවන ාුමග 0.4 4.5

ිද්ශණා මාවත, ු්වන ාුමග 0.2 4.5

ිද්ශණා මාවත, ැතරවන ාුමග 0.3 4.5

ිද්ශණා මාවත, ා්වන ාුමග 0.2 4.5

ිද්ශණා මාවත, ැයවන ාුමග 0.4 4.5

ිද්ශණා මාවත, ැ�වන ාුමග 0.2 4.5

ිද්ශණා මාවත, අටවන ාුමග 0.2 4.5

ිද්ශණා මාවත, අුු ාාර (ිනෑ්් ව�ත) 0.3 4.5
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පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ගැිැව�ත දුණ ි්ං මාවත 0.3 6.5

ි්ං මාවත, ැර් ාාර 0.2 4.5

ුුගැුු මාවත 0.7 6.5

භාවනා මධය්ථාන ාාර 0.2 4.5

ුණිංැ මාවත 0.2 4.5

ගැිැව�ත ේදවැට ාාර 0.3 4.5

ි�ැගැව�ත ාාර 0.2 3.5

ේං�ිි ාුමග 0.3 6.5

ුණිංැ ාුමග 0.3 6.5

ුණිංැ මාවත 0.6 6.5

ංගේබෝ මාවත 0.5 6.5

ංදැ� මාවත 0.3 6.5

ුේ්ෛා මාවත 0.4 6.5

ංම් මාවත 0.3 6.5

ංම් මාවත, ාළු ාුමග 0.2 6.5

ංම් මාවත, ේදවන ාුමග 0.3 6.5

ශා්ි මාවත 0.3 6.5

ශා්ි මාවත, ු්වන ාුමග 0.3 6.5

ශා්ි මාවත, ැතරවන ාුමග 0.5 4.5

ි්්ු් ාාර 0.5 6.5

වැ�ව ාාර 0.8 6.5

වැ�ව ාාේ් ාළුවන ාුමග 0.2 6.5

වැ�ව ාාේ් ේදවන ාුමග 0.3 6.5

වැ�ව ාාේ් ු්වන ාුමග 0.3 6.5

වැ�ව ාාේ් ැතරවන ාුමග 0.2 6.5

වැ�ව ාාේ් ා්වන ාුමග 0.2 6.5

ිිාන උුර ා�බැගැව�ත ාාර 0.8 4.5

ා�බැගැව�ත ාාර, ේදවන ැර් ාාර 0.2 3.5

කන�ත ාාර 0.5 6.0

ආචා්යේ�නව�ත ාාර 0.6 4.5

ේගාරකගැව�ත ාාර 0.6 4.5

මැනකඳාාර 0.4 6.0

ේදිය ාාර 0.3 3.5

මාේ�නව�ත ාාර 0.7 6.0

ිෛාාැ ුණිැක ාාර 0.4 4.5
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පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ිිේ�ියකැේ� ායේබෝි මාවත 0.2 6.5

අිිේගාඩ ාාර 0.5 6.5

අිිේගාඩ ාාර, අුු ාාර 0.2 6.5

ෛමීදාං මාවත 0.8 7.0

ෛමීදාං මාවත, වටරු� ාාර 0.5 6.5

ුුුව�ත ාාර 0.1

ුුුව�ත මාවත 0.3 4.5

ීිකා මාවත 0.7 6.5

ීිකා මාවත, අුු ාාර 0.1 3.5

මි්ද මාවත 1.1 6.5

මි්ද මාවේ� අුු ාාර 0.4 3.5

ංුාකාරය අංි් වැී ඇි ාාර 
(ිිේ�ියකැේ�)

0.1 6.5

ේව්ේ්ිව�ත 0.5 6.0

ේව්ේ්ිව�ත, ාළුවන ාුමග 0.3 6.0

ේව්ේ්ිව�ත, ේදවන ාුමග 0.2 6.5

ේව්ේ්ිව�ත, වටරු� ාාර 0.3 4.5

වටරු� ාාේ් ැර්ාාර 0.2 6.5

ේාාි ා්ංැ අංැ අුු ාාර 0.2 3.5

කදනව�ත  ී  ේ්වත මාවත 0.5 6.5

ේැ්ිේගාඩ ාාර 1.2 6.5

කුගැයට ේදිය ාාර 0.9 6.5

ග�ේාා�තව�ත ාාර 0.3 4.5

කුවැේදිය 0.6 4.5

ාාරු�ේත්ුව�ත ාාර 0.3 4.5

ෛවදය මාවත 1.1 3.5

ෛවදය මාවේ� අුු ාාර 0.3 3.5

අුු ාාර (අුේබෝගැව�ත ද්වා) 0.3 3.5

ග�ේාා�තව�ත ේදවන ාාර 0.2 3.5

අුු ාාර 0.4 4.5

උුවන ිං ේාාුණ ාාර 0.3 4.5

උුවන ා්ංැ ාාර 1.2 7.5

උුවන ා්ංැ ාාේ් අුු ාාර 0.3 4.5

උුවන ා්ංැ ාාරට ුුණැා ඇි ාාර 0.3 3.5
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පළැ (ීට්)

උුවන ේැරියග්ව�ත ාාර 0.6 4.5

ේැරියගැිැ ාාර 0.4 3.5

ානංි මාවත 0.4 4.5

මාව�ගම කෘි මාවත 1.2 4.5

කෘි මාවත, ැර් ාාර 0.4 4.5

මාව�ගම ාාංැැ ළග ිට කෘි ාාර ද්වා  
ැර් ාාර

0.4 3.5

ග�ේදාැ ාාර 0.3 4.5

ග�ේදාැ අුු ාාර 1.5 3.5

කන�ත ාාර 0.1 3.5

ිගැව�ත ාාර 0.4 3.5

ංූාකාර ළග ිට ි�ව්ැ්්්ව�ත ද්වා ාාර 0.4 4.5

ේබුකැිය ාගි මාවත 0.2 4.0

ඔිය් ේාේ්රා මාවත 0.02 3.0

ේබුකැිය ුකැාන ාාර 0.25 5.0

ුවුුුගම දැ� මාවත 0.1 4.0

ේව්ේ්ිව�ත ාාර 0.5 6.0

ුවුුුගම උදාකළ ගම ාාර 0.3 6.0

ුවුුුගම දා�ේා ාාර 0.4 6.0

ුවුුුගම දා�ේා අුු ාාර 0.1 4.0

ිිාන දුණ ේරෝංගැව�ත ාාර 0.1 6.0

ේකා්ව�ත ාාර 1.1 6.0

වංේගිවැ ේදිය ාාර 1.5 6.0

ි�ැගැව�ත ාාර (ේ�නව�ත) 0.4 4.5

ිිව�ුුව ාාර (මැකැේ�ේවැ) 0.1 6.0

ඇ�ේතාට ැ්ද ාාර 1.6 6.0

ඇටඹගැැ්ද ව�ත ාාර 0.4 4.5

ානංි මාවත 0.4 4.5

ේදිගැව�ත ාාර 0.4 4.5

ේදිගැව�ත උුු ාාර 0.2 4.5

ේගාි ානාද ාාර 0.6 4.5

අඹේ�න ාාර 1.1 6.0

අඹේ�න ාාේ් අුු ාාර් 0.2 4.5

අඹේ�න ේදවන අුු ාාර 0.2 6.0

යකැුව ාාර (ේාාිකෑේ�න) 0.8 6.0
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පළැ (ීට්)

ිිාන දුණ යකැුව අුු ාාර් 0.4 6.0

ේවුාාේගාඩ ාාර 0.4 3.5

ද්ිණරාම ා්ංැ ාාර 0.4 6.0

ාං්නුර ාං්නුර ාාර 0.4 4.5

ාං්නුර - ාළුවන ාුමග 0.4 3.5

ේ්වාැ ාාර 0.2 3.5

අතා�ුේගාඩ ාාර 0.6 4.5

ම�ව�ත ාාර 4.5 5.0

ආර්ිේගාඩ ාාර 0.7 4.5

ේද�ගැව�ත ාාර 0.8 4.5

ේද�ගැව�ත අුු ාාර් 0.1 3.0

ේද�ගැව�ත අුු ාාර් 0.4 6.5

ේද�ගැව�ත අුු ාාර (උුවන මාිම ද්වා) 0.4 7.5

ේදාැේ�න ේාාේංා්ුර ාාර 0.2 4.5

ේගාි ානාද ාාර 0.5 6.0

වැිකඩ ාාර 0.3 4.5

ේදාැේ�න ේද�ගැව�ත ාාර 1.6 7.5

ීග්ු�ැ ිුැ� මාවත 0.2 4.5

කුුේගාඩ ාාර 1.4 6.0

කුුේගාඩ ාාේ් අුු ාාර 0.5 6.0

ීග්ු�ැ ාාර 0.6 4.5

තමරාව ාාර 1.1 4.5

වැිකඩයාව�ත ාාර 1.0 4.5

ා�තර ුුවැ�ැ ාාර 0.7 6.0

ේනු� ේාේදං ාාර 0.9 6.0

ානංි මාවත 0.6 4.5

ේ�්ිට ාාර 0.3 4.5

කන�ත ාාර 0.6 3.0

ේට්ඩ්ව�ත ාාර 0.4 4.5

ේාාේැාිැව�ත ාාර 0.2 6.0

එ්.ී.ී. ිවාං ාාර 0.4 6.0

ේාෝ් ී�් ිවාං ාාර 0.5 6.0

ක්ද ාාර 0.1 4.5

ආන්ද ේාේදං 1.8 6.0

ආන්දු ාළුවන ාුමග 0.6 6.0
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පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ව�ිට ව�ිට ාාර 1.5 8.0

වාංනා මාවත 0.3 4.5

ගැුු මාවත 0.3 4.5

ේාෝර කන�ත ාාර 0.3 4.5

ේාෝර කන�ත ාාර (2) 0.3 4.5

ේවදේගු�ැ ාාර 0.3 4.5

ානංි මාවත 0.2 4.5

ා�තර ව�ිට ාාර 0.7 6.0

වැිි�ැෑව බටවැ ාාර 1.3 6.05.0

ැබරකඩ උුර ංමි මාවත 0.3 4.5

ාැරු� මාවත 0.3 3.5

ාැරු� මාවත අුු ාාර 0.1 4.5

කම� ාාර 0.4 4.5

ාාේමෝදය මාවත 0.7 4.5

අතුැවංශ මාවත 0.8 4.5

වැවැ්දව�ත ාාර 0.2 3.0

ිතාන මාවත 0.2 3.0

ැබරකඩ දුණ ම� මාවත 0.4 4.5

ාැරු� මාවත 0.8 6.0

කුුුුේ�නව�ත ාාර 0.2 3.5

දාංව�ත ඉඩම, ාළුවන ාුමග 0.2 6.0

දාංව�ත ඉඩම, ේදවන ාුමග 0.2 6.0

කි්ා ිදයාැය අංැ ාාර 0.6 6.0

ම� මාවත ිට කි්ා ිදයාැය ද්වා ාාර 0.2 3.5

ා්ංැ ාාර 0.2 3.0

ේගාඩගම ේබාැ�ැ ිට රනාැ ැබරකඩ ාාරට 
වැේටන ැර් ාාර

0.2 3.5

රනාැ ැබරකඩ ාාේ් ාළුවන ාුමග 0.2 4.5

ු�ේ�ගම
දුණ

ීැාැංකාර මාවත 2.0 6.0

ම�ව�ත ්ේටෝ්් අංැ ාාර 0.2 6.0

ාුුවැ කන�ත ාාර 0.2 3.5

මැිය ක්ද ාාර 0.2 6.0

මැිය ක්ද ාළුවන ාුමග 0.3 3.5

මැිය ක්ද ේදවන ාුමග 0.2 4.5

ේව�තිංැ මාවත 0.9 4.5
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පළැ (ීට්)

නාවැු�ැ ුභ මාවත 0.1 3.0

ාාංැ� මාවත 1.1 6.0

දරාේද ාාර 0.5 7.0

ුගි මාවත 0.1 3.5

ිි ුමණ මාවත 2.0 4.5

ිි ුමණ මාවත අුු ාාර 0.3 4.5

ේාාුුේ�නව�ත ාාර, ාළුවන ාුමග 0.1 6.0

ේාාුුේ�නව�ත ාාර, ේදවන ාුමග 0.1 6.0

ේාාුුේ�නව�ත ාාර, ු්වන ාුමග 0.1 6.0

අුේබෝගැව�ත ාාර 0.2 3.5

බටවැ වැවේ�න ාාර 0.9 7.0

ීගැක්ද ාාර 0.3 4.0

ේමෝ� ාාර 0.2 4.0

ු�ේ�ගම උුර මැද මාවත 0.2 3.5

අුැවංශ මාවත, අුු ාාර (1) 0.1 4.5

අුැවංශ මාවත, අුු ාාර (2) 0.1 4.5

ආිගැ 
නැේගනිර

ිිිවං ාාර 0.8 6.0

ා්ංැ ාාර 0.5 6.0

ංමරේ� ගංේගාඩ ාාර 0.6 5.0

තාමුව ාාර 0.2 5.0

ේගාියන ාාර 0.7 5.0

කැුණේගාඩ ාාර 0.3 5.0

වැ�ව ාාර 0.1 6.0

තැිියගංේගාඩ ාාර 0.5 5.0

ආිගැ බටිර ිේ�කාරාම ාාර 0.5 5.0

බටිර 0.7 7.0

ැ�ිි ාාර 1.0 6.0

කබාු�ැ ාාර 1.1 7.0

මාග�මන
නැේගනිර

ුණිංැගම ාාර 0.7 6.0

ුණිංැගම ාාර- ේදනිය ාාර 1.0 6.0

ානරාුර ාාර 0.25 6.0

ේ�කි ාාර 0.5 6.0

ුරමයා මාවත 0.5 6.0

ුරමයා මාවත ේදවන ාුමග 0.5 6.0
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ිිව�ුුව 
උුර

ුුවව�ත ාාර 1.25 6.5

ූණමේ�ව�ත ාාර 0.2 6.5

උාාි අේ�ිංැ මාවත 0.5 6.5

ග�ක්ද ාාර 1.0 6.5

ග�ක්ද ාාර, ාළුවන ාුමග 0.5 6.5

ාළුවන ාුමග (ූණමේ�ව�ත)  
ංූාකාරය අංැ

0.3 6.5

ිිාන ා්ංැ ාාර 0.6 6.5

ී මැා ේබෝි ිැාරයට යන ාාර 0.4 6.5

ේ�කිය ාාර 0.25 6.5

ිුැිැ බැංක්ව�ත ාාර 1.5 6.5

බැංක්ව�ත ාළුවන ාුමග 1.5 6.5

බැංක්ව�ත ේදවන ාුමග 1.5 6.5

බැංක්ව�ත ු්වන ාුමග 1.5 6.5

ියඹැාේගාඩ
උුර

කන�ත ාාර 1.3 5.0

නි්ිය මාවේ� ේකාටං් 0.2 5.0

ායියගම ාාර 1.7 5.0

අ�බැ්ේගාඩ ීඩා ිිය ළග ිට ා්ංැ ද්වා ාාර 3.1 4.0

ේවිවැ�ේකාැ ේ�රේගාඩ ාාර 0.4 4.0

ි ුගි මාවත 0.6 3.0

ේකා්ගැේ�න ාාර 1.3 5.0

ියනේ� මාවත 0.7 5.0

ේකෝරළඉේ� ිට ේවිවැ�ේකාළ ාාංැැ ද්වා ාාර 2.2 5.0

ියඹැාේගාඩ
දුණ

ේදිය ාාර 0.3 5.0

ියඹැාේගාඩ ිිග�ාුුව ාාර 0.6 6.0

ි්ධු�ැ
උුර

කන�ත ාාර 0.2 5.0

ඇ�ේ�න ාාර 0.31 5.0

ංර� ඇ�ිිගැ මාවත 0.2 6.0

ක�මැ ාාර 0.3 5.0

ාාැාගම ා�ුගැ මාවත 0.4 5.0

බුිැ ාාර 1.2 5.0

බුිැ ාාේ් අුු ාාර 0.6 5.0

ඇටගැව�ත ාාර 0.8 5.0

වැ�ි�ැ ාාර 0.5 5.0
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පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

ාාැාගම රතේගාරකව�ත ාාර 0.5 5.0

ේ්ු් ක්ත ාාර 0.2 5.0

ර්ේගාඩව�ත ඇුළත ාාර 0.2 5.0

ාාැාගම ැංිේ� ිට ා්ංැ ද්වා ාාර 0.6 5.0

ම�ේතේගාඩ 
බටිර

ඇ�ාා ාැ්ේ්ිය අංැ ම�ේ�ේගාඩ ාාර 0.25 6.0

ග�වැ ේදිය ාාර 0.75 6.0

ග�වැ ේදිය අුු ාාර 0.75 6.0

ුුු මාවත 0.3 6.0

කදුර ාාර 1.25 6.0

අරිය උයන 2.0 6.0

නැු් උයන 0.75 6.0

ම�ේතේගාඩ 
නැේගනිර

ආිි උයන 2.0 6.0

ආිි උයන, ාළුවන ාුමග 0.75 6.0

ආිි උයන, ේදවන ාුමග 0.75 10.0

ආිි උයන, ු්වන ාුමග 0.75 10.0

ආිි උයන, ැතරවන ාුමග 0.75 10.0

ආිි උයන, ා්වන ාුමග 0.75 10.0

ආිි උයන, ැයවන ාුමග 0.75 10.0

ආිි උයන, ැ�වන ාුමග 0.75 10.0

ආිි උයන, අටවන ාුමග 0.75 10.0

ආිි උයන, නවවන ාුමග 0.75 10.0

ආිි උයන, දැවන ාුමග 0.75 10.0

අ�බැම ාාර 0.75 6.0

ම�ේ�ේගාඩ ාාර, ං�ම� උයන 0.75 6.0

ංු් ුර වටරු� ාාර 1.0 6.0

ම�ේ�ේගාඩ ානාවාං ාාර 1.2 6.0

කැුුව
නැේගනිර

ේකෝරළඉම ිට ව� ාැ�තට ඇි ාාර 1.25 6.0

ේකෝරළඉම ිට දුු ාැ�තට ඇි ාාර 1.25 6.0

ාගි මාවත 1.0 6.0

ංරණි්ං මාවත ිට ේකෝරළඉම ද්වා ාාර 2.0 6.0

ාගි මාවත අවංානේ� ිට ේකෝරළඉම ද්වා ාාර 1.25 6.0

යකැුව ා්ංැ ාාර 0.1 6.0

ූණමේ�ව�ත, ේදවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, ු්වන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, ැතරවන ාුමග 0.2 6.0
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පාෝ් නා ුර
(ිෝැෝ ීට්)

පළැ (ීට්)

යකැුව ූණමේ�ව�ත, ා්වන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, ැයවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, ැ�වන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, අටවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, නවවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, දැවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, දැු්වන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, ාැේැා්වන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, දැංයවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, දැැ�වන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, දැඅටවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, දැනවවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, ිිවන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, ිි එ්වන ාුමග 0.2 6.0

ූණමේ�ව�ත, ිි ේදවන ාුමග 0.2 6.0

ියගම නැේගනිර ියග�ැ ාාර 1.0 6.0

ේබිග්ැ්ිේ� ිට ූණමේ�ව�ත ද්වා ාාර 0.3 6.0

ේතෝරු�ැ ාාර 0.5 6.0

ූැාරය : ේැෝමාගම ාාේ්ීය ංභාව, 2018
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ඇුුා 26: ංංව්ධන කංාප ුළ අුාං ාාිංය්්� ංංි්ංය

භාිතය

වැ
ි 

ඝන
්

ව 
වා

ි
ජ 

ා
ැා

පය
 I 

(ෝ
�

ෝා
ාග

ා)

වැ
ි 

ඝන
්

ව 
වා

ි
ජ 

ා
ැා

පය
 II

 
(ා

�
ු

ුව
)

වැ
ි 

ඝන
්

ව 
වා

ි
ජ 

ා
ැා

ප 
III

 (ෝ
ග

ාා
ග

ා)

ාධ
ය 

ඝන
්

ව 
ෝ්

වා
ිා

 ා
ැා

පය

වැ
ි 

ඝන
්

ව 
අධ

යා
පන

 
න

ෝව
ෝ්

පා
දන

 ා
ැා

පය

වැ
ි 

ඝන
්

ව 
ා

්ා
ා්

ත
 

න
ෝව

ෝ්
පා

දන
 ා

ැා
පය

අු
 ඝ

න
්

ව 
ෝ්

වා
ිා

 ා
ැා

පය

ෝත
්

 ි
් 

්ව
භ

ාි
ා

 ං
ංර

්
ිත

 ා
ැා

පය

ු
ුු

 ව
ග

ා �
ා ෝ

ත
්

ි්
 ා

ෘි
ා

ා්
ිා

 
ා

ැා
පය

ේ්
වා

ික

ිවාං ඒකක √ √ √ √ √ √ √ - -

ිවාං ංංී්ණ √ √ √ √ √ √ - - -

ේ්වාිකාගාර √ √ √ √ √ √ - - -

ිැ ිවාං / ේ්වක ිවාං √ √ √ √ √ √ - - -

වැිිි/ ආබාිත ිවාං √ √ √ √ √ √ √ - -

ළමා ිවාං √ √ √ √ √ √ √ - -

ළමා ුැු� මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ √ - -

ේං
ෞඛ

ය

ේරෝැ� √ √ √ - √ - - - -

ෛවදය ාිකාර මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ - - -

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ √ - -

ළමා ැා මාතෘ ංායන මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ √ - -

ං��ව ේරෝැ� √ √ √ - √ √ - - -

ං�ව ුැු� මධය්ථාන - - - √ - √ - - -

ං��ව ංායන ැා ාිකාර මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ - - -

ආු්ේ�ද ෛවදය මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ √ - -

අධ
යා

ාන

ූ්ව ළමාිය ංංව්ධන මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ √ - -

ාාථික අධයාාන මධය්ථාන - - - √ √ - - - -

්ීිික අධයාාන මධය්ථාන - - - √ √ - - - -

තෘීික අධයාාන මධය්ථාන - - - - √ - - - -

කා්ික ාාංැ�/වෘ�ිය ුුු මධය්ථාන √ √ √ - √ √ - - -

ා්ේ�ෂණ ැා ංංව්ධන මධය්ථාන - - - - √ √ - - -

ේාෞ්ගික උාකාර ා්ි √ √ √ √ - √ √ - -

කැායතන/රංගායතන √ √ √ √ - - - - -

ආ
යත

න

කා්යාැ √ √ √ √ √ - - -

කා්යාැ ංංී්ණ √ √ √ - √ - - -

වෘ�ීය කා්යාැ √ √ √ √ √ - - -

බැංු, ර්ෂණ ැා ූැය ආයතන √ √ √ √ √ √ - - -

්වයංීය ුද� ගුේදු මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ - - -
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ා

ැා
පය

ංම
ාා

 ේ
්ව

ා ං
ැ

 ේ
ාා

ු 
ාැ

ුක
�

ාාා ංංව්ධන මධය්ථාන √ √ √ √ - - - - -

ංමාා ැා ංං්කෘික මධය්ථාන √ √ √ √ - - - - -

ආගික මධය්ථාන - - - √ - - - - -

රවණාගාර ැා ං�ම්ෛණ ශාැා √ √ √ √ √ - - - -

ු්තකාැ √ √ √ √ √ - - - -

ුනු�ථාාන මධය්ථාන √ √ √ √ - - - - -

ආදාැනාගාර √ √ √ √ - - - -

ුංාන ූි - - - √ - - - -

වා
ි

ා

ේවළඳංැ� √ √ √ √ √ √ - -

ුිි ේවළඳංැ� √ √ √ √ √ - - -

ංා්ු ංංී්ණ √ √ √ - - - - -

ේභෝානාගාර √ √ √ √ √ √ - -

ිවෘත ේවළඳංැ� √ √ √ √ √ - - -

ඔුංැ� √ √ √ √ √ √ - -

රංායනාගාර ේ්වා ංැ එකු ිීේ� මධය්ථාන √ √ √ √ √ - - -

ේතාග ගබඩා √ √ √ - - - - -

ුද� - - - - - - - -

ාාිේභෝික ේ්වා මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ - -

ම් ංැ මාු අේැි ංැ� - - - - - - - -

ම�ාැ් අේැිංැ� √ √ √ - - - - -

අවමංගැය ශාැා √ √ √ √ - - - -

අවමංගැය ශාැා උ�ංව ශාැා ංමා √ √ √ √ - - - -

ේගාඩනැිි රවය අේැිංැ� √ √ √ - - - - -

ඉ්ධන ිරු�ැ� √ √ √ √ √ - - -

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා වාැන ේ්වා මධය්ථාන √ √ √ √ - - - -

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා ේවළඳ ංංී්ණ √ √ √ √ - - - -

ගෑ් ිරු�ැ� ැා ිුි ආේරෝාණ මධය්ථාන √ √ √ √ √ - - -

ේගාඩනැිි මත ං්ිේ�දන ුුු √ √ √ √ - - - -

ං්ිේ�දන ුුු √ √ √ √ √ - - -

බු මැ� රථගා� √ √ √ √ √ - - -

ිවෘත රථගා� √ √ √ √ √ - - -

රථ වාැන ාද්ශනාගාර √ √ √ - - - - -
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ා

ැා
පය

ංං
චා

රක
 ක

ටු
ු

ිවාු ිේ්තන √ √ √ √ √ √ - -

ආග්ුක ිවාං √ √ √ √ √ - - -

ැැු�ැ� √ √ √ √ √ √ - -

ංංචාරක ේැෝට� √ √ √ √ √ - - -

නාගික ේැෝට� √ √ √ - √ - - -

ංංචාරක ේතාරුු මධය්ථාන √ √ √ √ - √ - -

ආු්ේ�ද ාංචක්ම මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ - -

කබානා ේැෝට� √ √ √ √ √ √ - -

ි
්ා

ාද
න

 ක
්ම

ා්
ත

ාත� ැා කැී� ආිත ි්ංාරණ ක්මා්ත √ √ √ - √ - - -

ේැෝැ ි්ාාදන ැා වා�ු ආිත ි්ංාරණ 
ක්මා්ත

- - - - - - - -

ේත� ිිාැු ැා ඛිා ේත� ආිත රංායික රවය 
ංැ ආංවන ක්මා්ත

- - - - -* - - -

රංායන රවය, ේාාිී්, ්ැා්ි්, රබ් ංැ ීුු 
ආිත ක්මා්ත

- - - - - - - -

ිේම්ි, ේකා්ී් ංැ ිාා් මැි ආිත ි්ාාදන - - - √ - - - -

මැි ආිත ි්ාාදන ක්මා්ත - - - √ - √ - -

්වභාික ේකි ආිත ි්ාාදන ක්මා්ත - - - - - - - -

ේරිිි, ඇු� ාැළු� ංැ ං� භා්ඩ ි්ාාදන √ √ √ √ - - - -

ිුි ංැ ඉේැා්ේ�ාික භා්ඩ ආිත ක්මා්ත √ √ √ √ - - - -

බර ය්ේෛෝාකරණ ංැ එකැ් ිීේ� ක්මා්ත - - - - - - - -

කඩදාි ි්ාාදන ංැ ුරණ කටුු ආිත ක්මා්ත - - - - - - - -

දැව /දැව භා්ඩ ංැ ගෘැ භා්ඩ ි්ාාදන 
ක්මා්ත

- - - - - - - -

ආැාර ංැ මධයංාර රිත ාාන ක්මා්ත √ √ √ - - - - -

මධයංාර /ේ්ීය ඖෂධ ්ීු ංැ ංාරය් ආිත 
ි්ාාදන ක්මා්ත

- - - - - - - -

ාිචීකරණ ියාකාරක� ආිත ක්මා්ත √ √ √ - - - - -

ක්මා්ත ආිත යිතැ ාැුක� ං�ාාිත 
මධය්ථාන

- - - - √ - - -

ගෘැ්ථ ක්මා්ත √ √ √ √ √ √ - -

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත වාැන ේ්වා මධය්ථාන √ √ √ √ - - - -

වාැන අු� වැියා මධය්ථාන / ිිි ි්තාු 
ිුකරන මධය්ථාන

√ √ √ √ - - - -

ුී රථ ේ්වා මධය්ථාන √ √ √ √ √ - - -
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ා

ැා
පය

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත

ේැා්ඩි/ඇු� ිිිු ිීේ� ්ථාන √ √ √ √ √ - - -

ඇඹු�ැ� / ී ේමෝ� √ √ √ √ - - - -

ියවන ා්ට�, වෑ�ි් වැඩේාාැව� √ √ √ √ - - - -

ඉේැා්ේ�ාික උාකරණ අු�වැියා මධය්ථාන √ √ √ √ √ - - -

උා
ේය

ෝී
ත

ා ේ
්ව

ා ු�ිය ංැ බ් අංගන/ නැවු�ේාාළව� √ √ √ √ √ - - -

ංැැැ�ු ු�ිය මා්ග √ √ √ √ √ - - -

යිතැ ාැුක�වැට අදාැ ංංව්ධන කටුු √ √ √ √ √ - - -

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු

ඉතා ුඩා උදයාන (Pocket Park) √ √ √ √ √ √ √ -

ුඩා උදයාන (Mini Park) √ √ √ √ √ √ √ -

අංැ උදයාන (Local Park) √ √ √ √ √ √ √ -

ාාා උදයාන (Community Park) √ √ √ √ √ √ √ -

නගර උදයාන (Town Park) √ √ √ √ √ √ √ -

මධය නාගික උදයාන (Central Urban Park/City 
Park)

√ √ √ √ √ √ √ -

ාාේ්ීය උදයාන (Regional Park) √ √ √ √ √ √ √ -

ේ්ීය උදයාන (Linear Park) √ √ √ √ √ √ √ -

ේවරළ උදයාන (Beach Park) - - - - - - - -

ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන √ √ √ √ √ √ - -

ිනමා ශාැා √ √ √ √ √ - - -

ංමාා ශාැා √ √ √ √ √ - - -

කැාගාර / ේකෞුකාගාර √ √ √ √ - √ - -

එිමැ් රංග ශාැා √ √ √ √ - √ √ -

ේබෝ්ු ාැි /ාාු නවාතැ් - - - - - √ √ -

නැංුර� ේතාුේාාළව� - - - - - √ √ -

ක
ෘි

ක
ා්

ික

ඉිිී� ංිත ං��ව/ වගා ේගාිේාාළව� - - - - - - - -

මාදැ� වරාය - - - - - - - -

ීවර ේතාුේාාළව� - - - - - - - -

ේැ�ැම - - - - - - - -



391

ඇුුා 27: ඝන්ව කංාප අුව අුාං ාාිංය් ංඳ�ා වන ි්වචන 

භාිතය ි්වචනය
ේ්

වා
ික

ිවාං ඒකක ිදාගැීේ�,ආැාර ිීේ� ංැ ංීාාර්ෂක ාැුක� ්වාීනව ඇි 
ාිංිය ංඳැා ූ අංග ං�ූ්ණ ාැුක� වි් ංම්ිත ඒකකය්, 
කාමරය් ේැෝ කාමර ා්ිය් අඩංු ේගාඩනැි�ැ් ේැෝ ේගාඩනැිි 
ේකාටං්

ිවාං ංංී්ණ ්ිරව ේාාුේ� ූ්ි ිින ූි භාගයක ිිි ාිංිය ංඳැා ූ ඒකක 
ංුැයි් ු්ත ිර් ේැෝ ිර් වයා්ිය් ංිත ේගාඩනැිි

ේ්වාිකාගාර ීිත කාැය් ංඳැා ේ්වාික ාැුක� ංායන ිර් ේැෝ ිර් 
වයා්ිය් ංිත ේගාඩනැිි

ිැ ිවාං / ේ්වක ිවාං ය�ිි ැියා ්ථානයකට අුබ්ධව ේ්වාික ාැුක� ංායන ිර් 
ේැෝ ිර් වයා්ිය් ංිත ේගාඩනැිි

වැිිි/ ආබාිත ිවාං වය්ගතූව් ැා අබාිතූව් ැකබැා ගැීම ංඳැා වන ූික 
ේ්වාික ාැුක�වි් ංම්ිත ිර් ේැෝ ිර් වයා්ිය් ංිත 
ේගාඩනැිි

ළමා ිවාං අුුු 18 ට අු දුව් ංඳැා ූික ේ්වාික ාැුක�වි් ංම්ිත 
ිර් ේැෝ ිර් වයා්ිය් ංිත ේගාඩනැිි

ේං
ෞඛ

ය

ේරෝැ� බාිර ැා ේ්වාික ේරෝී් ංඳැා ාිකාර ැබා ේදන රංායනාගාර, 
ඖෂධාගාර, ංා�ු ේ්වා, ුනු�ථාාන, ශැය ෛවදය ේ්වා, බාිර ැා 
අභය්තර ේරෝී අංශ, ුුු මධය්ථාන, ාිාාැන ැා කා්ය ම්ඩැ 
ාැුක� ිය�ැම ේැෝ ිිාය් ංිත ේගාඩනැිි

ෛවදය ාිකාර මධය්ථාන අවම වශේය් එ් ෛවදයවරේයු ේ්වය කරන ඖෂධ ැබාේදන ැා බාිර 
ේරෝී ාිකාර ිු කරන මධය්ථානය්

ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා 
මධය්ථාන

ිේ්ෂඥ ෛවදය උාේ්ශන ේ්වා ාැුක� ැබා ීම අරුි් ඉිකරු 
ැබන ේගාඩනැිි

ළමා ැා මාතෘ ංායන මධය්ථාන ළු් ැා ගැිි ම�වු් ංඳැා ූික ේංෞඛය ේ්වා ාැුක� ැා 
උාේ්ශන ේ්වා ංායන මධය්ථාන

ං��ව ේරෝැ� බාිර ැා ේ්වාික ාිකාර/ංායන ිු කරන ාු ෛවදය ේ්වා ංායන 
මධය්ථාන

ං��ව ංායන ැා ාිකාර 
මධය්ථාන

බාිර ාිකාර ැා ංායන ිු කරන ාු ෛවදය ේ්වා ංායන මධය්ථාන

ආු්ේ�ද ෛවදය මධය්ථාන ාාර�ාික ේ්ීය ෛවදය ාිකාර කරන රාේ� ආු්ේ�ද ෛවදය ංභාේ� 
ියාාිංි ෛවදයවරේය් ේැෝ ෛවදයවු ිිාේදේනු ිි් ේ්වා 
ංායන මධය්ථාන

අධ
යා

ාන

ූ්ව ළමාිය ංංව්ධන 
මධය්ථාන

ාළු ේ�ියට ළු් ඇුළ� ිීමට ේාර ූ්ව ළමාිය ංංව්ධනය 
ිීේ� ියාකාරක� ඇුළ�ව ිිම� අධයාානය් ැබාීමට අවශය 
ාැුක� ංිත ේගාඩනැිි

ාාථික අධයාාන මධය්ථාන ාළු ේ�ිේ� ිට ා්වන ේ�ිය ද්වා ිිම� අධයාානය් ැබාීමට 
අවශය ාැුක� ංිත ාාං� ේගාඩනැිි
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භාිතය ි්වචනය
අධ

යා
ාන

්ීිික අධයාාන මධය්ථාන ාළු ේ�ිේ� ිට දැු්වන ේ�ිය ද්වා�, ැයවන ේ�ිේ� ිට 
දැු්වන ේ�ිය ද්වා ිිම� අධයාානය් ැබාීමට අවශය ාැුක� 
ංිත ාාං� ේගාඩනැිි

තෘීික අධයාාන මධය්ථාන උං් අධයාාන ාැුක� ංිත රාාය, අ්ධ රාාය, ු්ගික ේැෝ 
ාාතය්තර ේැං ිිග� ඕනෑම ි්ව ිදයාැ, ිවෘත ි්ව ිදයාැ ංැ 
උං් අධයාාික මධය්ථාන

කා්ික ාාංැ�/වෘ�ිය ුුු 
මධය්ථාන

ැියා ාාදක කරගිි් වෘ�ීය /තා්ෂික ුුුව් ැබා ීම ංඳැා 
ූ ාැුක� ංිත මධය්ථාන 

ා්ේ�ෂණ ැා ංංව්ධන 
මධය්ථාන

නීන තා්ෂික රම උාාය් භාිතා කරි් ිිධ ්ේ්ෛය් ං�බ්ධව 
ා්ේ�ෂණ ැා ංංව්ධන වැඩකටුු ිු ිීමට ාැුක� ංිත 
මධය්ථාන 

ේාෞ්ගික උාකාර ා්ි ේාෞ්ගිකව එ් ුුවරේයු ේැෝ ුුවු ක්ඩායම් ිි් ති ේැෝ 
ළු් ක්ඩායම් ංඳැා ඉගැ්ී� ාැුක� වි් ංම්ිත ේගාඩනැිි 

කැායතන/රංගායතන ේංෞ්ද්ය රංා්වාදය ැබා ීේ� අරුි් ඒ ආිත අධයයන කටුු 
ංඳැා වන ේගාඩනැිි

ආ
යත

න

කා්යාැ උාේයෝීතා ංැ ාිාාැන ේ්වා ාැුක� ංිත මධය්ථාන

කා්යාැ ංංී්ණ උාේයෝීතා ංැ ාිාාැන ේ්වා ාැුක� ංිත ේගාඩනැිි ේදක් ේැෝ 
ඊට වැි ාමාණය් ංඳැා අුබ්ිත ාැුක� ංිත ේගාඩනැිි

වෘ�ීය කා්යාැ වෘ�ිය් ාදන� කරගිි් වෘ�ියට අදාැව ේ්වා ංායන මධය්ථාන

බැංු, ර්ෂණ ැා ූැය ආයතන ර්ෂණ ැා ූැය ගුේදු කරන ආයතන

්වයංීය ුද� ගුේදු 
මධය්ථාන

ු්ගැේයු ේනාමැිව ය්ෛාුංාරේය් ුද� ගුේදු ිීම ංඳැා වන 
මධය්ථාන

ංම
ාා

 ේ
්ව

ා ං
ැ

 ේ
ාා

ු 
ාැ

ුක
�

ාාා ංංව්ධන මධය්ථාන ාේ්ශේ� මැානතාවට ේාාුේ� ැ්ී� ාැවැ�ීම, ාාා ැා ංංව්ධන 
කටුු ිු කරගැීම ංඳැා ාැුක� ංායන මධය්ථාන

ංමාා ැා ංං්කෘික මධය්ථාන ේාාු ැා ංං්කෘික කටුු ිු කරන මධය්ථාන

ආගික මධය්ථාන ආගික කටුු ංඳැා භාිතා කරු ැබන ්ථාන

රවණාගාර ැා ං�ම්ෛණ ශාැා උ�ංව, ං�ම්ෛණ ේැෝ ැ්ීම කටුු ංඳැා භාිතා කරු ැබන 
ේගාඩනැිි

ු්තකාැ ියී� ැා ඒ ආිත අධයන කටුු ංඳැා භාිතා කරු ැබන 
ේගාඩනැිි

ුනු�ථාාන මධය්ථාන ංමාා ිේරෝී කටුුවැ ියැුු ු්ගැය් නැවත ංමායාුේයෝානය 
ිීම ංඳැා ඇි කරන ැද මධය්ථාන

ආදාැනාගාර ාළා� ාාැන ආයතනය් ිි් ාව�වාේගන යු ැබන මෘත ේ්ැ දවාීම 
ංඳැා ගෑ් ේැෝ ිුි උුන් ංිත ු� කුුවි් ු්තව ුංාන 
ූිය් ුැ ාවින ේගාඩනැිි

ුංාන ූි මෘත ේ්ැය් ූමදානය ිීම ැා ආදාැනය ිීම ංඳැා භාිතා කරු 
ැබන ්ථාන
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වා
ි

ා
ේවළඳංැ� ි�ැර ේැෝ ේතාග වශේය් භා්ඩ අේැි කරු ැබන ්ථාන

ුිි ේවළඳංැ� ාාිේභෝික භා්ඩ අේැි ිීම ංඳැා එකම වැැ් යට ්වයං ේ්වා 
ාදනි් ාව�වාේගන යු ැබන ිශාැ ාමාණේ� ේගාඩනැි�ැ්

ංා්ු ංංී්ණ ිිධ ව්ගේ� භා්ඩ ංැ ේ්වා ඒකරාිව ඇි මැා ාිමාණ අේැි 
මධය්ථාන

ේබෝානාගාර අවම ාැුක� ංිතව ආැාර ිැ ී ේගන ාිේභෝානය ිීම ංඳැා වන 
්ථාන 

ිවෘත ේවළඳංැ� ආවරණය් ංිතව ේැෝ රිතව ාාිේභෝික රවය ේාාුේ� අේැි කරු 
ැබන ්ථාන

ඔුංැ� රාාය ඖෂධ ීිගත ංං්ථාේ� ියාාිංි ඖෂධ අේැි කරන මධය්ථාන

රංායනාගාර ේ්වා ංැ එකු 
ිීේ� මධය්ථාන

ය� ේරෝැැකට අුබ්ිතව ශාඛාව් වශේය් රංායන ේ්වා ාැුක� 
ාව�වාේගන යු ැබන මධය්ථාන

ේතාග ගබඩා ේවළඳ රවය ේැෝ ේවළඳාම ංඳැා ූ භා්ඩ ේතාග වශේය් ගබඩා කර ඇි 
්ථාන 

ුද� බැාු� භාිතා කරි් ේ්ීය ේැෝ ිේ්ීය වශේය් අුරවය, ේවළඳ රවය 
ේැෝ ේවළඳාම ංඳැා ූ භා්ඩ ගබඩා ිීම ංඳැා ාධාන වශේය් භාිතා 
කරු ැබන ේගාඩනැි�ැ් ේැෝ ේගාඩනැි�ැක ේකාටං් ේ� යටතට 
ගැේ්.

ාාිේභෝික ේ්වා මධය්ථාන ාාිේභෝිකය් ංඳැා අවශය ේ්වා ිුණතාවය් ංිත ු්ගැි් ැවා 
ිිම�ව ංුරාගැීම උේදංා වන මධය්ථාන

ම් ංැ මාු අේැි ංැ� -

ම�ාැ් අේැිංැ� -

අවමංගැය ශාැා අවමංගැය කටුු ිු ිීම ංඳැා වන මධය්ථාන

අවමංගැය ශාැා උ�ංව ශාැා 
ංමා

-

ේගාඩනැිි රවය අේැිංැ� -

ඉ්ධන ිරු�ැ� රථ වාැන ංඳැා ේා��, ඉ්ධන, ිිිේත� ංැ රව ේා්ේ�ෝිය� ගෑ් 
ි�ැර ේැං ිිීම ංඳැා ාැුක� ංිත ේගාඩනැිි 

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා වාැන 
ේ්වා මධය්ථාන

රථ වාැන ංඳැා ේා��, ඉ්ධන, ිිිේත� ංැ රව ේා්ේ�ෝිය� ගෑ් 
ි�ැර ේැං ිිීම ංඳැා ාැුක� ංිත වාැන ේ්වා ගරාා ආී 
ාැුක�ද ු්ත ේගාඩනැිි 

ඉ්ධන ිරු�ැ� ැා ේවළඳ 
ංංී්ණ

රථ වාැන ංඳැා ේා��, ඉ්ධන, ිිිේත� ංැ රව ේා්ේ�ෝිය� ගෑ් 
ි�ැර ේැං ිිීම ංඳැා ාැුක� ංිත ුිි ේවළඳ ාැුක�වි් 
ු්ත ේගාඩනැිි 

ගෑ් ිරු�ැ� ැා ිුි 
ආේරෝාණ මධය්ථාන

වාැන ංඳැා ගෑ් ිරු� ්ථාන ංැ ිුිේය් බැටි ආේරෝාණ ිීම 
ංඳැා ාැුක� ංිත මධය්ථාන

ේගාඩනැිි මත ං්ිේ�දන 
ුුු

ිුි ංංේ්ශ ියාමන ේකාිෂ් ංභාේ� අුමැිය යටේ� ං්ිේ�දන 
ංඳැා ේගාඩනැිි මත ඉිකරු ැබන ුුු
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වා

ි
ා

ං්ිේ�දන ුුු ිුි ංංේ්ශ ියාමන ේකාිෂ් ංභාේ� අුමැිය යටේ� ං්ිේ�දන 
ංඳැා ඉිකරු ැබන ුුු

බු මැ� රථගා� මැ� ේදක් ේැෝ ඊට වැි වාැන නැවු� ංඳැා ාැුක� ංායු ැබන 
ේගාඩනැිි

ිවෘත රථගා� -

රථ වාැන ාද්ශනාගාර රථ වාැන අේැිය ංඳැා ාද්ශනය කර තබන ේගාඩනැිි

ංං
චා

රක
 ක

ටු
ු

ිවාු ිේ්තන ිවාු ගමනා්තය් ේැං ිේ�කය ේැෝ ිේනෝදය ංඳැා ංංචාරකි්ට 
නවාතැ්, ආැාරාාන අව්ැ�, ීඩා ංැ ිේනෝදා�මක ියාකාරක� ආී 
ේ්වා ාැුක� ංිත ්ථාන

ආග්ුක ිවාං ආග්ුකි් ංඳැා නවාතැ් ගැීම ංඳැා ාැුක� ංායන 
ේගාඩනැි�ැ් ේැෝ ේකාටං් ේ� යටතට ගැේ් .

ැැු�ැ� ුී ාදනම මත නැවී� ාැුක� ැබා ේදන ්ථාන

ංංචාරක ේැෝට� ංංචාරකය් ංඳැා ියු ාැුක� ංිත නවාතැ් ංායන ්ථාන

නාගික ේැෝට� නාගික ාේ්ශවැ ිිි ේකිකාීනව ැී ිීමට ාැුක� ංායන 
වයාාාික ේ්වාව් උේදංා භාිතා කරන ්ථාන

ංංචාරක ේතාරුු මධය්ථාන ංංචාරකි්ේ� ාැුව ංඳැා ේතාරුු ංායන මධය්ථාන

ආු්ේ�ද ාංචක්ම මධය්ථාන ආු්ේ�ද ංභාේ� ියාාිංි ේ්ීය ආු්ේ�ද රම භාිතා කරි් ිිධ 
ේංෞඛය ාිකාර ැබා ේදන මාධය්ථාන

කබානා ේැෝට� ංංචාරකය් ංඳැා ිේ�ක ැා ිේනෝද කටුු උේදංා තාවකාිකව ේැෝ 
්ිර අුරවය භාිතා කරි් ංීාාර්ෂක ාැුක� ැා ිදන කාමරය් 
ංිතව ුඩා ාිමාණේ� ඒකකයි් ු� නවාතැ් ේාාළ්

ි
්ා

ාද
න

 ක
්ම

ා්
ත

ාත� ැා කැී� ආිත 
ි්ංාරණ ක්මා්ත

ංීය කාබ් ුු ේැෝ කාබ් ුු/ග� අුු/ ු්ි ග� ංෑීම ේැෝ 
ිිංැකු� ක්මා්ත (ේාාළේව් ගැැීම ,ිිරීම,කැබි ිීම,ඔා දැීම 
)/ කුග� ඇඹීේ� ේැෝ ිිංැකු� ක්මා්ත යන ූිකව ාත� ැා 
කැී� ආිත රවය භාිතේය් ිු කරන ක්මා්ත ංඳැා ාැුක� 
ංායන ේගාඩනැිි

ේැෝැ ි්ාාදන ැා වා�ු ආිත 
ි්ංාරණ ක්මා්ත

යකඩ ංැ වාේ්, උු් ංිත වා�ු ක්මා්ත, ්ීික ියාවි, උු 
ිීම ංැ ේැෝැ නැවත ැබා ගැීම ංිත යකඩ ේනාවන ේැෝැ ංැකීේ� 
ක්මා්ත, ේැෝැ ංං්කා්ය ක්මා්ත, ඉේැ්ේ�ා්ේ�ි් ංැ 
ගැ�වනි් ිී� ඇුු ේැෝැ ේැෝ ්ැ්ි් ාෘ්ට ිිය� ිීේ� 
ක්මා්ත ේැෝ ාුඩ් ේකෝි්, ය්ේෛෝාකරණ, ය්ේෛෝාකරණ ේකාට්, 
ේැෝැ භා්ඩ ංැ ේමවැ� ි්ාාදනය ංඳැා ාැුක� ංායන 
ේගාඩනැිි
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භාිතය ි්වචනය
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 ක
්ම

ා්
ත

ේත� ිිාැු ැා ඛිා ේත� 
ආිත රංායික රවය ංැ 
ආංවන ක්මා්ත

ේත� ිිාැු (ඛිා ේත� ේැෝ ේාේ�ෝිය�), ඉ්ධන, ිිිේත�, ී් ංැ 
ඛිා ේත� ආිත රංායික රවය (ුික ේැෝ අතරමැි ඵැ) ි්ාාදනය 
ිීම ේැෝ ංංේයෝානය ිීේ� ක්මා්ත, රවයකෘත ේාේ�ෝිය� වාු 
ි්ාාදන, කා්ික වාු ි්ාාදනය ිීේ� ේැෝ ිිංැකු� ිීේ� ේැෝ 
නැවත ිරීේ� ක්මා්ත, තාර ිරණ (ඇ්ේාා�්)ිිංැකු� ිීේ� 
ය්ෛාගාර,ව්ණක ංැ ව්ණක අතරමැි ඵැ ි්ාාදනය ිීේ� ේැෝ 
ංංේයෝානය ිීේ� ක්මා්ත,ංාය� (ඉම�ෂ් ංැ එනැම�) ී්ත 
,ව්ණක වා්ි්, ේාාි් ව්ග ි්ාාදනය ිීේ� ේැෝ ංංේයෝානය ිීේ� 
ක්මා්ත ංඳැා ාැුක� ැබාේදන ේගාඩනැිි

රංායන රවය, ේාාිී්, 
්ැා්ි්, රබ් ංැ ීුු ආිත 
ක්මා්ත

රංායික රවය ි්ාාදනය ිීම, ංංේයෝානය ිීම ේැෝ නැවත ඇුු� 
ිීේ� ක්මා්ත, ංබ්,්ෂාැක රවය,මෘු කාරක ේැෝ ේවන� ිිිු 
කාරක රවය ි්ාාදන ක්මා්ත ,කෘිම රබ් ,්වභාික රබ් ි්ාාදනය 
ිීේ� ේැෝ ිිංැකු� ිීේ� ේැෝ රබ් ාාදක කරග� ක්මා්ත, 
රංායික ේාාේැාර ි්ාාදනය ිීේ� ේැෝ ංංේයෝානය ිීේ� ේැෝ 
ිිංැකු� ිීේ� ේැෝ නැවත ඇුු� ිීේ� ක්මා්ත,ාිේබෝධ 
නාශක,කෘි නාශක, ිීර නාශක ංැ ව�නාශක,ි්ාාදන ිීම ේැෝ 
ංංේයෝානය ිීේ� ේැෝ නැවත ඇුු� ිීේ� ක්මා්ත, බු අවයික 
(ේාාිම්) ි්ාාදනය ිීම ේැෝ බු අවයික (ේාාිම්) ආිත ියුම 
ක්මා්ත, ාිබ් �ැා් අුරවය් ේැං ේයාදා ග්නා ක්මා්ත, ියුම 
ව්ගේ� ටය් ,ිු� ි්ාාදනය ිීේ� ේැෝ ටය් නැවත ිරීේ� 
ක්මා්ත,ඇ්බැ්ට් ේකි අුරවයය් ේැං ේයාදා ග්නා ක්මා්ත, 
බැටි ි්ාාදනය ිීේ� ේැෝ ාිංං්කරණය ිීේ� ක්මා්ත,ඖෂධ 
අතරමැි ඵැ ඇුුව බටිර ඖෂධ ේැෝ ිැු් ි්ාාදනය 
ිීේ�,ි්ංාරණය ිීේ� ේැෝ ංංේයෝානය ිීේ� ක්මා්ත, බි් 
ක්මා්තය ්වභාික ග� ැැර ඇැේවන ුු රවය ි්ාාදනය ිීේ� 
ක්මා්ත, ිිූු ංැ ුුරණ රවය ි්ාාදනය ිීේ� ේැෝ ංංේයෝානය 
ිීේ� ක්මා්ත ංඳැා ාැුක� ැබාේදන ේගාඩනැිි, ඉි භාිතා 
කරි් ඒ ආිතව ිු කරු ැබන ක්මා්ත

ිේම්ි, ේකා්ී් ංැ ිාා් 
මැි ආිත ි්ාාදන 

ිේම්ි ක්මා්ත (්ී්ක් ඇඹීම ේැෝ ි්ාාදනය ිීම ේැෝ නැවත 
ඇිීම), ිේම්ි �ේැා් ග� ි්ාාදනය ිීේ� ක්මා්ත ේකා්ී් 
ූ්ව ිරණ ය්ෛාගාර, ීුු ේැෝ ීුු ාදන� ූ භා්ඩ ි්ාාදනය 
ිීේ� ක්මා්ත, ුු ේාෝරු, ිා් මැි භා්ඩ ි්ාාදනය ිීේ� 
ක්මා්ත, ේැෝැමය ේනාවන ඛිා (ුුග�, ේඩාැමි්, ඇාටි්, 
ේරා්ේාා්ේා්, වැිග�, ේා�්්ාා්, ්වා්ට්, ඉ�මනි්, ුටි�, 
ං්ේකෝ්, මිකා, තැු ිිර්, ිා් මැි ආිය) ඇඹීම ේැෝ ංැකීම 
ිුකරන ක්මා්ත, ේකා්ී් ේාරංි ක්මා්ත, ්ැා්ට් ඔ් ාැි් 
ි්ාාදනය ිීේ� ක්මා්ත,ිා් මැි භා්ඩ ි්ාාදනය ිීේ� 
ක්මා්ත ංඳැා ාැුක� ැබාේදන ේගාඩනැිි

මැි ආිත ි්ාාදන ක්මා්ත උු, මැි ගේඩා� ංැ මැි භා්ඩ ආිත ක්මා්ත ංඳැා ාැුක� 
ැබාේදන ේගාඩනැිි

්වභාික ේකි ආිත ි්ාාදන 
ක්මා්ත

්වාභාික රවය භාිත කරි් ිු කරු ැබන ේකි ආිත ි්ාාදන 
ක්මා්ත
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ි

්ා
ාද

න
 ක

්ම
ා්

ත

ේරිිි, ඇු� ාැළු� ංැ ං� 
භා්ඩ ි්ාාදන

ඇාු� ක්මා්ත, ේරිිි ිිංැකු� ිීේ� (ිරංානය ිීම, ව්ණ 
ගැ්ීම, ුරණය ිීම ඇුුව) ක්මා්ත ේැෝ ඇාු� ේ්ීේ� 
ක්මා්ත ේැෝ වැි උාේයෝී ේකාටේගන ේරි ිිංැකු� ිීේ� 
ක්මා්ත, අ� ය්ෛ ේාේැක�ැ� ේැෝ ඇු� ේගීේ� ේැෝ එ�ේාාිඩ් 
ිීේ� ක්මා්ත,වැි බැේ�ග ේාේැක�ැ� ංැ කැඳ දැීේ� ියාවි, 
ං� ිමු� ිීේ� ක්මා්ත, ං� ාද� ිීේ� ක්මා්ත,ැණ ිිංැකු� 
ිීේ� ක්මා්ත ංඳැා ාැුක� ැබාේදන ේගාඩනැිි

ිුි ංැ ඉේැා්ේ�ාික භා්ඩ 
ආිත ක්මා්ත

ිුි ේැෝ ඉේැා්ේ�ාික භා්ඩ ංැ උාකරණ ි්ාාදනය ිීේ� 
ක්මා්ත ේැෝ එකැ් ිීේ� ක්මා්ත

බර ය්ේෛෝාකරණ ංැ එකැ් 
ිීේ� ක්මා්ත 

ේමෝට් රථ ේැෝ බිික� ි්ාාදනය ංැ එකැ් ිීේ� ක්මා්ත, ී 
ේරෝද රථ ංැ යුු ාැි ේ්වා ්ථාන ැැර වාැන ේ්වා ියාකාරක� ංිත 
වාැන ේ්වා කටුු බැාැන ා්ය්ත

කඩදාි ි්ාාදන ංැ ු්රණ 
කටුු ආ්ිත ක්මා්ත 

ා�ා ංැ කඩදාි ි්ාාදන ක්මා්ත,ැි ංිත කා්ේබෝ් ි්ාාදන 
ක්මා්ත ,ඊය� උු ිී� ංිත ුරණාැ ේැෝ ුව�ා� ුරණාැ ේැෝ 
අාාැ ානනය වන ුරණ ියාකාරක� ේැෝ ව්ණ ාායාූා ංැකීේ� 
මධය්ථාන, ුරණාැ ංැ අුු ුරණය ිීේ� ය්ෛ ංිත ංැ ක්මා්ත 
ංඳැා ාැුක� ැබාේදන ේගාඩනැිි

දැව /දැව භා්ඩ ංැ ගෘැ 
භා්ඩ ි්ාාදන ක්මා්ත

ී ේමෝ� ,ේබෝේරෝ් ිිය� රමය ැැර දව ව්ග රංායික ිිය� ිීේ� 
ංැ ආර්ෂණේ� ිුු ක්මා්ත, බුකා්ය ය්ෛ භාිත කරන වු 
ක්මා්ත

ආැාර ංැ මධයංාර රිත ාාන 
ක්මා්ත

ේ�කි ංැ රංකැිි ි්ාාදන ක්මා්ත ඇුු ආැාර ි්ාාදනය, 
ංැකීම ංැ ඇිීේ� ක්මා්ත, ්ෂික ේ� ේැෝ ේකෝි ිි ංැකු� 
ක්මා්ත, මධයංාර අඩංු ේනාවන ීම ව්ග ි්ාාදන ක්මා්ත, උ් 
ආිත ක්මා්ත, අි් ි්ාාදනගාර, ේ� ක්මා්ත ශාැා, ිිි ේාා� 
ි්ාාදනය ිීේ� ක්මා්ත ේැෝ ේාා� ංැකීේ� ක්මා්ත ංඳැා 
ාැුක� ැබාේදන ේගාඩනැිි

මධයංාර /ේ්ීය ඖෂධ ්ීු 
ංැ ංාරය් ආිත ි්ාාදන 
ක්මා්ත

මධයංාර ාැංීේ� ක්මා්ත (්කාගාර,ීර ි්ාාදනාගාර )ේැෝ මධයංාර 
අඩංු ීම ේබෝත� ිීේ� ක්මා්ත ංැ ේබෝත� ේ්ීේ� ියාවිය ංිත 
ේබෝත� ිීේ� ක්මා්ත, ු�ේකාළ ේවීේ� ක්මා්ත, ීි ි්ාාදනය 
ංැ ීි ිිාැු ක්මා්ත, ආු්ේ�ද ,ේ්ීය ඖෂධ ි්ාාදන ිීේ� 
ේැෝ ි්ංාරණය ිීේ� ේැෝ ංංේයෝානය ිීේ� ියැි ිින 
ක්මා්ත,ේාා�ේත� ිීේ� ේැෝ ුුූ ේත� ි්ංාරණය ිීේ� 
ක්මා්ත, ුුු ු� ( ං�ා් ු�)ගැීේ� ක්මා්ත, ශාක ංැ ං��ව 
ේත� /ේ�ද ි්ංාරණය ිීේ� ක්මා්ත ංඳැා ාැුක� ැබාේදන 
ේගාඩනැිි

ාිචීකරණ ියාකාරක� ආිත 
ක්මා්ත

ඝන අාරවය ාිචීකරණ/ නැවත ැබා ගැීේ� ේැෝ ංැකීේ� ක්මා්ත, 
ිෂ ංිත ංැ උාරවකාී /අ්තරාදායක/අංාිත අාරවය ාිචීකරණ/ 
නැවත ැබා ගැීේ� ේැෝ ංැකීේ� ක්මා්ත, නාගික ංැ අේනු� ඝන 
අාරවය භාිතා කරි් ේකා�ේාෝ්් ි්ාාදනය කරන මධය්ථාන/ 
ේබිකු ඇඹීේ� ක්මා්ත
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ි
්ා

ාද
න

 ක
්ම

ා්
ත

ක්මා්ත ආිත යිතැ 
ාැුක� ං�ාාිත මධය්ථාන

ාැ ේැෝ ූ්ය ේැෝ ුැ් ිුි උ�ාාදන බැාගාර ංැ ේාාු ිුි 
ිඳවැී�වැ ී ාමණ් භාිතා කරන ිුි ානක ැැර ිුිය ි්ාාදනය 
ිීේ� ඒකක, වැි ිිාැු ධාිතා ංිත ාැ ිිාැු ා්ධි , වැි 
ේයදු� ධාිතා ංිත දාැක ,අාං්දන (කා්ික ේැෝ මළ ) ිිාැු 
ා්ධි ංඳැා ාැුක� ැබාේදන ේගාඩනැිි ංැ ඉිිී�

ගෘැ්ථ ක්මා්ත අ�ක� ැා ං�ාදාික ාිංරයට ැාිදායක ේනාවන ි්ාාදන ක්මා්ත

ේ්
වා

 ක
්ම

ා්
ත

වාැන ේ්වා මධය්ථාන වාැනවැ නඩ�ු කටුු ංඳැා ේ්වා ංායු ැබා ්ථාන

වාැන අු� වැියා මධය්ථාන / 
ිිි ි්තාු ිුකරන 
මධය්ථාන

අනුු/අබැ් ූ වාැන අු�වැියා කරු ැබන ්ථාන

ුී රථ ේ්වා මධය්ථාන තමාට අය� ේැෝ බ්දට ග� වාැන ේවන� අයේ� අවශයතා ංඳැා ුී 
ාදනම මත වාැන ංායු ැබන ්ථාන

ේැා්ඩි/ඇු� ිිිු ිීේ� 
්ථාන

ය්ෛාුංාරේය් ේරි ේ්ී�, ේ�ීම ංැ ංැකු� ිීම ංඳැා වන ්ථාන

ඇඹු�ැ� / ී ේමෝ� ය්ෛාුංාරේය් ආැාර රවය ඇඹීම,ේාාු ැැීම ිු කරු ැබන ්ථාන

ියවන ා්ට�, වෑ�ි් 
වැඩේාාැව�

ය්ෛාුංාරේය් යකඩ ුවැ� ිී�,කැී� ංැ බ්ධ ිී� ංඳැා වන 
්ථාන

ඉේැා්ේ�ාික උාකරණ 
අු�වැියා මධය්ථාන

-

උා
ේය

ෝී
ත

ා 
ේ්

වා

ු�ිය ංැ බ් අංගන/ 
නැවු�ේාාළව�

-

ිේ
�ක

 ැ
ා ි

ේන
ෝද

 ක
ටු

ු

ඉතා ුඩා උදයාන 
(Pocket Park)

අි ඝන�වයි් ුුව ේ්වාික ංංව්ධනය්ද , ානාික ක්මා්ත ංැ 
වාිා ංංව්ධනය් ංිත ාේ්ශය්ි ිි ආකාර නඩ�ුවි් ේැෝ 
ාිාාැනයි් ේතාර ූ ිිි වයා්තව ාවින ඉතා ුඩා ීඩා 
ාේ්ශ,ිේ�ක ාේ්ශ ංැ උදයාන ාේ්ශ ේ� යටතට ගැේ්.

ුඩා උදයාන 
(Mini Park)

ීටර 200ක වාංියක ේ්වාික ාාාව ආවරණය වන ාිි ිි�ු 2 
1/2ක ාමණ ඇිින ුරි් ළාා ිය ැැි අවම ාැුක� ංිත ඉතා 
ුඩා ීඩා ාේ්ශ,ිේ�ක ාේ්ශ ංැ උදයාන ාේ්ශ ේ� යටතට ගැේ්.

අංැ උදයාන 
(Local Park)

ීටර 400ක වාංියක ේ්වාික ාාාව ආවරණය වන ාිි ිි�ු 5ක 
ාමණ ඇිින ුරි් ළාා ිය ැැි ුු� ාැුක� ංිත ඉතා ුඩා ීඩා 
ාේ්ශ (ේ�්ා ේැෝ කි්ා ාාා්ු තණි�ැ්,ිිම� ේනාවන ිී� 
ුුු කරන ්ථාන,ිේ�ක ාේ්ශ, ික් තණි�ැ් ැ උදයාන ාේ්ශ ේ� 
යටතට ගැේ්.
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ාාා උදයාන 
(Community Park)

ීටර 800ක වාංියක ේ්වාික ාාාව ආවරණය වන ාිි ිි�ු 10 
ක ාමණ ඇිින ුරි් ළාා ිය ැැි ුු� ාැුක� ංිත ියාකාී 
ංැ අීය (Active & Passive) ීඩා ාේ්ශ, එන�, ිිධ ීඩා ංඳැා වන 
ාැුක� ංිත තණිි ංැ තරා ිි ආිේය් ංංු්ත ූ ීඩා ාේ්ශ 
ේ� යටතට ගැේ්. 
උදාැරණ ේැං ේැ්. 2ක ාමණ ාාා්ු තණි�ැ් ංමා මැැ ීඩා 
ංැ ිී� ුුු කරන ධාවන ාථ, ේැ්. 1.0 -1.5 අතර වන ුඩා ික් 
තණි�ැ්, ේැ්. 0.25-0.5 අතර අ� ා්ු, දැ� ා්ු ේැෝ ාැි ා්ු 
ීඩා ිි, ේැ්. 0.25 ් ාමණ වන ිේ්ෂ ළමා ීඩා ාේ්ශ, ිිුු 
උදයාන, ේැ්. 0.5් ාමණ වන ිේ�ක ංැ අධයයනය් ංඳැා වන 
්වාභාික ාිංර

නගර උදයාන 
(Town Park)

ීටර 1600ක වාංියක ාාාව ආවරණය වන ාිි ේාාු ංැ ු්ගික 
රථවාැන මි් ළාා ිය ැැි ිිධ ේවන්ක� ංැ ුු� ාැුක� ංිත 
ියාකාී ංැ අීය (Active & Passive) ීඩා ාේ්ශ, එන� ිිධ ීඩා 
ංඳැා ේව් ේව් ූ ාැුක� ංිත තණිි ංැ තරා ිි ආිේය් 
ංංු්ත ූ ීඩා ාේ්ශ ේ� යටතට ගැේ්.

මධය නාගික උදයාන 
(Central Urban Park/City 
Park)

ියුම ාැුක� ංිත වන අ්ත්ාාික ම්ටේ� ීඩාංගන, තරාාවි 
ංඳැා වන ිිු� තටාක, ්වභාික උදයාන, ුඩා ං�ේවෝදයාන ආී ේාාු 
ංැ ු්ගික රථවාැන මි් ළාා ිය ැැි ආං්න ේැ්ටයාර 100ක 
ාමණ ූියක ාැිර ාවින ේාාු ිේ�ක ංැ ිේනෝද ීඩා ාේ්ශ ේ� 
යටතට ගැේ්.

ාාේ්ීය උදයාන 
(Regional Park)

ියුම ාැුක� ංිත වන ේැෝ ිේ්ෂ ියාකාරක�, ිේ්ෂ ්වභාික 
ාාිංික ත��වය් ංිත වන ේාාු ිේ�ක ංැ ිේනෝද ාේ්ශය් ේ� 
යටතට ගැේ්.

ේ්ීය උදයාන 
(Linear Park)

ාවින ගා/ඔය/ඇළ මා්ග ර්ිත අුව ේ්ීය උදයාන ීරණය ේ�. 
ාධාන වශේය් ඇිින මංීු, වයායාම ිීමට මංීු, බිික� මංීු 
ැා ංමා්තර මංීු ඇුැ� ේ�.

ේවරළ උදයාන
(Beach Park)

ේවරළාිත ිේනෝද කටුු ංඳැා වන උදයාන

ගෘැ්ථ ීඩා මධය්ථාන ය� ේගාඩනැි�ැ් ුැ ීඩා කටුු ංඳැා අවශය ාැුක� වි් 
ංම්ිත ීඩා කරු ැබන ්ථාන

ිනමා ශාැා ිේනෝදා්වාදය ේවුේව් ිෛාට නැරීම ංඳැා වන රවනාගාර ාැුක� 
ංිත ේගාඩනැිි

ංමාා ශාැා ිේනෝදා්වාදය උේදංා ේ්ීය ිේ්ීය මධයංාර අේැිංැ� ංිතව 
අේනු� ංමාා ාැුක� ංායන මධය්ථාන

කැාගාර / ේකෞුකාගාර කැා කෘි ේැෝ ඓියාික භා්ඩ වැි රංව� ැා විනා ව්ූ් ිශාැ 
ාමාණය් තබා, අධයයනය කර මැානයාට ාද්ශනය කරන 
ේගාඩනැි�ැි.
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එිමැ් රංග ශාැා ිවෘත ේ�ිකාව් ංිත ආංනවි් ංම්ිත ්ථාන

ේබෝ්ු ාැි /ාාු නවාතැ් යාෛා ාැය ුළ නවතා තබන අව්ථාේ�ී එය ේවත ේගාඩ ීම,ඉව� ීම ැා 
අිු� ේ්වා ංැාීමට ඉිකරන ැද ේගාඩිම ැා ං�බ්ධ  ්ිර ේැෝ 
තාවකාික ේැං ංකංන ැද ේ�ිකාව් බු ්ථානයි

නැංුර� ේතාුේාාළව� ේගාඩිම ආං්නේ� ේැෝ ේගාඩිම ං�බ්ිතව යාෛා ංුැය් ාැය ුළ 
්ිර ආධාරකය (නැංුරම් ) මි් නවතා තබන ්ථානය් ේම්ම මධයම 
ාමාණේ� යාෛා  නවතා  තබු ැබන ්ථානයි.

ක
ෘි

ක
ා්

ික

ඉිිී� ංිත ං��ව/ වගා 
ේගාිේාාළව�

ය� ූිය් ුළ ඉිකරන ැද ේගාඩනැිි ුැ ේැෝ ඉ් ාිබාිරව ිි් 
ාිේභෝානය ංඳැා ේභෝග වගා ිීම ේැෝ ංු් ඇි ිීම ංඳැා භාිතා 
කරු ැබන ්ථාන

මාදැ�  වරාය මාදැ�  වරාය ය්ේන් ුුු ේවරළට යාබදව මාදැ�  මි් මු්  
ඇ�ීේ� කටුු ංදැා ේයෝගයයි  ීවරය් ිි් ැු්වු ැැබ ී ැංකා 
ේ්ීය ුුද ඇුළත ියම කර ැ්දාූ  ාේ්ශය් වන අතර එවැි ියම 
කර ද්වු ැබන ාේ්ශය  ුළ  ූ මාදැ� ාාු එක් ේැෝ වැි ගණන් 
අදැ් ේ�.

ීවර ේතාුේාාළව� යාෛා ේගාඩ ඇීම ැා ාැයට ිය� ිීම ංදැා  යාෛා ේගාඩ ඇද නවතා 
තැීමට ංැකී ඇි ්ථානයි.ේමය ේබාේැෝිට ්වභාිකව ංැකුු 
්ථානය් වන අතර ාාර�ාික ැා ුඩා යාෛා නවතු ැබි.

ේැ�ැම ේැ�ැම ය්ේන් මු් ේව්ේ්ි ිීම,ිිීම ේගාඩ බෑම ැා එකු 
ිීම ංදැා ාැ ිරේයි ආං්නේ�  ිිටා ඇි  ්ිර ේගාඩනැිි 
ංිත  ූියි.
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ෝ�ෝාාගා ංංව්ධන ංැැැ්ා 2008-2020

ංැැු� �ා ෝගාඩනැිි ෝරුැාි 1986

ී ැංකා ඉඩ� ෝගාඩ ිීෝ� ංං්ථාෝ� අංක 1662/17 දරන �ා 2010.07.14 ිනැි ගැං� ිෝ�දනා 

බ්නාිර පාා් ෝත්ි� කැාිකරණ (2006)ි්ණාාක �ා ාා්ෝගෝපෝ්ශ �ා �ාිතා් 

ං�ප් පැිකඩ වා්තාව 2016

නාගික ංංව්ධන අිකාිෝ� ංැැු� ාරෝ�ඛන 

ාධයා පිංර අිකාී පනත ාටෝ් රකාිත 1533/16 �ා 2008/01/25 ිනැි අිිෝ්ෂ ගැං� පරා 

ජාික පාිංික පනෝ් 4 (ඇ) ෝකාටං ාටෝ් ංඳ�් අංක 772/22 �ා 1993/06/18 ිනැි ං� 
අංක 1104/22 �ා 1999.10.27 ිනැි ගැං� ිෝ�දනා 

දුු අිෝ�ී ාා්ගා �ා ං�බ්ධ අංක 18 ංැැු� ාරෝ�ඛා
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