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1. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය 

දැක්ම 

ජනතාවගේ ආර්ථික හා ආධාත්මික යහපැවැත්ම ගමන්ම සව්භාව ධර්මය සමග සුසංගයෝගී වූ ප්රියමනාප 

දිවිපැවැත්මක් සහතික කරන තිරසර නාගරික ජීවිතයක් 

මමමහවර 

විශිෂ්ට නගර සැලසුම් හා ඉංජිගන්රු නිපුණතා, අතිනවීන තාක්ෂණය සහ ගලෝකගේ විශිෂට් භාවිතාවන් 

ගයොදා ගනිමින්, රගේ ක්රගමෝපායික වශගයන් වැදගත් සථ්ානවල මැනවින් සැලසුම් කරන ලද හරිත, පවිත්ර 

සහ සුහුරු නාගරික ජනාවාස නිර්මාණය කිරීම තුළින් ගේශගේ ආර්ථික සමෘේධිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ 

ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම 

අරමුණු 

අමාතාංශගේ මූලික අරමුණ වන්ගන් ජන ජීවිතගේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ මේටමකින් පවත්වා ගන්නා 

අතරම නාගරික ප්රගේශවල වාසය කරන ජනතාව රගේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන ක්රියාදාමගේ 

ගකොටසක්රුවන් වන බවට සහතික කරන්නා වූ විධිමත් ගවනසක්ම් සහ සංවර්ධන ක්රියාදාමයන් නාගරික 

ප්රජාව ගවත ගගන ඒමය. ගමමගින් ශ්රී ලංකාව ආසියාගේ වාණිජ, නාවික හා ගුවන් මධසථ්ානයක් බවට 

පත් කිරීගම් මග සැලගසයි. 

ගමම අමාතාංශගේ මූලික වගකීම් අතරට සමස්ත ශ්රී ලංකාවටම අදාළ ජාතික ගභෞතික සැලසුම සකස ්

කිරීමත්, උපාය මාර්ගික හා ගපොදු නාගරික සැලසුම් සකස් කිරීම හා ක්රියාත්මක කිරීමත් ඇතුළත් ගේ. 

එගසේම මීළඟ වසර පහ තුළ සමස්ත බසන්ාහිර පළාගත් පරිපූර්ණ සංවර්ධනයක් ඇතිකරලීගම් අරමුණින් 

එය මහානගරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට අමාතාංශය අගේක්ෂා කරයි.  

බසන්ාහිර කලාප මහානගර සංවර්ධන ක්රියාවලිය ශ්රී ලංකාගේ දිගු කාලීන හා මැනවින් ප්රතිෂඨ්ාපිත, තිරසාර 

අනාගත නාගරික ක්රියාදාමයට මග ගහළිකරන සංවර්ධන අපගක්න්ද්රයක් ගසේ ක්රියාකරනු ඇත. රගේ 

ක්රගමෝපායික වශගයන් වැදගත් සථ්ානයන්හි සුහුරු නාගරික ජනාවාස සැලසුම් කිරීමට අමතරව 

නාගරීකරණය නිසා නිර්මාණය වූ කැලිකසල, මුඩුක්කු, බලශක්තිය, රථවාහන තදබදය, පරිසරය සහ 

ජීවගනෝපාය ආශ්රිතව හටගත් නිශ්චිත ගැටළු සඳහා අවශ විසඳුම් ලබාදීමටද වෑයම් කරනු ඇත. 

අමාත්ාංශය යටමේ පවතින වවස්ථාපිත් ආයත්න,මදපාර්ත්මේන්තු සහ වාපෘති  

 

 ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුව 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංසථ්ාව 

      අමාත්ාංශය යටමේ ක්රියාේමක මේශීය අරමුදල් වාපෘති 

 බසන්ාහිර කලාපීය මහානගර සැලසුම් වාපෘතිය 

 ගකොළඹ අගනගර ආශ්රිත ඝන අපද්රව කළමනාකරණ වාපෘතිය 

 ගකොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

අමාත්ාංශය යටමේ ක්රියාේමක විමේශීය අරමුදල් වාපෘති 

 උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වාපෘතිය (මහනුවර, ගාල්ල, යාපනය, අනුරාධපුරය) 

 ගකොළඹ නගරය ආශ්රිත නාගරික සංවර්ධන වාපෘතිය 

 මහ ගකොළඹ නාගරික ප්රවාහන ජාල වැඩි දියුණු කිරීගම් වාපෘතිගේ නගර සංවර්ධන උපාංගය (3K) 

 ගකොළඹ අගනගරය ආශ්රිත ගංවතුර බලපෑම් අවම කිරීගම් හා නාගරික පරිසර භාර අරමුදල 
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2. අමාත්ාංශමේ සංවිධාන වුහය 

කරුණාකර ඇමුණුම අංක 01 බලන්න (පිටු අංක - 19) 
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3.  ආංශික කාර්යසාධනය 

3.1 පාලන අංශය 

3.1.1 වගකීම  

අදාල කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව, කඩිනම්ව, ගුණාත්මකව හා අඛණ්ඩව ගපොදුගේ සැමට පිළිගත හැකි තත්ත්වයන්ට හා 

ප්ර මිතීන්ට අනුව ඉටු කිරීම 
 

3.1.2   අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන ප්ර ධාන කාර්යයන් 

අමාත ාංශ නිලධාරීන්ගේ, අමාත සහ නිගයෝජ අමාත කාර්යමණ්ඩල නිලධාරීන්ගේ සියලුම ආයතන කටයුතු 

සහ අමාතාංශය යටගත් ඇති ආයතනවල නිලධාරීන්ගේ සහ වාපෘතිවල ගසේවගේ නියුතු නිලධාරින් ගවනුගවන් 

අමාතාංශය මගින් ඉටු කළ යුතු සියලුම ආයතන කටයුතු 

 

3.1.3  අමාත්ාංශ කාර්යමණ්ඩලය පිළිබඳ මත්ොරතුරු 

කාණ්ඩය අනුමත් ත්නතුරු සංඛ්ාව 
2016. 12.31 දිනට සිටි 

සංඛ්ාව 
පුරප්පාඩු/ අතිරික්ත් 

(ඇේනේ) 
ගජෂ්ඨ 34 27 07 (පුරේපාඩු) 

තෘතීයික 06 03 03 (පුරේපාඩු) 

ේවිතීයික 93 59 34 (පුරේපාඩු) 

ප්රාථමික 46 33 13 (පුරේපාඩු) 

එකතුව 179 122 57 (පුරප්පාඩු) 
 

 අමාත්ාංශ කාර්ය මණ්ඩලමේ මවනස්වීේ 

කාණ්ඩය 
2016. 12.31 දිනට 

ස්ථාන මාරුවී ගිය 
ස්ථාන මාරුවී 

පැමිණි 
විශ්රාම ගැනීේ ඉල්ලා අසව්ීේ 

ගජෂ්ඨ - - - - 

තෘතීයික - - - - 
ේවිතීයික 01 - 01 - 
ප්රාථමික 01 - - - 

එකතුව 02 - 01 - 
 

 පුහුණුවීේ 

 මේශීය පුහුණුවීේ : පුහුණු, වැඩමුළු හා සේමන්ත්ර ණ 

වැඩසටහන් ප්ර මාණය සහභාගීවූවන් ගණන අමාත්ාංශය දරා ඇති මුළු වියදම (රු.) 

10 112 121,000/- 

 

2016 මේශීය පුහුණු 
 

# නම සහ ත්නතුර 
සහභාගිවූ වැඩ 

සටහන/පාඨමාලාව 
කාලසීමාව 

01 
අමාතාංශය, අනුබේධ ආයතන හා වාපෘතිවල සියලු 
මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ එක් අංශයක් නිගයෝජනය 
වන නිලධාරීන් ගදගදගනකු බැගින් 

කාර්යසාධන දර්ශක සකස් 
කිරීම 

2016.06.10 

02 එස්.ඒ.එස.්ඩී. සමරසිංහ මයා (ගණකාධිකාරී) තමා සහ තම කණ්ඩායම 
අභිගප්රේරණය කිරීගම් වැඩ 
සටහන 

2016.06.16 

03 
ඩබ්.එම්.සී.එස්.ගක්. විගේසුන්දර මිය (සහකාර අධක්ෂ 
ඉඩම්) 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
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4 

 

# නම සහ ත්නතුර 
සහභාගී වූ වැඩ 

සටහන/පාඨමාලාව 
කාලසීමාව 

04 අමාතාංශ කාර්ය මණ්ඩලය - නිලධාරීන් 40 පමණ ගදම ළ භාෂාව 2016.06.16 සිට 

05 
ඩී.එස්. රණතුංග මිය 
(සංවර්ධන නිලධාරී)  

රාජ ප්ර සම්පාදන ක්රියාවලිය 
පිළිබඳ ඩිේගලෝමාව 

2016.07.02 සිට 
වසරක කාලයක් 

06 
ඊ.ඒ.එන්.ගක්. එදිරිසිංහ මිය 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාර II) 

ගබඩාකරණය පිළිබඳ  උසස් 
සහතිකපත්ර  පාඨමාලාව 

2016.07.28 
-08.25 දක්වා 
දින 05ක් 

07 
ඩී.ඩී. මංචනායක ගමය 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාර III) 

ආයතන සංග්රහගේ විධි විධාන 
පිළිබඳ පුහුණු කිරීගම් වැඩ 
සටහන 

2016.08.11-12 
08 

එච්.ගක්.ඒ. උදාංගී ගමය 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාර III) 

09 අමාතාංශ කාර්ය මණ්ඩලය - නිලධාරීන් 40 ක් පමණ  
කාර්යාල ක්ර ම පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩ සටහන 

2016.11.01 
එක් දින 

10 
යූ.අයි. රත්නසිංහ ගමය 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාර III)  

ආයතන සංග්රහගේ විධි විධාන 

පිළිබඳ පුහුණු කිරීගම් වැඩ 

සටහන 

2016.11.24-25 

11 
පී.වී.එස්.පී. පාදුක්ක මිය 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාරIII) 

12 
එච්.ගක්.ඒ. උදාංගී ගමය 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාර III) 

ගසේවාරම්භක පුහුණු 
පාඨමාලාව 

2016.11.28 
2016.12.09 

13 
ජී.ගක්.පී. මල්කාන්ති මිය 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාරIII) 

14 
එච්.ඒ.එම්.එම්. හතුරුසිංහ මයා 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාර III) 

15 
යූ.අයි. රත්නසිංහ ගමය 
(රාජ කළමනාකරණ සහකාර III) 

16 
ඩී.ඩී. මංචනායක ගමය  
(රාජ කළමනාකරණ සහකාර III) 

 

 විමේශ පුහුණුවීේ 
 

වැඩසටහන් ප්ර මාණය 
සහභාගී වූ නිලධාරීන් සංඛ්ාව අමාත්ාංශය දරා ඇති මුළු වියදම 

(රු.) මාණ්ඩලික මාණ්ඩලික මනොවන 

23 16 01 18,999,016.04 

 

 2016 විමේශ පුහුණු වැඩසටහන්, සේමන්ත්රණ හා දූත් මණ්ඩල 

     # නම හා ත්නතුර පාඨමාලාව /වැඩසටහන රට කාලසීමාව 

1 
ගක්.ඩබ්. පී. දයාරත්න මිය, 
අතිගර්ක ගල්කම් (පාලන) 

ප්රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ ඇගයීම පිළිබඳ ජාතන්තර 
වැඩසටහන පිළිබඳ වාර්තාව 

මැගල්සියාව 2016.05.03 -10 

2 
ඉංජි පී. සුගර්ෂ් මහතා 
අතිගර්ක ගල්කම් (නාගරික 
සංවර්ධන) 

ශ්රී  ලංකාගේ නාගරික අංශගේ නිලධාරින් 
සඳහා වූ විගශේෂිත ධාරිතා සංවර්ධන 
වැඩසටහන  

සිංගේපූරුව 2016.08.09 -12 

සිංගේපූරු ගකෝපගර්ෂන් එන්ටර්ප්රයිසස් , 
ගටමාගසක් පදනම සහ ජීවත් විය හැකි  
නගර සඳහා මධසථ්ානය විසින් 
පවත්වනු ලබන ශ්රී ලංකාගේ නාගරික 
අංශගේ නිලධාරින් සඳහා වූ විගශේෂිත 
ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන   

සිංගේපූරුව 2016.09.05 -09 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන  අමාතාංශය 

 

5 

 

# නම හා ත්නතුර පාඨමාලාව /වැඩසටහන රට කාලසීමාව 

 

ඉංජි පී. සුගර්ෂ් මහතා 

අතිගර්ක ගල්කම් (නාගරික 

සංවර්ධන) 

ගඩන්මාර්ක් සහ ජර්මනිගේ ඝන අපද්රව  
කළමණාකරන පහසුකම් අධයනය 
සඳහා ගයෝජිත චාරිකාව 

ගඩන්මාර්ය 
සහ ජර්මනිය 

2016.09.18 -23 

නාගරික ඝන අපද්රව  ආශ්රිත 
යන්ගත්රෝපකරණ හා තාක්ෂණය පිළිබඳ 
පරීක්ෂා කිරීම  

ගකොරියාව 2016.11.14 -19  

3 
මාධව වවදරත්න මහතා, 
අතිගර්ක ගල්කම් 
(මහානගර) 

අමාත නිගයෝජිත පිරිස  
ගකොරියාව 2016.03.10 -17  

2016.05.22 -25  
තුර්කිය සමග ආර්ථික සහ කාර්මික  
සහගයෝගීතාව පිළිබඳ පළමු වන   
ඒකාබේධ කමිටු රැස්වීම  

තුර්කිය 2016.03.11 -12           

4 
එච්.පී. ලලිත් කුමාර මහතා, 
ප්රධාන ගණකාධිකාරි 

ගගෝලීය ප්රසම්පාදන සමුළුව - 2016  ඉන්දියාව 2016.04.21 -23  

5 
පී. එදිරිසිංහ මිය, ගජෂ්ඨ 
සහකාර ගල්කම්  
(පාලන) 

2016 වර්ෂගේදී  ආසියානු රටවල් සඳහා 
ඒකාබේධ ග්රාමීය  හා නාගරික 
සංවර්ධනය සහ ද්රරිද්රතාවය  අවම කිරීම 
පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය 

චීනය 2016.07.08 -28 

6 
එස්.ඩී. ශ්රියාලතා මිය, 
අභන්තර විගණක 

7 
ඒ.ඩබ්.එම්. සරත්චන්ද්ර 
මහතා , අධක්ෂ 
(තාක්ෂණ) 

සුහුරු හවුල්කාරිත්ව (Smart 
Partnership) ඒකකය හරහා ජාතික 
අභිලාෂයන් ඉටු කිරීම (UKAS) 

මැගල්සියාව 2016.08.21 -26  

8 
බී.එම්.යූ.එස්. බන්නැහැක 
මහතා, අධක්ෂ 
(මහානගර) 

පුළුල් නගර ප්රවාහන සැලසුම්කරණය  ජපානය 
2016.10.10 -
2016.12.11  

9 
එස්.ආර්.බී.ආර්.ජී.සී. 
ගන්ගනෝරුව මිය, අධක්ෂ  
(මහානගර සැලසුම්) 

තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ ඒකාබේධ 
ප්රගේශය  

ඉන්දියාව 
2016.03.28-
2016.04.15 

සංවර්ධන පරිපාලනය: නවීකරණ හා 
පරිවර්තන වැඩසටහන 

මැගල්සියාව 
2016.09.23-
2016.10.02 

10 
එස්.ඒ.එස.්ඩී. සමරසිංහ 
මයා, ගණකාධිකාරි 

2016 ශ්රී ලංකාගේ ආර්ථික සංවර්ධනය 
හා මූල කළමනාකරණය පිළිබඳ  
සම්මන්ත්රණය  

චීනය 
2016.08.19-
2016.09.19 

11 
ගේ.එම්. දිසානායක මිය, 
සහකාර ගල්කම් (පාලන) 

රාජ  අංශගේ නායකත්ව වැඩ සටහන - 
සිවිල් ගසේවා විදාලය  

සිංගේපූරුව 2016.09.10 -14 

12 
එම්.ගේ.එස්.එන්. ප්රනාන්දු 
මහතා, සහකාර අධක්ෂ 
(මහානගර) 

සංවර්ධනය වන රටවල් සඳහා  
මිත්රත්ව නගර පිහිටුවීම හා සංවර්ධනය 
පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය  

චීනය 2016.08.04 -24 

13 
ඩී.එන්. අතුගකෝරල මිය, 
සහකාර අධක්ෂ (ඉඩම් සහ 
සැලසුම්) 

ප්රතිසංසක්රණ වාපෘතිගේ  ඉංජිගන්රු 

හා පාරිසරික අංශ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා 

නිල ගමගහවර  

චීනය 2016.12.24 -30 

14 
එල්.පී.පී. ගකොස්තා මිය, 
සහකාර අධක්ෂ  (නාගරික 
ඉඩම් කළමනාකරණ) 

15 
ප්රියංගා ගසේනාරත්න ගමය, 
සහකාර අධක්ෂ 
(මහානගර සැලසුම්) 

සංවර්ධනය ගවමින් රටවල් සඳහා 
නාගරිකරණය ආශ්රිත කලාපීය ආර්ථික 
සංවර්ධනය පිළිබඳ සම්මන්ත්රණය - 
2016  

චීනය 2016.09.10 -27 

16 
එස්.ගක්. මගනෝජා ගමය 
සහකාර අධක්ෂ 
(මහානගර සැලසුම්) 

ප්රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ ඇගයීම පිළිබඳ ජාතන්තර 
වැඩසටහන පිළිබඳ වාර්තාව 

චීනය 2016.08.04 -24 

17 
කුමුදු ආරිය ජයසිංහ මහතා,  
(සංවර්ධන නිලධාරි III) 

ශ්රී  ලංකාගේ නාගරික අංශගේ නිලධාරින් 
සඳහා වූ විගශේෂිත ධාරිතා සංවර්ධන 
වැඩසටහන  

චීනය 2016.03.08 -29 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන  අමාතාංශය 
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3.2  ගිණුේ අංශය 

3.2.1 වගකීම 

අමාතාංශගේ අයවැය ඇස්තගම්න්තුව අනුව මූල කාර්යයන් ඉටුකිරීම 

3.2.2 අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන ප්රධාන කාර්යයන් 

1. අමාතාංශගේ හා අමාතාංශය යටගත් ඇති ආයතනවල හා විගේශ වාපෘති සම්බන්ධව වාර්ෂික ඇස්තගම්න්තු 

පිළිගයල කර ජාතික අයවැය ගදපාර්තගම්න්තුව ගවත ඉදිරිපත් කිරීම හා වාර්ෂික අයවැය මගින් ගවන් වන 

ප්රතිපාදන සීමාවන් තුළ වියදම් කළමනාකරණය කර ගනිමින් අමාතාංශගේ කාර්යභාරය කර ගගන යාමට සහය 

ලබා දීම. 
 

2. මහා භාණ්ඩාගාරය ගවත ඉදිරිපත් කළ යුතු පහත සඳහන් කාලීන වාර්තා නියමිත කාල සීමාවලදී ඉදිරිපත් කිරීම. 

වාර්ත්ාව    කාල රාමුව 

වාර්ෂික අක් මුදල් පත්රය  - වර්ෂගේ වැඩ කරන පළමු දිනගේ දී 

වාර්ෂික අක් මුදල් සැලැස්ම - වර්ෂය ආරම්භගේ දී 

වාර්ෂික අක් මුදල් ඉල්ලුම් පත්රය - සෑම මසකම වැඩ කරන පළමු දින 

වාර්ෂික ප්රසම්පාදන සැලසුම - අදාල වර්ෂය ආරම්භගේ දී 
 

3. භාණ්ඩාගාරය සමග සම්බන්ධීකරණය කරමින් විගේශ වාපෘති හා අනිකුත් සංවර්ධන වාපෘති සඳහා අක් මුදල් 

ලබා ගැනීම හා එම මුදල් වාපෘති අතර ගබදා හැරීම. 

4. විගේශ වාපෘතිවල මුදල් ගගවීම්වලට අදාල ඉල්ලුම් පත්ර (withdrawal application) භාණ්ඩාගාරය මගින් ශ්රී 

ලංකා මහ බැංකුව ගවත ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ කටයුතු කිරීම. 
 

5. මූල කටයුතු විධිමත්ව පවත්වාගගන යාම, මුදල් ගරගුලාසි, භාණ්ඩාගාර චක්රගල්ඛ හා නිගයෝගවලට අනුකූලව 

අදාල ගගවීම් හා ලැබීම් ගිණුම්ගත කිරීම හා භාණ්ඩාගාරයට වාර්තා කිරීම. 
 

6. අමාතාංශය, වවසථ්ාපිත ආයතන හා විගේශ වාපෘතිවල භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

හා අදාල වාර්තා විගණකාධිපති හා අනිකුත් ආයතන ගවත ලබාදීම. 
 

7. චක්රගල්ඛ පරිදි අදාල ගිණුම් වාර්තා පිළිගයල කිරීම හා අදාල ආයතන ගවත නියමිත දිනට ලබාදීම. 
 

8. ගකොන්ගරෝලර් ජනරාල් ගවත අදාල වාර්තා සැපයීම, අමාතාංශය යටගත් ඇති ආයතනවලින් යැවිය යුතු 

වාර්තාවල ප්රගතිය තහවුරු කර ගැනීම. 
 

9. අමාතාංශ ප්රසම්පාදන කටයුතු 
 

3.2.3 2017.12.31 දිනට ප්රගතිය 
 

2016 වියදේ වාර්ත්ාව 
 
ශීර්ෂ අංකය - 162 
අමාත්ාංශමේ පුනරාවර්ත්න වියදම 
කාණ්ඩය - පුේගල පඩිනඩි හා ගවනත් පුනරාවර්තන වියදම් 
                       (රු.මිලියන) 

විස්ත්රය ප්ර තිපාදන මුළු වියදම ප්ර තිශත්ය % 

අමාත් කාර්යාලය 

පුේගල පඩිනඩි 24.35 24.19 99% 

අනිකුත් පුනරාවර්තන වියදම් 26.93 21.69 81% 

එකතුව (1) 51.28 45.88 89% 

ආයත්න හා පරිපාලන මසේවා 

පුේගල පඩිනඩි 77.50 60.70 78% 

අනිකුත් පුනරාවර්තන වියදම් 937.29 644.01 69% 

එකතුව (2) 1,014.79 704.71 69% 

මුළු එකතුව (1+2) 1,066.07 750.59 70% 
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ප්රාග්ධන වියදේ                                           (රු.මිලියන) 

                                                                                                 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාගරික යටිත්ල පහසුකේ සංවර්ධනය සඳහා ප්රාග්ධන වියදම 

                                                                                                              

(රු.මිලියන) 

විස්ත්රය ප්ර තිපාදන වියදම අත්ැති බිල්පේ මුළු වියදම ප්ර තිශත්ය % 

මුළු එකතුව 12,273.54 8,551.63 1,967. 2 10,519.83 85.7% 

නගර උපාංග සංවර්ධන හා 

නාගරික ඝන අපද්ර ව 

කළමනාකරණය 

4,350.20 3,330.83 1,620.9 4,951.73 113 % 

පෑලියගගොඩ මැනිං ගවගළඳ ගපොල 

ප්ර තිස්ථාපනය සඳහා භූමි 

සංවර්ධනය 

303.01 302.91 3.6 306.51 101 % 

වරාය නගර වාපෘතිය 657.32 656.92 - 656.92 100 % 

ගබ්ගර් වැව පුනරුත්ථාපනය හා 

ප්ර තිසංවර්ධනය කිරීගම් වාපෘතිය 
1,350.00 1,200.00 150.0 1,350.00 100 % 

බසන්ාහිර කලාපීය මහානගර 

මූලික සැලැසම්  
87.54 87.40 - 87.40 100 % 

ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් හා 

සංවර්ධනය කිරීගම් සංසථ්ාව 
1,500.00 1,366.08 - 1,366.08 91 % 

ගයෝජිත ගමගාගපොලිස ්අධිකාරිගේ 

වාපෘති කාර්යාල ස්ථාපනය කිරීම 
78.70 66.28 - 66.28 84 % 

ගකොළඹ නාගරික ප්ර වාහන 

සංවර්ධන වාපෘතිය (3K) 
714.10 525.00 - 525.00 74 % 

හතරලියේද නාගරික සංවර්ධන 

වාපෘතිය 
75.00 51.71 - 51.71 69 % 

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන 

වාපෘතිය (යාපනය) - GOSL 
60.00 35.55 - 35.55 59 % 

මහ ගකොළඹ ගංවතුර වැළැක්වීගම් 

හා පරිසර සංවර්ධන වාපෘතිය 
1,000.00 218.37 192.7 411.07 41.1% 

විස්ත්රය ප්ර තිපාදන මුළු වියදම ප්ර තිශත්ය % 

අමාත් කාර්යාලය 

පුනරුත්ථාපනය 4.53 3.80 84 % 

අත්පත් කර ගැනීම් 93.30 46.66 50 % 

එකතුව (1) 97.83 50.46 52 % 

 

පුනරුත්ථාපනය 3.30 2.74 83 % 

අත්පත් කර ගැනීම් 15.61 13.69 88 % 

හැකියා වර්ධනය 0.50 0.47 94 % 

එකතුව (2) 19.41 16.90 87 % 

මුළු එකතුව (1+2) 117.24 67.36 57 % 
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විස්ත්රය ප්ර තිපාදන වියදම අත්ැති බිල්පේ මුළු වියදම ප්ර තිශත්ය % 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 1,500.00 607.85 - 607.85 41% 

මහ ගකොළඹ ගංවතුර පාලනය 

සඳහා වු නාගරික පරිසර භාර 

අරමුදල 

80.00 23.00 - 23.00 29% 

උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන 

වාපෘතිය (අනුරාධපුර) - GOSL 
70.00 17.97 - 17.97 26% 

කිත්තම්පහුව ඇළ මාර්ගය පිරිසිදු 

කිරීම 
141.55 25.73 - 25.73 18% 

ත්රිකුණාමල දිසත්්රික් ප්රධාන 

සැලැසම් පිළිගයල කිරීම 
188.00 29.73 - 29.73 16% 

ජාතික ගභෞතික සැලසුම් 
ගදපාර්තගම්න්තුව 

107.00 6.6 - 6.6 6% 

ගඩංගු වළක්වා ගැනීමට ඇළ මාර්ග 
හා ජලාශ පිරිසිදු කිරීම 

11.12 - 

2016 ගනොවැම්බර් 23දින ප්ර තිපාදන ගවන් කර 

ඇති නමුත් සැලසුම් කළ වාපෘතිය අවසන් 

කර බිල්පත් නිදහස් කිරීමට ගනොහැකිවීම. 

 

ත්ාක්ෂණික ගැටළු මහේතුමවන් 2016 වර්ෂමේදී විමේශ අරමුදල් යටමේ  ක්රියාේමක විශාල වාපෘති සිය 

වාර්ෂික ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමේදී දුෂ්කරත්ාවන්ට පේ වී ඇත්.   

(රු.මිලියන) 

විස්ත්රය ප්ර තිපාදන මුළු වියදම ත්ාක්ෂණික ගැටළු 

මහ ගකොළඹ නගර 

සංවර්ධන වාපෘතිය - 

ගලෝක බැංකුව 

 

9,000.00 2243.24 

ගලෝක බැංකුව සමග ඇති කරගත් ගිවිසුම් ප්රකාරව ගමම 

වාපෘතිය 2017.12.31 දිනට නිම කළයුතුව තිබුණි.  

2016 වර්ෂය ගවනුගවන් ඇසත්ගම්න්තු සකස් කරන 

ලේගේ 2015 වර්ෂගේදීය. 2015 වර්ෂගේදී  ගමම 

වාපෘතිය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 

අමාතාංශය, නාගරික සංවර්ධන හා ජල සම්පාදන හා 

ජලාපවහන අමාතාශය සහ මහානගර හා බසන්ාහිර 

සංවර්ධන අමාතාංශය යන අමාතාංශ තුන අතර 

වරින්වර ගවනස ්  වූ අතර ඇස්තගම්න්තු සකස ් කිරීම 

කරන ලේගේ නාගරික සංවර්ධන හා  ජල සම්පාදන හා 

ජලාපවහන අමාතාශය යටගත්ය. ඒ අනුව ප්රසම්පාදන 

කටයුතු සැලසුම් කිරීගම්දී අදාළ අමාතාංශ යටගත් 

තිබූ  ස්ථාවර ප්රසම්පාදන කමිටු හා තාක්ෂණික ඇගයීම් 

කමිටු නැවත නැවතත් ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට සිදුවිය . 

ගකගසේ වුවද එම අමාතංශගේ විෂය පථය පසුව 

ගවනත්  අමාතාංශ අතර ගබදී ගිය අතර තාක්ෂණික 

ඇගයීම් හා ප්රසම්පාදන කමිටුවලද වගකීම් එමඟින් 

ගවනස්වීම්වලට ලක්විය. 2015 වර්ෂගේ  සකස ්කරන 

ලද  ප්රසම්පාදන සැලැසම්ක් 2016 දී ක්රියාත්මක කිරීමට 

යාගම්දී ඉහත සඳහන් ගහේතු සාධක ඍජුවම ගහෝ වක්රව 

බලපා ඇත.  ඒ ගහේතුගවන් සැලසුම් කළ පරිදි වාපෘති 

ක්රියාත්මක කිරීමට අගපොගහොසත් වීම නිසා ගමම 

වර්ෂය තුළ මූල ප්රගතිය  අඩුවී ඇත. 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන  අමාතාංශය 

 

9 

 

විස්ත්රය ප්ර තිපාදන මුළු වියදම ත්ාක්ෂණික ගැටළු 

 
උපාය මාර්ගික නගර 
සංවර්ධන වාපෘතිය 
(ගාල්ල හා මහනුවර) - 
ගලෝක බැංකුව  
 
 

5,810.00 1,544.53 

 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා අමතර කාලයක් 

ගතවීමත්, සැලසුම් කිරීගම් සහ නිර්මාණය කිරීගම් 

ක්රියාවලිගේ දී පුරාවිදා ගදපාර්තගම්න්තුගේ අනුමැතිය 

ලැබීම ප්රමාදවීමත්, වාරිමාර්ග ගදපාර්තගම්න්තුව, 

ගාල්ල මහනගර සභාව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

යන පාර්ශවකාර ආයතනයන්ගේ සහභාගීත්වගේ 

ගැටලු පැවතීමත් යන  ගහේතූන්මත ගතෝරාගත් වාපෘති 

නියමිත කාල සීමාවට  ප්රදානය කිරීමට ගනොහැකි වීම. 

 

මහ ගකොළඹ ඝන 
අපද්ර ව කළමනාකරණ 
වාපෘතිය 

2,000.00 0.25 

 

සනීපාරක්ෂිත කසල රඳවනය ඉදි කිරීම සඳහා 

ගතෝරාගගන තිබූ ගගේවාඩිය භූමිය විල්පත්තු ජාතික 

වගනෝදානගේ ආරක්ෂක කලාපය තුළ පිහිටා තිබීම 

ගහේතුගවන් වනසංරක්ෂණ ගදපාර්තගම්න්තුව ගමම 

ඉදිකිරීම සම්බන්ධගයන් සිය විරුේධත්වය පළ කර 

ඇත. එබැවින් වාපෘතියට මධම පරිසර අධිකාරිගේ 

අනුමැතිය ලබා දී නැත. ඒ අනුව විකල්ප ඉඩමක් 

ගතෝරා ගගන එහි මිනුම් කටයුතු ආරම්භ කළ අතර 

විශාල ගගවීම් කිසිවක් සිදුවී නැත. 

 

 

 

                                                                                                 

 

3.3   නාගරික සංවර්ධන අංශය 
 

නාගරික සංවර්ධන, සැලසුම් හා ගමගහයුම්, ඉඩම් යන අංශ ගමම අංශය යටගත් පවතී.  
 

3.3.1 නාගරික සංවර්ධන අංශය 
 

i. අංශමේ වගකීම 
 

මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය යටගත් ඇති නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා අගනකුත් වාපෘති 

මගින් සිදුකරනු ලබන සියලුම ගපොදු සංවර්ධන කටයුතු සඳහා අවශ නීතානුකූල අනුමැතිය ලබාදීම හා 

සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

ii.    නාගරික සංවර්ධන අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන ප්රධාන කාර්යයන් 

මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය යටගත් ඇති නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය හා අගනකුත් 

වාපෘතිවල සම්බන්ධීකරණ හා අධීක්ෂණ කටයුතු, අමාත මණ්ඩල සංගේශ අධීක්ෂණය හා අදාල අනුමැතිය 

ලබාදීම, නාගරික සංවර්ධන බල ප්රගේශ ප්රකාශයට පත් කිරීම, නාගරික සංවර්ධන සැලසුම් ප්රකාශයට පත් කිරීම හා 

සම්බන්ධ කාර්යයන් අධීක්ෂණය හා අනුමැතිය ලබාදීම, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අදාලව මහජන 

පැමිණිලි, අනවසර ඉදිකිරීම් හා රාජ ආයතන මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි සම්බන්ධගයන් අදාල කටයුතු කිරීම. 
 

එගසේම, අමාතාංශය ගවත ලැගබන භාණ්ඩාගාර ප්රතිපාදන හරහා සුඛිත පුරවර වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම, 

ගමගහයවීම හා ඇගයීම සිදු කිරීම. 
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iii. 2016.12.31 දිනට ප්රගතිය    

ඉහත ii හි සඳහන් ප්රධාන කාර්යයන් පහත සඳහන් විෂයයන් යටගත් සිදු කර ඇත. 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ඉඩම් බැහැර කිරීම සම්බන්ධගයන් වන අදාළ පනත්, නීති රීති, 

ගරගුලාසිවලට අදාළව කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩම් බැහැර කිරීමට අදාළව අධිකාරිය මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාත 

මණ්ඩල ගයෝජනා ගකටුම්පත් පරීක්ෂා කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම 

 ඉඩම් බැහැර කිරීමට අදාළ අමාත මණ්ඩල සංගේශ ගරු අමාතතුමාගේ අනුමැතිය සඳහා ගයොමු කිරීම හා 

අමාත මණ්ඩල තීරණ සම්බන්ධගයන් අදාළ කටයුතු ඉටු කිරීම 

 වාණිජමය වාපෘති,  කර්මාන්ත වාපෘති, ආගයෝජන මණ්ඩල වාපෘති, නගර සංවර්ධන සැලසුම් වාපෘති 

රාජ ආයතන, වවසථ්ාපිත මණ්ඩල හා ආගමික, පුනායතන හා සමාජ ගසේවා ආයතන සඳහා ඉඩම් බදුදීම් 

අදාළ ලිපිගල්ඛන පරීක්ෂා කිරීම හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු නිවාස ගයෝජනාක්රම හා ගවළඳ 

සංකීර්ණ ඒකක බැහැර කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම 

 ඉහත ඉඩම් බැහැර කිරීම්වලට අදාළව 1978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනගත් 18.1 වගන්තිය 

යටගත් විෂයභාර අමාතතුමාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ කටයුතු කිරීම. 

 සුඛිත පුරවර වාපෘතිය යටගත් ලංසු කැඳවීගම් ගල්ඛන පරීක්ෂා කර ලංසු කැඳවීම, ලංසු විවෘත කිරීම, ඇගයීම 

හා ප්රදානය කිරීම, ප්රගති සමාගලෝචනය සිදු කරනු ලබන අතර, උපගේශක ආයතන මඟින් ලබාගදන බිල්පත් 

පරීක්ෂා කර මුදල් ගගවීගම් සහතික සකස් කර ගගවීම සඳහා ගිණුම් අංශය ගවත ගයොමු කිරීම  

 මහමඟ මිතුගරෝ වාපෘතියට අදාල රාජකාරි කටයුතු කිරීම 

 ඉඩම් බැහැර කිරීම්වලට අදාලව ජනාධිපති කාර්යාලය, අමාතාංශ හා ගවනත් ආයතන මඟින් ගයොමු කරන 

ලද ලිපි සම්බන්ධව අධීක්ෂණය කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

 ඉඩම් ආඥා පනත (නැවත පවරා ගැනීම) යටගත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ගේපලවල අනවසර 

පදිංචිකරුවන් ඉවත් කිරීම හා අදාල ගේපල නැවත පවරා ගැනීමට අදාලව 1979 අංක 7 දරණ රජගේ ඉඩම් 

සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීගම් පනත යටගත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලබන 14(2) බී වගන්තිය යටගත් වන 

සහතිකය පරීක්ෂා කිරීම, සකස ්කිරීම හා රජගේ ඉඩම් සන්තකය ආපසු ලබා ගැනීගම් පනත යටගත් ඉදිරිපත් 

කරනු ලබන 14 (2) බී වගන්තිය යටගත් වන සහතිකය ගරු අමාතතුමාගේ අනුමැතිය සඳහා ගයොමු කිරීම හා 

එම තීරණ වලට අදාළ කටයුතු කිරීම 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ නගර සංවර්ධන වාපෘති වලට අදාල අමාත මණ්ඩල සංගේශ අධීක්ෂණය හා 

අනුමැතිය සඳහා ගයොමු කිරීම හා අමාත මණ්ඩල තීරණ සම්බන්ධගයන් අදාල පසුවිපරම් කිරීම 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නාගරික ප්රගේශ ගලස ප්රකාශයට පත්කිරීම සම්බන්ධව සම්බන්ධීකරණ 
කටයුතු කිරීම 

 පහත සඳහන් වාපෘතින්හී අමාත මණ්ඩල පත්රිකා හා අගනකුත් අනුමැතීන් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලිපි 
අධීක්ෂණය කිරීම හා අදාල සංගශෝධන සිදු කිරීගමන් අනතුරුව ගරු අමාතතුමාගේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 
කිරීම  

o වරාය නගර වාපෘතිය  
o උපාය මාර්ගික නාගරික සංවර්ධන වාපෘතිය 
o මහ ගකොළඹ අගනගර ආශ්රීත නාගරික සංවර්ධන වාපෘතිය 
o ත්රිකුණාමල දිසත්්රික්කය සඳහා ප්රධාන සැලැස්ම සකස් කිරීම 

 මැනිං ගවළඳගපොල පුනස්ථාපන කිරීගම් වාපෘතිගේ ලංසු කැඳවීම, ලංසු විවෘත කිරීම, ඇගයීම හා ප්රදානය 

කිරීම, ප්රගති සමාගලෝචනය සිදු කිරීම  

 ගංවතුර පාලන හා ජල කළමනාකරණ මධසථ්ානය පිහිටුවීගම් වාපෘතිගේ ලංසු කැඳවීම, ලංසු විවෘත කිරීම, 

ඇගයීම හා ප්රදානය කිරීම, ප්රගති සමාගලෝචනය සිදු කිරීම 

3.3.2 සැලසුේ සහ මමමහයුේ අංශය 

i. වගකීම 

වාර්ෂික ප්ර තිපාදන අනුව අමාතාංශය හා අනුබේධ ආයතන, ගදපාර්තගම්න්තු හා වාපෘති මගින් සිදුකිරීමට නියමිත 
සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබඳ ගතොරතුරු ඇතුළත් අමාතාංශගේ වාර්ෂික ක්රියාත්මක සැලසුම සකස් කිරීම, අදාල 
ගමගහයුම් ආයතන ගවත එය ඉදිරිපත් කිරීම, එකී වාර්ෂික සැලැස්ම ක්රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳව අධීක්ෂණය 
කරමින් අවශ මග ගපන්වීම් සිදුකිරීම හා එහි ප්ර ගතිය අදාළ පාර්ශව ගවත වාර්තා කිරීම ගමම අංශගේ වගකීම ගේ. 

 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන  අමාතාංශය 
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ii. අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන ප්ර ධාන කාර්යයන්  
අමාතාංශය ගවනුගවන්  වාර්ෂික ක්රියාත්මක සැලසුම සකස ්කිරීම හා අදාල අධීක්ෂණ ආයතන ගවත එය ඉදිරිපත් 
කිරීම, වාර්ෂික සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීගම් ප්ර ගතිය අධීක්ෂණය කිරීම හා අදාල ආයතන ගවත ඒ පිළිබඳව වාර්තා 
කිරීම, අමාතාංශයට අනුබේධ ආයතනවල සැලසුම්, ගමගහයුම් හා ප්ර ගති සමාගලෝචන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය 
කිරීම, අමාතාංශය හා අනුබේධ ආයතන විසින් ජාතික ක්ර මසම්පාදන ගදපාර්තගම්න්තුව ගවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන 
වාපෘති ගයෝජනා පිළිබඳ අවශ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම හා අයවැය විවාදය ගවනුගවන් පාර්ලිගම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අමාතාංශගේ ප්ර ගති වාර්තාව සකස් කිරීම. 
 

iii. 2016.12.31 දිනට ප්ර ගතිය  

 2016 වර්ෂගේ අමාතාංශගේ ක්රියාකාරී සැලසුම සකස් කිරීම හා අදාළ ආයතන ගවත නියමිත 
කාලවකවානු තුළ  ඉදිරිපත් කිරීම 

 අයවැය විවාදය  - 2017 ගවනුගවන් පාර්ලිගම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා “ප්ර ගති වාර්තාව - 2016” 
සකස් කිරීම 

 2016 වර්ෂගේ දී දිවයින පුරා ක්රියාත්මක කිරීමට අගේක්ෂිත විවිධ සංවර්ධන වැඩසටහන් ගවනුගවන් 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ඉදිරිපත් කළ වාපෘති ගයෝජනා 11ක් ජාතික ක්ර මසම්පාදන 
ගදපාර්තගම්න්තුව ගවත ඉදිරිපත් කිරීම 

 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුගේ වාර්ෂික වාර්තාව - 2016 සකස් කිරීම සඳහා ගමම අමාතාංශයට අදාළ 
ගතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම 

 අමාතාංශගේ වාර්ෂික සැලසුම ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ ප්ර ගති වාර්තා සකස් කර ජනාධිපති 
ගල්කම් කාර්යාලය, ජාතික අයවැය ගදපාර්තගම්න්තුව, වාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 
ගදපාර්තගම්න්තුව හා අදාළ අගනකුත් ආයතන ගවත ඉදිරිපත් කිරීම 
 

3.3.3 ඉඩේ අංශය  

i. වගකීම 
අමාතාංශය යටගත් ඇති ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුව, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්රී 
ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාව සහ අමාතාංශය යටගත් ක්රියාත්මක සංවර්ධන 
වාපෘති මගින් සිදුකරනු ලබන සියලුම ගපොදු සංවර්ධන කටයුතු සඳහා එම ආයතනවල අවශතාවය අනුව 
ඉඩම් අත්කර ගැනීම හා රජගේ ඉඩම් පවරා ගැනීම සම්බන්ධගයන් සහාය වීම හා අමාතාංශය ගවනුගවන් 
ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණ කාර්යය සිදු කිරීම. 

ii. ඉඩේ අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන ප්රධාන කාර්යයන් 
 

මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය යටගත් ඇති ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුව, 
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංසථ්ාව සහ 
අමාතාංශය යටගත් ක්රියාත්මක සංවර්ධන වාපෘති මඟින් ඉටුකරනු ලබන සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා 
ඉඩම් අත්කර ගැනීම, පවරා ගැනීම, ඉඩම් අවසතු කිරීම හා ප්රතාදිෂඨ් කිරීම සම්බන්ධ අමාතාංශය 
ගවනුගවන් සම්බන්ධීකරණ කාර්යය හා එයට අදාළ අගනකුත් කාර්යයන් සිදු කිරීම. 

iii. 2016.12.31 දිනට ප්රගතිය   
 

අමාතාංශය යටගත් ඇති ඉහත ආයතන සහ වාපෘතිවලින් ලැගබන ඉල්ලීම පරිදි පහත දැක්ගවන 
වාපෘතිවලට අදාළව  ඉඩම් අත්කර ගැනීම, පවරා ගැනීම, ඉඩම් අවසතු කිරීම හා ප්රතාදිෂඨ් කිරීම 
සම්බන්ධව අමාතාංශය ගවනුගවන් සම්බන්ධීකරණ කාර්යය හා එයට අදාළ අගනකුත් කාර්යයන් ඉටු කර 
ඇත. 

 නාගරික පුනර්ජීවන වාපෘතිය              

 ගකොළඹ අගනගර ආශ්රිත නාගරික සංවර්ධන වාපෘතිය 

 උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

 විදා හා තාක්ෂණික නගර වාපෘතිය 

 සුඛිත පුර වාපෘතිය  

 පිබිගදමු ගපොගළොන්නරුව 

 ගම්පහ නගර සංවර්ධන වාපෘතිය  

 විසල් හම්බන්ගතොට වාපෘතිය 

 විසල් මහනුවර වාපෘතිය 

 ගේරාගදණිය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

 අනුරාධපුර පූජානගර සංවර්ධන වාපෘතිය 

 රත්නපුර නව නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන  අමාතාංශය 

 

12 

 

3.4 මහානගර අංශය 

3.4.1 වගකීම 
 

ප්රතිපත්ති සැකසීම, උපායමාර්ග හඳුනාගැනීම සහ මහානගර මූලාරම්භය හා සම්බන්ධ වාපෘති අනුමත කිරීම, 

ක්රියාත්මක කිරීම සහ ප්රගති සමාගලෝචනය 
  
3.4.2 අංශය මගින් ඉටු කරනු ලබන ප්රධාන කාර්යයන් 

 

 බසන්ාහිර කලාපීය ගුවන් නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, බසන්ාහිර කලාපීය පරිපාලන නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, 
බසන්ාහිර කලාපීය තාක්ෂණික නගර සංවර්ධන වාපෘතිය, බසන්ාහිර කලාපීය සමුද්රීය නගර සංවර්ධන 
වාපෘතිය, බස්නාහිර කලාපීය ප්රවාහන සංවර්ධන වාපෘතිය, බසන්ාහිර කලාපීය සැලසුම් වාපෘතිය සහ 
වාපෘති සම්බන්ධීකරණ ඒකකය මගින් ක්රියාත්මක වන වාපෘති හා සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය, 
අධීක්ෂණය හා ඇගයීම    

 

 මහානගර මුලාරම්භයන් හා සැලසුම් සම්බන්ධව වෘත්තීයගේදීන් ඇතුළු විවිධ ආයතන හා සමාජ කණ්ඩායම් 
දැනුවත් කිරීම තුළින් ඔවුන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීම හා එම අදහස් ප්රතිපත්ති සැකසීම හා වාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීම සඳහා ගයොදා ගැනීම 

 

 මහානගර සංවර්ධනයට අදාළ වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ ආගයෝජන සපයා ගැනීම අරමුණු කර 
ගනිමින් විවිධ ජාතන්තර ආයතන හා තානාපති කාර්යාල සමග සම්බන්ධීකරණය. 

 

 මහානගර වාපෘති ක්රියාත්මක කිරීම අරමුණු කරගත් අවගබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සම්බන්ධගයන් වූ 
කාර්යයන් සම්බන්ධීකරණය 

 අමාතාංශගේ විෂයපථයට අයත් විවිධ ජාතන්තර දින සැමරීම අරමුණු කරගත් උත්සව (උදා: ගලෝක නගර 
දිනය) හා අමාතාංශය යටගත් වූ ගවනත් ගේශීය උත්සව අමාතාංශගේ අගනකුත්  අංශ හා අමාතාංශය 
යටගත් වූ ආයතන සමග සම්බන්ධ වී සංවිධානය කිරීම 

 

 ගරු අමාතතුමාගේ ප්රධානත්වගයන් යුතුව අමාතාංශගේ සතිපතා පවත්වන ප්රගති සමාගලෝචන රැස්වීම 
සම්බන්ධීකරණය 

 ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංසථ්ාව හා ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුවට 
අදාළ සංවර්ධන කටයුතු වාපෘති හා ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු අධීක්ෂණය හා සම්බන්ධීකරණය  

 

 මහානගර වාපෘති හා ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාවට අදාළ මහජන පැමිණිලි 
සම්බන්ධගයන් ක්රියා කිරීම 

 මහානගර වාපෘතිවලට, ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාව හා ජාතික  ගභෞතික 
සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුවට අදාළ කැබිනේ පත්රිකා සැකසීම හා අවශ අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

 මහානගර වාපෘතීන්ට අදාළව පාර්ලිගම්න්තු ප්රශන් සඳහා පිළිතුරු සැකසීම සම්බන්ධීකරණය 

 මහානගර වාපෘතීන්ට අදාල ගමගහයුම් කමිටු සංවිධානය හා  සම්බන්ධීකරණය. 

 වාපෘති ඇගයීම් කමිටුව සම්බන්ධීකරණය  

 කුඩා නගරවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම පිණිස සුඛිත පුරවර හා සිහිලැල් දැහැන වැඩසටහන්  
ක්රියාත්මක කිරීම 

 ගකොළඹ, කළුතර හා ගම්පහ යන දිස්ත්රික්කවලට අදාල විමධගත අයවැය වැඩසටහන ජාතික ප්රතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාතාංශය හා අදාල දිස්ත්රික් ගල්කම් කාර්යාල සමග සම්බන්ධීකරණය හා වාපෘති අනුමත 
කිරීම 

 මහානගර වාපෘතිවලට අදාල ක්රියාකාරී සැලසුම් සැකසීම හා එහි ප්රගති සමාගලෝචනය 
 
 

3.4.3  2016.12.31 දිනට ප්රගතිය 

      බසන්ාහිර කලාපීය මහානගර මූලික සැලසුම එළි දැක්වීම 

මහානගර මූලික සැලසුම එළි දැක්වීගම් උත්සවය  2016.01.29 දින, ගකොළඹ 07, නිදහස් චතුරශ්රගේ දී 

පැවැත්විණ. මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශගේ ගරු අමාතවරයාගේ ගමන්ම නිගයෝජ 

අමාතවරයාගේ ආරාධනගයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්රධානත්වගයන් හා ගරු අගමැතිතුමාගේ 

ගගෞරවනීය සහභාගීත්වගයන් පැවති ගමම උත්සවයට විවිධ ආගමික නායකයන්, කැබිනේ අමාතවරුන් හා 

පළාත් සභා අමාතවරුන් ඇතුළු ප්රධාන ගේශපාලඥයන් ද, රාජතාන්ත්රික නිලධාරින්, ජාතන්තර සංවිධානවල 

නිගයෝජිතයන්, ගජෂ්ඨ රාජ නිලධාරීන්, ආයතනික ප්රධානීන් ගමන්ම විවිධ වෘත්තිකයන් ද සහභාගී විය.  
  



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන  අමාතාංශය 

 

13 

 

       බස්නාහිර කලාපීය මහානගර මුලාරේභයන් සඳහා ජාත්න්ත්ර සහමයෝගීත්ාවය, මවළඳපල ස්ථානගත් කිරීම හා 

ප්රවර්ධනය සහ ආමයෝජන අවස්ථා ලබා ගැනීම 
 

මහාානගර ප්රධාන සැලසුම යටගත් හඳුනා ගගන ඇති වාපෘතීන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ ආගයෝජන 

ලබා ගැනීමට විගේශීය නිගයෝජිත කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡා සහ රැසව්ීම් පැවැත්වීම, විගේශීය සෘජු ආගයෝජන 

ප්රවර්ධනය උගදසා සහය ලබාගත හැකි හවුල්කාර රටවල් කිහිපයක් සමග ශක්තිමත් රාජතාන්ත්රික සබඳතා (G 

to G) ඇතිකර ගැනීමට අවශ මූලික කටයුතු සිදුකිරීම, ේවීපාර්ශවීය හා බහුපාර්ශවීය සාකච්ඡා, අවගබෝධතා 

ගිවිසුම් හා අගනකුත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම, වාපාරික සමුළු සඳහා සහභාගිවීම ගමන්ම මහානගර ක්රියාකාරකම් 

ජාතන්තර ගලස ප්රවර්ධනය කිරීම යනාදී කටයුතු ගම් යටගත් ඉටුකරන ලදී. 

 

      අවමබෝධත්ා ගිවිසුේ (MoUs) අේසන් කිරීම 

 

 මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය හා “සීමන්ස”් ආයතනය අතර අවගබෝධතා ගිවිසුමකට  

2016 මැයි මස 16 වන දින අත්සන් කිරීම 

 මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය හා ගකොරියානු ජනරජගේ ඉඩම්, යටිතල පහසුකම් හා 

ප්රවාහන අමාතාංශය අතර  අවගබෝධතා ගිවිසුමකට 2016 මැයි මස 24 දින අත්සන් කිරීම  

 මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය හා සිංගේපූරු ජාතන්තර වාණිජ මණ්ඩලය සමග 

අවගබෝධතා ගිවිසුමකට 2016.07.18 දින අත්සන් කිරීම  

 

      ේවී පාර්ශවීය සාකච්ඡා, වැඩමුළු හා දූත් මමමහවර 

 2016 අගප්රේල්  මස 25 වන දින ලන්ඩනගේ සිදුකළ සංචාරය අතරතුර ගලොව ප්රධාන ගපගල් සුහුරු 

ගගොඩනැගිල්ලක් වන ක්රිස්ටල් ගගොඩනැගිල්ල පිළිබඳ අධයන චාරිකාවකට සහභාගි වීමට ගරු 

අමාතතුමාට හැකිවූ අතර ගමම ගගොඩනැගිලි සංකල්පය බසන්ාහිර කලාප මහානගර සංවර්ධනය 

සඳහා  ගයොදා ගැනීමට ඇති හැකියාව ගසොයා බැලීම ගමම චාරිකාගේ අරමුණ විය. 

 “බසන්ාහිර කලාපීය මහානගර වාපෘතිය තුළ ඉහල ප්රමුඛතාවයකින් යුත් ආගයෝජන” යන ගත්මාව 

යටගත් ශ්රී ලංකා-ජපන් සහගයෝගීතා වටගම්ස සාකච්ඡාවක් 2016.06.03 දින පවත්වන ලදී.  

 විදා හා තාක්ෂණික නගර සහ ගුවන් නගර ඉදිකිරීගම් කටයුතු සඳහා සැලැසම්ක් සකස් කිරීම පිණිස 

සහය ලබා ගැනීගම් අරමුණින් ගකොරියාගේ ඉඩම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන උප අමාත ආචාර්ය 
Kyung Hwan Kim සමග ේවිපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවක් 2016.06.20 දින පවත්වන ලදී. 

 වාපාරික හා ආගයෝජන අවසථ්ා ගමන්ම නව සංවර්ධන වාපෘති පිළිබඳව, සව්ීඩන්-ශ්රී ලංකා වාණිජ 

මණ්ඩලගේ ගල්කම් ජනරාල්වරයා වන Lei fohlson මහතා සමග ේවිපාර්ශව්ික සාකච්ඡාවක් 

2016.06.27 දින පවත්වන ලදී.  

 ශ්රී ලංකාව තුල ආසියානු සංවර්ධන බැංකුගේ (ADB) කර්යභාරය පිළිබඳ 2016.07.07 දින සිදුකරන ලද 

ආර්ථික මංගපත් අධයනගේ දී රාජ නිලධාරීන් ඇතුළු විවිධ පාර්ශවකරුවන් සමග ගයෝජිත ගකොළඹ 

- ත්රිකුණාමල ආර්ථික මංගපත්  පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ලදී. 

 අමාතාංශගේ ගජෂඨ් නිලධාරීන්, අනුබේධ ආයතන හා මහානගර සැලසුම් වාපෘතිගේ 

විගශේෂඥයන්ගගන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් විසින් ජර්මනිගේ සීමන්ස් ආයතනය සමග එක්ව මහානගර 

සැලැසුම් කිරීගම් ක්රියාදාමයට අදාල නවකරණ පිළිබඳ 2016.07.14 දින වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. 

 ගරු අමාතතුමා විසින් ජර්මනිගේ ප්රධාන නගර නිර්මාණ ආයතනයක සිදුකළ සංචාරය අතරතුර  

පරිසර හිතකාමී නගර නිර්මාණ තාක්ෂණය හා ජර්මනිගේ ගපොදු  ප්ර වාහන ගසේවාව දියුණු කිරීමට අදාල 

සමාජ හා තාක්ෂණික අංශ පිළිබඳ සාකච්ඡා සිදු කරන ලදී. 

 

බසන්ාහිර කලාපීය මහානගර මූලික සැලසුම පිළිබඳ දැනුවේ කිරීම 

 
මහානගර ප්රධාන සැලැසම් පිළිබඳව ගේශපාලනඥයින් (පාර්ලිගම්න්තු, පළාත් සභා හා ප්රාගේශීය සභා) ඇතුළු 

අගනකුත් රාජ නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් කිහිපයක්, ගකොළඹ, කළුතර, ගම්පහ යන දිස්ත්රික්කවල 

ප්රාගේශීය ගල්කම් ගකොේඨාස ආවරණය වන පරිදි පවත්වා ඇත.  
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බස්නාහිර කලාපීය මහානගර මූලික සැලසුම පිළිබඳ දැනුවේ කිරීමේ වැඩසටහන් පිළිබඳ විස්ත්ර– 2016 

 

 

 

 

 

 

 
බසන්ාහිර පළාේ විමධගත් අයවැය වැඩසටහන (DCB) 

ගමම වැඩසටහන යටගත් බසන්ාහිර පළාත තුළ රු.මි. 658.98 වටිනාකමකින් යුත් වාපෘති 3,197ක් ක්රියාත්මක කර 
ඇත. 
 
විමධගත් අයවැය වැඩසටහන යටමේ ක්රියාේමක කරන වාපෘතීන් පිළිබඳ විස්ත්ර– 2016 

 

 

 

 
 

 

කුඩා නගරවල මපොදු උපමයෝගිත්ා පහසුකේ සංවර්ධනය කිරීම 

බසන්ාහිර පළාත තුල ඇති කුඩා නාගරික ප්රගේශවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා, 2016 වසර තුළ වාපෘති 

91ක් ක්රියාත්මක කිරීම ගවනුගවන් රු.මි.52.35ක් වැය කර ඇත.  

 

කුඩා නගරවල මපොදු උපමයෝගිත්ා පහසුකේ නංවන වාපෘති පිළිබඳ විස්ත්ර 

 

 

 

 

 

3.5 ත්ාක්ෂණ අංශය 

3.5.1 අංශමේ වගකීම 

 

අමාත මණ්ඩල ප්රසම්පාදන කමිටු සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා එහි ගන්නා තීන්දු තීරණ අමාතංශය යටගත් ඇති 

ආයතන හා වාපෘති හරහා ක්රියාගේ ගයදවීමට කටයුතු කිරිම. 
 

අමාතාංශගේ නිල ගවබ් අඩවිය වත්රභාෂිකව නිසි කලට යාවත්කාලීන කිරීමත්, රාජකාරී කටයුතු සඳහා සියලුම 

අමාතාංශ නිලධාරීන්ට ගැටළු වලින් ගතොර පරිගණක ගසේවාවක් සැපයීමත්, සියලුම අමාතාංශ  මාණ්ඩලික 

නිලධාරින්ට නිල විදුත් තැපෑල් ලිපිනයක් ලබා දීමත් අඛණ්ඩව  අන්තර්ජාල පහසුකම් සැපයීමත්, තත්වගයන් උසස ්

පරිගණක සහ අගනකුත් ගතොරතුරු තාක්ෂණ  උපාංග ලබා ගැනීමට අවශ තාක්ෂණික උපගදස් සැපයීමත් සිදු 

කරමින්, ගතොරතුරු තාක්ෂණ නිගයෝජිත ආයතනය හා අගනකුත් රාජ ආයතන හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කරමින් 

“ඉ රාජ සංකල්පය” ගපරදැරි කර ගත් රාජ ගසේවාවක් සඳහා මග ගපන්වීම. 
 

3.5.2 අංශය මගින් ඉටු කරනු ලබන ප්රධාන කාර්යයන් 
 

 ප්ර සම්පාදනයට අදාළ කමිටු පත් කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම 

 ප්රසම්පාදන රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම 

 ප්රසම්පාදන තීරණ පිළිගයල කිරීම හා ඒවා අදාල ආයතන ගවත ගයොමු කිරිම 

 ලංසු විවෘත කිරීම් සඳහා අවශ කටයුතු කිරීම 

දිස්ත්රික්කය වැඩසටහන් සංඛ්ාව 

ගකොළඹ 13 

කළුතර 2 

ගම්පහ 10 

එකතුව 25 

දිස්ත්රික්කය වාපෘති ගණන  වාපෘති වටිනාකම (රු. මි.) මවනේ කරුණු 

ගකොළඹ 1,505 260.80 
අදාල ප්රා.ගල්.කා. 

මගින්  වාපෘති 

ක්රියාත්මක ගකගර් 

ගම්පහ 969 249.54 

කළුතර 723 148.64 

එකතුව 3,197 658.98 

දිස්ත්රික්කය වාපෘති ගණන වාපෘති වටිනාකම (රු. මි.) මවනේ කරුණු 

ගකොළඹ 39 26.15 
අදාල ප්රා.ගල්.කා. මගින්  

වාපෘති ක්රියාත්මක 
ගකගර් 

ගම්පහ 5 7.21 

කළුතර 47 18.99 

එකතුව 91 52.35 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
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 යාවත්කාලීන කරනලද ප්ර සම්පාදන වාර්තා මාසිකව භාණ්ඩාගාරය ගවත ගයොමු කිරීම 

 අමාතාංශගේ  නිල ගවබ් අඩවිය නිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කිරීම 

 සියළුම මාණ්ඩලික නිලධාරින්ට නිල විදුත් තැපෑල් ලිපිනයක් ලබා දීම  සම්බන්ධගයන් කටයුතු කිරීම 

 අන්තර්ජාල පහසුකම් අඛණ්ඩව පවත්වාගගන යාම සහ අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කිරීම  

 අමාතාංශගේ  ගතොරතුරු තාක්ෂණයට අදාළ දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග ගැටළු නිරාකරණය කිරීම, සථ්ාපිත 

කිරීම සහ පරිශීලකයන් දැනුවත් කිරීම 

 පරිගණක පේධති සඳහා ආරක්ෂිත මුරපද ලබා දීම සහ පරිගණක පරිශීලක ගිණුම් පාලනය කිරීම  

 අමාතාංශගේ  ගතොරතුරු තාක්ෂණ  ගමවලම් සම්බන්ධ ප්රසම්පාදන කටයුතුවලදී පිරිවිතර සැකසීම සහ 

තාක්ෂණ ඇගයුම් කමිටු වල කටයුතු කිරීම 

 ගතොරතුරු තාක්ෂණ විෂයට  අදාළව ගතොරතුරු තාක්ෂණ නිගයෝජිත ආයතනය හා අගනකුත් ආයතන සමග 

සම්බන්ධීකරණය කිරීම 

 

3.5.3  2016.12.31 දිනට ප්රගතිය 

 

 වාපෘති ප්රසම්පාදන කාර්යයන් සාර්ථකව සම්පුර්ණ කර ගටන්ඩර් ප්ර දානය කිරීම 

 අමාතාංශ ගවබ් අඩවිය www.megapolismin.gov.lk නමින් ප්රසිේධ කිරීම 

 

3.6 අභන්ත්ර විගණන අංශය 

3.6.1 වගකීම  
 

ආයතනගේ අරමුණුවලට ලඟාවීම සඳහා මුදල් ගරගුලාසි, ආයතන සංග්රහය සහ විටින් විට  නිකුත් කරනු ලබන විවිධ 

චක්රගල්ඛවලට අනුකූලව ආයතනය ගමගහයවනු ලබන්ගන්ද යන්න විගණනය කිරිම. 

3.6.2  අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන ප්රධාන කාර්යයන් 
 

 වාර්ෂික විගණන සැලසුම පිළිගයල කිරීම 

 කළමනාකරණ හා විගණන කමිටු කැඳවීම 

 අමාතාංශගේ වාර්ෂික අභන්තර විගණනය සිදුකිරීම 

 විගේශ ආධාර පාදක වාපෘති විගණනය 

 මහානගර හා බසන්ාහිර සැලසුම විගණනය 

 මහානගර හා බසන්ාහිර සැලසුම යටගත් වන  වාපෘති විගණනය 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිගේ කටයුතු අධීක්ෂණය 

 ඉඩම් ගගොඩකිරිගම් හා සංවර්ධනය කිරීගම් සංස්ථාගවහි කටයුතු අධීක්ෂණය 

 ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුගවහි කටයුතු අධීක්ෂණය  

 විගශේෂ විමර්ෂණ පැවැත්වීම 

 
3.6.3 2016.12.31 දිනට ප්රගතිය 

  

 3.6.2 හි සඳහන් පරිදි අංශය මගින් ඉටුකරනු ලබන ප්රධාන කාර්යයන් ඉටු කිරීම සම්බන්ධගයන් අදාළ  වර්ෂගේ 

විගණන සැලැස්මට අනුව විගණන කටයුතු සිදු කර ඇත. 
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4. අමාත්ාංශය යටමේ පවතින වවස්ථාපිත් ආයත්න සහ මදපාර්ත්මේන්තු 

 ජාතික මභෞතික සැලසුේ මදපාර්ත්මේන්තුව 

1946 අංක 13 දරණ නගර හා ග්රාම නිර්මාණ ආඥා පනත මගින් පිහිට වන ලද නගර හා ග්රාම නිර්මාණ 

ගදපාර්තගම්න්තුව ගවනුවට 2000 අංක 49 දරන නගර හා ග්රාම නිර්මාණ (සංගශෝධිත) පනත 2000 අගගෝස්තු 9 වන 

දින ශ්රී ලංකා පාර්ලිගම්න්තුව මගින් ඒකමතිකව අනුමත කළ අතර එමගින් ජාතික ගභෞතික සැලසුම් 

ගදපාර්තගම්න්තුව (NPPD) සථ්ාපිත කිරීමට නිල අවසරය ලැබුණි. ගමම සංගශෝධන යටගත් අවශ වූ පරිපාලනමය 

පියවර ගනිමින්, නාගරික සංවර්ධන, ඉදිකිරීම් සහ මහජන උපගයෝගිතා අමාතාංශය විසින් 2001 මැයි මස 21 වන 

දින ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුව ( NPPD)  විධිමත් ගලස ස්ථාපිත කර ආරම්භ කරන ලදී.  

පනතින් ලද බලතල අනුව ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුව මගින් ශ්රී ලංකාගේ පළමු ජාතික ගභෞතික 

සැලසුම් ප්රතිපත්තිය හා සැලසුම 2007 වර්ෂගේදී  සකස ්කර අවසන් කළ අතර 2011 වර්ෂගේ දී එය නීතිගත කරන 

ලදී. විවිධ ගහේතු සලකා බැලීගමන් අනතුරුව 2017 වර්ෂගේ දී එය යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ මූලික කාර්යයන් ඉටු 

කරන ලදී. එගමන්ම ගලෝලුගස්වැව - අනුරාධපුර නව නගර වාපෘතිය, අධාත්මික නගර නිර්මාණය, අධාත්මික 

මධස්ථාන නිර්මාණය කිරීම, කතරගම පූජා භූමි සංවර්ධනය, පිබිගදමු ගපොගළොන්නරුව දිස්ත්රික් සංවර්ධන 

වාපෘතිය යනාදිය ජාතික ගභෞතික සැලසුම් ගදපාර්තගම්න්තුව මගින් සිදුකරනු  ලබන ප්රධාන සංවර්ධන වාපෘති 

ගේ. 

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

ඒකාබේධ සැලසුම්කරණය හා නාගරික සංවර්ධන විෂයභාර අමාතවරයා විසින් ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන 

ප්රගේශවල ආර්ථික, සාමාජීය හා ගභෞතික සංවර්ධනය ක්රියාවට නැංවීම සඳහා 1978 අංක 41 දරණ පාර්ලිගම්න්තු 

පනත මගින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවා ඇත. 

2016 වසර තුළදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් විවිධ ප්රතිපාදන ප්රභවයන් යටගත් වාපෘති 176ක් ක්රියාත්මක 

කරනු ලැබ ඇත. එකාබේධ සංවර්ධන සැලසුම් අවසන් අදියර දක්වා ක්රියාත්මක කිරීම, මහජන උපගේශන 

වැඩසටහන් සිදු කිරීම, නාගරික සංවර්ධන වාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, ඉඩම් සංවර්ධනයට අවශ 

යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, වැඩිදියුණු කරන ලද නාගරික ගසේවාවන් සහතික කිරීම පිණිස අවශ 

ගගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, භූමි අලංකරණය සහ ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම මගින් වැඩිදියුණු කළ ගපොදු නාගරික අවකාශ 

ඇති කිරීම යනාදිය ඉටුකරනු ලැබ ඇත. 

 ශ්රී ලංකා ඉඩේ මගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව 

ශ්රී ලංකා ඉඩම් ගගොඩකිරීගම් සහ සංවර්ධනය කිරීගම්  සංස්ථාව  යනු  1976 අංක 27 දරණ පනතින් ද 1982 අංක 52 

දරණ පනතින් ද 2006 අංක 35 දරණ පනතින් ද සංගශෝධිත, 1968 අංක 15 දරණ ගකොළඹ දිස්ත්රික් (පහත් බිම් 

ප්රගේශ) ගගොඩකිරීගම් සහ සංවර්ධනය කිරීගම් මණ්ඩල පනත යටගත් මූලික වශගයන් පිහිටුවන ලද සංසථ්ාපිත 

මණ්ඩලයකි.  

              2016 වසගර් සංස්ථාව විසින් ඇළ මාර්ග නඩත්තු කිරීම, නාගරික ප්රවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම, ගතත් බිම් 

කළමනාකරණය, ඉංජිගන්රුමය උපගේශන ගසේවා සැපයීම, ගවරළබඩ වැලි අගලවිය සිදු කිරීම, ගේශීය 

ගකොම්ගපෝස්ේ භාවිතා කරමින් ගදමුහුන් ගපොගහොර නිෂ්පාදනය කිරීගම් ශකතා අධයනය ආදිය සිදු කරන ලදී. 

 

5. අමාත්ාංශය විසින් ක්රියාේමක කරනු ලබන සංවර්ධන වාපෘති 

5.1  විමේශීය අරමුදල් යටමේ ක්රියාේමක වන වාපෘති 

 මකොළඹ අගනගරය ආශ්රිත් නාගරික සංවර්ධන වාපෘතිය 

ගමම වාපෘතිය යටගත් ගකොළඹ හා ඒ ආශ්රිත ප්රගේශගේ නාගරික සංවර්ධනය ඉහල නැංවීම සඳහා ශ්රී ලංකා රජය 

විසින් ප්රතිසංසක්රණය හා සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාතන්තර බැංකුව මගින් සහනදායී ක්රමයට මූල පහසුකම් ලබා 

ගගන ඇත.  
 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන  අමාතාංශය 
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ගකොළඹ ජල ගද්රෝණිය ආශ්රිත ගපෝෂක ප්රගේශගේ ගංවතුර බලපෑම් අවම කිරීම හා ගතෝරා ගත් ආදර්ශන ආගයෝජන 

තුළින් ප්රාගේශීය මේටගම් යටිතල පහසුකම් හා ගසේවා පුනරුත්ථාපනය, වැඩිදියුණු කිරීම හා පවත්වාගගන යාම සඳහා 

ගකොළඹ නගරය ආශ්රිතව පිහිටි පළාත් පාලන ආයතනවල හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම යනාදී අරමුණු ගපරදැරිව 

ක්රියාත්මක ගකගරන ගමම වාපෘතිය සඳහා ගලෝක බැංකුව මගින් ණය පහසුකම් ලබා ගේ. වාපෘතිගේ මුළු පිරිවැය 

ඇ.ගඩො.මිලි. 223 (නැවත පදිංචි කිරීම, තීරු බදු හා බදු රහිතව) වන අතර වාපෘති කාල සීමාව 2012 ජූලි මස 10 දින 

සිට ඉදිරියට වසර පහකි. 

ගමම වාපෘතිය යටගත් අගනුවර ආශ්රිත ප්රගේශවල ගංවතුර ඇතිවීම සඳහා ගහේතුවන ගභෞතික හා සමාජ ආර්ථික 

බලපෑම් අඩු කිරීම, වසර 5ක කාල සීමාවක් තුළ දී නගරාශ්රිත හා පළාත් මේටගම් යටිතල පහසුකම් ක්රියාත්මක කිරීම 

හා නඩත්තු කිරීම සඳහා අවශ මුලු ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම යන ප්රධාන අරමුණුවලින් යුතුව ගංවතුර පාලනය, 

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, ආයතනික ධාරිතාව ඉහල නැංවීම ආදිය සඳහා අවශ කටයුතු සිදු කර ඇත. 

 මකොළඹ අගනගරය ආශ්රිත් ගංවතුර බලපෑේ අවම කිරීමේ හා නාගරික පරිසර භාර අරමුදල 
 

ශ්රී ලංකා රජගේ ඉල්ලීමට ප්රතිචාර වශගයන් ජාතන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් ගකොළඹ අගනගරය ආශ්රිත 

ප්රගේශය ගංවතුර බලපෑම්වලින් ගතොර පරිසරයක් වශගයන් සහතික කිරීම සඳහා ගමම අරමුදල දීර්ඝ කිරීමට කටයුතු 

කර ඇත. ගමහි ප්රධාන සංරචක තුන නම් ගකොළඹ අගනගරගේ ඒකාබේධ ගංවතුර අවදානම් ඇගයීම  ගකොළඹ 

අගනගරගේ ගංවතුර අවදානම අවම කිරීගම් උපාය මාර්ග හා ක්රියාකාරී සැලසුම් එක්කිරීම සහ අධීක්ෂණය හා 

ඇගයුම සිදු කිරීම ගේ. ගම් යටගත් 2016 වසර තුළ ගකොළඹ අගනගරය ආශ්රිත කලාපය තුළ පිහිටි ගතත් බිම් සඳහා 

කළමණාකරණ උපාය මාර්ග සකස් කිරීම, අභන්තර ජල මාර්ග හා ජලාශවල ජලගේ ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධ 

ඇගයුගමහි සහ ගකොළඹ අගනගරය ආශ්රිත කලාපය සඳහා වන සවිස්තරාත්මක ගංවතුර අවදානම් ඇගයුමට අදාල 

කාර්යයන් සිදු කරන ලදී. 
 

 උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන වාපෘතිය (මහනුවර, ගාල්ල, යාපනය, අනුරාධපුරය)   
 

ශ්රී ලංකා රජය විසින්, ගලෝක බැංකුව (WB), ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB)  සහ ප්රංශ සංවර්ධන ආයතනය 

(AFD) වැනි ආයතනවල මූල හා තාක්ෂණික සහය ඇතිව, මහනුවර, ගාල්ල, යාපනය, අනුරාධපුරය හා 

ත්රිකුණාමලය වැනි හඳුනා ගත් උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධනය කිරීම පිණිස,  “උපාය මාර්ගික  නගර වාපෘතිය 

(SCDP)”  ආරම්භ කර ඇත. ගමම වාපෘතිගේ සංවර්ධන අරමුණ වනුගේ ශ්රී ලංකාගේ ගතෝරාගත් නගර කලාප තුළ 

නාගරික පහසුකම් හා ගපොදු නාගරික පරිශ්ර වැඩිදියුණු කිරීමයි. 

 

මහනුවර උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධනය යටගත් මහනුවර නගරගේ ප්රවාහන පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම හා 

රථවාහන කළමනාකරණය, ජල පහසුකම් පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීම, අපවහන පේධතිය පුනරුත්තාපනය හා 

නාගරික නවීකරණය සිදු කර ඇත. ගාල්ල උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධනය යටගත් ගංවතුර අවම කිරීම, ජල 

අපවහනය දියුණු කිරීම සහ නාගරික ප්රවර්ධන කටයුතු සිදු කර ඇත. යාපනය උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධනය 

යටගත් මාර්ග හා මාර්ගසථ් රථවාහන ගමනාගමනය වැඩිදියුණු කිරීම, ජල අපවහන පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීම, 

සංසක්ෘතික උරුමය හා නාගරික ප්රවර්ධනය, ධාරිතා වර්ධනය සහ ආයතනික කළමනාකරණය යන අංශ 

හඳුනාගගන ඇත. 
 

 මහ මකොළඹ නාගරික ප්රවාහන ජාල වැඩිදියුණු කිරීමේ වාපෘතිමේ නගර සංවර්ධන උපාංගය 

මහ ගකොළඹ නාගරික ප්රවාහන ජාල වැඩිදියුණු කිරීගම් වාපෘතිගේ නගර සංවර්ධන උපාංගය ගහවත් පිටත වටරවුම් 

අධිගේගී මාර්ග වාපෘතිය (OCH) ජපන් ජාතන්තර සහගයෝගීතා ආයතනගේ (JICA) මූල අනුග්රහගයන් 

ක්රියාත්මක ගේ. 2007 මාර්තු මස 28 වැනි දින වරාය හා මහාමාර්ග අමාතංශය හා ජාතන්තර සහගයෝගීතාව 

පිළිබඳ ජපන් බැංකුව (JBIC) අතර ඇති කරගත් ණය ගිවිසුම මගින් ගමම වාපෘතිය සඳහා මූලාධාර සැපගේ.  

පිටත වටරවුම් අධිගේගී මාර්ග වාපෘතිය ගකොළඹ නගරය තුළ හා ඉන් පිටත ඉතා ජනාකීර්ණ හා තදාසන්න නගර 

සීමාවලින් පිටතට සංවර්ධනය පැතිරවීම හා එහි මාර්ග තදබදය අවම කිරීගම් අරමුණින් ක්රියාත්මක වන ප්ර මුඛතම 

මාර්ග වාපෘතියකි. ගම් යටගත් ප්ර ධාන වශගයන් ගකොේටාව, කඩුගවල සහ කඩවත (3K) යන නගරවල යටිතල 

පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු සිදු ගකගරමින් පවතී. 

ගම් යටගත් කඩුගවල ප්රගේශගේ පිහිටි වැලිවිට මාර්ගය හ සුහද මාවත සංවර්ධනය කර අවසන් කර ඇති අතර 

ගකොේටාව - පන්නිපිටිය මාර්ගය ප්රතිසංසක්රණය කිරීම නිම කර ඇත. එගමන්ම පිටත වටරවුම් අධිගේගී මාර්ග ජාලා 

පේධතියට පහසුකම් සැපයීම පිණිස මාකුඹුර බහුවිධ ප්රවාහන මධසථ්ානය ඉදි කිරීම හා ගකොේටාව - මාලගේ 

මාර්ගය අතුරුගිරිය දක්වා නවීකරණය කිරීම සිදු කරමින් පවතියි. 



 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව – 2016        
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5.2 මේශීය අරමුදල් යටමේ ක්රියාේමකවන වාපෘති 

 මකොළඹ අගනගරය ආශ්රිත් ඝණ අපද්රව  කළමනාකරණය කිරීමේ වාපෘතිය 

මූලික වශගයන් හඳුනා ගන්නා ලද අක්කර 200ක වපසරියකින් යුත් භූමිය වනජීවි ගදපාර්තගම්න්තුව හා විගශේෂගයන් 

ධීවර ප්රජාව ගවතින් නැගුණු විගරෝධය ගහේතුගවන් අත්හැර දමා ඇත. ගකගසේ ගවතත්, වනජීවි ආරක්ෂිත කලාපයට 

පරිබාහිරව නව ප්රගේශයක් ගම් සඳහා හඳුනාගනු ලැබ ඇත. ගමකී භූමිය තුළ ගගොඩකරනු ලබන භූමි ගකොටස සඳහා 

පාරිසරික බලපෑම් ඇගයුම් වාර්තාව ලබා ගන්නා ගලස මධම පරිසර අධිකාරිය විසින් දන්වා ඇත. 

මධම පරිසර අධිකාරිය විසින් සකස්කරන ලද කාර්යදර්ශනයට අනුකූලව ගමම පාරිසරික බලපෑම් ඇගයුම් 

වාර්තාගේ අධයනයන් සිදු ගවමින් පවතී. භූලක්ෂණ සමීක්ෂණ, භූතාක්ෂණික අධයනයන්, සංකල්පීය 

ඉංජිගන්රුමය සැලසුම් සඳහා ගිවිසුමට එළඹීමට නියමිතය. පාරිසරික බලපෑම් ඇගයුම් අධයනය යටගත් 

අපවිත්රකාරක ද්රව පගසේ මතුපිට වූහය මත ක්ෂීරණයවී ශ්රාවයක් ගලස ගලායාම පිළිබඳව සියාම් සිගමන්ති පුේගලික 

සමාගම විසින් කරුණු අවධාරණය කර ඇත. භාණ්ඩාගාරය මගින් ගම්වන විටත් අවශ ප්රතිපාදන ගවන් ගකොට ඇත. 

ගකගසේගවතත්, ගමම වාපෘතියට මූලාධාර සැපයීම සඳහා ගලෝක බැංකුවද කැමැත්ත පළ කර ඇත. ගමම 

වාපෘතිය මගින් අගේක්ෂිත වදනික නාගරික ඝණ අපද්රව සැකසුම් කටයුතුවල ධාරිතාවය ගමට්රික් ගටොන් 

1,200කි. 

 බස්නාහිර කලාප මහානගර ප්රධාන සැලසුේ වාපෘතිය 

බසන්ාහිර කලාපීය මහානගර සැලසුම් වාපෘතිය,  2015 අගප්රේල් මස 23 වන දින කැබිනේ මණ්ඩල තීරණයට 

අනුව,  ප්රතිපත්ති සම්පාදන හා ආර්ථික සංවර්ධන අමාතාංශය යටගත් සථ්ාපිත කරන ලදී. පසුව ගමම වාපෘතිගේ 

කටයුතු සාර්ථකව සිදුකරගගන යාම සඳහා (2015 සැේතැම්බර් මස 21 දින සිට) එය අලුතින් ස්ථාපිත කරන ලද 

මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාතාංශය යටතට පත්කරන ලදී. 
 

“ේවීපගයන් මහාේවීපයට” යන ගත්මාව යටගත් බසන්ාහිර කලාප මහානගර ආකෘතික සැලැස්ම, බසන්ාහිර කලාප 

පාරිසරික වත්කම් සැලැසම්, 2016-2035 විස්තීරණ ප්රවාහන සැලැසම් සකස ් කර අවසාන කර ඇති අතර උපාය 

මාර්ගික පාරිසරික බලපෑම් ඇගයුගම් කටයුතු ඇරඹීම, බසන්ාහිර කලාපීය මහානගර අධිකාරීය සථ්ාපිත කිරීමට 

අදාල පනත් ගකටුම්පත කැබිනේ මණ්ඩලය ගවත ගයොමු කිරීම. ගතෝරාගත් ප්රමුඛ වාපෘති සඳහා පූර්ව ශඛතා සහ 

සවිස්තරාත්මක ශඛතා අධයන ඇරඹීම, 2016-2035 කාල පරිච්ගේදය සඳහා ක්රියාත්මක කිරීමට අවශ සංවර්ධන 

වාපෘති 170ක පමණ සැලැසම්ක් සකස් කිරීම, මහා පරිමාණ වාපෘති 10ක් සඳහා ගපෞේගලික අංශගේ ආගයෝජන 

ආකර්ෂණයට අවශ පියවර ගැනීම, ගයෝජිත වාපෘති සඳහා අවශ ඉඩම් හඳුනා ගැනීම, අත්පත් කර ගැනීම සඳහා 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමග එක්ව කටයුතු කිරීම ආදී කර්තවයන් සිදු කර ඇත. 
 

 මකොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන වාපෘතිය 
 

විවිධ පාරිසරික ගැටළු පැන නැගීම ගහේතුගවන් ගකොළඹ මූල නගර (වරාය නගරය) සංවර්ධන වාපෘතිගේ කටයුතු 

2015 ගපබරවාරි දී අත්හිටුවන ලද අතර 2016 මාර්තු දී ගත් කැබිනේ තීරණයකට අනුව ශ්රී ලංකා රජය විසින් 

වාපෘතිගේ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට අනුමැතිය ලබා ගදන ලදී. 
 

මධම පරිසර අධිකාරිගේ එකඟත්වය මත ගවරළ සංරක්ෂණ හා ගවරළ සම්පත් කලමනාකරණ ගදපාර්තගම්න්තුව 
විසින් ගකොළඹ මූල නගර සංවර්ධන වාපෘතිගේ පහත සඳහන් සංරචක සඳහා බලපත්ර යක් නිකුත් කර ඇත.  

 මුළු වර්ග ඵලය ගහක්ගටයාර 446.61ක් වූ භූමිය තුළ සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් ලබාගැනීම පිණිස මුහුදු පතුළ 
ප්රගේශගේ ගහක්ගටයාර 269ක් ගගොඩ කිරීම  

 මුහුදු වැලි ඝන මීටර් මිලියන 65ක් ඉවත් කිරීම  

 ගවරළබඩ දියකඩන, ඉවුරු බදාම, ගිලුණු බැමි, අභන්තර දියකඩන, වැලි බාධක, වරාය ගද්රෝණිය, කළපුව, 
ඇල මාර්ග, කෘතිම ගවරළ තීර හා අදාල අගනකුත් ගවරළ ආරක්ෂණ වුහ ඉදිකිරීම 

 මුහුදු වුහ ඉදිකිරීම සඳහා අනුමත පාෂාණමය ද්ර ව ඝන මීටර් මිලියන 3.45ක් සැපයීම  

 ගබ්ගර් වැගේ පිටවාන ආශ්රිතව ඇති අවහිරතා හා ජලය රැඳී සිටීම මග හැරීම සඳහා පිටවාන දකුණු පස 
බැම්මක් ඉදිකිරීම 
 

චීන සමාගමක් වන CHEC වරාය නගර ගකොළඹ පුේගලික සමාගම විසින් ගමම වාපෘතිය භාර ගැනීමට නියමිත 

අතර ඉහත වැඩ කටයුතු වසර 3ක කාල සීමාවක් තුළ දී නිම කිරීමට නියමිතය. මුහුදු වැලි ඝන මීටර් මිලියන 65ක් 

ඉවත් කිරීම සඳහා භූ විදා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය විසින් කාර්මික වැලි කැණීගම් බලපත්ර ය ලබා දී ඇත. මීට 

අමතරව, මූල නගරය නිර්මාණය කිරීම පිණිස මුහුදු පතුළ ගගොඩ කිරීම සඳහා රජගේ ඉඩම් ආඥා පනත යටගත් 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

    

   

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ාංශය  
 

ගරු කැබිනට් අමාත්තුමා 

ගරු නියයෝජ් අමාත්තුමා 

 

යේකම්  
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ප්රධාන මූල් නිල්ධාරී 

(ශ්රී.ග.යසේ.) (වියශේෂ)   

 

 

ප්රධාන 

(ශ්රී.ග.යසේ.) (I) 
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අතියර්ක යේකම් (පරිපාල්න) 

 ශ්රී.ප.යසේ. (වියශේෂ) 

 

 

අතියර්ක යේකම් (නගර සංවර්ධන) 

ශ්රී. ඉං.යසේ    (වියශේෂ) 
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නීති 

නිල්ධාරී  

(යෙපා.) 
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අධක්ෂ 

(ඉඩම්) 

 ශ්රී.පයසේ. (I) 

 

 

 

අධක්ෂ 
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(I) 
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