නාගරික ජනාලාව වංලර්ධන අධිකාරිය
නිලාව ශා ඉදිකිරීම් අමාත්ාංය

ශැඳින්වීම
නාගරික ජනාලාව වංලර්ධන අධිකාරිය, අඩු ඳශසුකම් නාගරික ජනාලාව ප්රජාල වශා
නිලාව විවඳුම් බා දීම (භ ෞතික වංලර්ධන ලැඩවටශන) ශා ප්රජාල රර්ිකක, වමාීයය
ශා වංව්කෘතිකල බගන්ලා (මානල වංලර්ධන ලැඩවටශන) ීයලන තත්ත්ලය උවව්
කිරීභම් අරමුණින් 2008 අංක 36 දරණ නාගරික ජනාලාව වංලර්ධන අධිකාරි ඳනත
මගින් ව්ථාපිත කරන දී.
දැක්ම
"තිරවර නාගරික ජනාලාව තුෂ වාඩම්බර ජීවිත්යක් වශතික කිරීම"

මමමශලර
"වාක නාගරික වංලර්ධන වැැව්මකට අනුගත්ල ඌන ඳශසුකම් වහිත් නාගරික
ජනාලාවල ලැසියන්මේ නිලාව ගැටළුලට විවඳුම් බා දීම ශා ඒ ශා වමගාමීල ඔවුන්
වමාජ, ආර්ථික ශා වංව්කෘතික ලමයන් බගැන්වීම"

ආයත්නය විසින් ක්රියාමකමක කරන ද දින 100 ලැඩවටශමන් ලාඳෘති ශා
ලැඩවටශන්හි ප්රගතිය
දින 100 ලැඩවටශනට වමගාමිල නාගරික ජනාලාව වංලර්ධන අධිකාරිය විසින්
නාගරික ජනාලාව වංලර්ධනය, වශාධිඳතය භපඳ නඩත්ුල වශ කෂමනාකරණය ශා
ප්රතිනිලාවකරණය යන ලැඩවටශන් යටභත් භකොෂඹ, භමොරටුල ශා අනුරාධපුරය යන
මශ නගර ව ා බ ප්රභප ශා ශාලත, තලකැභේ-ලිඳු, සීතාලකපුර යන නගර
ව ා බ ප්රභප රලරණය කරමින් ක්රියාත්මක කරන ද ලැඩවටශන්්ලයාඳෘති ඳශත
දක්ලා ඇත.
නාගරික ජනාලාව වංලර්ධන ලැඩවටශන
දින 100 ලැඩවටශනට වමගාමිල භකොෂඹ නගරභේ ශඳුනාගනු ැබූ අඩු ඳශසුකම්
නාගරික ජනාලාව 59ක සිදුකරන ද වංලර්ධන ලැඩවටශභනහි ප්රගතිය ඳශත ඳරිදි
භේ.
ජනාලාව 59 වශා ම නාගරික ජනාලාව ඳැතිකඩ නිර්මාණය කිරීම (Urban
Settlement Profiles)
වෑම ජනාලාවයකට ම ප්රජා ූල වංවිධානයක් බැගින් ලන භව ප්රජා ූල
වංවිධාන 59ක් පිහිටුවීම (Community Based Organizations/CBOs)
ප්රජා ක්රියාකාරී වැසුම් ලැඩමු 5 59ක් ඳැලැත්වීම (Workshops on Community
Activity Plan)
ප්රජා වම්ඳත් මධයව්ථාන 20ක් පිහිටුවීම ශා වැසුම් කෂ ඉතිරි ප්රජා වම්ඳත්
මධයව්ථාන 05ක් පිහිටුවීම වශා මුලික කටයුු අලවන් කිරීම (Community
Resource Centers )
ූලලික අඳරලුශ ඳශසුකම්්යතලත ඳශසුකම් වංලර්ධනය (Infrastructure
Development)
2015 අභප්රේ 23 ලන විට භමම ප්රජා ලයාඳෘීන්හි භ ෞතික ප්රගතිය 78
විය.

ක්

වශවපුර නිලාව ලයාඳෘතිය, සිංශපුර මශේ නිලාව ලයාඳෘතිය (අදියර II), අඟුාන
ප්රතිනිලාවකරණ ලයාඳෘතිය, ශාලත නිලාවකරණ ලයාඳෘතිය, ශා අනුරාධපුර
ුරුඉුරුගම ශරිත නිලාව ලයාඳෘතිය යන ලයාඳෘීන්ල ද දින 100 ලැඩවටශනට
වමගාමිල සිදු කරන ද ලැඩවටශන් කිහිඳයක් ඳශත වශන් කර ඇත.
වශවපුර මශල් නිලාව ලාඳෘතිය
මුලික අඳරලුශ ඳශසුකම්්යතලත ඳශසුකම් වංලර්ධනය වශා වාමාකක
අරමුදක් ඇතිකිරීම.

සිංශපුර මශල් නිලාව ලාඳෘතිය දඅදියර II)
වශාධිඳතය වැැව්ම (Condominium Plan) වැකසීම.
අනුරාධපුර තුරුඉතුරුගම ශරිත් නිලාව ලාඳෘතිය
අනුරාධපුර පූජා භූමි කැණීම් කටයුු වශා, පුරා විදයා භදඳාර්තභම්න්ුල භලත
ප්රතිාීනන් අනලවරල ඳදිංිල සිතල ඉඩම් නිදශව් කර දීම.
අඟුාන ප්රතිනිලාවකර

ලාඳෘතිය

වශාධිඳතය වැැව්ම වැකසීම වශා ූලලික පියලර ගැීම ශා භලරෂ
වංරක්ණ භදඳාර්තභම්න්ුල භලත භලරෂ ීරය නිදශව් කර දීම (Beach
Clearance) වශා භමොරටුල ප්රාභපය ය භේකම් ශා වම්බන්කරකරණය ශා අලය
මුලික පියලර ගැීම.
ශාලත් නිලාවකර

ලාඳෘතිය

නාගරික ජනාලාව ඳැතිකඩ නිර්මාණය කිරීම, ප්රජා ක්රියාකාරී වැසුම්ලට
අදාෂල ලැඩමු 5 ඳැලැත්වීම, ප්රජා වමිති, ෂමා වමිති ව්ථාපිත කිරීම, ුඩඩා
කණ්ඩායම් භගොඩනැගීම.

2015 ලර්ය තුෂ ක්රියාමකමක කරන ද වංලර්ධන ලාඳෘතිල ප්රගතිය
ද2015.12.31 දිනට)
ම ෞතික වංලර්ධන ලැඩවටශන්
අඟුාන ප්රතිනිලාවකර

ලාඳෘති
සුනාමි

උලදුරින්

ශා

මුහුදු

ඛාදනභයන්

අලතැන්

වූ

ප්රජාල

වශා නිලාව විවඳුම්
බා

දීම

වශාරු.මි.1,255.578
ක ලයාඳෘති පිරිලැයක්
වහිතල නිලාව ඒකක
288කින්

වමන්විතල

ඉදිවූ භමම නිලාව ලයාඳෘතිය 2015 භදවැම්බර් 31 දින ලන විට ප්රතිාීනන් 229
භදභනුඩ වමඟ ගිවිසුම් අත්වන් කර ඇත. මශේ නිලාව ීයලන රටාල පිළිබල ප්රජාල
දැනුලත් කිරීම ඇු 5ල මානල වංලර්ධන ලැඩවටශන යටභත් ක්රියාත්මක අභනුඩත්
ලැඩවටශන් ද ප්රජාල වවිබ ගැන්වීම වශා ක්රියාත්මක කරනු ැභේ.භමම මශේ
නිලාව ලයාඳෘතිය භලරෂ තිරය නිදශව් කර ගැීම වශා දායක වී ඇත.

ශාලත් නිලාවකර

ලාඳෘති
ශාලත නගර මධයභේ අඩු ඳශසුකම්
යටභත් කලත් වූ ශාලත නගර ව ා
කම්කරු ප්රජාල වශා නිලාව විවඳුම් බා
දීම ශා එම ප්රජාලභ
උවව්

කිරීභම්

ීයලන තත්ත්ලය

අරමුණින්

ශාලත

නිලාවකරණ ලයාඳෘතිය ක්රියාත්මක විය.
එය තනි නිලාව ඒකක 57කින් වමන්විත
අතර, ලයාඳෘති පිරිලැය රු. මිලි 60.54කි.
නිලාව ඉදිකිරීම් ජනතා අයිතියට ඳත්
කරන ද භමම නිලාව ලයාඳෘතිභේ යතලත ඳශසුකම් වංලර්ධනය (Offsite
Infrastructure Development) එනම්, විදුලිය බා දීම, නිරන්තර ගං ලුර තර්ජනයට
ක් ලන ලයාඳෘති භූමිය වශා විධිමත් කාණු ඳපධතියක් වකව් කිරීම වශා වැසුම්
වකව් කර ඇත.
ලුනාල නිලාව ලාඳෘතිය
අඩු ඳශසුකම් නාගරික ප්රජාල වශා
නිලාව විවඳුම් බා දීභම් අරමුණින්
භමොරටුල ලුනාල ග්රාම නිධාරි
ලවභමහි මශේ 12 කින් (G+11)
නිලාව ඒකක 356 කින් වමන්විතල
රු.මි.1,369.316

ක මු 5 ූලය

ඇව්තභම්න්ුලක් වහිතල ලුනාල
නිලාව ලයාඳෘතිය ඉදිභකභර්. 2015
භදවැම්බර් 31 දිනට 62

ක

වමුච්ිත භ ෞතික ප්රගතියක් ශා
රු.මිලි. 875.375ක වමුච්ිත ූලය ප්රගතියක් ලාර්තා කර ඇත. 2016 ලවභර් ඉදිකිරීම්
අලවන් කිරීම වශා වැසුම් කර ඇත.

ත්ලකැමල් ලිඳු නිලාවකර

ලාඳෘතිය
භමම ලයාඳෘතිභේ වශා උඩැයිම
ජනාලාවය ශා ඳැරණි භලෂභඳො
අව ඉඩභමහි වූ ජනාලාවයන්හි
කලත් ලන ප්රජාල භතෝරා භගන
ඇත. තලකැභේ ලිඳු නගර ව ා
බ ප්රභපභේ “භශෝලිරඩ්” ලත්ත
ඉඩභමහි

තලකැභේ-ලිඳු නිලාවකරණ ලයාඳෘතිය රරම්
දිනට වමව්ත වමුච්ිත භ ෞතික ප්රගතිය 80
90

මු 5 ඇව්තභම්න්ුගත

පිරිලැය

රු.මිලි

නිලාව

ඒකක

78.40වහිතල
54

කින්

කරන දී. 2015 භදවැම්බර් 31

ක් ලන අතර නිලාව ඉදිකිරීම් ප්රගතිය

ක් විය. එදිනට වමුච්ිත ූලය ප්රගතිය රු.මිලි 77.21ක් භේ.

වැමට භවලන - රදර් ගම්මාන ලැඩවටශන - ශම්බන්භතොට දිව්ත්රික්කය
ඉශත ලයාඳෘති්ලැඩවටශන් ලට අමතරල “වැමට භවලන නිලාව ලැඩවටශන” යටභත්
ශම්බන්භතොට
දිව්ත්රික්කය ු ක්රියාත්මක ඳශත වශන් නිලාව ලයාඳෘතින්හි වම්බන්ධිකරණය
නාගරික ජනාලාව වංලර්ධන අධිකාරියට ඳලරන දී. ඒ අනුල නාගරික ජනාලාව
වංලර්ධන අධිකාරිභේ ඉංකභන්රු අංය විසින් තාක්ණික උඳභපනය ද වමාජ
වීයවිකරණ අංය විසින් ප්රජා වශ ාගිත්ල ඉදිකිරීම් ්රමභේදය දිරිගන්ලමින්
ප්රජාල නිලාව ඉදිකිරීම් වශා ක්රියාකාරිල වශ ාගී කරලා ගන්නා දී.

වංහිගම ආදර් ගම්මානය

මවමකවගම ආදර් ගම්මානය

2015 ලර්මේ සුවිමේෂී අලව්ථා
2015 ජුලි 03 ලන දින මුහුදු ඛාදනමයන් අලත්ැන් ව රමකමාන ප්රාමීය ය මල්කම් බ
ප්රමීමේ ප්රජා ඳවුල් 0 ක් වශා අඟුාන ප්රතිනිලාවකර ලාඳෘතිමයන් නිලාව
බා දීම

අඟුාන උතුර ශා දකු ග්රාම නිධාරි ලවමම් ප්රජා ඳවුල් 16 මදමනකු වශා අඟුාන
ප්රතිනිලාවකර ලාඳෘතිමයන් නිලාව බා දීම

ජාතික නිලාව දින වැමරුම - 2015.06.23 දින ජාතික දින වැමරුමට වමගාමීල
ත්ංගල් ශා ශම්බන්මත්ොට ප්රාමීය ය මල්කම් මල්කම් බ ප්රමී ලලින් මත් රා ගමක
ප්රතිාීනන් 200 මදමනකු වශා රු. 25,000 ලිනනා ආධාර දරු. 15,000/- ක් ලිනනා
ද්රලමය ආධාර ද ඇතුළුල) ිරරිනැමීම

2015 මදවැම්බර් 04 දින අඟුාන ප්රතිනිලාවකර
ක මලෂ වංකීර් ය වශා මුල් ග ත්ැබීම

ලාඳෘති වශා ඉදිකිරීමට වැසුම්

භ ෞතික වංලර්ධන ලැඩවටශන - 2015
2015 භදවැම්බර් 31 දිනට භ ෞතික ශා මුය ප්රගතිය
මක්ත්
අංකය

21-2504

ලාඳෘතිය/ලැඩවටශන

ලුනාල නිලාව
ලයාඳෘතිය

මුළු
2015 අයලැය
ඇව්ත්මම්න්තුගත් ප්රතිඳාදන මත් ප්රගතිය
ිරරිලැය
භ ෞතික
ූලය
දරු. මිලි)
(රු. මිලි)
1,369.316 17%
217.10

2015.12.31 දිනට
වමුච්චිත් ප්රගතිය
භ ෞතික

ූලය
(රු. මිලි)

62%

840.375

80%

77.21

(නිලාව ඒකක ගණන - 356)
24-2504

තලකැභේ ලිඳු
නිලාව ලයාඳෘතිය

78.40

30%

43.145

(වමව්ත
ප්රගතිය )

(නිලාව ඒකක ගණන 54)

90

(නිලාව
ඉදිකිරීම්
ප්රගතිය)

උඳ එකතුල
14-2502

මානල වංලර්ධන
ලැඩවටශන - 2015
උඳ එකතුල
මුළු එකතුල

23.00

95%

22.431

95%

22.431

