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හැඳින්වවීම  

‘නගරයට ඇති අයිතිය’ පිළිබඳව ලබොලහෝ ලේ රචනො වී ඇත. ලහන්රි 
ලලේව්’ලගන්ර ඇරඹි ලම් වටිනො සහ වැදගත් කතිකොව තුළ නොගරීකරණලේ 
ඵල භුක්තති විඳීමට අයිතිය ඇත්ලත් කොට ද යන්රන පිළිබඳව අති මූලික ආකොරලේ 
ප්රශ්න ගණනොවක්ත මතුලකොට තිලේ. එලහත් ඊටත් ලෙර අවධොනයට ලක්ත විය 
යුතු ප්රශ්නයක්ත වන්රලන්ර නගරය අරබයො ලමතරම් ‘හො ලහෝවක්ත’ ෙවතින්රලන්ර 
ඇයි ද යන්රන ය. සමොජ විදයොඥ ලරොබර්ට් ෙොර්ටක්ත උපුටො දක්තවමින්ර ලේවිේ හොවි 
ලෙන්රවො ලදන ෙිදි “නගරය යනු සිය කැමැත්තට අනුව තමො ජීවත් වන 
ලලෝකය නිර්ටමොණය කිරීලම් මොනව ප්රයත්නලේ වඩොත්ම සොර්ටථක පිළිබිඹුවයි. 
එලේ නිමවොගත් ලලෝකය තුළ මින්ර මත්තට ජීවත් වීමට මිනිසොට සිදුවනු ඇත. 
එනිසො වක්රොකොරලයන්ර සහ ඒ පිළිබඳ ෙැහැදිලි හැඟීමක්ත නැතිව වුවත්, නගර 
නිමැවුම හරහො මිනිසො තමොව ද ප්රතිනිර්ටමොණය කර තිලබන බව සිතිය හැකිය” 
(ලරොබර්ට් ෙොර්ටක්ත; උපුටනය, හොවි 2009: 315). 

එලේ මොනව ෙිණොමලේ උරුමයක්ත බවට ෙත්ව ඇති නගරය තුළ ඒ අනුව 
මොනව ජීවිතය වඩො ෙිපූර්ටණ ආකොරලයන්ර ගතකිරීම සඳහො අවැසි වන්රනො වූ 
සුවිලශ්ෂී අවේථොවන්ර ගණනොවක්ත අඩංගු ලව්. ඒ අතර විවිධ පුේගලයන්ර, 
සංේකෘතීන්ර හො ජීවන රටොවලට නිරොවරණය වීම හො ඒවො සමග අන්රතර්ටියො 
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කිරීලම් හැකියොව, එම නිරොවරණය ඔේලේ ලැලබන්රනො වූ වඩො පුළුේ 
මොනසිකත්වය, දැවැන්රත ආර්ටික ියොවලියක ලකොටේකරුවකු වීලම් 
හැකියොව වැනි ලේ අඩංගු ලව් (ලලේව් 1996). නොගරීකරණය, එලේ නම්, වඩො 
විේතීර්ටණ සම්ෙත් ජොලයකට වැඩි පිිසකලේ ප්රලව්ශය තහවුරු කරන්රනො වූ 
අවකොශයක්ත ලමන්රම විකේෙ ආකොරලේ ජීවන ක්රම පිළිබඳ අත්හදො බැලීමට 
සහ ඒවො සොක්තෂොත්කරණය කරගැනීමට අවේථො විවර කරලදන්රනො වූ 
ියොවලියක්ත වශලයන්ර ද වැදගත් ලව් (ලලේව් 1996).    

‘නොගික ජීවිතය’ ලලස අෙ විසින්ර වඩො පුළුේව අරුත් ගන්රවනු ලබන ලමම 
අත්දැකීලමහි පුේගලයොට ඇති ප්රලයෝජන එලේ නම් ෙැහැදිලි ය. ‘නගරයට 
ඇති අයිතිය’ යන අරගලය තුළින්ර තහවුරු කරන්රනට උත්සොහ කරන්රලන්ර ලමම 
අත්දැකීම් සමුදොය විඳගැනීමට මූලික වන්රනො වූ අවකොශයන්ර සහ 
ියොකොරකම්වලට සමොන ප්රලව්ශයක්ත ලබොගැනීමට සියලු ලදනොට අවශය වන 
සමොන අවේථොවන්ර ලව්. ඒ සඳහො “නොගික අවකොශය තුළ අතිික්තත 
නිෂ්ෙොදිතය ප්රජොතන්රරවොදීව කළමණොකරණය කිරීම” (2009: 327) අවශය 
බව හොවි දක්තවයි. ලම් සම්බන්රධලයන්ර වර්ටතමොනලේ වැඩිමනත් ශොේීය 
අවධොනය ලයොමුව තිලබන්රලන්ර නවලිබරේවොදී නොගරීකරණ වයොෙෘතිය තුළ 
විලශ්ෂලයන්රම ආන්රතික කණ්ඩොයම්වල නගරයට ඇති අයිතිය දරුණු 
වශලයන්ර උේලංඝණය ලවමින්ර ෙවතින නිසො ය. එලතකුදු වුවත්, ශීඝ්රලයන්ර 
නවලිබරේකරණය වන නගරය තුළ ලමවැනි ප්රජොතන්රරවොදී භොවිතයන්රට තබො 
ඒ පිළිබඳ සොකච්ඡොවකට ලහෝ ෙවතින ඉඩ ද එන්රන එන්රනටම වියැකී යන බව 
ලෙලනන්රනට තිලේ. එවැනි තත්ත්වයකදී, එනම් නොගික අත්දැකීම තුළ 
බහුතරයකලේ නගරයට ඇති අයිතිය දරුණු ලලස උේලංඝණය ලවමින්ර 
ෙවතින අවේථොවකදී වුව ද, එමගින්ර වඩොත්ම බලෙෑමට ලක්තවන කණ්ඩොයම් 
තුළ ෙවො ඒ පිළිබඳ සැළකිය යුතු ප්රතිලරෝධයක්ත ජනනය ලනොවන්රලන්ර මන්රදැයි 
යන්රන ඇත්ලතන්රම ප්රලේලිකොවකි.   
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ශ්රී ලංකොලව් ලකොළඹ නගරය තුළ මෑතකොලීනව සිදුලවමින්ර ෙවතින 
අවකොශමය ලවනේකම් හො එතුළ ඉතො ෙැහැදිලිව ලෙලනන්රනට තිලබන 
බහිෂ්කරණයන්ර හමුලව් ලමම ගැටළුව පිළිබඳ වඩොත් සැලකිලිමත් වීමට ලයොමු 
වීමි. ලම් නගරය දිලනන්ර දිනම ලවනේ වන්රලන්ර ඇති හැකි ෙන්රතිලේ 
අවශයතොවයන්රට අනුව බව සක්තසුදක්ත ලේ ෙැහැදිලි ය. එලතකුදු වුවත් එම 
ලවනේකම් නිසොලවන්ර වඩොත් දරුණු ලලස බහිෂ්කරණයට ලක්තවන 
කණ්ඩොයම් – විලශ්ෂලයන්රම ඒවොලයහි ප්රතිලොභ ඍජුව භුක්තති විඳිය ලනොහැකි 
අඩු ආදොයම්ලොභීන්ර ෙවො – එම ලවනේකම් සහ ඒවො තුළින්ර ලබොලදන බව 
කියන නොගික අත්දැකීම වැඩි ප්රතිලරෝධයකින්ර ලතොරව වැළඳලගන 
අභයන්රතරීකරණය කරලගන සිටීමට ලේතුව කුමක්ත වියහැකි ද යන්රනට 
පිළිතුරකි එම නිසො මො ලම් ලිපිය ලිවීලමන්ර ලසොයන්රලන්ර. ලමය මලේ 
ලෙෞේගලික අත්දැකීම් සහ නිරීක්තෂණ ලම් පිළිබඳව අසො කියවො ඇති කරුණු 
තුළින්ර ලත්රුම් ගැනීමට ගන්රනො උත්සොහයකි. ඒ හරහො නවලිබරේවොදී 
නොගරීකරණය කුමනොකොරලේ සොධක මත රඳො ෙවතී ද යන්රනත්, එම යථොර්ටථය 
තුළ ජීවත් වන්රනන්රලේ ලේශෙොලනික විඥොනය එම සොධක මගින්ර ලකලේ හැඩ 
ගේවන්රලන්ර ද යන්රනත් ලත්රුම් ගැනීම මලේ අලේක්තෂොවයි.        

 

පසුබිම 

ලකොළඹ නගරලේ ලභෞතික අවකොශය ලවනේ කිරීලම් ියොවලීන්ර සහ ඒවො 
තුළ සිදුවන බැහැර කිරීම් පිළිබඳ යටත්විජිත යුගලේ ෙටන්රම විවිධ උදොහරණ 
හමුලව්. ඒ අතර 1915 නිවොස ආඥොෙනත වැදගත් වන්රලන්ර නොගරීකරණය තුළ 
දුගී නිවොස ප්රශ්නයක්ත ලලස දැකීලම් ආරම්භය එමගින්ර සනිටුහන්ර වන නිසො ය. 
ඒ අනුව ඉන්ර වසරක්ත ගතවන තැන, එනම් 1916 දී, ලකොච්ිකලේ ප්රලේශය 
සනීෙොරක්තෂොවට අහිතකර ප්රලේශයක්ත ලලස නම් ලකරුණු අතර, ඒ ඔේලේ එම 
ප්රලේශලේ කටයුතු ‘නිවැරදි කිරීමට’ මැදිහත් කිරීමක්ත සඳහො අවශය ඉඩ 
ප්රේථොව සුදු ආණ්ඩුව විසින්ර සලසො ගන්රනො ලදී (ලෙලර්ටරො 2005). ඉන්ර 
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අනතුරුව 1919 දී බ්රිතොනය අධිරොජයලේ නගර සැලසුම්කරුවකු වූ ෙැ්ික්ත 
ලගේේ විසිනි ලකොළඹ නගරලේ ලභෞතික අවකොශය ධනවොදී ියොවලීන්ර සහ 
ඉහළ ෙොන්රතික කණ්ඩොයම්වලට වඩොත් වොසි සහගත ලලස නිර්ටමොණය කිරීලම් 
සම්ප්රදොය ආරම්භ කරන්රලන්ර (ලෙලර්ටරො 2006). එනිසො ලමම භොවිතය හුදු 
මෑතකොලීන ප්රවණතොවක්ත ලලස වටහො ලනොගත යුතු ය.   

ලංකොලව් ලම් සම්බන්රධ වඩොත් මෑතකොලීන ඉතිහොසය ගත්විට 1990 දශකය 
තුළ දුම්ිය මොර්ටග ලදෙස ජීවත් වූ කණ්ඩොයම් සහ ෙදික ලව්දිකොලව් ලවළඳොම් 
කරමින්ර ජීවත් වූ පිිේ ඉවත් කිරීම සහ 2008 සොර්ටක්ත සමුළුව උලදසො කරන ලද 
ඉවත් කිරීම් වැනි දෑ උදොහරණ වශලයන්ර දැක්තවිය හැකිය (ලෙලර්ටරො 2020). 
එලහත් ලම් අරබයො රොජෙක්තෂ නගර අලංකරණ වයොෙෘතිය විලශ්ෂලයන්රම 
වැදගත් වන්රලන්ර, එය ලකොළඹ මෑතකොලීන ඉතිහොසය තුළ සිදුවූ වඩොත් 
ෙැහැදිලි, ඇසට ගැලටන, මග හැිය ලනොහැකි ආකොරලේ නගර අලංකරණ 
වයොෙෘතිය ලමන්රම ඊට කලින්ර තිබූ කඩින්ර කඩ සිදුවූ යම් යම් සුවිලශ්ෂී 
තත්ත්වයන්රට ප්රතිචොර වශලයන්ර හඳුන්රවො දුන්ර වයොෙෘතිවලට වඩො දිගුකොලීන 
අරමුණු සහිත එකක්ත වූ බැවිනි.  

මහින්රද රොජෙක්තෂ 2010 දී දිනූ ජන වරම ලබොලහෝ ලකොටම යුේධලේ නිමොලවන්ර 
ෙැන නැගුණු සිංහල ජොතිකවොදී හැඟීලමන්ර බල ගැන්රවුණු එකක්ත බව 
අමුතුලවන්ර සඳහන්ර කළ යුතු ලනොලව් යැයි සිතමි. ලමම ජනවරම ප්රධොන 
වශලයන්රම ගලො ආලව් ග්රොමීය සහ නොගික ලදඅංශලේම වැඩි වශලයන්රම මැද 
මධයම ෙන්රතිලේ සිට ෙහළට ේථොනගත වී සිටි කණ්ඩොයම්වලින්ර බව අද 
වනවිට ෙැහැදිලි වී ඇති කරුණකි (අමරසූිය සහ ේලෙන්රසර්ට 2015: 68).1 එම 
සිංහල බහුතරලේ බහුතරයක්ත වූ ප්රජොව සඳහො ලම් අවේථොව තුළ ගැේව 
තිබුලණ් පීඩොකොරී අතීතයක්ත අවසන්ර ලකොට අනොගතය කරො පියමන්ර කරන 
බලොලෙොලරොත්තු සහගත භොවයකි. සංවර්ටධනයට හො අලංකරණයට ලෙර 

 
1 ලමම පුවත්ෙත් ලිපිය ද බලන්රන: 
https://www.theguardian.com/world/2010/apr/08/sri-lanka-election  

https://www.theguardian.com/world/2010/apr/08/sri-lanka-election
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ලනොවූ විරූ අන්රදලම් වැදගත්කමක්ත ලැලබන්රලන්ර ලමම ෙසුබිම තුළ බව තර්ටක 
කළ හැකිය. ජොති වොත්සලයලයන්ර ඔද වැඩුණු ලමම ලමොලහොත තුළ සියලු 
ආකොර සංවර්ටධන කටයුතු සඳහො හමුදොව අනුයුක්තත කිරීම (කදිර්ටගොමර්ට 2013)  
පිළිබඳ ලමම නිසො ප්රසොදයක්ත ද ෙැවතුණි.  නිදසුනක්ත ලලස නොගික සංවර්ටධන 
අධිකොිය ආරක්තෂක අමොතයොංශය යටතට ගැනීමට ගත් තීරණය දැක්තවිය 
හැකිය. බොහිින්ර බැලූ කළ කිසිදු සම්බන්රධයක්ත ලනොමැති විෂය ෙථයන්ර 
ේවිත්වයක්ත ලමලේ ඒකොබේධ කිරීම ප්රශ්නයක්ත ලලස ලබොලහෝ පිිේ විසින්ර 
වටහො ලනොගත්ලත්, ‘වැඩක්ත කරවො ගතහැකි’ යැයි ඔේපු ලකොට ඇති 
අමොතයොංශයක්ත යටතට ඓතිහොසිකව ෙසුගොමී තත්ත්වයක තිබූ විෂය ෙථයක්ත 
ගැනීම තුළින්ර ප්රගතියක්ත අත් ලව් යැයි යන විශ්වොසය නිසො බව ලෙෞේගලික 
පිළිසඳර කිහිෙයකදීම මට වැටහී ගිය කරුණකි. 

මහින්රද රොජෙක්තෂලේ නොයකත්වය යටලත් ලගෝඨොභය රොජෙක්තෂ විසින්ර 
ලමවැනි සන්රදර්ටභයක දියත් කරන ලද දැවැන්රත සංවර්ටධන දැක්තමක ඉතො 
වැදගත් ලකොටසකි ලකොළඹ නගර අලංකරණය. ඒ යටලත් ලකොළඹ නගරය 
ලගෝලීය නගරයක්ත කිරීම අරමුණු කරන ලද අතර, ඒ සඳහො මුඩුක්තකුවලින්ර 
ලතොර ලකොළඹ නගරයක්ත ඇති කිරීමත්, 2018 ජනවොි ෙළමුවැනිදො සිට 
සිඟමන්ර යැදීම නීති විලරෝධී කිරීමත් යන ියොමොර්ටග හඳුන්රවො ලදන ලදි 
(ලෙලර්ටරො 2020; අමරසූිය සහ ේලෙන්රසර්ට 2015). ලමහිදී ලරෝග ලක්තෂණ 
මිස ලරෝගකොරකයට පිළියම් ලයදීමට අදහසක්ත ලනොමැති බව ෙැහැදිලි ය. 
නිදසුනක්ත ලලස ලෙලර්ටරො (2020) දක්තවන්රලන්ර මුඩුක්තකුවලින්ර ලතොර ලකොළඹක්ත 
මිස දිද්රතොවලයන්ර ලතොර ලකොළඹක්ත අරමුණු ලනොකිරීම තුළ ලම් නිලයෝජනය 
වන්රලන්ර කුමනොකොරලේ අභිලොෂ ද යන්රන මනොවට ෙැහැදිලි වන බවයි.  

ලගෝඨොභය රොජෙක්තෂ ආරක්තෂක ලේකම් ධූරය දැරූ සමලේදී නොයකත්වය දුන්ර 
ලමම ‘නගර පුනර්ටජනන’ වයොෙෘතිලයහි තවත් ෙැතිකඩක්ත වශලයන්ර ලගනගිය 
ෙරණ ලගොඩනැගිලි ප්රතිසංේකරණය කිරීලම් වයොෙෘතිය තුළින්ර ලමම ප්රභූ 
රසඥතොව ප්රකොශයට ෙත්වූ ආකොරය ද විමසො බැලීම වටී. එතුළ එක්ත අලතකින්ර 
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යටත්විජිත යුගලේ තිබූ ගෘහ නිර්ටමොණ ශිේෙලේ ලසෞන්රදර්ටයය ලකොළඹ 
නගරය පුරො ලගොඩනැගිලි ප්රතිනිර්ටමොණය කිරීලම්දී මතුකිරීම හරහො වඩොත් 
‘ශිෂ්ට සම්ෙන්රන රසොේවොදයක්ත’ පිළිබඳ හැඟීමක්ත සමොජගත කරන ලදි. ඔහු 
ජනොධිෙති වශලයන්ර බලයට ෙත්වූ ෙසු ලෙොදු ප්රවොහන බේ රථ තුළ වොදනය 
වන ගීතවල ගුණොත්මක භොවය පිළිබඳ ෙළ කරන ලද මත හො ඒ සම්බන්රධලයන්ර 
කරන ලද ලයෝජනො2 ද ලමම ින්රතනලේම දිගුවකි. අලනක්ත අතට සිංහ 
සංලක්තතය ලමවැනි ේථොනවල නැවත නැවතත් ඉේමතු කිරීම (නිදසුනක්ත 
ලලස ලකොළඹ 07 ආලක්තේ ෙිශ්රය දැක්තවිය හැකිය) හො එම ේථොන නඩත්තුව 
මූලික වශලයන්ර ආරක්තෂක හමුදොවන්රට ෙැවරීම (නිදහේ චතුරස්රය සහ ෙරණ 
ෙොර්ටලිලම්න්රතු සංකීර්ටණය නිදසුන්ර ය) තුළ ජොති වොත්සලයය ප්රදර්ටශනය කිරීම 
ෙැහැදිලිව දැකගත හැකි විය. ලමම අලංකරණ වයොෙෘතිය ප්රතිවිරුේධ 
ආකොරවලින්ර යටත්විජිතකරණය හො බැඳී ෙැවති බව තර්ටක කළ හැකිය: එක්ත 
ෙැත්තකින්ර එය යටත් විජිතකරණය වූ මොනසිකත්වයක ලරොමෑන්රතික 
ආශොවකි; අලනක්ත ෙැත්ලතන්ර එය යටත් විජිතකරණයට එලරහිව ෙැන 
නගින්රනො වූ ජොති වොත්සලයලයන්ර යුතු ප්රතිලරෝධයක පිළිබිඹුවකි. දියුණු 
ලවමින්ර ෙවතින රටවල නොගරීකරණ අත්දැකීම තුළ ලමම ප්රවණතොව නිතර 
දක්තනට ලැලේ. එවැනි නගරවල ජොති වොත්සලයලේ අනිවොර්ටය අංගයක්ත 
වශලයන්ර සදොචොරය හො විනය පිළිබඳ කතිකොවක්ත ද අඩංගු වන අතර, එමගින්ර 
ෙොලකයො පුරවැසියො මත දියත් කරන බලය සොමොනයකරණය ලකොට පිළිගත 
හැකි තත්ත්වයට ෙත්කරනු ලබයි (දත්තො සහ ඔලඩන්රඩොේ 2019). අශීේ 
ම්’ලේලේ (1992)  දක්තවන ආකොරයට ලමවැනි නිර්ටමිතයන්ර හරහො රොජයලේ 
උත්කෘෂ්ට ආශ්චර්ටයය සන්රනිලව්දනය කිරීම මගින්ර ෙොලකයොලේ බලය 
සුජොතකරණය කිරීම සිදුලව්.  

 
2 බලන්රන: https://www.france24.com/en/20200102-sri-lanka-orders-bus-
operators-to-turn-down-the-music  

https://www.france24.com/en/20200102-sri-lanka-orders-bus-operators-to-turn-down-the-music
https://www.france24.com/en/20200102-sri-lanka-orders-bus-operators-to-turn-down-the-music
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ජොතිමොමකත්වය සහ උසේ රසඥතොවය මත ෙදනම් වූ ලමවැනි ආකොරලේ 
ලවනේවීම් ලකොළඹ එක්ත ලකොටසක සිදුවන විට, ගොලු මුවලදොර ෙිශ්රලේ 
සිදුවන අවකොශමය ලවනේවීම් තුළ වඩොත් මහො ෙිමොණ ආකොරලේ පුළුේ 
ලගෝලීය බලලව්ගවල ියොකොරීත්වය පිළිබඳව ඉඟි කරයි. ලකොළඹ සංචොරක 
ආකර්ටෂණ අතර ලමන්රම නොගික ජීවිතය තුළ ද ගොලු මුවලදොර ෙිශ්රය ඉතො 
වැදගත් තැනක්ත ගනියි. ලම් බව තහවුරු කරගැනීම සඳහො ලකොළඹ 
සංචොරකයන්ර සඳහො ලියවී ඇති ලවේ පිටු තුන හතරක්ත ෙිශීලනය කිරීම 
ප්රමොණවත් ය. නගරවොසීන්ර සිය විලනෝදොේවොදය සඳහො භොවිත කරන 
අවකොශයක්ත, මුහුදුබඩ උදයොනයක්ත ලමන්රම ලකොළඹ නගරලේ හදවලතහි පිහිටි 
ේවොභොවික අවකොශයක්ත වශලයන්ර විවිධොකොරලයන්ර එය අරුත් ගැන්රවී ඇත. 
වඩො වැදගත් කරුණ නම් ලමම සියලු විේතර කිරීම්වල ලෙොදු අවකොශයක්ත 
වශලයන්ර ගොලු මුවලදොලරහි ඇති වැදගත්කම හො ප්රලයෝජනය ඉේමතු ලකොට 
දක්තවො තිබීමයි.3 ගොලු මුවලදොර අවකොශය ෙිහරණය ලකොට ඇති අෙ සියලු 
ලදනොම එහි වැදගත්කම (විලශ්ෂලයන්රම අඩු මුදලකට ලහෝ සමහර විට 
ලනොමිලේ මුහුදු සුළං ටිකක ෙහස විඳීම මඟින්ර වුවත් විලනෝදොේවොදය 
ලබොගැනීමට ඇති හැකියොව) ලහොඳොකොරව දන්රලනමු. මෑතකොලීනව වඩොත් 
ශීඝ්රලයන්ර නවලිබරේකරණය වන ලකොළඹ නගරය තුළ අදෘශයමොන මුදේ 
තොේෙ තුළින්ර ප්රලව්ශය සීමො ලකොට ඇති වොණිජ අවකොශ එන්රන එන්රනටම වැඩි 
වන ෙසුබිමක්ත තුළ, නිදහේ අවකොශයක්ත වශලයන්ර ගොලු මුවලදොර ෙැවැත්ලමහි 
වටිනොකම සොලේක්තෂව වැඩි වී තිලබන්රලන්ර මුදේ හිඟකම නිසො ලෙර කියූ 
වොණිජ අවකොශවලට ප්රලව්ශය අවහිර වූවන්රට ය. එම නිසො ගොලු මුවලදොර 
ෙිශ්රය වොණිජකරණය වීලම් ෙොඩුව වඩොත් දැලනන්රලන්ර ද ඔවුන්රට ය. 

ෙසුගිය වසර 4-5ක කොලය ඇතුළත ගොලු මුවලදොර ෙිශ්රලේ අති 
සුල ෝෙලභෝගී ලහෝටේ සහ මහේ නිවොස සංකීර්ටණ ලමන්රම ඉහළ මධයම 

 
3 උදොහරණ වශලයන්ර බලන්රන: https://lakpura.com/pages/galle-face-green සහ 
https://visitcolombo.com/content/2-galle-face-green  

https://lakpura.com/pages/galle-face-green
https://visitcolombo.com/content/2-galle-face-green
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ෙන්රතියට ප්රීති වියහැකි ම්ටලම් ආෙනශොලො සොේපු සංකීර්ටණ විශොල 
ප්රමොණයක්ත එළි දැක ඇත. මුහුදට ප්රතිවිරුේධ ෙස මහො මොර්ටගයට යොබදව කලින්ර 
තිබූ ලහෝටේ ලදක තුනට අමතරව තවත් එවැනි ලහෝටේ සහ ලවනත් එවැනි 
සුපිි ලගොඩනැගිලි විශොල ප්රමොණයක්ත අලනක්ත ලකළවින්ර ෙැරණි 
ෙොර්ටලිලම්න්රතු ලගොඩනැගිේල දක්තවොම දිව යයි. මුහුදු ෙස ලකොටලේ, 
විලශ්ෂලයන්රම ගොලු මුවලදොර ලහෝටලය ඇති ලකොණට සමීෙලේ, ලවනදො 
සරුංගේ යවන්රනටත්, ජංගම රථවලින්ර අයිේ ක්රීම් කන්රනටත් භොවිත කළ 
ඉලඩන්ර සැලකිය යුතු ප්රමොණයක්ත අද වනවිට සොලේක්තෂව මිල අධික 
ආෙනශොලො කිහිෙයක්ත විසින්ර අත්ෙත් ලකොටලගන ඇත. ලකොළඹ නගර සීමොව 
තුළ ලෙොදු මහජනතොවට භොවිත කළ හැකි ලභෞතික අවකොශය එන්රන 
එන්රනටම හො ඉතො ෙැහැදිලි ලලස වොණිජ අවකොශ මගින්ර ගිල ගනිමින්ර තිලේ.            

එේවේ ලසෝජො (1989) දක්තවො ඇති ආකොරයට ලභෞතික අවකොශය යනු හුදු 
ද්රවයොත්මක සොධකවල එකතුවක්ත ෙමණක්ත ලනොලව්. එය සමොජමය 
නිෂ්ෙොදනයක්ත ලමන්රම සමොජ ජීවිතලයහි පිළිබිඹුවක්ත, එනම් ලදන ලද 
සමොජයක ලෙොදු ජීවිතය තුළ දිග හැලරන්රනො වූ සම්බන්රධතොවල ප්රතිඵලයක්ත 
ලව්. සමොජීය ියොවල ප්රභවය, සම්බන්රධීකරණය සහ ප්රතිඵල යන සියේලම 
දිග හැලරන්රනො වූ ේථොනය ලභෞතික අවකොශය වන අතර, එය ඇත්ලතන්රම 
නිර්ටමොණය වී ඇත්ලත් ද ලම් සියේලලහි එකතුලවනි. එම නිසො ලසෝජොට අනුව 
සමොජ සම්බන්රධතොවලින්ර ේවොයත්තව ලභෞතික අවකොශය ලත්රුම් ගත 
ලනොහැක. ඒ අනුව ලමම ලවනේකම්වලින්ර කියලවන්රලන්ර වඩොත් පුළුේ සමොජ-
ආර්ටික හො ලේශෙොලනික කතොවක්ත බව සිහිතබො ගත යුතු ය.  

ලමවැනි විවිධ වයොෙෘති ලවනුලවන්ර නිර්ටමොණය කරන ලද හො, ලෙර දක්තවො ඇති 
ෙිදි, එම ආකොරලේ වයොෙෘතිවල වොණිජ-ලසෞන්රදර්ටයොත්මක අරමුණු 
සොක්තෂොත්කරණය සඳහො ෙවරො ගන්රනො ලද අවකොශයන්ර ද ඒවො භොවිතයට 
ප්රලව්ශය ඇති පිිේ ද පිළිබඳ සැලකූ විට හමුවන කතන්රදරය ඉතො ෙැහැදිලිවම 
බහිෂ්කරණය පිළිබඳ එකකි. එනමුත් එම ියොවලීන්ර තුළින්ර බැහැර වීමට 
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ලක්තවන කණ්ඩොයම් තුළ ඒ පිළිබඳ සැලකිය යුතු ආකොරලේ සවිඥොනිකත්වයක්ත 
ලහෝ ප්රතිලරෝධයක්ත ජනනය ලනොවීම පිළිබඳ ප්රලේලිකොව ලකලේ විසඳිය යුතු 
ද යන්රන ලත්රුම් ගැනීම ලමම ලිපිලේ මූලිකම අරමුණයි. ඒ සඳහො ලිපිලයහි 
ඊළඟ ලකොටස තුළ නවලිබරේවොදී නොගරීකරණ වයොෙෘතිය සහ නගරයට ඇති 
අයිතිය පිළිබඳ මූලික කරුණු කිහිෙයක්ත ලකොළඹ නොගරීකරණ අත්දැකීම 
ඇසුින්ර විභොග කිරීමට බලොලෙොලරොත්තු ලවමි.    
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නවලිබරල්වාදී නාගරීකරණ වයාපෘතිය සහ නගරයට ඇති අයිතිය  

නවලිබරේවොදය යනු පුේගල නිදහස සිය ෙදනම් වටිනොකම ලලස හො එහි 
ප්රශේතම පිළිබිඹු කිරීම් ලලස ශක්තතිමත් ලෙෞේගලික ලේෙළ අයිතීන්ර 
ෙේධතියක්ත, නිදහේ ලවළඳලෙොළ ක්රමයක්ත සහ නිදහේ වොණිජ ෙිසරයක්ත 
සලකන්රනො වූ ලේශෙොලන-ආර්ටික නයොයක්ත ලමන්රම සමොජ භොවිතයන්ර 
සමූහයකි. එම භොවිතයන්ර සඳහො සුදුසු වන්රනො වූ සොර්ටව ම්ටලම් ආයතනික 
ලකොන්රලේසි සම්පූර්ටණ කිරීම රොජයලේ වගකීම ලලස ලමම ින්රතනය තුළ 
සලකනු ලබයි. එම ලකොන්රලේසි අතර ලෙෞේගලික ලේෙළ ක්රමය සහ නිදහේ 
ලවළඳලෙොළ තහවුරු කිරීමට අවශය මිලිටි සහ නනතික වුහයන්ර 
ෙවත්වොලගන යොම, මුදලේ වටිනොකම ෙවත්වො ගැනීම සහ තරඟකොරී 
ලවළඳලෙොළක්ත ලනොමැති ක්තලෂ්ර ෙවතී නම් එවැනි ක්තලෂ්රවලට තරඟකොරී 
ලවළඳලෙොළක්ත හඳුන්රවො දීම යන ඒවො ඇතුළත් ලව්. එලහත් ලමයින්ර එපිට 
කොරණොවලට, එනම් ඇති කරන ලද තරඟකොරී නිදහේ ලවළඳලෙොලේ කටයුතු 
සහ තහවුරු කරන ලද ලෙෞේගලික ලේෙළ භුක්තති විඳීලම් නිදහස වැනි 
කරුණුවලට රොජයය මැදිහත් ලනොවිය යුතු බව ඉන්ර ලෙන්රවො ලේ (හොවි 2007).   

එක්ත අතකින්ර නවලිබරේවොදය යනු හර ෙේධතියකි. එමගින්ර ලවළඳලෙොළ 
හුවමොරු ක්රමය ආචොර ධර්ටමයක්ත ලේ සලකන්රලන්ර එහිදී සියලු ආකොර ගනුලදනු 
ගිවිසුම්ගත සම්බන්රධතො වශලයන්ර දිග හැලරන බැවිනි. එනිසො සියලු මොනව 
අන්රතර්ට සම්බන්රධතො එම රොමුවට ලගන ඒම වඩොත් උිත බැව් නව 
ලිබරේවොදීහු විශ්වොස කරති (හොවි 2007). වොමොංශික ින්රතනය තුළ නව 
ලිබරේවොදය යනු ගැඹුරු ප්රතිවිරුේධතො කැටිලකොටගත් වයොෙෘතියකි. එක්ත 
අතකින්ර අසමොනත්වය හො ඒ මත ෙදනම් වූ බල සම්බන්රධතොවලින්ර ප්රතිලොභ 
ලබන බැවින්ර එය ඉතොම ලේශෙොලනික වයොෙෘතියක්ත ලව්. එලහත් ඒ සමගම එය 
සමේත සමොජ ක්රමයම ලවළඳලෙොළ අච්ුවට සමජොතීකරණය කිරීමට සහ ඒ 
හරහො නිර්ටලේශෙොලනීකරණය කිරීමට දරන උත්සහයක්ත බව ද ලෙලනන්රනට 
තිලේ (ලව්නුලගෝෙොේ 2015).      
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ලමවැනි හර ෙේධතියක සොක්තෂොත්කරණය සඳහො ලයොදො ගැලනන 
නවලිබරේවොදී නගරය එලේ නම් සියේලන්ර සඳහො වූ තැනක්ත ලනොලව්. එය 
ප්රොේධනය එක්තැේ කිරීම සඳහො නිර්ටමිත අවකොශයකි (හොවි 2009; ල්ලර්ට 
1982). හොවිට (1985) අනුව ධලන්රශ්වර (විලශ්ෂලයන්රම නවලිබරේවොදී) 
නගරය යනු ප්රොේධනලේ කොර්ටයක්තෂම ැේ කිරීම හො වැඩි වර්ටධනය උලදසො 
කොලය විසින්ර අවකොශය අතික්රමණය කිරීලම් ප්රතිඵලයකි. නගර නිර්ටමොණලේදී 
මූලිකවම අරමුණු කරන්රලන්ර නිෂ්ෙොදනලේ සහ ෙිලභෝජනලේ ලභෞතික 
වයොේතිය අඩු කිරීම මගින්ර ආර්ටිකය තුළ මුදේ සංසරණය වීලම් ලව්ගය වැඩි 
කිරීම ය. ශ්රමය, යටිතල ෙහසුකම්, ආෙනශොලො, ලවළඳසේ සහ ලවනත් එවැනි 
ෙහසුකම්වල අධික ඝනත්වයක්ත නගර තුළ දකින්රනට ලැලබන්රලන්ර එබැවිනි. 
ආර්ටිකය තුළ මුදේ සංසරණය වීලම් ලව්ගය වැඩි  වූ විට ෙිලභෝජනයත්, ඊට 
සොලේක්තෂව නිෂ්ෙොදනයත්, ඊට සොලේක්තෂව ෙිලභෝජනයත් චක්රොකොරව වැඩි 
ලව්. එහි වොසිය මූලිකවම නිෂ්ෙොදන මොදිලිවල හිමිකොරීත්වය දරන්රනන්රට වැඩි 
වන ලොභය තුළින්ර අනුයුක්තත වන බව අපි දනිමු. එලේ නම් නගරය ප්රොේධන 
ැේ කිරීමට උිත අවකොශයක්ත වශලයන්ර ෙවත්වොලගන යොමට ඇති අවශයතොව 
එක්ත ෙන්රතියකට නිශ්ිත වූවක්ත බව ෙැහැදිලි ය. 

ලකොළඹ නගරලේ මෑතකොලීන අවකොශමය ලවනේකම් ආශ්රලයන්ර ලමය 
ලත්රුම් ගැනීමට උත්සොහ කරමු. කලින්ර සඳහන්ර කරන ලද ඉවත් කිරීම් හො 
නැවත ෙදිංි කිරීම් තුළින්ර විදයමොන වන්රලන්ර නගරය පිළිබඳ ෙොලක ෙන්රතිලේ 
දැක්තම තුළ ආන්රතික කණ්ඩොයම්වලට කිසිදු තැනක්ත නැති බව ලනොලව් ද? අඩු 
වශලයන්ර තැනක්ත ෙවතින්රලන්ර නම් ඒ ඔවුන්රලේ ජීවන රටොව ලමන්රම සමේත 
ෙැවැත්ම ද ‘උත්කෘෂ්ට නගරලේ’ රසඥතො රොමුවට ‘ලස් වන’ ෙිදි 
සංලශෝධනය ලකොට ගැනීලමන්ර ෙසුව ය. මුඩුක්තකුවොසීන්ර නැවත ෙදිංි කිරීලම් 
වයොෙෘතිය තුළින්ර අරමුණු කලේ එම පිිේ එලතක්ත ෙදිංිව සිටි වොණිජමය 
වශලයන්ර වැඩි වටිනොකමක්ත සහිත භූමි ප්රලේශ අත්ෙත් ලකොටලගන වොණිජ 
කටයුතුවලට ඒවො ලයදවීම මගින්ර ලොභ ලැබීමට බව අෙ ලහොඳින්ර දනිමු 
(ලෙලර්ටරො 2016). නැවත ෙදිංි කිරීම් හරහො අරමුණු කලේ එම ජනතොවලේ 
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ශුභසිේධිය නම් එම ි යොවලියට ලෙර ඔවුන්රලේ අදහේ විමසිය යුතුව තිබුණොක්ත 
ලමන්රම, ශොරීික බලකිරීම භොවිත කිරීලමන්ර ඔවුන්ර එම ේථොනවලින්ර ඉවත් 
කිරීමට පියවර ගැනීම ලනොකළ යුතුව තිබුණි. එලහත් එලේ කිරීම තුළ ගමය 
වන්රලන්ර ලම් පිටුෙස ලවනත් වොණිජමය අභිලොෂයන්රලේ බලෙෑම ද ියොත්මක 
වූ බවයි (විකේෙ ප්රතිෙත්ති ලක්තන්රද්රය 2014).   

නැවත ෙදිංි කිරීලම් ි යොවලිය තුළ තිබූ සංකූලතො සැලකූ විට ලමම තත්ත්වය 
වඩොත් ෙැහැදිලි ලව්. ලෙර ෙැවති සමොජීය සම්බන්රධතොවලින්ර අත්තලනෝමතික 
ලලස කෙො හැරීමට ලක්තකරනු ලැබීමත්, වඩො විශොල නිවොස ලහෝ අසේවැසි 
අවකොශලේ ලෙොදු ේථොන ෙිහරණය කිරීමට පුරුදුව සිටි පිිේ වර්ටග අඩි 
400ක්ත ෙමණ ඉතො කුඩො ප්රලේශයකට ලකොටු කිරීමත් නිසො ලමලේ නැවත 
ෙදිංිකරණයට ලක්තවූ කණ්ඩොයම තුළ සැලකිය යුතු තරලම් අප්රසොදයක්ත 
ජනනය වූ අතර, ලබොලහෝමයක්ත අවේථොවල තමන්ර ලනොඉේලූ නිවසක්ත 
ලවනුලවන්ර වසර ගණනොවක ණය බරකට යට වීමට සිදුවීම පිළිබඳව ද 
ප්රශ්නකොරී බවක්ත හටලගන තිබුණි (අලේලේකර සහ පිිස 2019).  ඒ අනුව එය 
ලබොලහෝ ලකොටම ඔවුන්රලේ කැමැත්ලතන්ර ලතොරව සිදුවූ ියොවලියක්ත බව 
ලෙනී යයි. තත්ත්වය ලමලේ නම් ලමතැන සැලකිය යුතු අන්රදලම් ලෙොදු 
ලේශෙොලන ප්රතිලරෝධයක්ත වර්ටධනය ලනොවූලේ ඇයි ද යන ප්රලේලිකොව තවත් 
තීව්ර ලව්. ඒ පිළිබඳ තව ලමොලහොතකින්ර සොකච්ඡො කරමි. ඊට ලෙර අවධොනය 
ලයොමු කළ යුත්ලත් ලමවැනි ආකොරලේ ආන්රතීකරණයන්ර සොධොරණීකරණය 
ලකොට ඇත්ලත් කුමන ෙසුබිමක ද යන්රනට ය.        

මුඩුක්තකුවොසීන්ර නැවත ෙදිංිකරණය පිළිබඳ ලමකී තීරණ ගැලනන්රලන්ර 
ශීඝ්රලයන්ර ලවළඳලෙොළකරණය වන වටපිටොවක ය. ලඩලරක්ත ල ෝේ (2017) ’ට 
අනුව පුේගලයන්ර අතර ඇති සම්බන්රධය අජීවී වේූන්ර අතර ඇති 
සම්බන්රධයක මුහුණුවර ගැන්රවීම ය ලවළඳලෙොළකරණලයන්ර කරන්රලන්ර. 
එමගින්ර අෙට ඒ පිළිබඳ ඇති සංලව්දනය අිය කර දමන අතර, සියලු මොනව 
අන්රතර්ටියො හුදු ලවළඳ ගනුලදනුවක තත්ත්වයට ලඝු කරයි. කිසිදු මොනුෂීය 
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විමසීමකින්ර ලතොරව මුඩුක්තකුවොසීන්ර සිය නිලවේවලින්ර බලලන්රම ලවනත් 
ේථොනවලට ෙටවො යැවීමටත්, නිදහේ යැයි කියොගන්රනො ලවළඳලෙොලේ 
නොමලයන්ර නගරලේ ලභෞතික අවකොශය තුළ එක්ත ෙන්රතියක අවශයතො සහ 
අභිලොෂ බහුතරයක්ත වූ ලවනත් කණ්ඩොයම්වල අවශයතො හො අභිලොෂ කැෙ 
කිරීම තුළින්ර සොක්තෂොත්කරණය කරගැනීමටත් අවශය කරන්රනො වූ හෘද 
සොක්තිලේ නහර කෙො දැමීලම් හැකියොව ලබොලදන්රලන්ර ලමම ි න්රතනය තුළිනි.  

ලකලේ වුවත් නිර්ටදය ලලස ප්රොේධන ැේ කිරීලම් ලමම ියොවලිය කම්කරු 
ෙන්රතිලේ සහොලයන්ර ලතොරව කළ හැක්තකක්ත ලනොලව්. මන්රද ලමම අධිකතර 
ලොභය ලැබීමට අවශය ශ්රමලේ ප්රභවය ඔවුන්ර බැවිනි. එලහත් ලමම යථොර්ටථය 
සැඟවිය යුතු වන්රලන්ර කම්කරු ෙන්රතිය ඒ පිළිබඳ සවිඥොනික වුවලහොත් 
ප්රතිවයොපී යුක්තතිය පිළිබඳ ප්රශ්න අසන්රනට ෙටන්ර ගන්රනො ලහයිනි. එම නිසො 
යම්කිසි අර්ටධ මිථයොවක්ත සමොජගත කිරීමට සිදු ලව්. එම අර්ටධ මිථයොලවහි නම 
‘ලොභලේ ප්රතිලොභ ෙහළට රූටො ඒම’ (trickle-down effects of profit) 
ලලස සිංහලලන්ර දැක්තවිය හැකිය.4 ඉන්ර කියලවන්රලන්ර එක්ත ෙන්රතියක්ත ලමලේ 
ලොභ ලැබීම ඇත්ලතන්රම සමොජයට හිතකර බවයි. මන්රද ඔවුන්ර උෙයන ලේ 
වියදම් කරන විට එම වියදම තලවකකුලේ ආදොයමක්ත බවට ෙත්වන බැවිනි. 
ලමම දැක්තම හරහො සැබෑ ආර්ටික සොධොරණත්වයක්ත අවශය නම් සමොජලේ 
ධනය ලබදී යන ආකොරය විේලවීය ලලස ප්රති-වුහගත කිරීම අතයොවශය බවට 
වන ෙන්රති විඥොනය වර්ටධනය වීම ඉතො අපූරුවට වළකයි.    

ඉහතින්ර ද සඳහන්ර කළ ෙිදි ප්රොේධනය ැේ කිරීම සඳහො සම්පූර්ටණ කළ යුතු 
ලකොන්රලේසියක්ත වශලයන්ර ධලන්රශ්වර නවලිබරේවොදී නගරය තුළ ලභෞතික 
අවකොශය නිර්ටමොණය කරන්රලන්ර තව තවත් ධනය සම්ෙොදනය කළ හැකි 
නිෂ්ෙොදන මොදිලිවල හිමිකොරීත්වය සහිත ෙන්රතීන්ර ආකර්ටෂණය කරගැනීමටයි. 

 
4 බලන්රන, රමිදු ලෙලර්ටරොලේ 2021 අලගෝේතු මස ෙළ කරන ලද ලමම ලේේබුක්ත ලෙෝේටුව: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10229427957589574&id=1419
000334   

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10229427957589574&id=1419000334
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10229427957589574&id=1419000334
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ලමම ියොවලිය ප්රභූකරණය (gentrification) වශලයන්ර හැඳින්රලව්.  
ප්රභූකරණය යනු ලලොව පුරො නොගික අවකොශ සැලසුම්කරණ වයොෙෘති තුළ අද 
වනවිට දක්තනට ලැලබන ප්රධොනතම ප්රවණතොවකි. ලමය ඉතො ෙැහැදිලි 
ෙන්රතිවොදී වයොෙෘතියක්ත හඟවන වචනයක්ත ලව්. නගරය තුළ අත්හැර දමන ලද 
හො කම්කරු ෙොන්රතික ජනතොව ලවලසන භූමි ප්රලේශයන්ර ඉහළ ෙන්රතීන්රට සුදුසු 
ෙිදි ‘පුනරුත්ථොෙනය’ ලකොට ගැනීම ඉන්ර අදහේ ලව් (ේමිත් සහ විලියම්ේ 
2013). “කොර්ටමික විේලව සමලේ නිර්ටධන ෙන්රතිලේ දැලිකුණු හො 
කොලකණ්ණිකම ධනවත් ලනෝනො මහත්වරුන්රලේ ඇේවලට පීඩො කිරීම 
වැළැක්තවීම පිණිස කොර්ටයක්තෂමව සිදුකළ සැඟවීලම් වයොෙෘතියක්ත” ලලස 
එංගේේ ප්රභූකරණය අර්ටථ දක්තවො ඇත (උපුටනය, ේමිත් 2010). ඉන්රෙසු 
සියවස තුළ ෙැරීසිලේ ‘ලහෝේමොනුකරණය’ නමින්ර සිදුවූ නගර අලංකරණ 
ියොවලිය ද මීට සමොන එකක්ත බව හොවි (2003) දක්තවො ඇත. 

එංගේේ (1970) ලමවැනි විතැන්ර කිරීම් පිළිබඳ වැදගත් අදහේ කිහිෙයක්තම 
දක්තවො තිලේ. ඔහුට අනුව නොගරීකරණ වයොෙෘතිවලදී නගරය මධයලේ පිහිටො 
ඇති වොණිජ අගලයන්ර ඉතො ඉහළ භූමි භොගවල ඇති ෙරණ ලගොඩගැගිලි ඉවත් 
කරන්රලන්ර භූමිලේ වටිනොකම එමගින්ර නිලයෝජනය ලනොවන නිසො ය. එවැනි 
ලගොඩගැගිලිවලින්ර ඇත්ලතන්රම භූමිලේ වටිනොකම අවප්රමොණය කරනු ලබයි. 
ඒවො එනිසො වොණිජ අගලයන්ර ඉහළ ප්රලේශවලට බරකි. ඒ අනුව විලශ්ෂලයන්රම 
කම්කරු ෙොන්රතික නිවොස ඉවත් ලකලරන අතර, ඒ ලවනුවට භූමිලේ වොණිජ 
වටිනොකම තවත් ඉහළ නැංවිය හැකි ආකොරලේ ලවළඳ සොේපු හො කොර්ටයොල 
සංකීර්ටණ ඉදිකරනු ලබයි. ලමවැනි ියොවලීන්ර හරහො නගරය ප්රභූකරණය 
කිරීම තුළ සිදුවන්රලන්ර අහිමිකරණය තුළින්ර ැේ කිරීමකි (accumulation 
through dispossession) (හොවි 2008; කේලේරො 2016). එනම් යම් 
කණ්ඩොයමකට නගරයට ඇති අයිතිය උේලංඝණය කිරීම තුළින්ර ලොභ අරමුණු 
ඉටුකර ගැනීමයි. ලෙර දැක්තවූ මුඩුක්තකුවොසීන්ර විතැන්ර කිරීලම් සිේධිය මීට ලහොඳ 
උදොහරණයකි.     
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ප්රභූකරණලේ තවත් ප්රතිඵලයකි නගරය තුළ ලෙොදු අවකොශ ප්රමොණය අඩු වීම. 
ලෙෞේගලික හිමිකොරීත්වයට යටත් භූමි භොග සහ ලගොඩනැගිලිවල 
ප්රමොණොත්මක වැඩිවීම හමුලව් ලෙොදු භොවිතය සඳහො ඇති අවකොශය අඩුවීම 
වැළැක්තවිය ලනොහැකිය (ලෙක්ත 2016). එමගින්ර ඉහත දැක්තවූ ආකොරලයන්ර මුදේ 
සංසරණ ලව්ගය වඩොත් තීව්ර කළ හැකි ෙන්රතිය එකම ප්රලේශයකට ඒකරොශී 
වීමත්, ඔවුන්රලේ සමොජ ජීවිතලේ ලසෞන්රදර්ටයොශ්වොදයට බොධොවක්ත වියහැකි –
එලහත් ලොභ ඉෙයීම සඳහො අතයොවශය වන – කම්කරු ජනතොව ඇේ 
මොනලයන්ර එපිට, අවශය විට කැන්රදොගත හැකි දුින්ර ගොේකර තැබීමත් සිදුලව්. 
එක ගලලන්ර කුරුේලන්ර ලදලදලනකි. ලමම ලෙෞේගලික හිමිකොරීත්වලේ ඉහළ 
යෑම තුළ නව ලිබරේවොදී නගරය ලවළඳලෙොළකරණය හටගන්රනො තැනක්ත 
ෙමණක්ත ලනොව, ලවළඳලෙොළකරණය වන්රනො වූ අවකොශයක්ත බවට ද ෙත්ව 
තිලේ. අවකොශලේ එම ලවළඳලෙොළකරණය ප්රකොශයට ෙත්වන්රලන්ර අහස 
උසට යන ඉඩම් මිළ, ශීඝ්රලයන්ර වර්ටධනය වන ප්රවොහන ජොලො වැනි ප්රොේධනය 
කොර්ටයක්තෂමව ැේ කිරීලම් සහ ලොභය උෙිම කිරීලම් ලභෞතික ලකොන්රලේසිවල 
වැඩි වර්ටධනය තුළිනි (ලෙනර්ට, මොකූස සහ ලම්යර්ට 2012: 3).  

ගොලු මුවලදොරට යොබදව ඉන්රදියන්ර සොගරලේ විශොල වෙසියක්ත ආවරණය 
කරමින්ර ඉදිවන ලකොළඹ වරොය නගරය ලම් සම්බන්රධ ලහොඳ නිදසුනකි. 
රොජෙක්තෂ ආණ්ඩු ේවිත්වය ප්රමු  අනුක්රමික ආණ්ඩු වරොය නගරය පිළිබඳව 
කතො ලකොට ඇත්ලත් ලගෝලීය ප්රොේධනය ආකර්ටෂණය කරගැනීලම් මොර්ටගයක්ත 
වශලයනි. එහි අලලවි අධයක්තෂ ෙවසො ඇති ආකොරයට වරොය නගරලයහි 
මූලිකම අරමුණ ඩුබොයි සහ සිංගේපූරුව වැනි කලොපීය වොණිජ 
මධයේථොනවලට සොලේක්තෂව ලවළඳ කටයුතු සඳහො දැරීමට සිදුවන මුදල 
සියයට 80කින්ර ෙමණ ඉතිි කරගත හැකි ආකොරලේ විකේෙයක්ත විලේශීය 
ආලයෝජකයින්රට ලබොදීමයි. එමගින්ර ලගෝලීය ප්රොේධනය දකුණු ආසියොනු 
ලවළඳලෙොළට ප්රවිෂ්ට වීලම් ලදොරටුව ලලස ලකොළඹ වරොය නගරය ප්රසිේධියට 
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ෙත්කිරීම දිගු කොලීන අරමුණ වශලයන්ර දක්තවො තිලේ.5 ඒ අනුව ලමම අවකොශය 
නිෂ්ෙොදනය වන්රලන්ර ආර්ටික වශලයන්ර ලමන්රම ලභෞතික වශලයන්ර ද ලගෝලීය 
ප්රොේධනය ආකර්ටෂණය කරගැනීමට අවශය වටපිටොව නිර්ටමොණය කිරීලම් 
අරමුණ ඇතිව ය. නිදසුනක්ත ලලස වරොය නගරලේ ගෘහ නිර්ටමොණ සැලසුම් 
තරඟොවලිය දිනූ ආයතනලේ නගර සැලසුම ගනිමු. ඊට අනුව ලමම අවකොශය 
නිමලවන්රලන්ර ‘නොගික අවේථො භුක්තති විඳීමට හැකියොව සැලසීම’ යන මූලික 
අරමුණ ඇතිව ය. නගරවොසීන්රට සහ අමුත්තන්රට ඉහළ ප්රමිතියක නොගික 
ෙිසරයක්ත තහවුරු කිරීම, ආර්ටික වර්ටධනය හො අනොගත තිරසොර සංවර්ටධනය 
යන ඒවො ලම් යටලත් මූලිකොංග ලව්. ලමම අවශයතො සම්පූර්ටණ කරන 
ආකොරලේ චතුරස්ර, ඇල මොර්ටග, සක්තමන්ර මළු සහ එේලලන උදයොන ඉදිවනු 
ඇත. එලමන්රම එම ෙණිවුඩය සන්රනිලව්දනය කරන්රනො වූ සිත් ඇදගන්රනො සුළු 
හො ඉතො විලශ්ෂ ආකොරලේ ක්තිතිජ ලර්ට ොවක්ත එම නිසො වරොය නගරයට තිබිය 
යුතු බව ද පිළිගැලන්ර.6       

ඊට නුදුින්ර ගොලු මුවලදොර ෙිශ්රලේ ඉදිවන අති සුල ෝෙලභෝගී 
ලගොඩනැගිලිවල ද ආරොධනය ලගෝලීය ධනෙති ෙන්රතියට බව ෙැහැදිලි ය. 
මන්රද එවැනි ලේෙළ මිලට ගතහැකි තරම් ධනේකන්රධයක්ත හිමි සුපිි ධනවත් 
ෙන්රතිලේ ලංකො සමොජලේ සොමොජිකයින්ර ගණන තුන හතරකට එහො විය 
ලනොහැකි නිසොත්, එම ෙිශ්රලේ ඇසට ගැලටන මොනලේ ෙමණක්ත අහස උසට 
ඉදිවන ලමවැනි ලගොඩනැගිලිවල ගණන 20 කට එහො බව සිලතන නිසොත් ය. 
ලමම ෙිශ්රලේ ඇති ලේෙළ සම්බන්රධ ලවළඳ දැන්රවීම් කියවො බැලීලමන්ර ලම් 
පිළිබඳ වැඩිදුරටත් අවලබෝධයක්ත ලබොගත හැකි ලව්. නිදසුනක්ත ලලස ලමහි 
ඉදිවන One Galle Face Tower (OGFT) කොර්ටයොල සංකීර්ටණය ෙළමු 
ෙන්රතිලේ කොර්ටයොල අවකොශ සෙයන බවට ලෙොලරොන්රදු වන ලගොඩනැගිේලකි. 

 
5 බලන්රන: https://www.prnewswire.com/news-releases/port-city-colombo-
to-become-a-gateway-to-south-asia-301301003.html  
6 බලන්රන: https://www.architectmagazine.com/project-gallery/port-city-of-
colombo_o  

https://www.prnewswire.com/news-releases/port-city-colombo-to-become-a-gateway-to-south-asia-301301003.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/port-city-colombo-to-become-a-gateway-to-south-asia-301301003.html
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/port-city-of-colombo_o
https://www.architectmagazine.com/project-gallery/port-city-of-colombo_o
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ලමතුළ කොර්ටයොල අවකොශයක්ත මිළදී ගන්රනො අයකුට හිමි වන්රලන්ර එම අවකොශය 
ෙමණක්ත ලනොවන බව ද ලෙොලරොන්රදුලව් ලකොටසකි. සිය අසේවැසියන්ර 
වශලයන්ර ලගෝලීයව කීර්ටතිමත් බැංකු හො මූලය ආයතන ද ඒ හරහො ලැලබන්රනො 
වූ ජොලගතකරණ අවේථොවන්ර ද ඔවුන්රට හිමිලව්. එලේම ලගොඩනැඟිේල බේදට 
ලබොලගන ඇති ආයතනලේ මූලික අරමුණක්ත වන්රලන්ර සිය ලේශීය හො 
ජොතයන්රතර සම්බන්රධතො ජොල එකිලනක හො සම්බන්රධ කිරීම මගින්ර ලගෝලීය 
ප්රොේධන මූලයන්ර වඩො කොර්ටයක්තෂමව ලංකොව ලවත ආකර්ටෂණය කරගැනීමයි.7 
ලමලේ ලොභය උෙිම කළහැකි තත්ත්වයන්ර වැඩි වර්ටධනය කළහැකි 
ආකොරයට ලභෞතික අවකොශය සකේ කිරීලමන්ර එම අවකොශලේ වොණිජ අගය 
ද ශීඝ්රලයන්ර ඉහළ යයි.    

හොවි (1985) දක්තවන අන්රදමට ප්රොේධනය කොර්ටයක්තෂමව ැේ කිරීම සඳහො 
ලමලේ අවකොශය සංලකෝචනය කළ ද එතුළ නිෂ්ෙොදනය වන අතිික්තතය 
ෙිලභෝජනය කිරීමට එම සීමිත අවකොශය තුළ නිර්ටමොණය වන ලවළඳලෙොළ 
ප්රමොණවත් ලනොලව්. එබැවින්ර ලවළඳලෙොළ නිරන්රතරලයන්ර ප්රසොරණය ලවයි. 
ලමම ප්රසොරණලයහි ලකළවරක්ත දැකිය ලනොහැකිය. මන්රද තමො යන සෑම 
තැනකම ප්රොේධනය ැේ කිරීලම් ලව්ගය මත ලවළඳලෙොළ රඳො ෙවතින 
ලහයින්ර සහ එම ැේ කිරීලම් ලව්ගය වැඩි වන්රනට වන්රනට නිෂ්ෙොදනය වන 
අතිික්තතය ෙිලභෝජනය කිරීම සඳහො තවදුරටත් ප්රසොරණය වීමට පීඩනයක්ත 
ලවළඳලෙොළ ලකලරහි බලෙවත්වන ලහයිනි. එම නිසො ධලන්රශ්වර නගර 
නිර්ටමොණය තුළින්ර සිදුවන්රලන්ර ප්රොේධනලයහි ලනොවැළැක්තවිය හැකි අර්ටබුදය 
ලභෞතික අවකොශමය වශලයන්ර වයොේත කර හැරීම මිස විසඳීම ලනොලව්. 
ලමලේ නිර්ටමොණය වන සෑම නොගික අවකොශයක්ත තුළම ලෙර කී ැේ කිරීමත්, 
ඊට අදොළ ෙන්රති වුහයත් ප්රතිනිර්ටමොණය වන නිසො ධලන්රශ්වර නගරය ෙවතින 
සෑම තැනකම පීඩිත ෙන්රතිලේ සූරොකෑමත්, ලොභය සඳහො ලභෞතික අවකොශය 

 
7 බලන්රන: https://island.lk/shangri-la-appoints-jll-as-exclusive-leasing-
agent-for-one-galle-face-tower-in-colombo-sri-lanka/  

https://island.lk/shangri-la-appoints-jll-as-exclusive-leasing-agent-for-one-galle-face-tower-in-colombo-sri-lanka/
https://island.lk/shangri-la-appoints-jll-as-exclusive-leasing-agent-for-one-galle-face-tower-in-colombo-sri-lanka/
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තුළ ඔවුන්ර විතැන්ර කිරීමත් දිගින්ර දිගටම හො වඩොත් තීව්ර ආකොරලයන්ර සිදුවන බව 
ෙැවසිය හැකිය. ඒ අනුව, ලෙර දැක්තවූ ෙිදි, ලභෞතික අවකොශයන්ර ලොභය 
සඳහො භොවිත කිරීමට ධලන්රශ්වර බලලව්ගවලට ඇති අවශයතොවය මගින්ර, ඒවො 
ඍජු ප්රලයෝජනය සඳහො භොවිත කිරීමට සමොජලේ අලනක්ත ෙන්රතිවලට ඇති 
හැකියොව අවම කර තිලේ (ලෙනර්ට, මොකූස සහ ලම්යර්ට 2012: 3-4).  

ලමය හුවමොරු අගය (exchange value) සහ භොවිත අගය (use value) අතර 
ඇති ලවනස වශලයන්ර ද දැක්තවිය හැකිය. එනම් අවකොශය ඍජුව ප්රලයෝජනයට 
ලයොදොගන්රනො කොර්ටයයට සොලේක්තෂව ලනොව, එම අවකොශලයහි ආලයෝජනය 
කරන්රනන්ර ඊට අනුයුක්තත ලකොට ඇති වොණිජ වටිනොකමට සොලේක්තෂව විකුණුම් 
සහ මිලට ගැනුම් අගයන්ර තීරණය වීලම් භොවිතයයි. ලලේව් (2003) ’ට අනුව 
ලමම ියොවලිය නිසො ලවළඳ භොණ්ඩ බවට ෙත් වන්රලන්ර නගරලේ භූමිය සහ 
ලගොඩනැගිලි ෙමණක්ත ලනොලව්; සමේත නොගික අවකොශය ද ලවළඳ 
භොණ්ඩයක්ත වන්රලන්ර ය. එහි අරුත නම් නොගික අවකොශයට සුවිලශ්ෂලයන්ර 
අදොළ වන ලක්තෂණ වන්රනො වූ විවිධත්වය, සම්මු  වීම සහ නිර්ටමොණශීලීත්වය 
වැනි ගුණොංග වොණිජ ලොභය සඳහො භොවිතො වීමයි. එහිදී ලෙෞේගලික අභිලොෂ 
විසින්ර ලෙොදු අවකොශයන්ර පිළිබඳ තීරණ ගනු ලබන අතර, ඒවො ෙිලභෝජනය, 
ලොභය සහ අවසොනලේ ලවළඳලෙොළ වටිනොකම යන නිෂ්ටොවන්ර ලවනුලවන්ර 
ලයොදොගනු ලැලේ. ලමම ෙේධතිය තුළ ඵලදොයී ලලස අවකොශය ෙිහරණය 
කිරීම යනු ඒවො වොණිජමය අරමුණු සඳහො ලයොදොගැනීමයි. ලෙොදු කටයුතු 
වොණිජ වශලයන්ර ඵලදොයී ලනොවන බැවින්ර අවකොශය ඒවො සඳහො භොවිත කිරීම 
ඒ අනුව ඵලදොයී ලනොවන කටයුත්තක්ත ලේ ගැලන්ර. ඇත්ලතන්රම ලමතැන 
ගැටුම ඇත්ලත් ධලන්රශ්වර අභිලොෂවල අධිෙතීත්වය හො අවකොශය භොවිත 
කරන අයුරු පිළිබඳ ේවයං-නීර්ටණය කිරීලම් අයිතිය අතර බව ෙැහැදිලි ය 
(ලලේව් 1991). ලෙර දැක්තවූ නැවත ෙදිංි කිරීලම් ියොවලිය පිටුෙස තිබූ 
වොණිජලව්දී ින්රතනය සහ නැවත ෙදිංිකරණයට ලක්තවූ ජනතොවලේ ඒ 
පිළිබඳව වූ අප්රසොදය අතර ඝ්ඨනය මීට උදොහරණයකි.  
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එලේම වරොය නගරය සහ තදොසන්රන භූමි භොගලයහි මෑතකොලීන විකොශනය 
ලදස බැලීලම්දී ද එහි අවකොශය වඩ වඩොත් වොණිජමය වශලයන්ර ඵලදොයී 
අරමුණු සඳහො ලයොදොගැනීම තුළ යම් යම් සමොජ ලකොටේවල නගරයට ඇති 
අයිතිය දරුණු ලලස උේලංඝණය වන අයුරු හඳුනොගත හැකිය. එම භූමි 
භොගලේ කෘත්රිමව ඉහළ නංවන්රනො වූ වටිනොකම නිසො නුදුරු අනොගතලේ ලමම 
අවකොශය ෙිහරණය කිරීමට ලභෞතික ප්රලව්ශය තවදුරටත් ප්රමොණවත් 
ලනොවනු ඇත. ඒ සඳහො මුදේ ද මුදේ හො බැඳුනු ලවනත් සමොජමය ලකොන්රලේසි 
ද සම්පූර්ටණ කළ යුතු ය. එලේ සම්පූර්ටණ ලනොකරන්රනන්රට, එනම් සමොජලේ 
අති බහුතරයකට ලමම අවකොශ ෙිහරණය උරුම ලනොලව්. එතුළ වඩො පුළුේව 
අරුත් ගන්රවන්රලන්ර නවලිබරේ නොගික අත්දැකීම තුළ නගරවැසියකු ලලස 
පිළිගැලනන්රලන්ර කවුරුන්ර ද යන්රන බව මලේ කියවීමයි. ප්රභූකරණය වූ නගරය 
තුළ පිළිගත හැකි ආකොරලේ නගරවැසියකු ලලස සලකන්රලන්ර ආර්ටික 
වශලයන්ර නොගික ජීවිතයට ඉතො ඉහළින්ර සම්බන්රධ වන හො සුදුසු ම්ටමට 
නිර්ටලේශෙොලනීකරණය වූ (එනම් මැතිවරණවලට ෙිබොහිරව ලේශෙොලනය 
ගැන උනන්රදුවක්ත ලනොදක්තවන) ජීවිලයකි (ේවින්රහලඩෝ 2009; ලබොේනොර්ට 
2015). ඉහත දක්තවො ඇති මුදේ සංසරණ ලව්ගය වැඩිකිරීම සහ ඒ හරහො 
ප්රොේධන උත්ෙොදනය වඩොත් කොර්ටයක්තෂමව ඉහළ නැංවිය හැකි ෙන්රතිය පිළිබඳ 
ෙැහැදිලි කිරීමට ලමය ඍජුව සම්බන්රධ ලව්. ලමවැනි අවකොශවල ෙිලභෝජන 
ශීඝ්රතොවත්, ඒ හරහො නිෂ්ෙොදන ශීඝ්රතොවත් චක්රොකොරව වැඩිකළ හැකි (ෙදමට 
නිර්ටලේශෙොලනීකරණය වූ) කණ්ඩොයමක්ත වශලයන්ර ලමවැනි අවකොශ එම 
ෙන්රතිය සඳහො ලවන්ර කිරීම මගින්ර නගරය තුළ සිදුවන ප්රොේධන ැේ කිරීම වඩ 
වඩොත් ලව්ගවත් කළ හැකිය. එම නිසො අවකොශ සැලසුම් කිරීලම්දී ඔවුන්රලේ 
ෙිලභෝජන රටොවන්රට සහ රසඥතොවන්රට ප්රමු ත්වය දීම සිදුලව්. එහිදී 
ප්රොේධන සම්ෙොදන ියොවලියට එවැනි ෙිමොණයකින්ර සම්බන්රධ විය 
ලනොහැකි ෙන්රතිය ලමම ේථොනවලින්ර සමොජ-අවකොශමය වශලයන්ර බැහැර 
කිරීම ලමම ි යොවලිලයහි ලනොවැළැක්තවිය හැකි අතුරු ඵලයකට වඩො, ලොභයම 
අරමුණු කරගත් ඉතො ලච්තොන්රවිත ියොවලියක්ත බව මලේ වටහො ගැනීමයි. එය 
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ලච්තොන්රවිත යැයි මො ෙවසන්රලන්ර දැනටම ෙැහැදිලි කර ඇති ආකොරයට ගොලු 
මුවලදොර ෙිශ්රලේ වඩො පුළුේව දිග හැලරන ලගෝලීය ආලයෝජන අරමුණුවලට 
සොලේක්තෂව ඉටු කරන්රනට ලමවැනි අවකොශ වලට සමොජ-ලසෞන්රදර්ටයොත්මක 
හො ආර්ටික භූමිකොවක්ත තිලබන නිසො ය.      

නමුත් ගැටළුව වන්රලන්ර තමො දිගින්ර දිගටම බැහැර කරන්රනො වූ ලමවැනි 
ියොවලියකට සමොජලේ බහුතරයක්ත වන ශ්රමලේ හිමිකරුවන්ර විසින්ර ලෙොදු 
ෙිමණ්ඩලලේදී සැලකිය යුතු තරලම් ප්රතිලරෝධයක්ත දක්තවො නැත්ලත් ඇයි ද 
යන්රනයි. ඊළඟ ලකොටසින්ර මො අරමුණු කරන්රලන්ර ලමම ප්රශ්නයට පිළිතුරක්ත 
ලසවීමට ය.       

 
නවලිබරල් නිර්කේශපාලනය සහ කේශපාලනික සවිඥානිකත්වකේ 
හායනය 

තත්ත්වය ඉහත දැක්තවූ ෙිදි වුවත්, වින්රදිත ෙන්රතිය ලමම ගැටළුව පිළිබඳව 
සවිඥොනික ලනොවන තොක්ත කේ ලමය ෙන්රති ගැටුමක්ත බවට ෙත් ලනොලව්. එවිට 
සිදුවන්රලන්ර ඔවුන්ර ලමම ියොවලිලේ ‘බලොලෙොලරොත්තු සහගත වින්රදිතයින්ර’ 
(hopeful victims) බවට ෙත්වීම ෙමණි. වින්රදිතයින්ර බවට ෙත්වන්රලන්ර 
ලකලේ දැයි ෙැහැදිලි ය. බලොලෙොලරොත්තු සහගත ලලස හඳුන්රවන්රලන්ර යට කී 
ලොභය ෙහළට රූටො ෙැමිණීලමන්ර කවදොක ලහෝ තමොට මීට වඩො යහෙත් 
ජීවිතයක්ත ගත කිරීමට අවශය තරම් මුදලක්ත අහුලො ගත හැකිය යන විශ්වොසය 
ඇතිව ජීවත් වන නිසො ය. පුේගලයො ලමලේ ෙන්රති විඥොනලයන්ර විනිර්ටමුක්තත 
ලකොට නිර්ටලේශෙොලනීකරණය කිරීම ඇත්ලතන්රම නව ලිබරේ වයොෙෘතිලේ 
සූක්තෂ්ම දක්තෂතොවයකි. ලමම දැක්තම තුළ සොර්ටව තලලේ කරුණු වන ලේශෙොලන 
ආයතන සහ ඒවො මගින්ර සැලසිය යුතු ප්රතිවයොපී යුක්තතිය පිළිබඳ කොරණො 
සම්පූර්ටණලයන්රම මගහැර යොමක්ත දක්තනට ලැලේ. නගරය 
නිර්ටලේශෙොලනීකරණය වීලම් ලමම ියොවලිය ලකොතරම් ඔඩුදුවො ඇත්දැයි 
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යන්රන පිළිබඳ අදහේ දක්තවන ේවින්රහලඩෝ (2009) ෙවසන්රලන්ර වර්ටතමොන 
නගර ඇත්ලතන්රම ෙශ්චොත්-ලේශෙොලනික නගර ලලස හැඳින්රවිය හැකි බවයි. 
ලමම නිර්ටලේශෙොලනීකරණය නොගරීකරණය තුළ දිගහැලරන අත්දැකීමක්ත 
ෙමණක්ත ලනොව, ප්රජොතන්රරවොදී අවකොශයක්ත ලලස නගරලේ ෙැවැත්මට ෙවො 
තර්ටජනයක්ත ලව් (ලබවිජ් සහ ලකොච් 2016). නවලිබරේවොදයට එහි ඇති 
වැදගත්කම නම් නගරය තුළ උත්ෙොදනය ලකලරන අතිික්තතය 
ප්රජොතන්රරවොදීව කළමනොකරණය ලකොට, සමහරුන්රලේ අභිවෘේධිය 
ලවනුලවන්ර ෙමණක්ත ලනොව සියේලන්රලේ අභිවෘේධිය ලවනුලවන්ර ලයදවීම 
සඳහො අරගලයක්ත දියත් කිරීමට අවශය වන්රනො වූ ආකොරලේ ලේශෙොලනික හො 
ෙන්රති විඥොනයක්ත වර්ටධනය වීම එමගින්ර ඉතො සොර්ටථක ලලස මැඩ ෙැවැත්වීම ය.     

ලමම නිර්ටලේශෙොලනීකරණය ලකොළඹ වැනි වරොය නගරවල සොමොනය 
යථොර්ටථයකි. ලමවැනි නගර ලගෝලීය සුපිි ධනෙති ෙන්රතිය සඳහො සුවිලශ්ෂී 
අවකොශ වශලයන්ර නිර්ටමොණය ලකලරන අතර, ලබොලහෝ විට ඒවො තුළ ලේෙළ 
මිලට ගන්රනන්ර එය හුදු ආලයෝජනයක්ත ලලස ෙමණක්ත සිදුකරන බැවින්ර හො 
එනිසො එතුළ ජීවත් ලනොවන බැවින්ර ඒවො අතිශයින්ර නිර්ටලේශෙොලනික ලව් 
( ර්ටනැන්රලඩේ සහ පිිස 2016). එනම් එක්ත අලතකින්ර සමොජය තුළ විෂමතොව 
දරුණු හො නිර්ටලජ්ජිත ආකොරලයන්ර වැඩිවන විට, අලනක්ත අතින්ර ඒ සම්බන්රධ 
ලේශෙොලනය ප්රකොශයට ෙත්කිරීම සඳහො අවශය වන ලකොන්රලේසි එක්ත 
ෙොර්ටශ්වයක්ත ලභෞතිකව අවිදයමොන කිරීම මගින්ර අවලංගු ලකොට ඇත. ලමය 
අහඹුවක්ත ලනොලව්. (නව)ලිබරේවොදයට අවශය යැයි ලෙර දක්තවන ලද 
රොජයලේ අවම මැදිහත් වීම සහ එතුළින්ර තහවුරු ලකලරන නිදහේ යැයි කියන 
ලවළඳලෙොළට අතයවශය සොධකයකි. ලේශෙොලනික සවිඥොනික භොවය තුළ 
ලවළඳලෙොළ අෙහසුවට ෙත්වන ආකොරලේ ලබොලහෝ ප්රශ්න මතුලව්. ඒ අතර 
ප්රතිවයොපී යුක්තතිය හො විෂමතොවය පිළිබඳ කොරණො මුේ තැනක්ත ගනී. එවැනි 
ෙිසරයක ලේශෙොලනික ේථොවරත්වය ලහෝ ලවළඳලෙොලළහි නිදහේ භොවය 
පිළිබඳ සහතික විය ලනොහැක. මන්රද මහජන පීඩනය වර්ටධනය වුවලහොත් 
රොජයයට ලවළඳලෙොළ කටයුතුවලට මැදිහත් වීමට සිදුවන බැවිනි. එවැනි 
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ෙිසරයක්ත වොණිජ කටයුතුවලට එතරම් සුදුසු ලනොවන බවට පිළිගැලනන්රලන්ර 
ආලයෝජකයින්ර අනධර්ටයමත් වන නිසොලවන්ර හො යම්කිසි පුපුරො යොමක්ත 
සිදුවුවලහොත් ආර්ටික කටයුතු අඩොල වන නිසොලවනි. එම නිසො නවලිබරේ 
ලවළඳලෙොළ ේථොෙනය වන යම් තැනක්ත ලව් නම් එය නිර්ටලේශෙොලනික වන 
තරමට ලහොඳ යැයි එකඟතොවක්ත ඇත. ඒ අනුව එවැනි අවකොශ නිර්ටමොණය 
වන්රලන්ර ප්රභූකරණලේ ලසෞන්රදර්ටයොත්මක රසොේවොදය ෙමණක්ත ලනොව ඊට 
අවශය ෙදලම් නිර්ටලේශෙොලනීකරණය ද ලභෞතික අවකොශය තුළ නිෂ්ෙොදනය 
කරමිනි.  

ලමම ලගෝලීය ප්රොේධනය ආකර්ටෂණය කරගත හැකි ලේශෙොලන-ආර්ටික-
අවකොශමය තත්ත්වයන්ර වරොය නගරලේ තදොසන්රන වටපිටොව තුළ ද 
නිර්ටමොණය කරන්රනට සිදුලව්. මන්රද අවට අවකොශය තුළ ලේශෙොලනික 
තත්ත්වය අේථොවර වුවලහොත් ලහෝ දෘෂ්ටිමය ලසෞන්රදර්ටයය පිිහුණලහොත් 
වරොය නගරලේ වොණිජ අගය ෙහත යො හැකි බැවිනි. නිදසුනක්ත ලලස ගොලු 
මුවලදොර සිට වරොය ලදසට විහිද යන මොර්ටගය සමීෙලේ 2020 ලෙබරවොි 
මොසලේ ඉදිකරන ලද ආහොර ලවළඳසේ අධීක්තෂණය සඳහො ෙැමිණි 
ජනොධිෙතිවරයො අවධොරණය කලේ ගොලු මුවලදොලරහි දෘෂ්ටිමය ලසෞන්රදර්ටයය 
වැඩි කරන ආකොරලයන්ර ඒවො ඉදිවිය යුතු බවයි.8 ලමය ලෙර සඳහන්ර කරන ලද 
ප්රභූකරණලේ රසඥතොවයි. එමගින්ර අවට සුපිි ෙිසරලේ ඉහළ රසඥතොවට 
ගැළලෙන ෙිදි ලමම අවකොශලේ ලසෞන්රදර්ටයය නිර්ටමොණය කරන අතර, ඒ 
හරහො යම් ආකොර අවකොශමය සමජොතීකරණයක්ත ද සිදුකරනු ලැලේ. එමගින්ර 
ද ලකලරන්රලන්ර විවිධත්වය තුළින්ර මතුවිය හැකි ලේශෙොලනයකට අවශය 
ලකොන්රලේසි එකින්ර එක අවලංගු කිරීම බව මලේ කියවීමයි. 

නිදසුනක්ත ලලස ගොලු මුවලදොර ෙිශ්රලේ ගොලු මුවලදොර ලහෝටලය ඇති 
අන්රතලේ පිහිටි අඩු මිල ලවළඳසේ හො සසඳන විට ඉහත දක්තවන ලද ආහොර 

 
8 බලන්රන: https://www.ft.lk/news/President-inspects-construction-of-
model-stalls-at-Galle-Face-green/56-712876  

https://www.ft.lk/news/President-inspects-construction-of-model-stalls-at-Galle-Face-green/56-712876
https://www.ft.lk/news/President-inspects-construction-of-model-stalls-at-Galle-Face-green/56-712876


ලේකම්වසම් 

23 
 

ලවළඳසේවල බොහිර ලසෞන්රදර්ටයලේ ෙැහැදිලි ලවනසක්ත ලෙලනන්රනට තිලේ. 
එලේම වසංගත තත්ත්වය හමුලව් රට වසො දමන්රනට හියටම ලෙරොතුව 
ඒවොලේ ආහොර භුක්තති විඳින්රනට ෙැමිණි පිිස ද අලනක්ත අන්රතලේ එලේ 
ෙැමිණි පිිසට වඩො ලවනේ ය. ඔවුන්රලේ කතොබහ, ඇඳුම් ෙැළඳුම් සහ 
එතැනට ෙැමිණීමට භොවිත කරන යොන වොහන ද ලවනේ ය. එතැන ඇත්ලත් 
ෙන්රති ලවනසකි. ඔවුන්ර සමහරකු ‘ලජොලියට ලමන්ර’ අලනක්ත අන්රතලේ ආහොර 
ගැනීමට හො විලනෝද වීමට ෙැමිලණන අවේථො ද තිලේ. එලහත් අලනක්ත 
අන්රතය භුක්තති විඳින්රනන්රට එලේ ‘ලජොලියට ලහෝ’ ලම් අන්රතයට ෙැමිණිය 
ලනොහැකිය. එතැන ඇත්ලත් ආර්ටිකමය බොධොවක්ත ෙමණක්ත ලනොලව්. එක්ත 
ෙන්රතියක රසඥතොව ෙමණක්ත නිලයෝජනය කරමින්ර තැනූ අවකොශයක 
වයංගලයන්ර සිදුලකලරන සමොජමය වැළැක්තවීමකි. කලින්ර ද දැක්තවූ ෙිදි ඒ 
හරහො කරන්රලන්ර ලමම කණ්ඩොයම් ලදක සම්මු  වීලමන්ර මතුවිය හැකි 
ලේශෙොලනයට (politics of encounter) ඇති ඉඩ අවම කිරීම ය. එලමන්රම 
ගොලු මුවලදොර ලහෝටලය ඇති අන්රතලේ වුවත් ලමම අවකොශමය 
සමජොතීකරණය එන්රන එන්රනටම වැඩිවන නිසො ලමවැනි ලේශෙොනයකට 
ඇති ඉඩ එහිද දිලනන්ර දිනම අවහිර ලවමින්ර තිලේ.    

අලනක්ත අතින්ර වරොය නගරයට යොබද ගොලු මුවලදොර ෙිශ්රලේ ඉදි වන අති-
සුල ෝෙලභෝගී ෙන්රනලේ ලහෝටේ, මහේ නිවොස සහ කොර්ටයොල සංකීර්ටණ වැනි 
ලේ සැලකූ විට ඒවොයින්ර ප්රලයෝජන ගන්රනට ඇත්ලතන්රම ලංකොලව් ඉහළ 
මධයම ෙන්රතියට ලහෝ හැකියොවක්ත නැති බව ෙැහැදිලි ය. ඔවුන්රලේ ක්රය 
ශක්තතිලයන්ර ප්රලව්ශය ලබොලදන්රලන්ර ලමවැනි තැනක ආෙනශොලොවකට ඇතුළු 
වී එහි ලභෝජනයක්ත භුක්තති විඳීලම් කොර්ටයයට ෙමණි. නමුත් ඔවුන්ර ලමම සුපිි 
අවකොශලේ ලකොණකට ප්රවිෂ්ට වීම තුළ සුපිි ධනෙති වරොය නගරයට 
ලේශෙොලන තර්ටජනයක්ත නැතිවොක්ත ලමන්රම රට තුළ යම්කිසි සුජොතභොවයක්ත ද 
හිමි ලව්. මන්රද වරොය නගරලේ අවකොශය තුළ ලේශීය ඉහළ මධයම 
ෙොන්රතිකයින්රලේ ෙන්රති සිහිනය නිලයෝජනය වන නිසො ය. එලේම ෙවතින 
ෙේධතිය තුළ ඔවුන්ර දරුණු ලලස බැට කන ලකෝඨොසයට අයත් ලනොවන 
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බැවින්ර ලමම සමෘේධිය දැක නවරයක්ත ෙහළ වීමට ද හැකියොවක්ත නැත. 
අලනක්ත අතට ඔවුන්රලේ කේකිියොව, ඇඳුම ෙැළඳුම හො ලෙොදුලව් ගත්විට 
ෙැවැත්ම ද ඉහළින්ර ප්රභූකරණය වූ කලොෙයක දෘෂ්ටි ලසෞන්රදර්ටයයට බොධොවක්ත 
ලනොලව්. ඔවුන්ර එලේ නම් වරොය නගරය හො තදොසන්රන ප්රලේශයට අවශය තරම් 
නිර්ටලේශෙොලනීකරණය වූ හො ප්රතිවිරුේධ ලේශෙොලනයක්ත හඳුන්රවො ලේවි යැයි 
බලොලෙොලරොත්තු ලනොවිය හැකි පිිසකි. ඒ අනුව ප්රමොණලයන්ර ඉතො 
සුළුතරයක්ත වූ සුපිි ධනෙති ෙන්රතිය සඳහො නිමවන වරොය නගරය වටො ඇති 
ලභෞතික අවකොශය පිරවීමට ලම් ෙන්රතිය ලහොඳටම ලහොඳ ය.    

ලගෝඨොභය රොජෙක්තෂලේ නගර අලංකරණය තුළත් ලමම 
නිර්ටලේශෙොලනීකරණලේ රටොව දක්තනට තිලේ. එහිදී ද සිදුවන්රලන්ර එම 
අවකොශයන්ර සම්පූර්ටණලයන්ර ෙිලභෝජනය කිරීලමන්ර ආර්ටික වශලයන්ර 
වළක්තවනු ලැබූ පිිේ වුවත් එමගින්ර නිෙදලවන සිහිනය ෙිලභෝජනය කිරීමයි. 
නිදසුනක්ත ලලස ආලක්තේ ෙිශ්රය සැලකුවලහොත්, එහි ඇති ආෙනශොලො සහ 
අලනකුත් සොේපු සංකීර්ටණවලින්ර භොණ්ඩ මිලට ගතහැකි පිිස ඉතොම 
අතලලොේසකි. එලහත් සන්රධයො කොලලේදී ලමන්රම සති අන්රතලේදී ද ඊට විශොල 
ලසනගක්ත ඇදී එයි. ඔවුන්ර ලමම ෙිශ්රය ලබොලහෝ ලකොටම ෙිලභෝජනය 
කරන්රලන්ර ඡොයොරූෙ ගැනීමට ය; ආලක්තේ ආ බව සමොජ මොධය ජොලොවල කියො 
ෙෑමට ය. මන්රද ආලක්තේ යෑම ‘ලෙොෂ්’ වැඩකි. ‘ලෙොෂ්’ වීමට සියලු ලදනො 
කැමැත්ලතෝ ය. එලේ නම් ආර්ටික වශලයන්ර ඉතො ෙැහැදිලිව තමො බැහැර 
කරන අවකොශයකට වුවත් ආකර්ටෂණය වීමට, ඊට ප්රතිලරෝධය දක්තවනු 
ලවනුවට එය  ැන්රටසියක්ත බවට ෙත්කරගැනීමට අවශය ලකොන්රලේසි ද එම 
බැහැර කිරීම තුළම සම්පූර්ටණ කර තිලේ. 

එහි අරුත නම්, ලමම අවකොශමය ලවනේවීම් තුළින්ර පීඩනයට ෙත්වන 
ෙන්රතීන්ර වුවත් නවලිබරේ දැක්තම අභයන්රතරීකරණය කරලගන ඇති නිසො 
ඔවුන්ර තුළ ෙවො ලම් සම්බන්රධලයන්ර සැලකිය යුතු තරලම් ප්රතිලරෝධයක්ත 
ජනනය ලනොවන බවයි. ඒ ලවනුවට සිදුවන්රලන්ර ලමවැනි  ැන්රටසි සහ ඒ 
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හරහො ජනනය කරන ලෙර දක්තවන ලද නවලිබරේ ලේශෙොලනික 
මන්රලදෝත්සොහී භොවය ලේතුලවන්ර තමොව ලෙළීමට හො ආන්රතීකරණයට ලක්ත 
කරන්රනො වූ ධලන්රශ්වර ෙේධතිය තුළම කවදො ලහෝ ලලොක්තලකකු බවට ෙත්වීලම් 
සිහිනයක ඔවුන්ර එේබලගන සිටීම ය. ලම් සිහිනය කේෙයකට සැබෑ වන්රලන්ර 
එක්ත අලයකුට ලහෝ වැඩිම ලදලදලනකුට ෙමණි. එලහත් නවලිබරේ 
දෘෂ්ටිවොදොත්මක වයොෙෘතිලයහි ශක්තතිය හො සොර්ටථකත්වය ලකලතක්ත ද යත්, 
එදිලනදො ජීවිතය තුළ දිගින්ර දිගටම සිදුවන අසොධොරණකම් හමුලව් වුවත් 
ෙේධතිය පිළිබඳ  ැන්රටසිය දිගටම ෙවත්වොලගන යොමට ලමබඳු විරල අවේථො 
කිහිෙයක්ත ප්රමොණවත් ලව්. ඊට අවශය සිහින සෑදීම ඍජු අවකොශයට අමතරව 
ලවනම කර්ටමොන්රතයක්ත තුළින්ර ද සිදු කරයි. ඒ අතර ලවළඳ දැන්රවීම්, ජීවන ක්රම 
සඟරො ලමන්රම සමහර ලටලි නොටය සහ ිරෙට ද ලව්. ලෙර සඳහන්ර කළ 
බලොලෙොලරොත්තු සහගත වින්රදිතයන්ර නිර්ටමොණය කිරීලම් සහ, ඒ හරහො 
සමොජලේ අති දැවැන්රත ලකොටසක නගරයට ඇති අයිතිය උේලංඝණය වීම 
සොමොනයකරණය වන තරමට නිර්ටලේශෙොලනීකරණය වීමට සැලකිය යුතු 
දොයකත්වයක්ත ඔවුන්ර විසින්ර දක්තවො තිලබන බව පිළිගත යුතු ය. ලකලේ ලවතත් 
ලමය ලවනමම ලිපියකට ප්රේතුතයක්ත බැවින්ර නැවතත් මලේ මොතෘකොව ලවත 
ලයොමුලවමි.  

ලමවැනි අවකොශවල වටිනොකම තක්තලේරු කරන්රලන්ර භොවිත අගය මත ලනොව 
හුවමොරු අගය මත බව දැනටමත් දක්තවො ඇත්ලතමි. තත්ත්වය ලමතැනට 
විකොශනය වූ විට ලමවැනි අවකොශවලින්ර බැහැර වන්රලන්ර ලමම මුදේ සංසරණ 
ියොවලියට කොර්ටයක්තෂමව දොයක විය ලනොහැකි, එනම් සමොජ ේථරොයනය තුළ 
මැද මධයම ෙන්රතිලේ සිට ෙහළට ේථොනගත වූ කණ්ඩොයම් සමූහයයි. ලමහි 
අරුත ඔවුන්ර නගරය තුළ ධන සම්ෙොදන කොර්ටයයට සහභොගී ලනොවන බව 
ලනොලව්. ඉහතින්ර ද දැක්තවූ ෙිදි ඇත්ලතන්රම එම කොර්ටයය සඳහො ඔවුන්ර 
නැතිවම බැිය. නමුත් එම ියොවලියට ඔවුන්ර දොයක වන්රලන්ර ප්රොේධනයට 
සොලේක්තෂව ඉතො අඩුලවන්ර තක්තලේරු ලකොට ඇති ශ්රමය අතිනි. එය කොයික 
ලහෝ මොනසික ශ්රමය (එනම් කුසලතො දොයකත්වය) විය හැකිය. එලහත් එයට 
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අනුයුක්තත ලකොට ඇති වොණිජ අගය සොලේක්තෂව ඉතො ෙහළ එකකි. එමගින්ර 
සිදුලකොට ඇත්ලත් ශ්රමය ප්රොේධනය මත රඳො ෙැවතීලම් ෙරොයත්තතොවයක්ත 
ඇති කිරීම හො ශ්රමයට සොලේක්තෂව ප්රොේධනය ඉහළින්ර ඔසවො තැබීම ය. 
ලමොනවො කරන්රනත් සේලි හම්බ කළ යුතු බව හො එනිසො කුසලතො හුදු මුදේ 
ඉෙයීලම් මොර්ටගයක්ත බවට වන ින්රතනය සුජොතකරණය වී ඇත්ලත් ඒ අනුව ය.  

එම නිසො සමොජලේ අති බහුතරය වන ශ්රමලේ හිමිකරුලවෝ, මුදේ මත ෙදනම්ව 
ලගොඩනගො ඇති ලමම ෙේධතිය තුළ විවිධ තලවලදී විවිධ ආකොරවලින්ර බැහැර 
කිරීමට ලක්ත ලවති. එලහත් දැනටමත් දක්තවො ඇති ෙිදි නවලිබරේවොදී 
වයොෙෘතිලේ සූක්තෂ්මභොවලයහි තරම නම්, එම බැහැර කිරීම තුළින්රම අදොළ 
අවකොශය ලහෝ අවේථොව  ැන්රටසිකරණය කිරීමයි. එනම් බැහැර කිරීම තුළින්ර 
එය තහනම් ලගඩියක්ත බවට ෙත්ලකොට එහි ආකර්ටෂණය වැඩිකර ඇත. එහි 
ප්රතිඵලය වී ඇත්ලත් එම අවකොශයන්ර හො ඒවො තුළ සම්ෙොදනය වන අවේථොවන්ර 
ඍජුව ෙිලභෝජනය කළ ලනොහැකි අයවලුන්ර (එනම් සමොජලේ බහුතරයක්ත) 
එහි සම්ෙොදනය වන සිහිනය ෙිලභෝජනය කිරීමයි; එම සිහිනයට ආශො 
කිරීමයි; කවදො ලහෝ එම සිහිනය සැබෑ කරගැනීලම් සිහිනයක්ත දැකීමයි; ඊට 
මොර්ටගය ලලස දක්තවො ඇති මුදේ ඉෙයීලමහි ැයක්ත දහවලක්ත ලනොමැතිව 
ලයදීමයි. ලම් දඩිබිඩිය තුළ සොර්ටව ම්ටලම් ප්රතිවයොපී යුක්තතිය පිළිබඳ 
ලේශෙොලනික සවිඥොනිකත්වයක්ත වර්ටධනය වීමට තබො, තමොලේ එදිලනදො 
ශොරීික-මොනසික ලසෞ යය පිළිබඳ බලො ගැනීමටවත් ඉේෙොසුවක්ත නැත. 
එලහත් එයොකොරලයන්ර ‘බිසී’ වීම ද දැන්ර ඉතො ආකර්ටෂණීය ලදයකි. ‘බිසී’ නැති 
අයකුලගන්ර වැඩක්ත නැත; එවැන්රලනක්ත ලබොලහෝ විට නිකලමකි. එම නිසො තමො 
‘බිසී’ බව ලෙන්රවීමට ලබොලහෝ ලදනො උත්සොහ ගනිති. එතුළ කැටිව ඇති 
ලේදවොචකය ඔවුන්රට වැටලේ දැයි යන්රන සැක සහිත ය. ලමම ප්රවණතොව තුළ 
ඇත්ලතන්රම සිදුවන්රලන්ර අතයන්රත සූරොකෑම පිළිබඳ යථොර්ටථය අලෙන්ර මුවො 
කිරීමකි. ලමම ලිපිලේ ප්රේතුතයට අදොළව ගත්කළ ඉන්ර සිදුවන්රලන්ර නගරයට 
ඇති අලේ අයිතිය අෙටත් ලනොදැනී නදනිකව හො ඉතො නිර්ටදය ලලස 
උේලංඝණය කිරීමකි.   
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මුදේ තුළින්ර සියේල තීරණය වන සමොජ ක්රමයක්ත තුළ ඉතො ලහොඳින්ර එම 
කොර්ටයය කරගත්තවුන්ර සැමරීම සඳහො ලවන්රවූ සුපිි වරොය නගරය වැනි 
අවකොශවලට ප්රලව්ශය ක්රමිකව අවහිර කිරීම මගින්ර එම අවකොශ  ැන්රටසියක්ත 
බවට ෙත් කරන්රලන්ර ඒ අනුව වන අතර, ඊට ළඟො වීම සඳහො ඇති මොර්ටගය ලලස 
මුදේවල තත්ත්වය සොමොනයකරණය ලකොට ඇත. එතුළ භයොනකම ප්රවණතොව 
වන්රලන්ර මුදේවලට වර්ටතමොන සමොජලේ ඇති පිළිගැනීම සොමොනය බුේධිය ලේ 
සැලකීමත්, එම නිසො විකේෙ ක්රම පිළිබඳව සිතීම ෙවො සොමොනය බුේධිලේ 
මදකම හඟවන කොරණයක්ත බවට ෙත්වීමත් ය. එම නිසො අලනක්ත අතින්ර 
සිදුවන්රලන්ර එවැනි අවකොශ නිර්ටමොණය වීම අරබයො මතුවිය හැකි ප්රතිවයොපී 
යුක්තතිය මත ෙදනම් වූ යම් ලහෝ ලේශෙොලන ප්රතිලරෝධයක්ත ලව් නම්, එය 
ආරම්භලේදීම ප්රොලයෝගික ලනොවන ලමෝඩ කතොවක්ත ලේ සළකො සමොජලේ 
පිළිගැනීමට ලක්ත වීලමන්ර වැළැක්තවීමයි. එතුළ නගරයට බහුතරයකලේ ඇති 
අයිතිය ඔවුන්රලේ සවිඥොනික බවකින්ර ලතොරවම හීන්ර නූලලන්ර උේලංඝණය 
වන අතර, නගරය තුළ උත්ෙොදනය වන අතිික්තතය ප්රජොතන්රරවොදීව 
කළමනොකරණය කිරීලම් ගැටළුව එම නිසො ෙැන ලනොනගියි.      

 

නිගමනය 

ලමම ලිපිය ලිවීලම් මූලිකම අරමුණ වූලේ වර්ටතමොන ලකොළඹ අවකොශමය 
අත්දැකීම තුළ වඩොත් නිර්ටදය ලලස බැහැර කිරීමට ලක්තවන කණ්ඩොයම් තුළ ඊට 
සංවිධිත ප්රතිලරෝධයක්ත දැක්තවීමට අවශය තරලම් ලේශෙොලන සවිඥොනික 
භොවයක්ත වර්ටධනය වී ලනොමැත්ලත් මන්රද යන්රන විමර්ටශනය කිරීමයි. ධලන්රශ්වර 
නවලිබරේකරණය වන නගරයක්ත ලලස ලකොළඹ එන්රන එන්රනටම ධනය හො 
ලොභය ලවනුලවන්ර මිස මිනිසුන්ර ලවනුලවන්ර ලනොවන තැනක්ත බවට ෙත් 
ලවමින්ර තිලේ. එහි අවකොශ සැලසුම්කරණය ද ඒ අනුව සිදුකරන්රලන්ර ලොභය 
උෙිම කිරීමට මිස මොනව ශුභසිේධිය උෙිම කිරීමට ලනොලව්. විවිධ 
අවකොශවල ප්රලයෝජනය භුක්තති විඳීමට ප්රලව්ශය මුදේ මගින්ර සලසො දී 
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ඇත්ලත්ත්, නොගික ජීවිතලේ ඵල ලනලො ගැනීම මූලිකවම මුදේ මත ෙදනම් 
වන කොරණයක්ත බවට ෙත්ලකොට තිලබන්රලන්රත් ලමම තර්ටකනය මත ය. 
අවකොශය ද ඇතුළු සියලු ලභෞතික වේතුවල ඍජු භොවිත අගය සිය දහේ 
ගුණයකින්ර ෙරයො යන සහ සොධොරණීකරණය කළ ලනොහැකි අන්රදලම් හුවමොරු 
අගයන්ර ඒවොට අනුයුක්තත කිරීම ප්රශ්නයක්ත ලනොවන්රලන්ර ද, ලමය 
නොගරීකරණලේ ලනොවැළැක්තවිය හැකි ප්රතිඵලයක්ත ලලස සිතීමට ලයොමු 
වන්රලන්ර ද ලමම ින්රතන රොමුව ඇතුළත ය. 

නගරය යනු සිය කැමැත්තට අනුව තමො ජීවත් වන ලලෝකය නිර්ටමොණය 
කිරීලම් මොනව ප්රයත්නලේ වඩොත්ම සොර්ටථක පිළිබිඹුව බවත්, මොනව ජීවිතය 
වඩො ෙිපූර්ටණ ආකොරලයන්ර ගත කිරීම සඳහො අවැසි වන්රනො වූ සුවිලශ්ෂී 
අවේථොවන්ර ගණනොවක්ත නගරය තුළ අඩංගු වන බවත් ලමම ලිපිය ආරම්භලේ 
දක්තවො ඇත්ලතමි. නගරයට ඇති අයිතිය යනු ලමම අත්දැකීම් සමුදොය 
විඳගැනීමට මූලික වන්රනො වූ අවකොශයන්ර සහ ියොකොරකම්වලට සමොන 
ප්රලව්ශයක්ත ලබොගැනීමට සියලු ලදනොට අවශය වන සමොන අවේථොවන්ර 
තහවුරු කිරීම බව ද එහි දක්තවො ඇත්ලතමි. එලහත් නගරය තුළ නිෂ්ෙොදනය 
වන අතිික්තතය අරබයො ඉතො සුළු පිිසකට ඇති ඒකොධිකොරය මගින්ර මීට ඇති 
අවේථො දැඩිව සීමො ලකොට ඇත. මන්රද ඔවුන්ර සිය ලොභ අරමුණු 
සොක්තෂොත්කරණය කරගැනීම සඳහො ලෙොදු අවකොශයන්ර අතික්රමණය කිරීමත්, 
ඉන්ර උකහො ගන්රනො ලොභය ලෙෞේගලිකව අනුයුක්තත කරගැනීමත් නිසො ය. එහිදී 
ලමකී අතිික්තතය නිෂ්ෙොදනය කිරීමට මූලික වන ශ්රමලේ අයිතිකරුවන්ර ඉතො 
සියුම් ලලස එම ියොවලිලයන්ර ඉවත් ලකොට දමො ඇත්ලත් යම්තොක්ත දුරකට 
ඔවුන්රලේ ද අනුදැනුලමන්ර බව ෙැවසීම වරදක්ත ලනොලව්. එහිදී ලෙොදු ප්රලව්ශය 
වැළැක්තවීම තුළින්රම ලමම අවකොශ  ැන්රටසිකරණය වීම ප්රතිලරෝධයක්ත 
වර්ටධනය ලනොවීම ලකලරහි දොයක වී ඇත. අනොගතලේ තමො පිවිසීමට 
අවේථොව උදො කරගත යුතු ේථොන ලලස ඒවො දකිනු විනො, ඒවොට වර්ටතමොනලේ 
පිවිසිය ලනොහැක්තලක්ත මන්රදැයි යන්රන පිළිබඳ ප්රශ්නය එතුළ ලනොනැලේ. එම 
 ැන්රටසිය සොක්තෂොත්කරණය කරගැනීම සඳහො අවශය මුදේ ඉෙයීලම් 
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කටයුත්ලතහි ලබොලහෝ ලදනො කොර්ටයබහුලව නිමේන වී සිටින ලහයින්ර 
තත්ත්වය පිළිබඳ යථොර්ටථවොදී තක්තලේරුවක්ත කිරීලම් ඉේෙොසුව ලහෝ 
ඇත්ලතන්රම තත්ත්වය තුළ ඇති ප්රශ්නය ලදස ලකළින්ර බැලීලම් අවශයතොවය 
වුව ද ඔවුන්රට නැත. මන්රද අවශය තරමට මුදේ උෙයො ගත්විට කවදො ලහෝ ලමම 
අවකොශය තමොටත් විවෘත ලව්වි යැයි යන අර්ටධ මිථයොව අභයන්රතරීකරණය 
ලකොටලගන ඇති බැවිනි.  

එලහත් මොනව ෙිණොමලේ ඉහළම පිළිබිඹුවක්ත වන නොගරීකරණලේ ඵල 
භුක්තති විඳීලම් හැකියොව මුදේ සහ මුදේවලට ප්රලව්ශය ඇති කිහිෙ ලදලනකුලේ 
ඒකොධිකොරයක්ත ලනොව, සියලු ලදනොලේ (විලශ්ෂලයන්රම එම ඵල සම්ෙොදනය 
කිරීලමහිලො වැඩිම බර දරන ශ්රමලේ හිමිකරුවන්රලේ) ලෙොදු උරුමයක්ත බව 
සිහිතබො ගත යුතු ය. ලකලේ වුව ද, ඒ සඳහො අවශය කරන්රනො වූ නගරය තුළ 
නිෂ්ෙොදනය වන අතිික්තතය ප්රජොතන්රරවොදීව කළමනොකරණය කිරීලම් 
භොවිතය මුේබැස ගැනීමට නම් අන්රධොනුකරණලයන්ර සමොජවොදය වැළඳ 
ගැනීලම් ලත්රුමක්ත නැත. මන්රද සමොජවොදී යැයි කියොගත් රටවේ ඓතිහොසිකව 
සමහර විට ධලන්රශ්වර රටවලටත් වඩො ආඥොදොයක ේවරූෙලේ, ඉතොමත් 
ප්රජොතන්රර විලරෝධී ෙොලන ක්රමයන්ර බවට ෙත්වූ නිසොලවනි. ලම් සඳහො අෙට 
අවශය වන්රලන්ර වඩො අවංක ප්රජොතන්රරවොදයකි. එය ධලන්රශ්වර ක්රමයක්ත විය 
ලනොහැක; මන්රද ධලන්රශ්වර ක්රමය ෙවතින්රලන්ර කිහිෙ ලදලනකු ලවනුලවන්ර 
ෙමණක්ත වන නිසො ය. එය ඉතිහොසලේ ෙැවති ආකොරලේ ආඥොදොයක 
සමොජවොදයක්ත ද විය ලනොහැකිය; නලම්ම ඇත්ලත් දරුණු ප්රතිවිරුේධතොවයකි. 
එය සියලු ලදනොම ලවනුලවන්ර වූ අවංක ප්රජොතන්රරවොදයක්ත විය යුතු ය. ලමයට 
කිව හැක්තලක්ත ප්රජොතන්රරවොදයම ෙමණි. 
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