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I. ඇමතිතුමාවේ පණිවිඩය  
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II. ප්රාවේශීය සභා  සභාපති තුමාවේ පණිවිඩය 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

III. සල්ඛන සතාරතුරු  
 

වාර්තාසේ මාතෘකාව   : කතරගම සංවර්ධන සැලැස්ම  

සැලසුම් කලාප මායිම් (ප්රකාශයට පත්ස කරන ලද)  : කතරගම  ප්රාසේශීය සභා බල ප්රසේශය           

ගැසට් අංකය         :  

සස්වා දායකයන් / පාර්ශවකරුවන්      : 

ඉදිරිපත්ස කරන ලද දිනය                                       : 

සල්ඛනසේ තත්සත්සවය                                            : 
 

කර්තෘ වමානරාගල දිසරික් කාර්යාලය 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

 

වේඛන ඉදිරිපත් කිරීවේ වතාරතුරු  
 

පිටපත් 

අංකය  

විසරතර  ඉදිරිපත් කල දිනය  නිකුත් කිරීම සඳහා 

අනුමැතිය 

1 සකටුම්පත   

2    
 

 

සමම සල්ඛනය නිකුත්ස කරනු ලැබූ පාර්ශ්වයට සහ ඉහත සඳහන් කරන ලද කර්තවයන්ට  අදාල සුවිසශ්ෂී 

කාර්යයන් සඳහා පමණක් නිකුත්ස සකසර්. එය සවනත්ස කිිම පාර්ශ්වයක් සහෝ සවනත්ස අරමුණක් සඳහා 

සයාදා සනාගත යුතුය. සවනත්ස ඕනෑම පාර්ශවයක් විින් සමම ලියවිල්සල් සඳහන් දත්සත සහෝ සතාරතුරු 

භාවිතා කරනු ලබන්සන් නම් ඒ සම්බන්ධ කිියම් සදෝෂයක් සහෝ අපරාදයක් සහ්තුසවන් ආයතනය 

වගකීමට බැදී ිටිනු සනාලැසේ. සමම සල්ඛනය තුල ආයතනය සතු බුේධිමය සේපල අඩංගු වන අතර 

නිර්සේශයකින් සතාරව කිිදු සතාරතුරක් ලග තබා ගැනීම සහෝ ඉදිරිපත්ස කිරීම සනාකල යුතුය.  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

IV. පුර්විකාව 
 

ඌව පළාසත්ස සමානරාගල දිස්ික්කයට අයත්ස වර්ග කිසලෝමීටර් 561.7 පමණ වන තැනිතලා භූමි ප්රසේශයක 

පැතිර පවතින කතරගම ප්රසේශය ශ්රී ලංකාසේ බහු ආගමික සංස්කෘතික ආකර්ෂණය සහිත ප්රමුඛතම  පුජනීය 

නගරයක් වන අතර කිරි සවසහර, අෂ්ඨ ඵල සබෝධිය , කතරගම සේවාලය, වැඩිටි කන්ද ,ිතුල්පේව,සසල්ල 

කතරගම ඝන සේවාලය ආදී පුජනීය හා සපෞරාණික වටිනාකමින් සහබි ස්ථානයන්සේ පිහිටීම නිසාසවන් හා 

කතරගම ඇසළ සපරහැර වැනි සංස්කෘතික අංග සහ්තුසවන් ආගමික හා සංස්කෘතික වශසයන් කතරගම 

නගරයට හිමිව පවතින ප්රමුඛතාවය සහ්තුසවන්  අවුරුේද මුළුල්සල්ම ලංකාසේ ියලු ප්රසේශයන්සගන් ලක්ෂ 

සංඛයාත බැතිමත්සහු  කතරගම ප්රසේශයට  පැමිසණන අතර කතරගම පුද බිසම් “පුජනීයත්සවය” එහි පවත්සනා 

ිේධස්තානයන්හි ආගමික, සංස්කෘතික සුරක්ිතභාවය සමන්ම මැණික් නදිය, වසනෝදයානය ආදී ස්වභාවික 

පරිසරසේද  සුරක්ිතභාවය මත පදනම්ව සගාඩනැගී ඇත.  

එබැවින්  කතරගම ප්රාසේශීය සභා බල ප්රසේශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  සකස් කර ඇති සමම සංවර්ධන සැළසුම 

මගින් ඉදිරි වසර දහයක කාල සීමාවක් සඳහා එනම් 2018- 2030 වසර දක්වා ප්රසේශසේ සංවර්ධනය 

මගසපන්වමින්  ඉහළ ආර්ික,සභෞතික සංවර්ධනය තුලින් කතරගම පුජනීය ස්වභාවික පරිසරය හා කතරගම 

පුදබිසම් පුජනීයත්සවය ආරක්ෂාකරමින් ‘රුහුණුපුර අති වන්දනීය නගරය” බවට කතරගම පුජා නගරය පත්ස කිරීම   

ප්රධාන අසේක්ෂාවයි. 

සමම නගර සංවර්ධන සැලසුම සකස් කිරීසම්දී ප්රසේශසේ පවත්සනා භූමි පරිහරණ රටාව,  ප්රසේශයට පැමිසණන 

බැතිමතුන් හා සංචාරක ජන සංඛයාව, ආර්ික රටාව ,සසෞඛය , අධයාපන, ආගමික හා යටිතල පහසුකම්වල 

ස්වභාවය, ජනගහන හා නිවාස වයාේතිය, භූ විෂමතාවය, ජලවහන රටාව ආදී සෂ්ත්ර ගණනාවක් සකසරහි 

අවධානය සයාමු කර ඇති අතර ‘රුහුණුපුර අති වන්දනීය නගරය” යන දැක්ම සාක්ෂාත්ස කර ගනීම  සඳහා ියලු 

සංවර්ධන සරගුලාි හා උපාය මාර්ගික  වයාපෘතීන්   හඳුනා සගන ඇත. 

නගර සංවර්ධන සැළසුම ප්රධාන සකාටස් සදකකින් සමන්විත වන අතර ඉන් සවළුම I තුළ අධයන ප්රසේශසේ 

සතාරතුරු හා උපාය මාර්ගික සැළසුම් හා වයාපෘතීන් ද සංවර්ධන සැළසුසම්  සවළුම II  තුළ ප්රසේශයට අදාළ 

සංවර්ධන සරගුලාිද ඇතුළත්ස කර ඇත. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සමානරාගල දිස්ික් කාර්යාලය සැළසුම් අංශය මගින් කතරගම 

සංවර්ධන සැළසුම 2018 -2030 කාල සීමාවට වලංගු වන පරිදි සකස් කර ඇති අතර ඒ සඳහා නාගරික 

සංවර්ධන අධිකාරිය ප්රධාන කාර්යාලසේ විවිධ අංශයන් හා විවිධ රාජය හා රාජය සනාවන ආයතනයන් 

රැසක් සහසයෝගය ලබා සදන ලදී. 

ඒ අනුව කතරගම ප්රාසේශීය සභාව, කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය, ජාතික සභෞතික සැළසුම් 

සදපාර්තසම්න්තුව, රුහුණු මහා කතරගම සේවාලය, කිරි සවසහර රජ මහා විහාරය, ශ්රී අභිනවාරාම විහාරය,ජාල 

සම්පාදන මණ්ඩලය, විදුළිබල මණ්ඩලය, කතරගම සපාලිිය, දිස්ික් වවදය නිළධාරි කාර්යාලය ඇතුළු රාජය 

හා රාජය සනාවන ආයතනයන් සහ උේසයෝගීව නිරන්තර සහසයෝගය ලබාදුන් අසනකුත්ස ආයතනයන් සහ 

පුේගලයින් හට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - සමානරාගල දිස්ික් කාර්යාලසේ සැළසුම් කණඩායම විින් 

කෘතඥතාවය පළ කර ිටියි. 
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1. හැඳින්ීම 

1.1. සංවර්ධන සැළසුසම් පසුබිම 
 

නගරයක අනාගතය උසදසා සැළසුම් සකස් කිරීම ආරම්භ වන්සන් අධයතන සමාජ, ආර්ීක, 

සේශපාලන හා පාරිසරික බලසේගයන්සේ හැිරීම් , ප්රවනතාවයන් පාදක කර ගනිමිනි. එය එසස ්

වන්සන් නගරයක සංවර්ධනය හැඩ ගැසීම ිදුවන්සන් ඉහත බලසේගයන්සේ අඩු සහෝ වැඩි වශසයන් 

වන බල පැවැත්සීම මත වන බැවින් හා ඒවා අසනයෝනය වශසයන් එකිසනකා සකසරහි විනාශකාරී සහෝ 

ප්රගමනකාරී සලස නගර සංවර්ධනයට සහ්තු ීමය. සමසලස නගරයක විකාශය, සවනස්ීම අනිවාර්ය 

ක්රියාවලියක් වන නමුත්ස නගරයක යහපත්ස පැවැත්සම සඳහා නිවැරැදී ඉදිරි දර්ශනයක් සමග නගරසේ 

පවතින විභවතාවන් ප්රසයෝජනයට ගනිමින් නව සංවර්ධන අවස්තාවන් උදාකර දීම හා සංවර්ධන  

ප්රතිලාභ ජනතාවට ලබාදීම අරමුණු සකාට ගනිමින්  නගර සැළසුම් සකස්කිරීම  ිදු කරයි.  

ශ්රී ලංකාසේ නාගරික සංවර්ධනසේ නියාමන ආයතනය සලස 1978 අංක 41 දරන පනත 

යටසත්ස  නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවූ අතර 1982 අංක 04 දරන පනත යටසත්ස 

 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 

2018 - 2030 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

නාගරික ප්රසේශයන්හි සභෞතික,සාමාජයීය,ආර්ික හා පාරිසරික අංශයන් පිළිබඳව තුලනාත්සමකව 

අගයමින් තිරසාරාත්සමක සංවර්ධනයක් ඇති කරමින් නිි මාර්සගෝපසේශනය ලබා දීම  අරමුණු සකාට 

ගනිමින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට නාගරික සැළසුම් සකස්කිරීම සඳහා බලතල ලබා දී 

ඇත. එම පනත ප්රකාරව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් සංවර්ධිත ප්රසේශයක් සලස 

ප්රකාශයට පත්ස කර ඇති ප්රසේශ සඳහා සංවර්ධන සැළසුම් සකස් කිරීම නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිසේ නීතිමය රාමුසේ ප්රධානතම අංගයක් සේ.  

ඒ අනුව ශ්රී ලංකාසේ ප්රසේශ ගණනාවක්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සංවර්ධන ප්රසේශ 

සලස ප්රකාශයට පත්ස කර ලද  අතර කතරගම ප්රසේශයද  1986 අංක 423/6 දරන අති විසශ්ෂ 

ගැසට් පත්රය මගින්  නාගරික සංවර්ධන ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්ස කරන ලදී. ඒ අනුව 

1987 වර්ෂසේදී ගම් උදාව නගර සංවර්ධන සැළසුම යටසත්ස කතරගම ප්රසේශය සංවර්ධනය කරන 

ලදී. නමුත්ස පසු කාලීනව විවිධ අවස්ථා වලදී කතරගම නගරය  සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධන සැළසුම් 

සකටුම්පත්ස කිරීම ිදු  වුවද, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුම් කමිටුවට ඉදිරිපත්ස කර ඇති 

සකටුම්පතක් තවමත්ස සකස් කර සනාමැත. 

ශ්රී ලංකාසේ බහු ආගමික, සංස්කෘතික ආකර්ෂණයක් සහිත  පුද බිම් අතරින් ප්රධානතම පුද බිමක් වන 

කතරගම පුද බිම ද ආරම්භක අවධිසේ  ිටම විවිධ සමාජ, ආර්ික, සේශපාලන හා පාරිසරික 

සාධකයන්සේ බලපෑම් අනුව  කාලානුරූපීව වර්තමාන ස්වරූපය සතක් විකාශය ී ඇති අතර තවදුරටත්ස 

විනයාසගත සවමින් පවතියි.  සමම ‘නගර සංවර්ධන’ ක්රියාවලිසේ දී ඉහත දක්වන ලද සාධක කතරගම 

නගරසේ පවත්සනා සංසේදී ආගමික, සස්කෘතික ලක්ෂණ හා වටිනාකම් සඳහා ඍජු හා වක්රා කාරසයන් 

බලපාන  බව හඳුනා ගත හැකිය.  

සම් අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ ප්රකාශිත සංවර්ධන ප්රසේශයක් වන කතරගම නාගරික 

සංවර්ධනය  ආගමික, සස්කෘතික ලක්ෂණ හා වටිනාකම් ආරක්ෂා කර ගනිමින් අනාගත තත්සත්සවයන් 

සඳහා  දැක්මකට  අනුව ිදු කිරීම ඉතා වැදගත්ස බව හඳුනා ගන්නා ලද අතර එහි ප්රතිඵලයක් සලස 2017 

වසසර්දී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විින් ග්රාමනිලධාරී වසම් 05කින් සමන්විත්ස කතරගම ප්රාසේශීය 

සභා බල සීමා ප්රසේශය සඳහා උපායමාර්ගික සංවර්ධන සැළසුම සකස් කිරීම සඳහා මුළික පියවර ගන්නා 

ලද අතර එය වසර 2018 -2030  එනම් ඉදිරි වසර 12 ක කාල පරාසයකට අදාළ වන අයුරින් සකස් 

කරනු ලැසේ. 

1.2. සැළසුම් කණ්ඩායම  
 

කතරගම උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන සැළසුම සකස් කිරීම සඳහා ප්රසේශසේ රාජය ආයතන හා 

සවනත්ස සංවිධානවල දායකත්සවසයන් අදහස් හා සයෝජනා ලබා ගැනීම ිදු වූ අතර ඒ සඳහා සම්බන්ධ වූ 

ප්රධාන පාර්ශව ආයතන හා අසනකුත්ස පාර්ශව ආයතන පහත පරිදි හඳුනා ගත හැකිය.  

ප්රධාන පාර්ශව ආයතන 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

1. කතරගම ප්රාසේශීය සභාව 

2. ප්රාසේශීය සල්කම් කාර්යාලය - කතරගම  

අවනකුත් පාර්ශව ආයතන  

1. ජාතික සභෞතික සැළසුම් සදපාර්තසම්න්තුව 

2. බස්නායක නිලසම් කාර්යාලය  

3. කතරගම කිරිසවසහර රජමහා විහාරය 

4. කතරගම ශ්රී අභිනවාරාම විහාරය 

5. වැඩිටි කන්ද විහාරස්ථානය 

6. ජල සම්පාදන මණ්ඩලය 

7. විදුලිබල මණ්ඩලය 

8. කතරගම සපාලිිය  

9. දිස්ත්රික්  වවද්ය නිළධාරි කාර්යාලය  

10. දක්ිණ සංවර්ධන අධිකාරිය 

11. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

12. සිවිල් ආරක්ෂක දද්පාර්තදේන්තුව 

13. දිස්ත්රික් දල්කේ කාර්යාලය- ද ානරාගල 

14. පළාත් බද්  ාර්ග ස්ත්ංවර්ධන අධිකාරිය 

15. මධයම පරිසර අධිකාරිය 

16. වාරිමාර්ග සදපාර්තසම්න්තුව 

17. පුරාවිදයා සදපාර්තසම්න්තුව 

18. සගාවිජනසස්වා කාර්යාලය 

19. ග්රාම නිලධාරි මහතුන් 

20. කතරගම සවසළඳ සංගම් 

21. විදුහල්පති- කතරග  ජාතික පාස්ත්ල  

22. විදුහල්පති-දද්ටගමුව කනිටු විද්යාලය 

 

සැළසුේ කණ්ඩායම 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ ගරු සභාපතිතුමාසේ මග සපන්ීම යටසත්ස ඌව පළාත්ස අධයක්ෂ 

තුමාසේ සමසහයීම යටසත්ස සමානරාගල දිස්ික් කාර්යාලය මගින් කතරගම ප්රාසේශීය සභා බල 

ප්රසේශය සඳහා වන කතරගම උපාය මාර්ගික නගර සංවර්ධන සැළසුම සකස ් කිරීම සඳහා පහත 

සාමාජිකයන්සගන් සමන්විත සැළසුම් කණ්ඩායම පිහිටුවන ලදී. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

සාමාජිකයාසේ නම  තනතුර 

අනුර මැදසවල මහතා  අධයක්ෂ (ඌව පළාත) 

දීේති විසේනායක සමනවිය නිසයෝජය අධයක්ෂ (සැළසුම්) 

ඩේ.එම්.එස්. බණ්ඩාර මයා සැළසුම් නිළධාරි 

ජි.ඩේ.පූර්ණිකා ප්රසාදි සමනවිය සහකාර සැළසුම් නිළධාරි 

 

2018 -2030 කතරගම සංවර්ධන සැළසුම සකසර කිරීම සඳහා දායක වූ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිවේ 

අවනකුත් අංශ - 

• සභාපති             -  ආචාර්ය ජගත්ස මුණිංහ මහතා  

• නිසයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල්     -  ඩී. එම්. බී. රණතුංග මහතා  

• අධයක්ෂ ( සංවර්ධන සැලසුම්)  -  ලලිත්ස විජයරත්සන මහතා  

• සංවර්ධන සැලසුම් අංශය   

• භූ සගෝලීය සතාරතුරු පේධති අංශය  

• පරිසර භූ දර්ශන අංශය  

• පර්සේෂණ හා සංවර්ධන ඒකකය  

 

 

 

 

1.3. විෂය පථය 
 

 

කතරගම නගර සංවර්ධන සැළසුසම් විෂය පථය පිලිබඳව සළකා බැලීසම්දී කතරගම නගර සංවර්ධන 

සැළසුම සකස් කිරීම 2017.04.01 දින ආරම්භ කළ අතර  වසරක් වැනි සීමිත කාල පරිච්සේදයක් තුළ 

සැළසුම් කිරීමට නියමිත විය.  කතරගම ප්රසේශසේ සන්දර්භය හඳුනා ගැනීම සඳහා නගරසේ සැකැස්ම  

සහ එහි  වටපිටාව පිළිබඳව පුළුල් සලස පසුබිම් අධයනයක් මගින් විමර්ශනය ිදු කළ අතර එහි 

ප්රතිඵලයක් සලස කතරගම නගර සංවර්ධන සැළසුම සකස් කිරීම සඳහා කතරගම ප්රාසේශීය සභා බල 

ප්රසේශය ඇතුලත්ස වන පරිදි වර්ග කිසලෝමීටර් 566.8 කින් සමන්විත කතරගම ප්රසේශීය සල්කම් 

සකාට්ඨාශයම සතෝරා ගන්නා ලදී. 

කතරගම ප්රසේශසේ ජාතික හා කළාපීය වැදගත්සකම පිලිබඳ සළකා බැලීසම්දී ,එහි පිහිටා ඇති  

කිරි සවසහර, අෂ්ඨ ඵල සබෝධිය , කතරගම සේවාලය, වැඩිටි කන්ද  ,සසල්ල කතරගම ඝන 

සේවාලය ආදී පුජනීය හා සපෞරාණික වටිනාකමින් සහබි ස්ථානයන්සේ පිහිටීම නිසාසවන් හා කතරගම 

ඇසළ සපරහැර වැනි සංසක්ෘතික අංග සහ්තුසවන් ශ්රී ලංකාසේ බහු ආගමික සංසක්ෘතික ආකර්ෂණයක් 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

හා වටිනාකමක්  සහිත ප්රමුඛතම  පුජනීය නගරයක් සලස කතරගම නගරය ලංකාසේ සෑම ප්රසේශයක්ම 

හා විසේශ  සබඳතාවයන්ද  සමගින් විකාශනය ී ඇත.  

ඒ අනුව ජාතික සහෞතික සැළසුම් සදපාර්තසම්න්තුව මගින් කතරගම සංස්කෘතික, උරුමය හා 

පූජනීය ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම හා සංරක්ෂණය සඳහා කතරගම පූජා භූමි සැළසුම ක්රියාත්සමක කල අතර 

එය ප්රධාන පුජා භුමි ප්රසේශයට පමණක් සීමාවිය. අනතුරුව 1987 වර්ෂසේදී ගම් උදාව නගර සංවර්ධන 

සැළසුම යටසත්ස කතරගම ප්රසේශය සංවර්ධනය කරන ලදී. පසු කාලීනව විවිධ අවස්ථා වලදී කතරගම 

නගරය  සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධන සැළසුම් සකටුම්පත්ස කිරීම ිදු  වුවද, නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිසේ සැලසුම් කමිටුවට ඉදිරිපත්ස කර ඇති සකටුම්පතක් තවමත්ස සකස් කර සනාමැත. 
 

එබැවින් කතරගම නගර සංවර්ධන සැළසුම සකස් කිරීසම් දී ආගමික හා සංස්කෘතික වටිනාකම් 

ආරක්ෂා කරමින් ජාතික මට්ටසම් සැළසුම් වලට අනුගත වන සලස හා ඒ සඳහා උපකාරී වන පරිදි 

ප්රාසේශීය මට්ටමින් අදාළ කරගත හැකි සංවර්ධන සැළැස්මක් පිළිසයළ කිරීම අසේක්ෂා සකසරන අතර 

කතරගම ප්රසේශය තුල පවත්සනා සභෞතික,සමාජයීය, ආර්ික හා පාරිසරික අංශ ඔස්සස් පුළුල් සලස 

අධයනය කරමින් ඒවාසේ ප්රවණතාවයන්ට හා යහ පැවැත්සමට අනුකූල ඒකාබේධ සංවර්ධන සැළැස්මක් 

සකස් කිරීමද අරමුණු වන අතර එයට අදාළ වයාපෘති හඳුනා ගැනීම, සභෞතික සංවර්ධනසේදී අදාළ නීති 

සරගුලාි හඳුන්වාදීමද අසේක්ෂා සකසර්. 

 

 

 

 

1.4. සැළසුම් ක්රියාවලිය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පසුබිම් අධයනය  

විෂය  පථය  හඳුනා ගැනීම  

සංවර්ධන  විභවතා හා ගැටළු හඳුනා ගැනීම 

දැක්ම, අරමුණු  හා පරමාර්ථ සකස් කිරීම 

සවිස්තරාත්සමක විශ්සල්ෂණය 

උපාය මාර්ගික සැලසුම් සකස් කිරීම  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.  පසුබිම් අධයනය  
 

කතරගම නගර සංවර්ධන සැළසුම සකස් කිරීම සඳහා කතරගම ප්රාසේශීය සභා බල ප්රසේශය පිලිබඳ 

සභෞතික,ආර්ික,සමාජයීය හා පාරිසරික ආදී ියලු පැතිකඩයන් පිලිබඳ ප්රාථමික සමීක්ෂණය හා 

විමර්ශනය, මුළික භූසගෝලීය දත්සත එක්රැස් කිරීම හා ිතියම් සකස ්කිරීම පසුබිම් අධයනය යටසත්ස ිදු 

කරන ලදී.සමහි දී සභෞතික සැළසුම් සදපාර්තසම්න්තුව, විදුළිබල මණ්ඩලය,ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, 

ප්රසේශීය සල්කම් කාර්යාලය, ප්රාසේශීය සභාව, සසෞඛය , අධයාපනික කාර්යාල වැනි විවිධ ආයතනයන් 

මගින් අවශය කරන දත්සත ලබා ගනිමින් විදයානුකූල ක්රමයට විශසල්ෂණය ිදු කරන ලදී.   

1.4.2.  විෂය පථය හඳුනා ගැනීම  
 

සමහිදී නාගරික ධුරවලියට අනුව කතරගම නගරසේ සථ්ානගත ීම, ජාතික මට්ටසම් සැලසුම් මගින් හා 

ජාතික වශසයන් නගරයට හිමිව ඇති වැදගත්සකම හා ප්රසේශයට එමගින් ිදුවන බලපෑම සමන්ම 

ප්රසේශය තුළ විවිධ ආයතන මගින් ක්රියාත්සමක කරනු ලබන හා සයෝජිත සංවර්ධන වයාපෘති පිලිබඳ 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

අවධානයට ලක් කල අතර ඒ අනුව කතරගම නගර සංවර්ධන සැළසුම සකස් කිරීසම් අවශයතාවය හා 

විෂය පථය හඳුනා ගැනීම ිදු කරන ලදී. 

1.4.3. සංවර්ධන  විභවතා හා ගැටළු හඳුනා ගැනීම 
 

කතරගම ප්රසේශය පිළිබඳ පසුබිම් අධයනය තුළින් හඳුනාගත්ස ප්රවණතා, විභවතා,ගැටළු වලට අමතරව 

2017.11.17 දින පැවැත්සවූ කතරගම නගර සංවර්ධනය සඳහා වූ පාර්ශව කරුවන්සේ සහභාගීත්සව 

සාකච්ඡාව (Stakeholder meeting) මගින්ද අධයන ප්රසේශසේ ඉවිධ අංශයන් ඔස්සස ්පැන නැගී ඇති 

ගැටළු සමන්ම ප්රසේශසේ සංවර්ධන ප්රවණතා හඳුනා ගැනීමත්ස, සංවර්ධන ප්රවණතා අනුව සැළසුම් සකස ්

කිරීසම්දී පවත්සනා පරතරය හඳුනා ගැනීමත්ස ිදු කරන ලදී. 

1.4.4.  දැක්ම, අරමුණු  හා පරමාර්ථ සකස් කිරීම 
 

සමහිදී ප්රසේශය තුල පවත්සනා සංවර්ධන විභාවතාවයන්සගන් මනා සලස ප්රසයෝජන ගැනීමත්ස, ප්රසේශය 

තුළ ඇති සංවර්ධනසේ ගැටළුකාරී තත්සත්සවයන් මගහරවා ගනිමින් සභෞතික,ආර්ික,සාමාජිය හා 

පාරිසරික අංශයන්සේ සමබර සංවර්ධනය තුළින් කතරගම නගරය සංවර්ධනය උසදසා වන අනාගත 

දර්ශනයක් (Vision) සකස් කරන ලද අතර ඒ සඳහා උපසයෝගී වන අරමුණු (Goals) හා පරමාර්ථයන් 

(Objectives) සකස් කරන ලද අතර එමගින් කතරගම නගරසේ සංවර්ධනසේ ඉදිරි දැක්ම ළඟාකර 

ගැනීසම් ක්රියාවලිය ක්රමවත්සව සක්න්ද්රගත කරන ලදී. 

 

 

 

1.4.5. සවිස්තරාත්සමක විශ්සල්ෂණය 
 

කතරගම ප්රසේශසේ අනාගත දර්ශනය හා එම දර්ශනය ළඟාකර ගැනීමට අවැි අරමුණු හා පරමාර්ථ 

සගාඩනැගීසමන් අනතුරුව එම අරමුණු හා පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීම සඳහා සවිස්තරාත්සමක 

විශ්සල්ෂණය විේයානුකූල ක්රමසේදයන් අනුව ිදු කරනු ලැබීය. එහිදී ශදුඅත විශ්සල්ෂණයට (SWOT) 

අමතරව, ප්රසේශසේ විභවතා අධයනය (Potential analysis), පාරිසරික සංසේදීතාව 

අධයනය(Sensitivity analysis), සංවර්ධන පීඩන අධයනය(Development pressure analysis) ආදී 

විශ්සල්ෂණ ක්රමසේද තවදුරටත්ස ිදු කරන ලදී. 

1.4.6. උපාය මාර්ගික සැලසුම් සකස් කිරීම 
 

සමම උපාය මාර්ගික සැලසුම් සකස් කිරීසම් අදියර යටසත්ස කතරගම ප්රසේශය සඳහා සගාඩ නගන  ලද 

ඉදිරි දර්ශනය සාක්ෂාත්ස කරගැනීම උසදසා සගාඩ නගන ලද අරමුණු හා පරමාර්ථයන් ක්රියාත්සමක කිරීම 

සඳහා වන උපායමාර්ග අනුව සභෞතික, ආර්ික,සමාජීය හා පාරිසරික අංශයන් ඔස්සස ්සයෝජිත භූමි 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

පරිහරණ සැළසුම, සයෝජිත කලාපියකරණ සැළසුම, සයෝජිත ආර්ික සංවර්ධන සැළසුම, සයෝජිත 

පරිසර සංරක්ෂණ සැළසුම,සංස්කෘතිය හා උරුමයන් කළමනාකරණය සැළසුම ආදී සැළසුම් සකස ්

කරන ලදී. මිට අමතරව හඳුනාගත්ස විසශ්ෂ කළාප සඳහා සංවර්ධන නියාමන සැළසුම් සකස් කරන ලදී. 

1.4.7. නීති හා සරගුලාි සකස් කිරීම 
 
සංවර්ධන සැළසුම බලාත්සමක කිරීම සඳහා අවශය පරිදි සගාඩනැගිළි ඉදි කිරීම  හා ඉඩම් පරිහරණය 

සම්බන්ධසයන් වන නීති හා සරගුලාි සමන්ම සංවර්ධන සැළසුසම් දර්ශනය කරා ළඟාීම සඳහා ඇති 

/ඇතිවන ගැටළුකාරී තත්සවයන් අවම කර ගැනීම සඳහාද නීතිමය රාමුවක් සකස් කිරීම සමහිදී ිදු විය. 

1.4.8. මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා දළ සැළැසම් පළාත්ස පාලන ආයතන වලට ඉදිරිපත්ස කිරීම 
 

සංවර්ධන සැළසුම සකස ්කිරීසමන් පසු එම සැළසුමට අනුගත වන මහජනතාවසේ අදහස් හා සයෝජනා 

ලබා ගැනීම සඳහා සයාමු කිරීම සමහිදී අසේක්ෂා කරයි. 

1.4.9.  සල්ඛනගත සැළැස්ම කමිටුව සවත ඉදිරිපත්ස කිරීම  
 
සල්ඛනගත කරන ලද සංවර්ධන සැළසුම තවදුරටත්ස නිවැරදි කර ගැනීමට අවශය උපසදස් හා සයෝජනා 

ලබා ගැනීම හා අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැළසුම් කමිටුව සවත 

ඉදිරිපත්ස කිරීම. 

1.4.10. සංවර්ධන සැළසුම ප්රකාශයට පත්ස කිරීම 
   

මහජන අදහස් ලබා ගැනීසමන් පසු නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැළසුම් කමිටුසේ උපසදස් අනුව 

තවදුරටත්ස සංසශෝධනය කරන ලද සංවර්ධන සැළසුම් සකටුම්පත නීතයානුකූල සංවර්ධන සැළසුමක් 

සලස ප්රකාශයට පත්ස කිරීම. 

2. මුලික සමීක්ෂණය 

2.1. අධයන ප්රසේශය  
 

කතරගම, කාඡරගාම, කදිර්ගාම යන ආදී විවිධ නාමයන්සගන් හඳුන්වන කතරගම නගරය ශ්රී ලංකාසේ 

සබෞේධ, හින්දු, මුස්ලිම් හා ක්රිස්තියානි ආදී බහු ආගමික , සංස්කෘතික ආකර්ෂණයක් සහිත පූජණීය 

ස්ථානයන් අතරින් ප්රමුඛතම පූජනීය ස්ථානයකි. බුදුරජාණන්වහන්සස්සේ ශ්රී පාදස්පර්ශසයන් පිදුම් ලද 

භූමියක් වන එහි ශ්රී මහා සබෝධීන් වහන්සස්සේ අෂ්ඨඵල සබෝධිය , කිරිසවසහර හා හින්දු සදවි සකසනකු 

සලස සැළසකන ස්කන්ද කුමාර සහවත්ස කතරගම සදවියන් උසදසා පුද ලද කතරගම සේවාලයද , 

වැඩිටි කන්ද පුජා භූමි ප්රසේශය සමන්ම මුස්ලිම් භක්තිකයන් සඳහා වන මුසල්ිම් පල්ලියක්ද පිහිටා ඇත.  

මිට අමතරව සසල්ල කතරගම ගණ සේවාල, ගල්සේ, වල්ලිගුහාව යනාදී පූජණීය හා සපෞරාණික 

වටිනාකමින් හිබි  ස්ථානයන් සමන්ම  යාල ජාතික වන උදයානය, මැණික් ගඟ ආදී දර්ශනීය ස්වභාව 

සසෞන්දර්යාත්සමක භූමි ප්රසේශයන්සගන්ද කතරගම නගරය සමලංකෘත ී ඇත. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

• පිහිටීම  
 

ඌව පළාසත්ස සමානරාගල දිස්ික්කයට අයත්ස උතුරින් ියඹලාණ්ඩුව හා බුත්සතල ප්රාසේශීය සල්කම් 

සකාට්ඨාශයන්ටද දකුණින් හා නැසගනහිරින් හම්බන්සතාට දිස්ික්කයටද බටහිරින් තණමල්විල 

ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශයටද මායිම්ව පිහිටා ඇති කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශය 

කතරගම, සසල්ල කතරගම, කරවිසල්, සදටගමුව, කඳසුරිඳු ගම යන ග්රාම නිලධාරී වසම් පහකින් 

සමන්විත සේ. වර්ග කිසලෝමීටර් 561.7 පමණ වන තැනිතලා භූමි ප්රසේශයක පැතිර පවතින කතරගම 

ප්රසේශය සකාළඹ ිට කිසලෝමීටර් 280 ක් ද සමානරාගල දිස්ික්කසේ අග නගරය වන සමානරාගල 

නගරසේ ිට කිසලෝමීටර් 68ක් දුරින් ද පිහිටා ඇත. ( ිතියම 2.1) 

කතරගම   නගරය ප්රධාන දිස්ික් හා පළාත්ස පරිපාලන මායිම් සදකකට සීමා සවමින් සුවිසශ්ෂී සලස 

පිහිටීම නිසාසවන් හා කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශය ග්රාම නිළධාරි වසම් 05 කින් සමන්විත 

ීම නිසා කතරගම ප්රසේශසේ ජනගහනය, ආර්ිකය, සංවර්ධනය ආදී සාධකයන්සේ හැිරීම පිළිබඳව  

විශ්සල්ෂනාත්සමකව සලකා බැලීසම්දී කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශයට මායිම්ව පිහිටා ඇති 

සමානරාගල දිස්ික්කසේ හා හම්බන්සතාට දිස්ික්කසේ ප්රසේශයන්හි ජනගහන, ආර්ික හා පාරිසරික 

තත්සත්සවයන් පිළිබඳවද අවධානය සයාමු කිරීම අතයවශය කරුණකි. එබැවින් සමානරාගල දිස්ික්කයට  

හා හම්බන්සතාට දිස්ික්කයට අයත්සව කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශය වටා පිහිටි ප්රාසේශීය 

සල්කම් සකාට්ඨාශ 06 ක් වන වැල්ලවාය, තණමල්විල, බුත්සතල, තිස්සමහාරාම, ලුණුගම්සවසහර හා 

ියඹලාණ්ඩුව යන ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශයන්සගන් සමන්විත වර්ග කිසලෝමීටර් 4669ක 

ප්රසේශයක් පිළිබඳව කතරගම සංවර්ධන සැලසුම සකස් කිරීසම්දී අධයන ප්රසේශය වශසයන් මුලිකව 

සළකා බලන ලදී.   (ිතියම 2.2) 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ිතියම  2.1.කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ පිහිටීම 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ිතියම  2.2.අධයන ප්රසේශය 

   මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

2.2. සැළසුම් සන්දර්භය හා පවත්සනා තත්සත්සව අධයනය   
 

2.2.1.  සැළසුම් සන්දර්භය 
 

• 1969 - පූජා භුමි සංවර්ධන සැළසුම හා කතරගම නගර සංවර්ධන සැළසුම 

 

නගර හා ග්රාම නිර්මාණ සදපාර්තසම්න්තුව විින් 1961 ඔක්සතෝම්බර් මස 06 දින  අංක 12/688  දරන 

ගැසට් පත්රය මගින් කතරගම සංස්කෘතික, උරුමය හා පූජනීය ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම හා සංරක්ෂණය, 

පූජනීය හා සංස්කෘතික ක්රියා කාරකම් බාධාවකින් සතාරව පවත්සවාසගන යාම, වන්දනාකරුවන් සහ 

සංචාරකයන් සඳහා සුදුසු පරිසරයක් සැකසීම හා පහසුකම් සැපයීම, පූජනීය ස්ථාන සහ අවට ප්රසේශ 

වල ඝනත්සවය පාලනය  සහ පූජනීයත්සවය ආරක්ෂා කිරීම, ක්රමවත්ස යටිතල පහසුකම් සැපයීම අරමුණු 

සකාට ගනිමින් පූජා භූමි ආසන්නසේ පැවති පැරණි නගරය ඉවත්ස කර කතරගම නගර සංවර්ධන 

සැළසුම යටසත්ස නව නගරය ස්ථාපිත කරන ලද අතර කතරගම පූජා භූමි ප්රසේශය සංරක්ිත ප්රසේශයක් 

සලස ප්රකාශයට පත්ස කරන ලදී. 

 

• 1987-  ගේ උදාව නගර සංවර්ධන සැළසුම 

 

 1986 වර්ෂසේදී කතරගම ප්රසේශය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සංවර්ධන ප්රසේශයක් සලස  අංක 

423/6 දරන ගැසට් පත්රය මගින් 1986 ඔක්සතාම්බර් මස 14 වන දින ප්රකාශයට පත්ස කළ අතර, ඒ 

අනුව 1987 වර්ෂසේදී ගම් උදාව නගර සංවර්ධන සැළසුම යටසත්ස කතරගම ප්රසේශය සංවර්ධනය 

කරන ලදී. නමුත්ස පසු කාලීනව විවිධ අවස්ථා වලදී කතරගම නගරය  සංවර්ධනය සඳහා සංවර්ධන 

සැළසුම් සකටුම්පත්ස කිරීම ිදු  වුවද, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිසේ සැලසුම් කමිටුවට ඉදිරිපත්ස කර 

ඇති සකටුම්පතක් තවමත්ස සකස් කර සනාමැත. 

 

• ඌව පළාත්  වභෞතික සැළසුේකරන ප්රතිපත්තිය  2011-2030 

ඌව පළාත්ස සංවර්ධන සැළසුමට අනුව කතරගම ප්රසේශය  සංරක්ිත ප්රසේශ ජාල කළාපයට 

(Protected area Network zone)  ඇතුලත්සව පවතියි. යාල වසනෝදයානයද කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් 

සකාට්ඨාශසේ පිහිටා තිබීම සහ්තුසවන් කතරගම වනාන්තර හා සංරක්ිත කළාපයට ( හඳුනා ගනු ලැබූ 

ආරක්ෂිත කළාප) ඇතුළත්ස කර ඇති අතර සංචාරක වයාපාරය සංවර්ධනයට ප්රසේශසේ ඇති හැකියාවන් 

හඳුනා ගනිමින්, පරිසර සංසේදී සංචාරක වයාපාරය ප්රවර්ධනය සමන්ම ඓතිහාික හා සංස්කෘතික 

සංවර්ධන ප්රසේශ ප්රවර්ධනයට ද හඳුනාසගන ඇත. 

එසමන්ම හම්බන්සතාට - මඩකලපුව නගර යා කරන සයෝජිත සංවර්ධන අක්ෂසේ ප්රධාන හුවමාරු නගර 

සලස ියඹලාන්ඩුව , සමානරාගල, බුත්සතල, වැල්ලවාය , තණමල්විල යන නගර සංවර්ධනය කිරීමට 

හඳුනාසගන ඇති බැවින් කතරගම නගරය එම නගරවලට ඉතා සමීපව පිහිටා තිබීම කතරගම ප්රසේශසේ 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

සංවර්ධන විහාවතාවක් ද සේ. තවද යාල  ජාතික වසනෝදයානය සඳහා නව පිවිසුම් සදාරටුවක් ඉදි කිරීම,   

ප්රසේශසේ පරිසර සංසේදී සංචාරක වයාපාරය ප්රවර්ධනය සහ අධයන ප්රසේශසේ  කෘිකාර්මික 

සංවර්ධනය සඳහා ද ඌව පළාත්ස සංවර්ධන සැළසුම අනුව සයෝජනා ඉදිරිපත්ස කර තිබීම සුවිසශ්ෂ සේ. 

 

• ජාතික වහෞතික සැළසුේකරන ප්රතිපත්තිය  2011-2050 
 

ජාතික සභෞතික සැළසුම් සදපාර්තසම්න්තුව විින් 2011 ඔක්සතෝබර් මස 27 දින අංක 1729/15 දරණ 

ගැසට් පත්රය මගින්  ප්රකාශිත ජාතික සහෞතික සැළසුම්කරන ප්රතිපත්සතිය  (2011-2030)  මගින් සභෞතික 

සැළසුම් සකස ් කිරීම සඳහා ජාතික මට්ටසම් මාර්සගෝපසේශක රාමුවක් ඉදිරිපත්ස කර ඇත. 2017 

වසරසර්දී එය ප්රතිසශෝධනය (Revise) ිදු කල අතර එම , 2011-2050 වශසයන්  ප්රතිසශෝධිත  ජාතික 

සහෞතික සැළසුමට  අනුව සමම අධයන ප්රසේශයට (කතරගම නගරයට) හිමිව ඇති ප්රමුඛතාවය හා 

ප්රධාන සංවර්ධන අවස්තාවන්/ සයෝජනාවන් කිහිපයක් හඳුනාගත හැකිය. 

සමම රාමුවට අනුව අනාගතසේදී මුළු රටම ආවරණය වන පරිදි  සයෝජිත ප්රධාන ජන සංසක්න්ද්රන 

(Major settlement concentration) හා සයෝජිත ප්රධාන නගර  සංවර්ධන ප්රසේශ සලස හඳුනාසගන 

ඇති අතර, කතරගම නගරය සයෝජිත හම්බන්සතාට  ප්රධාන ජන සංසක්න්ද්රන ප්රසේශයට 

ආසන්නසයන්ද  සයෝජිත වැල්ලවාය ප්රධාන නගරයටද ආසන්නසේ පිහිටා ඇත. එසමන්ම ශ්රී ලංකාසේ 

ජාතික ප්රතිපත්සතිය තුළ සයෝජිත ප්රවාහන ජාලය සංවර්ධනය කිරීසම්දී ද විශාල ප්රතිලාභ/ අවස්තාවන් 

රාශියක් සමම අධයන ප්රසේශසේ  සංවර්ධනයට ඍජු සලසම දායක වන බව දක්නට ඇත. එනම්, දක්ිණ 

අධිසේගී මාර්ගය මත්සතල  දක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා වන සැළසුම අනුව එම මාර්ගය කතරගම නගරයට 

ඉතා ආසන්නසයන් ගමන් කිරීමට සයෝජිතව  ඇත. සයෝජිත මාතර- මඩකලපුව දුම්රිය මාර්ගයද  

හම්බන්සතාට, වැල්ලවාය, සමානරාගල, අම්පාර යන නගර සම්බන්ධ කරමින් වයාේත ීමට නියමිතව  

ඇති අතර එය කතරගම නගරයට ඉතා ආසන්නසයන් පිහිටා ඇත . තවද සසසු  මාර්ග පහසුකම් වැඩි 

දියුණු කිරීම සඳහා වන වයාපෘති සයෝජනාවන් සමම නගරසේ සංවර්ධනයට බලපාන බව සපනී යයි.  
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

 

රූපය: 2.1.ජාතික සභෞතික සැළසුම් ප්රතිපත්සති සයෝජනා  2011 – 2050 

 

මූලාශ්රය: ජාතික සභෞතික සැළසුම් සදපාර්තසම්න්තුව 

 

 

2.2.2. පවත්සනා තත්සත්සව අධයනය   
 

• සේශගුණික ලක්ෂණ හා භු විෂමතාවය 

පහතරට වියළි කලාපයට අයත්ස කතරගම ප්රසේශසේ  සාමානය වාර්ික උෂ්ණත්සවය 260C-280C පමණ 

වන අතර වාර්ික වර්ෂාපතනය 1000mm-1500mm අතර සේ. භූ විෂමතාවය අනුව මද රැළි සහිත 

තැනිතලා ලක්ෂණසයන් සහබි කතරගම ප්රසේශසේ තැනින් තැන හුසදකලා කඳු සහ සශ්ෂ කඳු වයාේතව 

පවතයි. ප්රසේශසේ ප්රධානතම ජල ප්රභවය වන්සන් ප්රසේශය හරහා ගලායන මැණික් ගඟ සේ. (ඇමිණුම 

1 ) 

• ඓතිහාික විකාශනය 
 

කතරගම පුරවරසේ ඓතිහාික විකාශය ියවස ් ගණනාවක් පුරා අතීතයට දිව යන බැේ එහි 

ඓතිහාික සතාරතුරු විමසීසම්දී පැහැදිලි සේ. ඒ අනුව කතරගම පිළිබඳ පූර්ව සාධක හමුවන්සන් බුදු 

රජාණන්වහන්සස්සේ සතවන ලංකාගමනය පිළිබඳ සතාරතුරු වලිනි. එනම් ක්රි.පූ.6වන ියවසසේදී 

බුදුන්වහන්සස්සේ සතවන ලංකාගමනසේදී රහතන් වහන්සස්ලා 500ක් පිරිවරාසගන,කතරගම 

පුරවරයට වැඩමවා කතරගම මහා දාගැබ (කිරි සවසහර) පිහිටන්නාවූ ස්ථානසේ සමවත්ස සුවසයන් වැඩ 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

විසු බව ධාතු වංශසේ දක්වා ඇත. (ධාතු වංශය 8,9 පිට) එසමන්ම සම් වනවිටත්ස කතරගම වැිසයෝ 

කාර්තිසක්ය සහවත්ස කතරගම සදවියන් පිලිබඳ විශ්වාසසයන් වූ බවද  ධාතු වංශසේ සඳහන් සේ. 

මීට අමතරව කතරගම පුරවරය පිළිබඳ ප්රධාන ලිඛිත සාධක හමුවන්සන් මහා වංශසේ ශ්රී මහා සබෝධි 

සරෝපණය පිලිබඳ විස්තරසයනි.මහා වංශයට අනුව ශ්රී මහා සබෝධි සරෝපණ උත්සසවය සඳහා සරෝහණ 

ජනපදසේ කතරගම ක්ෂියන් සහභාගී ීඇති අතර එම උත්සසවයට සහභාගී වූවන් සඳහා ශ්රී මහා 

සබෝධිසයන් පැන නැගුණු සබෝධි අංකුර ලබා දුන් බවත්ස ඉන් එක් අෂ්ඨඵල සබෝධීන්වහන්සස් නමක් 

කතරගම ප්රසේශසේ සරෝපණය කළ බවත්ස සඳහන් සේ. (මහාවංශය, 19 පරිච්වේදය, 54-55) 

දුටුගැමුණු රජතුමා එළාර රජුට විරුේධව සගන ගිය සටසන් දී තම ජයග්රහණය සඳහා කතරගම 

සදවියන්සගන් ආධාර බලාසපාසරාත්සතුවූ බවත්ස ඒ සම්බන්ධසයන් කතරගම සදවියන්ට වූ 

සපාසරාන්දුවක් ඉටු කිරීම සඳහා කතරගම සේවාලය ඉදි කරවූ බවත්ස ජනප්රවාදසේ සඳහන් සේ. (කතරගම 

පුද සිරිත්, අලුත්වැව වසෝරත නාහිමි) 

කතරගම රුහුණු ප්රසේශසේ සක්න්ද්රස්ථානය වූ බව තහවුරු සකසරන පුවත්ස කිහිපයක්ම චූල වංශසේ 

සඳහන් වන අතර පසු කාලීන විසේශ ආක්රමණවල බලපෑම සහ්තුසවන් 13 වන ශත වර්ෂය වන විට 

ිංහල රාජධානි නිරිත දිගට සංක්රමණයීමත්ස සමග කතරගම රාජය පරිහානියට පත්සව ඇති අතර 

ලංකාසේ බටහිර ජාතීන්සේ පාලන සමය වනතුරුම කතරගම පිලිබඳ කිිදු සතාරතුරක් වාර්තා ී 

නැත.(ලංකා ඉතිහාසය ප්රවේශය 163-166 පිටු) 

ඉංග්රීි පාලන සමසේ (ක්රි.ව.1796 – 1948) දී කතරගම ප්රසේශය සංවර්ධනය සඳහා  සසෞඛය 

පහසුකම්ලබා දීම  සහ සපාලීිය ස්ථාපිත කිරීම, මාර්ග ඇතුළු යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම (1873 

වන්වදනා ගමන්ව පිලිබඳ ලියවිේල) ආදී සංවර්ධන  ක්රියාමාර්ග රාශියක්  ඉංග්රීසීන්  විින් සගන ඇති අතර 

එය කතරගම සංවර්ධනසේ මුළික අවස්ථාවක් සලස හැඳින්විය හැකිය.  

නිදහින් පසු කාල පරිච්සේදය තුළ කතරගම නගරය ශිග්ර සංවර්ධනයකට පාත්ර ී ඇති බව හඳුනාගත 

හැකිය. ඒ අනුව 1969 දී කතරගම පූජා භූමි සැළසුම හා නගර සංවර්ධන සැළසුම යටසත්ස නගර හා ග්රාම 

නිර්මාණ සදපාර්තසම්න්තුව මගින් කතරගම පූජා භූමි නගරයක් සලස සංවර්ධනය කරන ලද අතර 1981 

දී සංවර්ධන මණ්ඩල යටසත්ස පිහිටුවා පාලනය කළ කතරගම නගරය 1987 වසසර් දී ප්රාසේශීය සහා බල 

ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්සකරන ලදී. 

අනතුරුව 1986 වසසර්දී කතරගම නගරය අංක 423/6 දරන  ගැසට් පත්රය මගින් නාගරික සංවර්ධන 

අධිකාරිසේ නාගරික සංවර්ධන ප්රසේශයක් සලස ප්රකාශයට පත්ස කළ අතර 1987 දී ගම් උදාව නගර 

සංවර්ධන වයාපෘතිය යටසත්ස සංවර්ධනය කරන ලදී. 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

  රූපය: 2.2. කතරගම කිරි සවසහර  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  රූපය: 2.4.කතරගම සේවාලය - 1819       

 

 

 

 

 

 

 

 

Kataragama.org the Kataragama-Skanda website ( Kataragama Shrine: Its History and Epigraphy  by prof. Senarath 

Paranavithana [http://kataragama.org/research/paranavithana.htm#] [2017.03.02] 

• අන්තර් ප්රාසේශීය සබඳතාවය  

කතරගම නගරය ප්රධාන වශසයන් B464 ීරවිල - කතරගම මාර්ගසයන් හා B035 කතරගම- බුත්සතල 

මාර්ග ඔස්සස් අසනකුත්ස නගර හා ප්රසේශ සමග සම්බන්ධ වන අතර කතරගම යාල වසනෝදයානසේ 

පිහිටීම සහ්තුසවන් බුත්සතල හරහා කතරගම ඌව පළාසත්ස නගර සමග සබඳතාවය අඩු මට්ට්ටමක 

පවතින නමුත්ස ීරවිල- කතරගම මාර්ගය ඔස්සස් දකුණු ප්රසේශය හරහා සෑම දිශාවකටම ඉහළ 

සම්බන්දතාවයක් පවතියි.  

 

 

• 1818 ඌව සවල්ලස්ස කැරැල්ල මැඩපැවැත්සීසමන් 

අනතුරුව සරාබට් බ්රවුන්රිේ ආණ්ඩුකාරවරයා කතරගම ිදු 

කළ සංචාරසේදී ගන්නා ලද ඡායා රූපයකි. 

 

• කතරගම කිරි සවසහර ප්රතිසංස්කරණයට සපර 1950 දී ගන්නා ලද ඡායා රූපයකි. 

 

 

රූපය: 2.3. කතරගම සේවාලසේ ප්රධාන පිවිසුම - 1953 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

රූපය: 2.5. කතරගම නගරසේ අන්තර් ප්රාසේශීය සබඳතාවය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය,2017 

• ජනගහනය 

2012 වසසර් පැවති ජන සංගණනයට අනුව කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ සමසත් ජන 

සංඛයාව 18 220 ක් වූ අතර එය 2017 වසසර්දී 19 337 ක් පමණ වූ බව සංඛයාසල්ඛන අනුව හඳුනා ගත 

හැකිය (වගුව 2.1 ). කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ වාර්ික ජන සංඛයා වර්ධන සේගය 

1.31% පමණ සේ. (ඇමිණුම් 2,3) 

වගුව 2.1. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ ජන සංඛයා වර්ධනය 

ග්රාම නිළධාරී වසම 2001 2012 2017 
(පුවරෝකථනය කරන 

ලද) 

සසල්ල කතරගම 1736 1924 2037 

කතරගම 2882 3364 3666 

සදටගමුව 4991 4777 4662 

කඳසුරිඳුගම 3608 4031 4287 

කරවිසල් 3155 4124 4786 

එකතුව 16372 18220 19335 

 

මූලාශ්රය: ජන සල්ඛන හා සංඛයාසල්ඛන සදපාර්තසම්න්තුව 

B035 මාර්ගය  

B 464 මාර්ගය  
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

සම් අනුව 2017 වසර වන විට සසල්ල කතරගම ග්රාම නිලධාරි වසම අවම ජන සංඛයාවකින් යුක්ත  ී 

ඇති අතර කරවිසල් ග්රාම නිලධාරී වසම තුළ ඉහල ජන සංසකන්ද්රනයක් දක්නට ලැසේ. නමුත්ස කතරගම 

ප්රසේශසේ වාර්ික ජන සංඛයා වර්ධන සේගසේ කැපී සපසනන සවනසක් දක්නට සනාමැති අතර 

එමගින් කතරගම ප්රසේශයට සන්වාික ජන ගහනයක් ඒකරාශී සනාවන බව නිගමනය කල හැකිය. 

තවද කතරගම ප්රසේශය ජන ඝනත්සවය 2017 වසසර් ජන සංඛයාවට අනුව වර්ග කිසලෝමීටරයට 

පුේගලයින් 38කි. සම් අනුව කතරගම ඉතාම අඩු  සන්වාික ජන ඝනත්සවයක් ඇති ප්රසේශයක් සලස 

හඳුනාගත හැකිය.   (ඇමිණුම 4, 5 ) 

වගුව 2.2. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ ජන ඝනත්සවය 

වර්ෂය  2001 2012 2017 

ජන සංඛයාව  16372 18220 19335 

ජන ඝනත්සවය 

 (වර්ග කිසලෝමීටරයට)  

27 31 38 

 

 මූලාශ්රය: ජන සල්ඛන හා සංඛයාසල්ඛන සදපාර්තසම්න්තුව, සම්පත්ස පැතිකඩ  2016 

2017 වර්ෂසේ කතරගම ප්රසේශසේ ජන ගහනයට අනුව මුළු ජන ගහනසයන් ප්රතිශතයක් සලස ගත කළ 

95% ිංහල ජන වර්ගය නිසයෝජනය කරන අතර සදමළ ජන ගහනය 3% ක් ද මුසල්ිම් ජන ගහනය 1% 

ක් ද සවනත්ස ජන වර්ගයන්සේ නිසයෝජනය 1% ක් ද සේ.  

සංසරණ ජනගහනය/ බැතිමතුන්වවේ පැමිණීම 

කතරගම ප්රසේශසේ පවතින ආගමික, සංස්කෘතික වැදගත්සකම සහ්තුසවන් කතරගම නගරයට 

සන්වාික ජනයාට අමතරව ඉතා විශාල බැතිමතුන් ප්රමාණයක් ආකර්ෂණය කරනු ලබන අතර ඔවුන් 

කතරගම නගරයට වැඩි වශසයන් බලපෑමක් ඇති කරයි. ප්රධාන වශසයන් කතරගම නගරයට බැතිමතුන් 

හා සචාරකයින්සේ  පැමිණීම අවුරුේද මුළුල්සල්ම ිදුවන නමුත්ස කාල සීමාවන් අනුව බැතිමතුන්සේ 

පැමිණීම පහත පරිදි හඳුනාගත හැකිය. 

වගුව 2.3. කතරගම නගරයට බැතිමතුන්සේ පැමිණීම  

කාල සීමාව බැතිමතුන්වවේ පැමිණීම 

සතිසේ දිනවල 2 500-4 000 

සති අන්ත දින 10 000- 15 000 

දීර්ඝ සති අන්ත 30 000- 45 000 

ඇසල සපරහැර සමය 500 000 පමණ සහෝ වැඩි 

 

මූලාශ්රය: රුහුණු මහා කතරගම සේවාලය- බස්නායක නිලසම් කාර්යාලය 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

• නිවාස වයාේතිය  

කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ නිවාස වයාේතිය අනුව  සසල්ල කතරගම ග්රාම නිලධාරී 

වසසම් අවම නිවාස වයාේතියක්ද කඳසුරිඳුගම හා කරවිසල් ග්රාම නිලධාරී වසම්වල ඉහල නිවාස 

වයාේතියක් ද හඳුනාගත්ස හැකිය. එසමන්ම 2001 සහ 2012 වර්ෂ වලදී නිවස වයාේති සංඛයා පිලිබඳ 

සලකා බැලීසම්දී නිවාස වයාේතිසේ අඩු ීසම් ප්රවනතාවයක් පවතින බව දක්නට ඇත(වගුව 4). නමුත්ස 

කතරගම ප්රසේශසේ සගාඩනැගිලි වයාේතිසේ අඩුීමක් දක්නට සනාමැති අතර සමයට ප්රධාන සහ්තුව 

සලස සගාඩනැගිලි භාවිතසේ සවනස්ීම බව නිගමනය කළ හැකිය. එසමන්ම කතරගම ප්රසේශසේ 

නිවාස වයාේතිසේ ස්වභාවය පිලිබඳ අවධානය සයාමු කිරීසම්දී ස්ිර නිවාස 75%ක් ද අර්ධ ස්තාවර 

නිවාස 18%ක් ද පැල්පත්ස හා වර්ගීකරණය සනාකළ නිවාස 7%ක් ද වශසයන් හඳුනා ගත හැකිය. 

(ඇමිණුම 6, 7 )  

වගුව 2.4. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ නිවාස වයාේතිය 

ග්රාම නිළධාරී වසම 2001 2012 

සසල්ල කතරගම 540 495 

කතරගම 801 870 

සදටගමුව 1643 1213 

කඳසුරිඳුගම 1154 1074 

කරවිසල් 1113 1075 

එකතුව 5251 4727 

 

මූලාශ්රය: සම්පත්ස පැතිකඩ - 2016 

 

• භූමි පරිසභෝග රටාව  

අධයන ප්රසේශසේ ( කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ) මුළු භුමි ප්රමාණය සහක්ටයාර 58, 684 

ක් පමණ වන අතර සාමානය භූමි පරිසභෝජන රටාව අංක 4 ිතියම මගින් දක්වා ඇත. භුමි පරිසභෝජන 

රටාවට අනුව සමසථ් භූමිසයන් 80.0%කට වඩා  ප්රමාණයක් රක්ිත වනාන්තර වලට අයත්ස සේ. අසනක් 

ියළු භූමි පරිසභෝග රටාවන් විවිධානංගීකරණය ී ඇත්සසත්ස සමස්ථ භූමිසයන් 20% පමණ සුළු 

ප්රමාණයක සේ. (ඇමිණුම 9, 10) 

භූමි පරිහරණය  - ජලවහන රටාව 

ප්රසේශසේ ප්රධානතම ජල ප්රභවය වන්සන් ප්රසේශය හරහා ගලායන මැණික් ගඟ වන අතර සහාඳින් 

ප්රසේශය පුරා වයාේත වූ වාර්ෂාසපෝිත වැේ රාශියකි.එසමන්ම ඉතා සහාඳ භූ ගත ජල වාහනයක් ද 

අධයන ප්රසේශසේ හඳුනාගත හැකිය. (ඇමිණුම 11 ) 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

• ආර්ික පදනම 

කතරගම ප්රසේශසේ ආර්ිකය අතීතසේ ිටම කෘිකර්මය ප්රධාන  ආර්ික රටාවක්  සලස විකාශය ී 

ඇති අතර, වර්ෂ 1970 දී පූජා භූමි සංවර්ධනය සැළසුම ක්රියාත්සමක කිරීමත්ස සමග ක්රමිකව වන්දනා 

කරුවන් සඳහා පහසුකම් සැපයීම වර්ධනය ීම හරහා කතරගම ප්රසේශසේ කෘිකාර්මික ආර්ික 

පදනම  වන්දනා කරුවන්ට පහසුකම් සැළසීම ප්රධාන සකාට ගත්ස ආර්ික රටාවකට පරිවර්තනය 

සවමින් කෘිකාර්මික ආර්ිකය සඳහා පැවති ප්රමුඛත්සවය අඩු ී  ඇති බව හඳුනාගත හැකිය. (ඇමිණුම 12) 

• අධයාපනය 
 

කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශය තුළ ප්රධාන වශසයන් රජසේ පාසල් 05 ක් පිහිටා ඇති අතර 

2016 වසර වන විට මුළු ිසුන් සංඛයාව 3,790ක් සේ. කතරගම ජාතික පාසල, සසල්ල කතරගම 

විදයාලය ප්රධාන පාසල් වන අතර සදටගමුව කනිටු විදයාලය හා සගෝතමිගම විදයාලය ේවිතික පාසල් 

සේ. පාසල් අධයාපනයට අමතරව උසස් අධයාපනය නංවාලීම සඳහා ජාතික සයාවුන් සස්නාංකය, ඊ-

නැණසල හා සර්සවෝදය වැනි අධයාපන ආයතන ද කතරගම ප්රසේශය තුළ පිහිටා ඇත.  නමුත්ස 

සමසථ්යක්  සලස කතරගම ප්රසේශසේ අධයාපනසේ ඇති ප්රධාන ගැටලුවක් ී ඇත්සසත්ස පාසල් ළමුන් 

අඩු වයින්  පාසල් හැර සයසම් ප්රවනතාවයි. (ඇමිණුම 13 ) 

 

• සසෞඛය  
 

කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශය තුළ පිහිටි සසෞඛය මධයස්ථාන  අතරින් ප්රධාන සරෝග සුව 

කිරීසම් මධයසථ්ානය වන්සන් කතරගම ප්රාසේශීය සරෝහල වන අතර සරෝග නිවාරණ මධයස්ථානය 

වන්සන් සසෞඛය වවදය නිලධාරී කාර්යාලයයි. මීට අමතරව ආයුර්සේද මධයසථ්ානය හා 

ඩිස්සපන්සරි,ඖෂධාල ප්රසේශසේ පිහිටා ඇති අතර විසශෂ් හා වැඩිදුර සසෞඛය පහසුකම් ප්රධාන වශසයන් 

සදබරවැව හා හම්බන්සතාට මූලික සරෝහලින් ප්රසේශසේ ජනයා විින් සපයා ගනු ලැසේ. නමුත්ස 

කතරගම පවත්සනා සසෞඛය ආශ්රිත ප්රධාන ගැටලුවක් වන්සන් කතරගමට පැමිසණන බැතිමතුන්හට 

සමන්ම ප්රසේශසේ ජනතාවට සසෞඛය පහසුකම් ප්රමාණවත්ස සනාීමයි.   (ඇමිණුම 14 ) 

 

• ජල සැපයුම 

ප්රසේශසේ ප්රධාන ජල මූලාශ්රය වන්සන්  ප්රසේශය හරහා ගලායන මැණික් ගඟ වන අතර ළිං සහ නල ළිං 

අසනකුත්ස ජල මූලාශ්ර සලස භාවිතා කරයි. එසමන්ම ප්රසේශසේ ප්රධාන ජල සැපයුම ජල සම්පාදන හා 

ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් සාමානය දීනකට ජල සැපයුම,  

• වියළි කාලගුණ තත්සත්සවයක් යටසත්ස - 6500 𝑚3 

• වැි කාලගුණ තත්සත්සවයක් යටසත්ස   - 4500 𝑚3  

වශසයන් ප්රධාන ජල රැඳවුම් තටාක 04ක් මගින් ිදු කරයි. (ඇමිණුම 15 )  
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

• විදුළි සැපයුම  
 

කතරගම ප්රසේශසේ විදුළි බල සැපයුම පිළිබඳව සළකා බැලීසම්දී ප්රසේශසයන් 99% කට විදුළි බලය විදුළි බල 

මණ්ඩලය මගින් ලබා දී ඇත.  ප්රසේශසේ විදුළි බල ඉල්ලුසම් ප්රවනතාවයන්  පිලිබඳ සළකා බැලීසම්දී සතකලා 

විදුළි බල ඉල්ලුම වැඩි ීම හා සතාග සැපයුම් සඳහා ඉල්ලුම වැඩිීම ප්රධාන වශසයන් හඳුනා ගත හැකිය. 

වගුව 2.5. කතරගම ප්රසේශසේ විදුළි බල ඉල්ලුම හා සැපයුම  

වර්ෂය   විදුලිබල 

ඉේලුම  

  විදුළි බල 

සැපයුම  

 2004 1396 1019 

2005 1938 1142 

2006 2026 2646 

2012 - 2017 5384 4855 

 
මූලාශ්රය: විදුළි බල මණ්ඩලය  - 2017 

 

• මාර්ග හා ප්රවාහනය  
 

කතරගම ප්රාසේශීය සභා සීමාව තුළ පවත්සනා මාර්ග ජාලය ප්රධාන වශසයන් B වර්ගසේ මාර්ග (මාර්ග සංවර්ධන 

අධිකාරිය සතු මාර්ග) හා C වර්ගසේ මාර්ග (ප්රාසේශීය සභා මාර්ග) සලස සකාටස් සදකක් යටසත්ස හඳුනා ගත 

හැකිය. 

වගුව 2.6. කතරගම ප්රසේශසේ මාර්ග  

මාර්ගවේ නම මාර්ගයන්වහි 

දිග කි.මි. 

වශ්රරණිය  

ීරවිල- කතරගම මාර්ගය 5.76 B 

කතරගම - සසල්ල කතරගම මාර්ගය  5.23 B 

කතරගම නගර සංවර්ධන කලාපසේ මාර්ග  14.40 B 

ගම් උදාව පිවිසුම් මාර්ගය  6.35 B 

අංක 3 පාලම - කිරිසවසහර මාර්ගය  0.59 B 

ඩිසපෝ මාර්ගය  0.61 B 

ගම් උදාව අභයන්තර මාර්ගය  5.84 B 

ශ්රමදාන මාවත  4.00 B 

එකතුව  42.78 
 

 
මූලාශ්රය: කතරගම ප්රාසේශීය සභාව   - 2017 

⁻ සමයට අමතරව ප්රාසේශීය සභා මාර්ග 89.33 km ක් ප්රසේශසේ පවතියි. 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

• මළාපවහනය හා  කසළ කළමනාකරණය 
 

කතරගම ප්රාසේශීය සභා බල ප්රසේශසේ නගර සීමාව තුළ මළාපවහන පේධතිය ක්රියාත්සමක සේ. 

එසමන්ම වදනිකව කතරගම නාගරික ප්රසේශසේ හා පූජා භූමිසේ එකතුවන සටාන් 4ක් පමණ වන 

කැළි කසළ එකතු කිරීම කතරගම ප්රාසේශීය සභාව මගින් හා රුහුණු මහා කතරගම සේවාලය මගින් ිදු 

කරනු ලබන අතර කාබනික අපද්රවය සකාම්සපෝස්ට් නිපදීම සඳහා සකාම්සපෝස්ට් අංගනය සවතද 

දිරාපත්ස සනාවන ද්රවය විවෘත කසළ අංගනය සවතද බැහැර කරනු ලබයි. නමුත්ස උත්සසව සමසේ දී ඉතා 

විශාල කැළි කසළ ප්රමාණයක් දිනකදී කතරගම ප්රසේශසේ එකතුවන බැවින් එම කසල 

කළමනාකරණය වර්තමානසේ ගැටලුවක් බවට පත්සව ඇත. 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

2.3. සැළසුම් සීමා නීර්ණය කිරීම 
 

 කතරගම නගර සංවර්ධන සැළසුම සකස් කිරීම සඳහා සැළසුම් සීමා නීර්ණය කතරගම හා ආශ්රිත  

ප්රසේශයන්හි පවත්සනා සංවර්ධන ප්රවණතාවයන්, විභාවතාවයන් සමන්ම කතරගම ප්රසේශසේ භූ සගෝලීය 

සීමාව ( Geographical Boundary) ,  ක්රියාකාරී සීමාව (Functional Boundary) හා පරිපාලන සීමාවන් 

( Administrative Boundary) පිළිබඳව ද අවධානය සයාමු කරන ලදී. 

• භූ වගෝලීය සීමාව ( Geographical Boundary) 

 

කතරගම ප්රසේශසේ භූ සගෝලීය සීමාව පිළිබඳ සළකා බැලීසම්දී කතරගම නගරය සහ එහි වයාේතිය  

උතුරු, නැසගනහිර හා බටහිර දිශානුගතව පිහිටි යාල වන රක්ිතය, ලුණුගම්සවසහර වන රක්ිතය හා 

කතරගම කන්ද වන රක්ිතය යන ප්රධාන වන රක්ිත සීමාවන්සගන් සීමාසවමින් ස්වභාවික සලස 

නිර්මාණය ී ඇති ආකාරය හඳුනා ගත හැකිය. එනම් කතරගම ප්රසේශසේ පවතින ලඳු කැලෑ, වන 

සංරක්ෂණ ප්රසේශ කතරගම ප්රසේශය පුරා වයාේතී ඇති ආකාරය  පාරිසරික සංසේදීතා විශ්සල්ෂණය 

(Sensitivity analysis) මගින් හඳුනා ගන්නා ලද අතර ප්රසේශසේ භූමිසයන් 80%ක් පමණ ප්රමාණයක් 

පාරිසරික සංසේදී කළාපයන්ට අයත්සීම නිසා ඒවාසේ බලපෑම මත ප්රසේශසේ ක්රියාකාරී සීමාව 

පරිපාලන සීමාව තුළ එනම් කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ටාශසේම  සීමිත ප්රසේශයක පමණක් 

ස්වභාවිකවම සීමා ී විහිදී ඇති ආකාරයද හඳුනාගත හැකිය.  

• ක්රියාකාරී සීමාව (Functional Boundary) 

ඌව පළාත්ස මායිසම් හා දකුණු පළාත්ස මායිසම් පිහිටි කතරගම නගරසේ ක්රියාකාරී සීමාව පිලිබඳ සලකා 

බැලීසම්දී හඳුනාගත හැකි ප්රධාන ලක්ෂණය වන්සන් ඌව පළාසත්ස සමානරාගල දිස්ික්කසේ පිහිටි 

කතරගම නගරය සමානරාගල දිස්ි ක්කසේ අසනක් ප්රසේශයන්ට පවතින සබඳතාවයට වඩා දකුණු 

පළාත හා හම්බන්සතාට දිස්ික්කය සමග සම්බන්ධ ීමයි. එනම් කතරගම සන්වාික ජනතාව තම 

එදිසනදා අවශයතාවයන් වන අධයාපන, සසෞඛය හා වාණිජ ආදී සස්වාවන් ලබා ගැනීම සඳහා 

තිස්සමහාරාම, හම්බන්සතාට, තංගල්ල ආදී  නගර කරා සයාමු ීසම් ප්රවනතාවයි. සමම තත්සත්සවය 

කතරගම ප්රසේශය හා අවට ප්රසේශයන්හි සංවර්ධන පීඩනය(Development pressure) එම ප්රසේශ කරා 

සයාමුී ඇති ආකාරය  මගින් ද හඳුනාගත හැකිය. ඒඅනුව ප්රසේශසේ ක්රියාකාරී සීමාව පරිපාලන සීමාවට 

වඩා කුඩා ප්රසේශයක විහිදී ඇති බව පැහැදිළිසේ.   

• පරිපාලන සීමාව ( Administrative Boundary) 

ඌව පළාසත්ස සමානරාගල දිස්ික්කයට අයත්ස උතුරින් ියඹලාණ්ඩුව හා බුත්සතල ප්රාසේශීය සල්කම් 

සකාට්ඨාශයන්ටද දකුණින් හා නැසගනහිරින් හම්බන්සතාට දිස්ික්කයටද බටහිරින් තණමල්විල ප්රාසේශීය 

සල්කම් සකාට්ඨාශයටද මායිම්ව පිහිටා ඇති කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශය කතරගම, සසල්ල 

කතරගම, කරවිසල්, සදටගමුව, කඳසුරිඳු ගම යන ග්රාම නිලධාරී වසම් පහකින් සමන්විත සේ. වර්ග කිසලෝමීටර් 

536.8 පමණ වන තැනිතලා භූමි ප්රසේශයක පැතිර පවතින කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශ ිමාවම 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ප්රධාන පරිපාලන සීමාව සලස එනම්  ප්රාසේශීය සභා සීමාව සැලසකන අතර එය නාගරික සංවර්ධන 

ප්රසේශයක් සලසද ප්රකාශයට පත්ස කර ඇත. 

සමම ි යලු කරුණු සැළකිල්ලට ගනිමින් කතරගම සංවර්ධන සැලසුම සඳහා කතරගම පරිපාලන සීමාව 

වන ප්රාසේශීය සභා සීමාවම සැළසුම් සීමාව සලස සයාදා ගැනීම සුදුසු බව තීරණය කරන ලදී.  
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ිතියම  2.3.  සැළසුම් සීමාව  

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

3. සංවර්ධන සැළසුමක අවශයතාවය 
 

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම මගින් ප්රසේශසේ පවතින විභවතාවයන් උපරිම සලස අනාගත සංවර්ධනය 

සඳහා සයාදා ගැනීම හා ප්රසේශසේ දැනට පවතින සංවර්ධනය සහ්තුසවන් ඇතිී ඇති විවිධ ගැටළු සහ 

ඍණාත්සමක බලපෑම් අවම කරමින් අනාගත නාගරික සංවර්ධනය නිවැරදි සලස සමසහයවමින් ජනතාව 

සඳහා පහසුකම් සැපයීම, සුවපහසු පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම අසේක්ෂා සකසර්.ඒ අනුව කතරගම 

ප්රසේශසේ පවතින ගැටළු හඳුනා ගැනීම සවිස්තරාත්සමක විශ්සල්ෂණය,පාර්ශවකරුවන්සේ අදහස් හා 

සැළසුම් නිලධාරීන්සේ දැක්ම අනුව ිදු කරන ලද අතර ඒවා අතරින් කතරගම ප්රසේශසේ පවතින 

ප්රමුඛතා පිළිසවලින් හඳුනා ගැනීම ප්රසේශසේ සන්ධර්භය(Context) , වැදගත්සකම(magnitude)  හා 

විසශ්ෂත්සවය (Significance)අනුව ිදු කරන ලදී. එහිදී කතරගම ප්රාසේශීය සභා බල ප්රසේශය සඳහා 

සංවර්ධන සැළසුමක් සකස ්කිරීසම් අවශයතාවය සළකා බැලීසම්දී ප්රධාන වශසයන් වැදගත්සවන කරුණු 

කිහිපයක් පහත පරිදි හඳුනාගත හැකිය. 

1. ආගමික හා සංසරකෘතික වශවයන්ව කතරගම නගරයට හිමිව පවතින ප්රමුඛතාවය 

 

කතරගම නගරය වනාහි ශ්රී ලංකාසේ බහු ආගමික සංස්කෘතික ආකර්ෂණය සහිත ප්රමුඛතම  පුජනීය 

නගරයක් වන අතර කිරි සවසහර, අෂ්ඨ ඵල සබෝධිය , කතරගම සේවාලය, වැඩිටි කන්ද 

,ිතුල්පේව,සසල්ල කතරගම ඝන සේවාලය ආදී පුජනීය හා සපෞරාණික වටිනාකමින් සහබි 

ස්ථානයන්සේ පිහිටීම නිසාසවන් හා කතරගම ඇසළ සපරහැර වැනි සංස්කෘතික අංග සහ්තුසවන් 

ආගමික හා සංස්කෘතික වශසයන් කතරගම නගරයට හිමිව පවතින ප්රමුඛතාවය සහ්තුසවන්  අවුරුේද 

මුළුල්සල්ම ලංකාසේ ියලු ප්රසේශයන්සගන් ලක්ෂ සංඛයාත බැතිමත්සහු  කතරගම ප්රසේශයට  

පැමිසණති.  

2. කතරගම ප්රවේශයට ආවේනණික ආගමික, සංසරකෘතික හා  වසෞන්වදර්යාත්මක ලක්ෂණ 

සංවර්ධනයත් සමග අභිවයෝගයට ලක්ීම 

ප්රධාන වශසයන් කතරගම නගරය විනයාසගත  ී ඇත්සසත්ස පුජා භූමි ප්රසදශය සමන්ම  මැණික් ගඟ, යාල 

වසනෝදයානය යන  පුජනීය ස්වභාවික පරිසරසේ ද අසනයෝනය වශසයන් වන සබැඳියාවකිනි. එබැවින් 

කතරගම පුද බිසම් “පුජනීයත්වය” එහි පවත්සනා ිේධස්තානයන්හි ආගමික, සංස්කෘතික 

සුරක්ිතභාවය සමන්ම මැණික් නදිය, වසනෝදයානය ආදී ස්වභාවික පරිසරසේද  සුරක්ිතභාවය මත 

පදනම්ව සගාඩනැගී ඇත.  නමුත්ස වර්තමානය වන විට කතරගම ප්රසේශසේ වඩාත්ස නිරීක්ෂණය කළහැකි 

ප්රධාන කරුණක් වන්සන් පුජා භුමිය හා ස්වභාවික පරිසරය මත සගාඩනැගී ඇති කතරගම පුද බිම හා 

එම ප්රධාන පුජනිය ප්රසේශයන් සක්න්ද්ර සකාට ගනිමින් පුජා භූමිය වටා හා ඒ ආශ්රිත නගරය තුළ අනවසර 

සවසළඳ සැල්, අවිධිමත්ස හා පුජා භුමිසේ පුජනීයත්සවයට සනාගැළසපන ඉදිකිරීම් සහිත අවිධිමත්ස 

සංවර්ධන ප්රවනතාවය හඳුනා ගත හැකි ීමයි.සම් සහ්තුසවන් කතරගම නගරසේ පුජනීයත්සවය සමන්ම 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

සංස්කෘතික වැදගත්සකම හීන ීමට හා ප්රසේශය තුළ විවිධ ගැටළුකාරී හා අවිධිමත්ස තත්සත්සවයක් 

උේගතීමටද සහ්තු ී ඇත.  

• අවිධිමත් ඉදි කිරීේ හා අනවසර වවළඳාම 

 

 2011 වසසර් උත්සසව සනාමැති කාලසේ පූජා භූමිය වටා නාගරික ප්රසේශය තුළ 113 ක් සලස වාර්ථා වූ 

අනවසර සවසළඳසැල් සංඛයාව පිළිසවළින් සෑම වසරකදීම ඉවත්ස කිරීම අදාළ ආයතන විින් ිදු කළද, 

2017 වසසර්දී ද   පූජා භූමිය වටා නාගරික ප්රසේශසේ අනවසර සවසළඳසැල් සංඛයාව 270 බවට වාර්ථාී 

ඇත. එමගින් කතරගම පවතින පූජනීයභාවය/ආගමික සංස්කෘතික වශසයන් ප්රසේශයට හිමිව පවතින 

වැදගත්සකම වියැසකමින් පවතියි.  

 

ිතියම  3.1. කතරගම නගරසේ අවිධිමත්ස හා අනවසර සවසළඳසැල් 

 

මුලාශ්රය - ක්සෂ්ත්ර සමීක්ෂණය - 2017  

 

• ජල මුලාශ්ර අපවිත්ර කිරීම (මැණික් ගඟ දුෂණය ීම) 

 

කතරගම ප්රසේශසේ ප්රධාන පානීය ජල මුලාශ්රය වන්සන් මැණික් ගඟ සේ. නමුත්ස වර්තමානය වන විට 

නාගරික / සහෝටල් අපද්රවය  එක් කිරීම, සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා වැලි තීරු සහ ගං ඉවුරු භාවිතා 

කිරීම, කැළිකසල ජලයට එක් කිරීම, මැණික් පතල් හා වැලි සගාඩ දැමීම, කෘමිනාශක හා කෘි 

රසායනික ද්රවය ජලයට එකතු කිරීම යන සහත්ුන්සේ බලපෑම තුළින් මැණික් ගංගා ජලය පානීය ජලය 

සඳහා  නුසුදුසු  සංගටක ඉහළ ප්රතිශතයකින් සමන්විත ී ඇත. 

තවද  වර්තමානය වන විට නාගරික / සහෝටල් අපද්රවය  එක් කිරීම, සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා වැලි 

තීරු සහ ගං ඉවුරු භාවිතා කිරීම, කැළිකසල ජලයට එක් කිරීම, මැණික් පතල් හා වැලි සගාඩ දැමීම 

ආදිසේ  බලපෑම තුළින් මැණික් ගංගාව අපවිත්ර ීම සමන්ම ඉහළ සසෞන්දර්යාත්සමක වටිනාකමකින් 

යුතු ප්රසේශ /පාරිසරික සංසේදී කළාප වන ගංගා රක්ිත,වැේරක්ිත, පහත්ස බිම ප්රසේශ, වනාන්තර 

සංවර්ධනය සඳහා සයාදා ගැනීම හා විධිමත්ස කසළ කළමනාකරණයක් සනාමැතිීම  සහ්තුසවන්ද 

කතරගම ප්රසේශසේ ආගමික, සංස්කෘතික හා සසෞන්දර්යාත්සමක වැදගත්සකම හීන ී ඇති අතර 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

සමසමගින් ප්රසේශසේ ජනතාවට හා වන්දනා බතිමතුන්හටද සබාසහෝ අසීරුතාවයන්ට මුහුණ පෑමට ද 

ිදුව ඇත. 

රූපය: 3.1. මැණික් ගඟ  

 

මුලාශ්රය - ක්සෂ්ත්ර සමීක්ෂණය - 2017  

 

විධිමත් කසළ කළමනාකරණයක් වනාමැතිීම 

කතරගම නගරසේ හා පුජා භුමිසේ වදනිකව එකතුවන සටාන් 4ක් පමණ වන කැළි කසළ එකතු කිරීම 

කතරගම ප්රාසේශීය සභාව විින් ිදු කරන අතර කසළ එකතු කිරීසම් මධයසථ්ානසේදී ස්වභාවය අනුව 

සවන්කර බැහැර කිරීම ිදු කරන නමුත්ස දීර්ඝ සති අන්ත දින / බැතිමතුන්සේ විශාල ආකර්ෂණයක් ඇති 

දින වලදී එකතුවන හා උත්සසව සමසේදී දින 15 සඳහා එකතු වනපිළිසවලින් 08 හා 68 වැඩි කැළි කසළ 

එකතු කිරීමට හා බැහැර කිරීම සදහා නිි කළමනාකරණයක් සහිත ක්රමසේදයක් සනාමැති අතර  සම් 

සහ්තුසේන් කතරගම නගරසේ හා පුජා භුමි ප්රසේශසේ පරිසරයට අහිතකර තත්සත්සවයක් සමන්ම 

ප්රසේශසේ ජනතාව සමන්ම බැතිමතුන්ද ඉතා අපසසුතාවයට පත්සවන අතර සසෞඛය ගැටළු වලටද සහ්තු 

ී ඇත. 

3. කතරගම පුරවරවේ වන්වවාසික හා නගරයට පැමිවණන ජනයාට විධිමත්ව සංවර්ධිත යටිතල 

පහසුකේ වනාමැතිීම  

 

කතරගම වනාහි වසර පුරා ඉහළ වන්දනාකරුවන්සේ ආකර්ෂණයක් සහිත නගරයක් වුවද වර්තමානය 

වන විට කතරගම සන්වාික ජනතාවට හා වන්දනාකරුවන්හට පානීය ජල සැපයුම ප්රමාණවත්ස 

සනාීම, ප්රසේශසේ පවතින රථ ගාල් පහසුකම් ප්රමාණවත්ස සනාීම, උදයාන පහසුකම් හා 

විසනෝදාත්සමක පහසුකම් ප්රමාණවත්ස සනාීම, විකල්ප මාර්ග පේධතියක්  හා පදික හිතකාමී පරිසරයක් 

නගරය තුළ සනාීම හා  නිි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සනාමැතිීම ප්රධාන ගැටළු වන අතර සම්වා නිි 

පරිදි කළමනාකරණය කරමින් කතරගම පුරවරසේ සන්වාික හා නගරයට පැමිසණන ජනයාට 

විධිමත්සව සංවර්ධිත යටිතල පහසුකම් සැපයීම ිදු කල යුතුය. 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

4. කතරගම ප්රවේශවේ විභවතාවයන්ව නිසි පරිදි ආර්ික සංවර්ධනය සඳහා උපවයෝගී කර 

වනාගැනීම  

 

කතරගම ජනතාව පුජා භූමිය සක්න්ද්ර සකාටගත්ස ආර්ික රටාවකට හුරු ී ඇති අතර  සකටි කාලීන 

මුදල් ඉපයීසම් ක්රමයක් සලස වඩාත්ස ඒ සකසරහි සයාමුීසම් ප්රවනතාවයක් ඇති අතර සම් සහ්තුසවන් 

කතරගම ජනතාවසේ ආර්ිකය පූජා භුමිය/වන්දනාකරුවන්සේ පැමිණීමමත පදනම් ඇති අතර  

විකල්ප ආදායම් මාර්ග කරා සයාමු සනාසේ. නමුත්ස කතරගම ප්රසේශය තුළ ආර්ික හැකියාවන් 

වර්ධනය කිරීම සඳහා කෘිකාර්මික සංවර්ධනයට භාවිත කළහැකි  සම්පත්ස එනම් කෘිකාර්මික 

සංවර්ධනය සඳහා සයාදාගත හැකි ඉඩම් සසල්ල කතරගම, දසේ,ිතුල්පේව, සගෝතමිගම ආදී ප්රසේශ 

වල පිහිටා ඇති අතර එම විභවතාවයන් නිි පරිදි සංවර්ධනය සඳහා උපසයෝගී කර සනාගනියි. සම් 

සහ්තූන් නිසාසවන් 60% පමණ වන ශ්රම බලකාසයන් සබාසහායක් පිරිස රැකියා විරහිතභාවයට පත්ස ී 

ඇත. 

 

ඒ අනුව ප්රසේශසේ සංවර්ධන ප්රවණතා, විභවතා  හා ගැටළු යන  ියල්ල සමග කතරගම ප්රසේශය 

සංවර්ධනය උසදසා ඇති වන තත්සත්සවයන්ට ප්රමාණවත්ස අවධානයක් සයාමු කරමින් ප්රසේශසේ චරිතය 

අඛණ්ඩව පවත්සවා ගැනීම එනම් පූජනීයත්සවය ආරක්ෂා කිරීම, ඉඩම් සහ සම්පත්ස වඩාත්ස තිරසාර 

ආකාරසයන් ප්රසයෝජනයට ගැනීම හා  ප්රසේශසේ ජනතාවට හා වන්දනා කරුවන් හට ප්රශස්ත ප්රතිලාභ 

ලබා දීම අරමුණු සකාට ගනිමින් කතරගම “රුහුණුපුර අති වන්වදනීය නගරය” බවට පත්ස කිරීම උසදසා  

නිි සැළසුම්කරණ ක්රියාවලියකට අනුව කතරගම සංවර්ධනය කිරීම අනිවාර්ය කරුණක් වන අතර ඒ 

සඳහා  සංවර්ධන සැලසුම සකස් කිරීම අවශය සේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

4. ඇමිණුම් 
 

ඇමිණුම  1.කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ භූ විෂමතාව  

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  2. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ ජන සංඛයා වයාේතිය - 2001 

 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  3. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ ජන සංඛයා වයාේතිය - 2012 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  4. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ ජන ඝනත්සව වයාේතිය -2001 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  5. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ ජන ඝනත්සව වයාේතිය -2012  

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  6. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ නිවාස වයාේතිය -2001 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  7. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ නිවාස වයාේතිය- 2012 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  8. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ නිවාස වයාේතිසේ ස්වභාවය 

. 

 

මූලාශ්රය: සම්පත්ස පැතිකඩ - 2016 
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වර්ගීකරණය 
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2%

කතරගම ප්රාවේශීය වේකේ වකාට්ඨාශවේ  නිවාස  

වයාප්තතිය

සරීර අර්ධ සරීර

පැේපත් වර්ගීකරණය වනාකළ 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

 

ඇමිණුම  9. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ  භුමි පරිසභෝග රටාව 2017 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

 

 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

 

ඇමිණුම  10. කතරගම ප්රසේශසේ භූමි පරිසභෝග රටාසේ සවනස්ීම්  

කාලානුරුපීව කතරගම ප්රසේශසේ භූමි පරිසභෝග රටාසේ සවනස්ීම් පහත පරිදි හඳුනාගත හැකිය.  

භූමි පරිසභෝජනය ප්රමාණය  
(සහක්ටයාර)  
1954 % 

ප්රමාණය  
(සහක්ටයාර)  
1984 % 

ප්රමාණය  
(සහක්ටයාර)  
2014 % 

ඉදි කළ ප්රසේශ  0.04 1.1 2.2 
සගවතු 0.08 0.7 5.2 
ී වගාව 0.12 0.5 2 
සහ්න් වගාව 1.22 21 6 
වනාන්තර 93 62 65 

කටු පඳුරු හා ලඳු කැළෑ 0.9 4.5 11 
තෘණ භූමි 5 0.8 3 
ජල මුලාශ්ර  0.15 7.9 6.0 

 

 

 

මූලාශ්රය: LUPPD- සමානරාගල, 2016 

 

• කාලානුරූපීව කතරගම ප්රසේශසේ ඉදි කළ ප්රසේශ හා සන්වාික ප්රසේශ වර්ධනය ීඇති අතර 

සහ්න් වගාව, ී වගාව සහ වනාන්තර වයාේතිසේ කැපී සපසනන අඩුීමක් දක්නට ලැසේ. 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

 

ඇමිණුම  11. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ  ජලවහන රටා වයාේතිය 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 

ඇමිණුම  12. කතරගම ප්රාසේශීය සල්කම් සකාට්ඨාශසේ ආර්ික පදනම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කෘිකර්මාන්තය 

වන්දනා කරුවන්ට  
පහසුකම් සැළසීම 

කර්මාන්ත 

ධීවර කර්මාන්තය 

සස්වා අංශය 
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නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය - ඌව පළාත   

කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  13. කතරගම ප්රසේශසේ අධයාපන සස්වා වයාේතිය  

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  14.කතරගම ප්රසේශසේ සසෞඛය සස්වා පහසුකම් වයාේතිය - 2017 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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කතරගම සංවර්ධන සැළසුම (2018 – 2030) 

ඇමිණුම  15. කතරගම ජල සැපයුම් ජාලය  

 

මුලාශ්රය- නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, දිසරික් කාර්යාලය - වමානරාගල , 2018 
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