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005 - iïuka;%Kmqr .%du ks,Odß jiu
010 - uÜglal=,sh .%du ks,Odß jifuka
fldgila  [u,aj;a; mgqu.  ̂ ish¨u
wxl& rdj;a; mgqu. ̂ ish¨u wxl& iy Y%S
úl%u udj; ̂ ish¨u wxl&]
*iSud udhsï ;=<

msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh we;=<;aj

010 - uÜglal=,sh .%du ks,Odß jifuka
fldgila

[m%kaij;a; mgqu." m¾.shqIka mdr ̂ T;af;a
wxl  259 isg 425  iy brÜfÜ wxl 274
isg wjidkh olajd& iy  m¾.shqIka mdr ̂ cqì,s
udj;& ^ish¨u wxl&  uÜglal=,sh m,a,sh
mdr ̂ish¨u brÜfÜ wxl&  frdä%f.da fmfoi
^ish¨u wxl& iy Ydka; ußhd mgqu. ̂ish¨u
wxl&  le,‚  .Õfuda,  mdr ^wxl 01 isg
45$8$B$126 olajd&  le,‚ .Õfuda,  mdr
^wxl 45$09 isg  wjidkh olajd& iy Y%S
l,Hdks  .x.drdu mdr  ̂ish¨u wxl&   ye|,
f*ß mdr ^ish¨u wxl&  ye|, f*ß mdr
ëjr ksjdi^ish¨u wxl& lÈrdkj;a;
kd.ßl ksjdi ̂ wxl 1$2$P$31  isg 1$3$D$98
olajd&  lÈrdkj;a; kd.ßl ksjdi

Wmf,aLkh

wxl 01 -fld<U Èia;%slalh
wxl 01 -fld<U uy k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj - 23 nyq fldÜGdi ixLHdj - 18 iNsl ixLHdj - 66

fldÜGdifha wxlh (- 01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- iïuka;%Kmqr iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy ySka we, le,‚ .Õg jefgk ,laIHfha
isg le,‚ .Õ

kef.kysrg(- .ïmy Èia;%sla udhsu  iy  Y%S úl%udrdu udj;g iïnkaO
jk ,laIHh f;la le,‚ .Õ

ol=Kg(- le,‚ .Õ Y%S úl%udrdu udj;g iïnkaO jk ,laIHfha

isg ySka we, Y%S úl%udrdu udj;g iïnkaO jk ,laIHh
f;la  Y%S úl%udrdu udj;

ngysrg(- Y%S úl%udrdu udj; isg le,‚ .Õ  olajd ySka we,

fldÜGdifha wxlh (- 02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- uÜglal=,sh iNsl ixLHdj  (- 03

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- uqyqo" .ïmy Èia;%sla udhsu" iïuka;%Kmqr .%du ks,Odß  jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï" CTB j;a; we," le,‚ .Õg jefgk
,laIHfha isg ySka we, le,‚ .Õg jefgk ,laIHh olajd
le,‚ .Õ" le,‚ .Õ isg Y%S úl%udrduh olajd ySka we,"
Y%S úl%udrdufha isg le,‚ .Õ iïnkaO jk ,laIHh f;la Y%S
úl%u udj; iy .ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- .ïmy Èia;%sla udhsu" Y%S úl%u udj; le,‚ .Õg iïnkaO jk
,laIHh isg fyakuq,a, we, le,‚ .Õg jefgk ,laIHh olajd
le,‚ .Õ
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^wxl1$3$D$99 i sg wjidkh olajd&
uÜglal=,sh md¾ï mdr ^ish¨u wxl&
úiaÜjhsla mdr ^ish¨u wxl&  uÜglal=,sh
fikag¾ mdr ̂ish¨u wxl& Ydka; ußhd mdr
^ish¨u wxl&  uÜglal=,sh m,a,sh mgqu.
^ish¨u wxl&  uÜglal=,sh m,a,sh mdr
^i sh¨u T; af; a wxl& iy idúhd
mgqu.^ish¨u wxl&   uqo,s÷ fcdaka reøs.=
udj;   ̂ fudaor mgqu.& ̂ ish¨u T;af;a wxl&
fudaorùÈh ^T;af;a wxl 227$7 - 361 iy
brÜfÜ wxl  256 i sg 372 ol ajd&
fndalal=j;a;^ish¨u wxl& iy fodia;r
tia' ã' m%kdkaÿ udj; ^jhska ùÈh ol=K&
^T;af;a wxl  57 isg 67 olajd&  ldlÿj
ksjdi fhdackd l%uh  ̂ish¨u wxl& Y%S ,xld
ëjr wNHdi wdh;k ks, ksjdi ^ish¨u
wxl&]

015 - fudaor .%du ks,Odß jifuka fldgila
[fudaor ùÈh ̂ T;af;a wxl 93 isg 227 olajd&
w¨;a udj; mdr ^fldgila&  rcu,aj;a;
mgqu. ^ish¨u wxl& Ydka; ì%cÜ mgqu.
^fldgila&  Ydka; t,afuda mgqu.  ̂ ish¨u
wxl&  udoïmsáh mdr ^fldgila& uyj;a;
mdr ^T;af;a wxl 291$25 isg  331 olajd&
fudaor ùÈh^T;af;a wxl 01- 85 iy brÜfÜ
wxl 2 - 104 olajd&  rcu,aj;a; mdr ̂ ish¨u
brÜfÜ wxl&  mkai, mdr^ish¨u brÜfÜ
wxl& úiaÜ mefiaÊ ^ish¨u wxl&  y¾nÜ
fmfoi^ish¨u wxl&  uqo,s÷ fcdaka  reøs.=
udj; ̂ fudaor mgqu.& ̂ brÜfÜ wxl 10 - 56&
fudaor ùÈh ^brÜfÜ wxl 106 - 252 olajd&
rcu,aj;a; mdr ^ish¨u T;af;a wxl&
Ydka; fcdaka mgqu. ̂ish¨u wxl&  fodia;r
ti a 'ã' m %kdk aÿ udj; ^jh sk a  ùÈh
ol=K&^fldgila&]

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=<;aj

015 - fudaor .%du ks,Odß jifuka fldgila
[w¨;a udj; mdr ^fldgila&  Ydka; ì%cÜ
mg qu. ^fldgila&  udoïm sáh mdr
^fldgila&   Y% S m[a[dkkao udj;
^fldgila&  Oj,isxydrdu udj; ̂ veksfh,a

udhsï ixhqla; fldgia

ol=Kg(- .ïmy Èia;%sla udhsu" fyakuq,a, we, le,‚ .Õg jefgk
,laIHh isg fyakuq,a, mgqu. olajd fyakuq,a, we," fyakuq,a,
mgqu. yd fyakuq,a, we, iïnkaO jk ,laIHfha isg fyakuq,a,
mgqu."  fyakuq,a, mgqu. yd m¾.shqIka mdr w;r l=Kq we,^fcdaka
lS,aia wdh;kh wi,&   CTB j;a; we, m¾.shqIka mdrg jefgk
mgq mdr olajd  m¾.shqIka mdr "tia'ã m%kdkaÿ udj; m¾.shqIka
mdr yuqjk ,laIHfha isg tia'ã m%kdkaÿ udj; w¨;a udj;
yuqjk ,laIHh olajd tia'ã m%kdkaÿ udj;" tia'ã m%kdkaÿ udj;
w¨;a udj; yuqjk ,laIHh isg w¨;a udj; udoïmsáh mdr
yuqjk ,laIHh olajd w¨;a udj;" w¨;a udj; udoïmsáh mdr
yuqjk ,laIHh isg udoïmsáh mdr uqyqo olajd udoïmsáh mdr"
udoïmsáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy fudaor .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uÜglal=,sh m,a,sh mdr iïnkaO jk uxikaêh olajd m¾.shqIka
mdr" uÜglal=,sh m,a,sh mdr" Y%S úl%udrdu udj; Y%S  úl%udrduh
olajd" w¨;a udj; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy uqyqo

fldÜGdifha wxlh (- 03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fudaor iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- m¾.shqIka mdr tia'ã m%kdkaÿ udj; yuqjk ,laIHfha isg m¾.shqIka
mdr yd fcdaka lS,aia wdh;kh wi, we;s l=Kq we, yuqjk ,laIHh
olajd m¾.shqIka mdr
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mdr& ̂ brÜfÜ wxl 60 - 80 olajd&  m¾.shqIka
mdr ^T;af;a wxl  427 - 523  olajd&  Y%S
m[a[dkkao udj;^jhskaùÈh W;=r& ̂ ish¨u
brÜfÜ wxl&  fodia;r tia'ã' m%kdkaÿ udj;
^fldgila&  w¨;a udj; mdr ^brÜfÜ wxl
602 isg wjidkh olajd iy A, B, C wlaIr
ork uy,a ksjdi&  iy fndaika.yj;a;
mgqu. ^fldgila&  íÆuekav,a mdr
^fldgila&  Oj,isxydrdu udj; ̂ veksfh,a
mdr& ̂ ish¨u T;af;a wxl  yd brÜfÜ wxl
90 isg 134 olajd&  fyakuq,a, mgqu. ̂T;af;a
wxl 01 isg 17 olajd& iy mSßia udj;
^fldaka.yj;a; fmfoi&" udoïmsáh mdr
^lsUq,dwe, ksjdi fhdackd l%uh& ^wxl
162$351 isg wjidkh olajd&  udoïmsáh mdr
^lsUq,dwe, ksjdi fhdackd l%uh& ̂wxl 162$01
isg 162$350  olajd&]
*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

020 - udoïmsáh .%du ks,Odß jiu
025 - uyj;a; .%du ks,Odß jifuka
fldgilg wh;a fyakuq,a, kj ksjdi
^ish¨u wxl&  kd.,.ï ùÈh ̂ brÜfÜ wxl
56 - 358 iy T;af;a wxl 57 - 315 olajd&
iy isßudfjda nKavdrkdhl udj; ^m%skaia
T*a fõ,aia udj;& ^brÜfÜ wxl 742 - 782
olajd&  udoïmsáh mdr ^T;af;a wxl  313
isg 443 olajd&  Ælia mdr ^ish¨u wxl&
m¾.shqIka mdr ^T;af;a wxl 01 isg 101
olajd& iy kd.,.ï ùÈh ̂ T;af;a wxl 315
isg 393 olajd&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

udhsï ixhqla; fldgia

kef.kysrg(- m¾.shqIka mdr yd l=Kq we, yuqjk ,laIHh isg fyakuq,a,
mgqu. olajd fcdaka lS,aia wdh;kh wi, we;s l=Kq we,"
fyakuq,a, mdr udoïmsáh mdr yuqjk ,laIHh olajd fyakuq,a,
mgqu. yd fyakuq,a, mdr

ol=Kg(- udoïmsáh uxikaêfha isg Y%S kkaokdrduh olajd jQ ldkqj" Y%S
kkaokdrduh  j.=re ìu yryd we;s we," we,  isg fnda.y
ykaÈh olajd fla' isß,a iS' fmf¾rd udj; iy fnda.y ykaÈh
isg w¨;a udj; mdr yuqjk ,laIHh olajd udoïmsáh mdr

ngysrg(- w¨;a udj; udoïmsáh mdr yuqjk ,laIHh isg w¨;a
udj; yd tia'ã m%kdkaÿ udj; yuqjk uxikaêh olajd w¨;a
udj; iy w¨;a udj; yd tia'ã m%kdkaÿ udj; yuqjk uxikaêh
isg  tia'ã m%kdkaÿ udj; m¾.shqIka mdr yuqjk ,laIHh
olajd tia'ã m%kdkaÿ udj;

fldÜGdifha wxlh (- 04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- uyj;a; iNsl ixLHdj  (- 03

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- fyakuq,a, mgqu. yd le,‚ .Õ yryd we;s  fyakuq,a, we,

kef.kysrg(- fyakuq,a, we, le,‚ .Õg jefgk ,laIHfha isg  lsre<
we, le,‚ .Õg jefgk ,laIHh olajd le,‚ .Õ iy lsre<
we, le,‚ .Õg jefgk ,laIHh isg lsre< we, yd kd.,.ï
ùÈh yuqjk ,laIHh f;la lsre< we," .ïmy Èia;%sla udhsu iy
fldf<dkakdj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- lsre< we, yd kd.,.ï ùÈh yuqjk ,laIHh isg isßudfjda
nKavdrkdhl udj; olajd kd.,.ï ùÈh yria mdr" kd.,.ï
ùÈh yria mdr isg f¾,a mdr olajd isßudfjda nKavdrkdhl
udj;" uyj;a; mdr olajd f¾,a mdr iy  fldf<dkakdj k.r
iNd udhsu

ngysrg(- uyj;a; mdr f¾,a mdr yuqjk ,laIHfha isg udoïmsáh ykaÈh
olajd uyj;a; mdr" udoïmsáh uxikaêh isg fyakuq,a, we,
fyakuq,a, mgqu. yuqjk ,laIHh olajd fyakuq,a, mdr yd
fyakuq,a, mgq mdr
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015 - fud aor .%du ks,Odß jifuka
fldgilg wh;a fndai;a.yj;a; mgqu.
^fldgila& íÆuekav,a mdr ^fldgila&
udoïmsáh mdr ̂ fldgila&

025 - uyj;a; .%du ks,Odß jifuka
fldgilg wh;a uyj;a; mgqu. ^ish¨u
wxl&  uyj;a; mdr ^T;af;a wxl 119 isg
307 olajd iy brÜfÜ wxl 126 -300 olajd&
iy isßudfjda nKavdrkdhl udj; ^m%skaia
T*a fõ,aia udj;& ^T;af;a wxl 811 - 941
olajd&

030  - w¨;a udj; .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

035 - ̈ Kqfmdl=K .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

045 - fldgfyak kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
050 - fldgfyak ngysr .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

fldÜGdifha wxlh (- 05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- w¨;a udj; iNsl ixLHdj  (- 03

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- uqyqo iy udoïmsáh mdr uqyqÿ ,laIHh isg udoïmsáh mdr" w¨;a
udj; mdr yuqjk ,laIHh olajd w¨;a udj;" udoïmsáh mdr
ykaÈh ̂ fudaor fmd,Sish wi,& udoïmsáh mdr" fnda.y ykaÈh"
Ydka; fÊïia f,aka" lsUq< we, Èf.a udoïmsáh ykaÈh olajd

kef.kysrg(- udoïmsáh mdr" w¨;a udj; mdr yuqjk ykaÈh isg w¨;a udj;
mdr Èf.a Y%Su;a rdukdoka udj; ̂ w¨;a udj; mdr& fcda¾Ê wd¾ o
is,ajd udj; yuqjk ,laIHh olajd iy uyj;a mdr ÿïßh ud¾.h
olajd

ol=Kg(- ÿïßh ud¾.h Tiafia we, yuqjk f;la iy we, Èf.a w¨;a
udj; mdr yuqjk f;la" íÆuekav,a .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ngysrg(- ¨Kqfmdl=K .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd W;=re udhsï
iy uqyqo

fldÜGdifha wxlh (- 06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ¨Kqfmdl=K iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- uqyqo iy w¨;a udj; .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq  udhsï
kef.kysrg(- w¨;a udj; .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" íÆuekav,a

.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy fldgfyak
kef.kysr yd fldgfyak ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg(- fldgfyak ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
yd fldÉÑlfâ W;=r yd msgfldgqj .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsu

ngysrg(- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (- 07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldgfyak iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- ¨Kqfmdl=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï yd
íÆuekav,a .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- íÆuekav,a  .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu yd ksõ nid¾ .%du
ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï
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040 -  íÆuekav,a  .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

080 - .%Ekaâmdia W;=r .%du ks,Odß jiu
085 - kj.ïmqr .%du  ks,Odß  jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

ol=Kg(- ksõ nid¾ .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
uika.iaùÈh" ðka;=msáh" fldÉÑlfâ W;=re  yd msgfldgqj
W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ¨Kq fmdl=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- íÆuekav,a iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- ¨Kqfmdl=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" w¨;a udj;
iy  uyj;a;  .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- uyj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" fldf<dkakdj k.r
iNd udhsu iy .%Ekaâmdia W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg(- .%Ekaâmdia W;=r yd .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß jiïj, W;=re
yd ngysr udhsï" ksõ nid¾ .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
fldgfyak kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsu

ngysrg(- fldgfyak kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï iy ̈ Kqfmdl=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (- 09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- .%Ekaâmdia W;=r iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- íÆuekav,a .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy
fldf<dkakdj k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- fldf<dkakdj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy íÆuekav,a
.%du ks,Odß jifï ol=Kq  yd kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (- 10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fougf.dv iNsl ixLHdj  (- 03

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- mkai, mdr" Y%S ioaO¾u udj; yd ySka we, ol=Kq udhsu iy
fldf<dkakdj k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- fldf<dkakdj k.r iNd udhsu
ol=Kg(- fougf.dv mdr" tka' tï' bIdla udj;" l=frIs uõ,dkd mgqu."

chka; ùrfialr udj;" l=,r;ak udj;" fõ¿jk mdr ^9 - 123
olajd T;af;a wxl& fldf<dkakdj mdfrka fldgila iy
jkd;uq,a, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- ud<s.dj;a; kef.kysr yd .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

030 - fougf.dv .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

090 - ud<s.dj;a; kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

075 - .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

fldÜGdifha wxlh (- 11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ud<s.dj;a; kef.kysr iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- mkai, mdr" Y%S ioaO¾u udj; iy .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß
jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" fL;a;drdu
mkai, mdr iy  fougf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fougf.dv mdr" tka' tï'bIdla udj;" l=ffrIs uõ,dkd mgqu."
chka; ùrfialr udj;" l=,r;ak udj;" jkd;uq,a, yd
l=mamshdj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ud<s.dj;a; ngysr yd fL;a;drdu .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï

fldÜGdifha wxlh (- 12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- .%Ekaâmdia ol=K iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- íÆuekav,a .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" .%Ekaâmdia W;=r
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy kj.ïmqr .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- iqO¾udrdu udj;" fL;a;drdu mkai, mdr" fldf<dkakdj k.r
iNd udhsu iy fougf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- ud<s.dj;a; kef.kysr yd fL;a;drdu .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg(- fL;a;drdu mkai, mdr" ksõ nid¾ .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu ̂ mqxÑ wrlaj;a; mdr& "f,hd¾âia fn%daâfõ iy mrdl%u
mdr
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W;=rg(- fcda¾Ê wd¾' ã' is,ajd udj;" fÊ;jk mdr" wd;¾ ã' is,ajd
udj;"  mrdl%u mdr" fldgfyak kef.kysr .%du ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy íÆuekav,a .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- f,hd¾âia fn%daâfõ mdr" tâkd iuQy jHdmdrh udhsïj
uix.iaùÈh" mqxÑ wrlaj;a; mdr iy .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu yd fL;a;drdu .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg(- fL;a;drdu .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ngysrg(- Y%S iquK;siai udj;" w¨;alfâ kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu" uix.iaùÈh .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy fldgfyak kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

095 - fL;a;drdu .%du ks,Odß  jiu
155 - ud<s.dj;a; ngysr .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

070 - ksõ nid¾ .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fL;a;drdu iNsl ixLHdj  (- 03

W;=rg(- fndaêrdcdrdu fmfoi" äfu,a j;a;" uy,a ksjdi udhsu"
uix.iaùÈh" ̈ laukað p;=rY%h" fndaêrdcdrdu w¨;a mdr" ksõ
nid¾ .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy
.%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fL;a;drdu mkai, mdr" cqïud uiaÔâ mdr" äfu,a j;a;" uy,a
ksjdi udhsu" finia;shka we," ud<s.dj;a; fmfoi" 211 uy,a
ksjdi udhsu"  .%Ekaâmdia ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu  iy ud<s.dj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu

ol=Kg(- l=mamshdj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
ud<s.dlkao .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ngysrg(- urodk yd iqÿje,a, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï"
mxÑldj;a; .%du ks,Odß jifï ol=K" kef.kysr yd W;=re
udhsï" w¨;alfâ kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy ksõ nid¾ .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï

fldÜGdifha wxlh (- 14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ksõ nid¾ iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia
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065 - uix.iaùÈh .%du ks,Odß jiu
100 - w¨;alfâ kef.kysr .%du ks,Odß
jifï fldgilg wh;a Y%Su;a nKavdrkdhl
udj; ̂ is,aj¾ iañ;a ùÈh& ̂ T;af;a wxl 45 -
171  olajd&  ys,a ldi,a fmfoi ^ish¨u
brÜfÜ wxl&" mrK fhdka ùÈh ^brÜfÜ
wxl 314 - 460 olajd&  iy .,aj, mdr
^T;af;a wxl 41 -77 iy brÜfÜ wxl 28 -
82 olajd& hk fldgi

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

060 - ðka;=msáh .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a ðka;=msáh ùÈh ^T;af;a
wxl 99 - 161&  cïmgd ùÈh ^brÜfÜ wxl
76 - 128&  w¨;a fyÜá ùÈh^T;af;a wxl 73
- 183&  ta'Ô' yskakswmamqydñ udj;" ̂ jekarehka
ùÈh& ̂T;af;a wxl  11 - 21 iy   úfõldkkao
lkao ^ys,a ùÈh&  ^brÜfÜ wxl 50  - 138&
wdÿremamq mgq mdr ^ish¨u wxl& iy Y%Su;a
r;akfcda;s irjkuq;a;= udj; ̂wdÿremamq ùÈh&
^T;af;a wxl 151 - 283& ̂ 225 j;a; yer& hk
fldgi" n%diamjqkav¾ ùÈh ^ish¨u brÜfÜ
wxl&  ðka;=msáh ùÈh ^brÜfÜ wxl  82 -
208& iy  ̂úfõldkkao lkao ̂ys,a ùÈh&  ̂wxl
1  - 27&  uyd úoHd, udj; ^ndn¾ ùÈh"&
^T;af;a wxl 1 - 133& cïmgd ùÈh ^brÜfÜ
wxl 130 - 208& w¨;a fyÜá ùÈh^T;af;a wxl
15 - 67 iy brÜfÜ 12 - 196&  ix>ñ;a;d
udj; ^.%ska iaà%Ü& ^T;af;a wxl 5 - 139&
ta'Ô'yskakswmamqydñ udj; ^jekarehka ùÈh&
^T;af;a wxl 47 -  wka;su olajd iy brÜfÜ
wxl 24 isg wka;su olajd&  iy úfõldkkao
lkao  ^ys,a ùÈh& ^brÜfÜ wxl  26 - 34&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- uix.iaùÈh iNsl ixLHdj  (- 01

W;=rg(- fla' î' l%siaá fmf¾rd udj;"  ðka;=msáh .%du ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï" fldgfyak ngysr iy fldgfyak
kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fcda¾Ê wd¾' ã' is,ajd udj;" Y%S iquK;siai udj;" fldgfyak
kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ksõ nid¾ .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- Y%Su;S nKavdrkdhl udj;" ys,a ldi,a fmfoi" w¨;alfâ ngysr
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy fldÉÑlfâ ol=K .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- mrK fhdka ùÈh" 01 jeks fudiala mgq mdr" uy úoHd, udj;"
ix>ñ;a;d udj;" fldÉÑlfâ ol=K .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu iy ðka;=msáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (- 16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ðka;=msáh iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- cïmgd ùÈh  iy fldgfyak ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu

kef.kysrg(- ix>ñ;a;d udj; iy uix.iaùÈh .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg(- uy úoHd, udj;" uix.iaùÈh .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï iy fldÉÑlfâ ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ngysrg(- fndaêrdcdrdu mgqu." n%diamjqkav¾ ùÈh" ðka;=msáh ùÈh
úfõldkkao lkao ùÈh  iy fldÉÑlfâ W;=r .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
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fldÜGdifha wxlh (- 18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldgqj iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- uqyqo" Ök ùÈh" fl,ska ùÈh" wdÿremamq ùÈh" ¨Kqfmdl=K .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" fldÉÑlfâ W;=r .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy ðka;=msáh .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- 1jk fudiala mgq mdr" mS¾ ihsnq ùÈh" fõ,a, ùÈh" fidakav¾ia
fmfoi" ́ ,alÜ udj;" ví'B" neiaáhka udj;" uix.iaùÈh yd
w¨;alfâ ngysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï" flfi,aj;a;
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy iqÿje,a, yd
yqKqmsáh .%du ks,Odß jiïj, W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- f¾,a mdr" uiac;=,a cdñhd mdr" wd¾' ta' o fu,a udj;" m,a,sh
ùÈh" .d¨ mdr" yqKqmsáh .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï"  fldïm[a[ùÈh .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï" jElkao .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
fld,a¨msáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy uqyqo

ngysrg(- uqyqo

055 - fldÉÑlfâ W;=r .%du ks,Odß  jiu
060 - ðka;=msáh .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a wdäj,a ùÈh ^fldgila&
^n%diamjqkav¾ ùÈfha isg  Y%Su;a r;akfcda;s
irjkuq;a;= udj;" olajd jï mi msysá
ish¨u wxl&  fndaêrdc udj; ̂fldamshdj;a;
mg q mdr& ^i sh¨u wxl r;kfcd a; s
irjkuq;a;= udj; ̂ 225 j;a;&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

110 - fldÉÑlfâ ol=K .%du ks,Odß
jifï fldgilg wh;a fikag%,a mdr
^isßmskd mgq mdr&  ^T;af;a wxl 67 - 127
olajd&  1 jeks fudaiala mgq mdr ^T;af;a
wxl 25 - 51 olajd&  iy .jqia fudysÈka mgq
mdr  ^2 jk fudaiala mgq mdr&  ^ish¨u
brÜfÜ wxl&  fõ,a, ùÈh ̂ T;af;a wxl 1 -
39" iy brÜfÜ wxl 102 - 210 olajd&  w¨;a
fhdkaùÈh ̂T;af;a wxl 53 - 141 iy brÜfÜ
wxl 102 - 210 olajd&  iy mrK fhdka
ùÈh      ^T;af;a wxl 1 - 145 iy brÜfÜ
wxl 2 - 148&  fikag%,a mdr ^isßmskd mgq
mdr&      ̂ T;af;a wxl 129 - 137 iy brÜfÜ
wxl 2 - 74 olajd&  WïìÉÑ fmfoi
^ish¨u wxl&  Y%Su;a r;kfcda;s irjkuq;a;=
udj;" ̂ wdÿremamq ùÈh&       ̂ brÜfÜ wxl 2
- 288 olajd&  iy 1 jeks fudaiala mgq mdr
^T;af;a wxl 79 - 99 olajd&

115 - msgfldgqj .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a nEkala fId,a ùÈh
^msgfldgqj& ^ish¨u wxl&  Ök mgq mdr
^i sh¨u wxl&  fõ, a, ùÈh
^brÜfÜ wxl 2 - 90  olajd&  u,aj;a; mdr
*arkaÜ ùÈh ^brÜfÜ wxl 98 - 114 iy
T;af;a wxl Ô 1 - Ô 51 olajd jQ ;djld,sl

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldÉÑlfâ iNsl ixLHdj  (- 01

W;=rg(- cïmgd ùÈh iy ̈ Kqfmdl=K yd fldgfyak ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- úfõldkkao lkao ùÈh" ðka;=msáh ùÈh" n%diamjqkav¾ ùÈh"
n%diamjqkav¾ ùÈfha isg fndaêrdcdrdu mgq mdr olajd we;s mdr"
fndaêrdcdrdu mgq mdr" r;kfcda;s irjkuq;a;= udj; iy fl,ska
ùÈh

ol=Kg(- Ök ùÈh" fldÉÑlfâ ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï iy  msgfldgqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï

ngysrg(- msgfldgqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
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wxl&  .Eia l¾udka; ùÈh ^ish¨u wxl&
lÉfÉß mdr^ish¨u wxl&  flhsi¾ ùÈh
^T;af;a wxl 1 - 29 "35 -209 iy brÜfÜ
wxl 76 - 250 olajd&  fl,ska ùÈh ^2 jk
fldgi&  ̂ T;af;a wxl 55 - 323 iy brÜfÜ
wxl 76 - 280 olajd&  ud¾lÜ ùÈh
^msgfldgqj& ^ish¨u wxl&  ´,alÜ udj;
^fkdaßia mdr&  ̂ T;af;a wxl 33 - 41 iy 147
- 265 olajd&  tka'tï' wí¥,a ldo¾ udj;
^frla,fïIka mdr&  ^ish¨u wxl&  l=udr
ùÈh ^msgfldgqj&  ^T;af;a wxl 69 - 177
ol ajd &  iïrdi a  mg q  mdr^i sh¨u
wxl&fidakav¾ia fmfoi ̂ish¨u T;af;a wxl&
Ydka; fcdakaia mdr ^T;af;a wxl 1 - 71
olajd&  1jk yria ùÈh^T;af;a wxl113 -147
iy brÜfÜ wxl 72 isg wka;su olajd& 2
jk yria ùÈh ^T;af;a wxl 79 isg wka;su
olajd iy brÜfÜ wxl 80 - 238 olajd&  3
jk yria ùÈh ^ish¨u wxl&  4 jk yria
ùÈh ^T;af;a wxl 85 - 238 olajd&  4 jk
yria ùÈh ̂ T;af;a wxl 85 - 209 iy brÜfÜ
wxl 90 - 240 olajd&  5 jk yria ùÈh
^T;af;a wxl 97 - 263 iy brÜfÜ wxl 156
- 264 olajd&

115 - msgfldgqj .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a u,aj;a; mdr ̂ *arkaÜ ùÈh&
^brÜfÜ wxl 2 - 92 olajd&  lsõ fmdhskaÜ
mdr ̂ ish¨u T;af;a wxl&  lsõ mdr ̂ T;af;a
wxl 3 - 31 iy brÜfÜ wxl ke;&  flhsi¾
ùÈh ̂ brÜfÜ wxl 2 - 74 olajd&  lS¾;s mgq
mdr ^iqm¾ukaÜ mgq mdr&  ^ish¨u wxl&
fldai, mgq mdr ^lem¾ia mgq mdr& ^ish¨u
wxl&  ã'wd¾'úfÊj¾Ok udj; ̂uel,ï mdr&
^T;af;a wxl 85 - 109 iy brÜfÜ wxl 34 -
60 olajd&  ue,snka mgq mdr ^ish¨u wxl&
ue,snka ùÈh ^ish¨u wxl&  fud¾.ka mdr
^T;af;a wxl 1 - 37 iy brÜfÜ wxl 30&
uhqß mgq mdr ^ófldaia mgq mdr&  ^ish¨u
wxl&  ́ ,alÜ udj; ̂ fkdaßia mdr&  ̂ T;af;a
wxl 43 -145 iy brÜfÜ wxl 12 - 140
olajd&  Y% Su;a Ñ;a;ïm,ï ta .däk¾
udj;^md¾ikaia mdr&  ̂ T;af;a wxl 47 - 161
iy brÜfÜ wxl 30 - 162 olajd&  m%skaia
ùÈh ^msgfldgqj&  ^T;af;a wxl 1 - 63 iy
brÜfÜ wxl 2 - 202   olajd&  1 jk yria
ùÈh ^T;af;a wxl 1 - 111 iy brÜfÜ wxl
2 - 66 olajd&  2jk yria ùÈh ̂ T;af;a wxl
1 - 63 iy brÜfÜ wxl 2 - 72 olajd&"  4
jk yria ùÈh ^T;af;a wxl 1 - 77 iy
brÜfÜ wxl 2 -80 olajd&  5 jk yria ùÈh

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (- 19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- flfi,aj;a; iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- fõ,a, ùÈh" mS¾ idhsnq ùÈh"  ys,a ldi,a fmfoi" Y%Su;S
nKavdrkdhl udj;" uix.iaùÈh .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu iy w¨;alfâ kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

kef.kysrg(- wí¥,a yóâ ùÈh iy w¨;alfâ kef.kysr .%du ks,Odß jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï

ol=Kg(- Y%S ix>rdc udj;" mxÑldj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï" iqÿje,a, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
msgfldgqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- ´,alÜ udj;" fidakav¾ia fmfoi iy  msgfldgqj .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

^T;af;a wxl 1 - 85 iy brÜfÜ wxl ke;&
1 jk frdaysŒ mgq mdr ^msI¾ia mgq mdr&
^ish¨u wxl&  iy 2jk frdaysŒ mgq mdr
^2jk msI¾ia mgq mdr ̂ ish¨u wxl&

120 - fldgqj .%du ks,Odß jiu
125 - .d¨uqjfodr .%du ks,Odß  jiu Y%Su;a
fudfyduâ udlka udl¾ udj; ̂ m,a,sh mdr
.d¨ uqjfodr& ^ish¨u brÜfÜ wxl
20$10"20$15"20$16"20$18" iy 20$150 yer&
wyuoa mgq mdr ̂ ish¨u wxl&  ciaáia wland¾
mdr ^íßÊ ùÈh& ^T;af;a wxl  1 - 35 iy
brÜfÜ wxl 2 - 40 olajd&  m,a,sh ùÈh
^fldïm[a[ùÈh&  ^brÜfÜ wxl 84 - 194
olajd&  .af,aks ùÈh ^ish¨u wxl&  .af,aks
ùÈh ^brÜfÜ wxl 70 - 130 olajd& 130
nd,olaI udj; ^f,ala mdr&  ^ish¨u wxl&
iafÜIka mefiaÊ f¾,afõ mefiaÊ ^ish¨u
wxl&  whsia,kaâ f.dvke.s,a, ̂.d¨uqjfodr
.d¨ mdr&  ciaáia wland¾ udj; ^ì%Ê ùÈh&
^brÜfÜ wxl 56 - 106 olajd&  pem,a mgq
mdr ̂ fldïm[a[ùÈh&  ̂ ish¨u wxl&  Y%Su;a
fudfyduâ udlka udl¾ udj; ̂m,a,sh ùÈh&
^ish¨u T;af;a wxl&  m,a,sh ùÈh ̂ brÜfÜ
wxl 2 - 74 olajd&  f.da,afmaia fikag%,a
mdr ^ke;&  f.da,afmaia v%hsõ ^ish¨u wxl&
we;=,;a iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

105 - w¨;alfâ ngysr .%du ks,Odß  jiu
110 - fldÉÑlfâ ol=K .%du ks,Odß
jifï fldgilg wh;a vhia fmfoi
^fldgila&  ^ta" hQ" tÉ" t,a olajd wlaIr
orK uy,a ksjdi& fL;a;drdu .%du ks,Odß
jifï"  wland¾ mgq mdr ^ish¨u brÜfÜ
wxl& fír mdr ̂ ish¨u T;af;a wxl&  m%hsia
fmfoi ^ish¨u wxl&  fidakav¾ia fmfoi
^brÜfÜ wxl  30 - 104 olajd&  fikaÜ
finia;shka ùÈh ^T;af;a wxl  65 - 135
olajd" 1" 1$1$A we;=¿j&  vhia fmfoi
^fldgila&  ^wxl 47 - 49" fla 1$1 - fla
2$7" t,a 1$1" t,a 2$8" 94$1$3  -  94$3$11"
tï 1$1 - tïmS 117" fÊ 1$1 - fÊ 2$5" B 1$1

udhsï ixhqla; fldgia
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- BÔ 4" ta 1$1 - ta 3$3" ã1 t*a2 ã2 t*a 4"
ãÔ 1 - ã 3$4" 78 $ î 13 -80" fÊt,a" fÊhQ"
flat,a" flahQ" 126$2 - 186$4$6" 124 - 132" iS
1$1" iSÔ 2" t*a 1$1 - t*a 3$2" Ô 1 - mSÔ5" tÉ
1$1 - tÉ 1$1 - tÉhQ 5 hk wlaIr iy wxl
orK ksjdi&
145 - flfi,aj;a; .%du  ks,Odß  jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

100 - w¨;alfâ kef.kysr .%du ks,Odß
jifuka fldgila
Y%Su;a nKavdrkdhl udj; [^is,aj¾ iañ;a
ùÈh& ̂ brÜfÜ wxl 120 - 214 olajd&  wí¥,a
yóâ ùÈh ̂ úkaikaÜ ùÈh& ̂ T;af;a wxl  3 -
109 olajd&  wí¥,a yóâ ùÈh ̂úkaikaÜ ùÈh&"
^T;af;a wxl 111 - 123 olajd 111 j;a; o
we;=¿j&  ñrdkshd ùÈh ̂ fmÍ ùÈh& ̂ T;af;a
wxl  123 - 195 olajd&  m%skaia f.aÜ ^ish¨u
T;af;a wxl&  iy Y%S ix>rdc udj; ̂ T;af;a
wxl 429 - 443 olajd&  m%skaia f.aÜ ^ish¨u
brÜfÜ wxl&  ñrdkshd ùÈh ^fmÍ ùÈh&
^T;af;a wxl 203 - 263 iy brÜfÜ wxl
106 - 142 olajd&  ñ,a ùÈh ^ish¨u wxl&
fn,aukaÜ ùÈh ̂ T;af;a wxl 113 isg wka;su
olajd iy brÜfÜ wxl 108 isg wka;su
olajd&" Ths,auka ùÈh ̂ ish¨u T;af;a wxl&
iy úkaikaÜ ùÈh ̂ T;af;a wxl 93 isg iy
brÜfÜ wxl 108 isg wka;su olajd&]

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- w¨;alfâ iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- Y%Su;a nKavdrKdhl udj; iy ksõ nid¾ .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

kef.kysrg(- isß iquk;siai udj;" ksõ nid¾ yd fL;a;drdu .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï iy mxÑldj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ol=Kg(- finia;shka we, iy flfi,aj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

ngysrg(- wí¥,a yóâ ùÈh" flfi,aj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy  w¨;alfâ ngysr  .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu
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177 - jkd;uq,a, .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

178 - l=mamshdj;a; kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
^legj,uq,a, mgq mdr" úoHd ukaÈr fmfoi"
wdkkao udj;" c,dYh mgq mdr" ud<s.dlkao
mdr" jhsÜ mdla" t,shia fmfoi" mkai,
mdr fldgila" legj,uq,a, fmfoi"
fougf.dv mdr" fougf.dv mdr ̂ tka'tï'
bIdla udj;& fougf.dv fmfoi" isßOïu
udj;" isßOïu udj; ̂cd;sl ksjdi&" wdkkao
rdclreKd udj; ^leïn,a fmfoi&
lsáhlaldr fmfoi" ld,aIDD .d¾âkaia"
ld,aIDD fmfoi" ld,aIDD udj;" fÊ'ã'
m%kdkaÿ udj;" fodia;r veksiag¾ o is,ajd
udj;" úoHd, fmfoi" Y%S jðrdY%u udj;"
isßOïu udj; ^leïn,a udj;& fldgila"
kd,kaod fmfoi" ußlald¾ fmfoi" mkai,
mdr" isßOïu udj;" fif,ia;s fmfoi"
mkai, udj; we;=,;a N+ñ m%foaYh&
179 - l=mamshdj;a; ngysr .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- jkd;uq,a, iNsl ixLHdj  (- 02

W;=rg(- fldf<dkakdj mdr fõ¿jk mdr ol=Kq ySka we, olajd  iy
ud<s.dj;a; kef.kysr yd fougf.dv .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- y,a.yl=Uqr  ySka we, udhsfï isg iSj,S mgqu. olajd" .Õ my,
isg ySka we,  isg y,a.y l=Uqr jï mi fíia,hska udj; olajd
.Õ my, isg ySka wef,a jï bjqr Èf.a  y,a.y l=Uqr olajd"
fldf<dkakdj k.r iNd udhsu iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy
k.r iNd udhsu

ol=Kg(- fíia,hska mdf¾ isg kef.kysg foig iSj,S mgquf.a .Õ my,
olajd jïmi" ySka wef,a isg iSj,S udj; jïmi fíia,hska olajd"
fnd/,a, W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy l=mamshdj;a;
kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- fougf.dv mefiach isg ÿïßh ud¾.h ̂le,‚je,s&  isg ujqkaÜ
ma,ikaÜ meflach" ujqkaÜ fïÍ olajd fíia,hska mdrg uqyqK,d"
l=mamshdj;a; kef.kysr  .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (- 22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- l=mamshdj;a; iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- tka' tï' bIdla udj; fougf.dv mdr ̂ 316 -546&" ud<s.dlkao
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"  ud<s.dj;a;
ngysr yd ud<s.dj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- fougf.dv fmfofia fldgila lk;a; udhsu olajd brÜfÜ
 ̂ 12 - 44& ujqkaÜ ma,ikaÜ ksjdi iuÕ fíia,hska mdr ̂ 159 - 191
yd ÿïßh ksjdi we;=̈ j&" jkd;uq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr
yd ol=Kq udhsï iy fnd/,a, W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ol=Kg(- wdkkao rdclreKd udj; ̂ 83 - 145 olajd&" wdkkao rdclreKd
udj; ̂ T;af;a wxl 1-77& olajd" urodk mdr T;af;a wxl ̂ 709 isg
901 olajd&" fnd/,a, W;=r  .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
l=re÷j;a;  .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- o fiarï fmfoi ̂ T;af;a wxl 205 isg wka;su olajd" wõf¾,shd
WoHdkh ̂ ish¨ T;af;a iy brÜfÜ ixLHd&' fkdßia lek,a mdr
^T;af;a wxl 21-65 olajd" mshodi isßfiak udj; ̂ ish¨ brÜfÜ
wxl 110 -126&  iqux., udj;" ßijh¾ mdr^reserevoir road&"
bínkaj, yd urodk .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
iy  ud<s.dlkao  .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï
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100 - w¨;alfâ kef.kysr .%du ks,Odß
jifï fldgilg wh;a Y%S ix>rdc udj;
^T;af;a wxl 185 - 419 iy brÜfÜ wxl G
188 -270 olajd&  fudys§ka uiaÔâ mgq mdr
^ish¨u T;af;a wxl&" fudys§ka uiaÔâ
mdr^brÜfÜ wxl 214 -230 olajd&
150 - mxÑldj;a; .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

140 - iqÿje,a,  .%du ks,Odß jiu
160 -  ud<s.dlkao  .%du ks,Odß jiu
165 - urodk .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 23 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- mxÑldj;a; iNsl ixLHdj  (- 01

W;=rg(- flfi,aj;a;  .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu"  finia;shka
we," Y%S iquK;siai udj; yd m%§md udj; iy fL;a;drdu .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- ud<s.dj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- l=,r;ak udj;" Y%S ix>rdc udj;"  ud<s.dj;a; ngysr  .%du
ks,Odß jifï  ngysr udhsu" urodk .%du ks,Odß jifï  W;=re
udhsu iy iqÿje,a,  .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- Y%S ix>rdc udj; iy iqÿje,a,  .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

fldÜGdifha wxlh (- 24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- urodk iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- ví' B' neiaáhka udj;" Y%S ix>rdc udj;"  l=,r;ak udj;"
chka; ùrfialr udj;" msgfldgqj yd flfi,aj;a; .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï iy mxÑldj;a; yd ud<s.dj;a; ngysr .%du
ks,Odß jiïj, ngysr  yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- l=ffrIs uõ,dkd mgqu." ßijh¾ mdr ^reserevoir  road &  Trdì
mdId udj;" l=mamshdj;a; kef.kysr  .%du ks,Odß jifï  ngysr
udhsu iy l=mamshdj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg(- mshodi isßfiak udj;" úmq,fiak udj;" ãkaia mdr" úkhd,xldr
udj;" à'î' chd udj;"  l=mamshdj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï
W;=re yd ngysr udhsï" bínkaj, .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu iy yqKqmsáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï

ngysrg(- fíf¾ jej mdr"  yqKqmsáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy fldgqj  .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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130 - fldïm[a[ùÈh .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a cdjd mgq mdr ̂ish¨u wxl&
ñjqia ùÈh ^brÜfÜ wxl 60-82&  w¨;a
f;dgqm, mgq mdr ^ish¨u brÜfÜ wxl&

135 - yqKqmsáh  .%du ks,Odß jiug wh;a
ne/la mgq mdr ^ish¨u wxl&  Y%S uqre.ka
mdr ^Y%Su;a fykaß o fu,a udj;&  ^ä fï,a
ùÈh& ^ish¨u wxl&  n#c;=,a wiardÊ mgq
mdr ^lsõ mgq mdr&  ^ish¨u T;af;a wxl&
lsõ mefiaÊ ^ish¨u wxl&  lsõ fmdhskaÜ
mdr ̂ ish¨u brÜfÜ wxl&  lsõ mdr ̂ T;af;a
wxl 101-149 iy brÜfÜ wxl 52-154& l=udr
r;akï mdr ^ish¨u T;af;a wxl& fuda.ka
mdr ^T;af;a wxl 41-45 iy brÜfÜ wxl
40-40$21& iy fmd,sia iafÜIka mgq mdr
^ish¨u wxl&  fínDDla fmfoi ^ish¨u
T;af;a wxl&  fvdaika ùÈh ̂ ish¨u T;af;a
wxl iy brÜfÜ wxl 2-74&  yhsâ md¾la
fldak¾ ^brÜfÜ wxl 30-50& fjdaÜf,ala
.d¾âkaia ^ish¨u wxl&   á'ì'chd mdr
^brÜfÜ wxl 520 muKhs& hqkshka mgq mdr
^ish¨u wxl&  hqkshka fmfoi ̂ T;af;a wxl
1-428 iy brÜfÜ wxl  288-360& iy
fjdalafIda,a ùÈh ̂T;af;a wxl 201 isg w;a;su
olajd iy brÜfÜ wxl 210 isg w;a;su olajd&
n#c;=,a wiardÊ mgq mdr ̂lsõ mgq mdr& ̂ish¨u
brÜfÜ wxl& lsõ meÉ ^ish¨u wxl&  lsõ
mdr ^T;af;a wxl& ^151 isg w;a;su olajd&
fjdlafIda,a mgq mdr ^ish¨u wxl&  iy
fjdalafId,a ùÈh ^T;af;a wxl 131-199 iy
brÜfÜ wxl 2-186& we;=,;a iïmQ¾K N+ñ
m%foaYh
170 - bínkaj, .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

130 - fldïm[a[ùÈh .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a ciaáia wland¾ udj; ̂ ì%Ê
ùÈh T;af;a wxl 47 - 105& ciaáia wland¾

fldÜGdifha wxlh (- 25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- yqKqmsáh iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- fldgqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" fíf¾ jej mdr" iqÿje,a,
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy urodk .%du
ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fíf¾ jej mdr" úkhd,xldr udj;" ãkaia mdr" úmq,fiak udj;"
fkdßia we, mdr"  l=mamshdj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu iy l=re÷j;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg(- O¾umd, udj; iy l=re÷j;a;  .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- i¾ fÊïia mSßia udj;" l=udr r;akï mdr

fldÜGdifha wxlh (- 26 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldïm[a[ùÈh iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- l=udr r;akï mdr

kef.kysrg(- i¾ fÊïia mSßia udj; iy yqKqmsáh yd bínkaj, .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï
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udj; ^rhsm,a ùÈh& ^ish¨u T;af;a wxl&
Y%Su;a fykaß o fu,a udj; ^o fu,a udj;&
^T;af;a wxl 157$14 iy brÜfÜ wxl 2-68&
o fidhsid ùÈh ^ish¨u wxl&  iy ^o
fidhsid ùÈfha uy k.r iNd ksjdi&
.af,aks ùÈh ^T;af;a wxl 1-61& .jq,avka
ùÈh ^ish¨u wxl&  uiaðâ cdñhd mdr
^bka.a.eï ùÈh& ̂ brÜfÜ wxl 16-60& l=udrka
r;akï mdr ^fIdáIa frdaâ& ^brÜfÜ wxl
30-136&  uef,a ùÈh ̂ T;af;a wxl 95-161 iy
brÜfÜ wxl 90-154& ud¾lÜ mgq mdr ̂ish¨u
wxl& ud¾lÜ mefiaÊ ̂ ish¨u wxl&  ̂ ish¨u
brÜfÜ wxl& mrK f;dgqm, mgq mdr ̂ish¨u
wxl& fjf,dkaia mefiaÊ ^ish¨u wxl&
.af,aks ùÈh ^brÜfÜ wxl 2-62&  uiaðÿ,a
cdñhd mdr ^bka.a.eï ùÈh& ^T;af;a wxl
93-143 iy brÜfÜ wxl 100-152&  l=udrka
r;akï mdr ̂ fIdáia frdaâ& ̂ brÜfÜ wxl 2-
28&  ,sÉuka mgq mdr ^ish¨u wxl&  ue,a
ùÈh ^T;af;a wxl 15-85 iy brÜfÜ wxl
iy brÜfÜ wxl 30-76& ñjqia ùÈh ^ish¨u
T;af;a wxl iy brÜfÜ wxl 2-50& iy
w¨;a f;dgqm, mdr ̂ ish¨u wxl&
175 - jElkao .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

190  - fld,a¨msáh .%du ks,Odß jiu
191 - nïn,msáh .%du ks,Odß  jifï
fldgilg wh;a wíÿ,a .mQ¾ udj;
^fmkafvksia udj;& ^ish¨u wxl& wdkkao
l=udr iajdñ udj; .%Skamd;a& ^brÜfÜ wxl
54 - 72& fp,a,hshd .d¾âkaia ̂ ish¨u wxl&
l¾k,a à'Ô'chj¾Ok udj; ̂la,sm¾â udj;&
^ish¨u T;af;a iy brÜfÜ wxl 40 mu‚&
ma,j¾ fgrih ̂ ish¨u wxl&  fld,a¨msáh
mgqu. ̂Ydka; wkaf;daks mdr&^ish¨u T;af;a
wxl&  fld,a¨msáh mgqu. §¾>h ^ish¨u
T;af;a wxl& fld,ä msáh mdr ̂ T;af;a wxl
285 - 313& uhs,afmdiaÜ udj; ̂ish¨u brÜfÜ
wxl& wd¾'ta'o fu,a udj; ^fld,a¨msáh
vqma,sflaIka mdr& ^T;af;a wxl 279$2$1 yd

ol=Kg(- kjï udj; ̂ fíf¾ jej bjqr& iy fld,a¨msáh  .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- kjï udj;" m,a,sh ùÈh" wd¾' ã' fu,a udj;" uiac;=,a cdñhd
mdr" f¾,a mdr"  fld,a¨msáh   .%du  ks,Odß jifï kef.kysr
yd W;=re udhsï iy .d¨uqjfodr .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 27 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fld,a¨msáh iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- ÿïßh yria  mdr" .d¨uqjfodr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
iy jElkao .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fmryer udj;" Y%Su;a fÊïia  mSßia udj;" w¾kiaÜ o is,ajd
udj;" hqksá fmfoi iy bínkaj, yd  l=re÷j;a;  .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- 13 jk mgqu." fld,ä msáh mgqu. ̂Ydka; wkaf;daks mdr& ol=Kqmi

ngysrg(- uqyqo

2-G 22195
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brÜfÜ wxl 300 - 340& iy hqksÜ fmfoi
^ish¨u wxl&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

191 - nïn,msáh .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a ä,a fmfoi ̂ ish¨u wxl&
ä,a fmfoi A  ^ish¨u wxl&  äkaiagka
fmfoi ^ish¨u wxl&  we;=,; u,a mdr
^ish¨u brÜfÜ wxl& fld,a¨msáh mgqu.
^ish¨u brÜfÜ wxl&  fld,a¨msáh mgqu.
§¾>h ^ish¨u  brÜfÜ wxl& l=udr;=x.
uqksodi udj; ̂ ;¾iagka mdr& ̂ brÜfÜ wxl
22" 22$1" 22$1$A iy 22$2&  Y%Su;a w¾kiaÜ
o is,ajd udj; ^ma,j¾ mdr& ^brÜfÜ wxl
08 isg wka;su olajd&  wd¾' ta' o fu,a udj;
^fld,ä msáh vqma,sflaIka mdr& ̂ T;af;a wxl
301$1$1 - 311 yd brÜfÜ wxl 340$1$6 isg
424 olajd& jd¿ldrdu mdr ^4 jeks mgqu.&
^ish¨u wxl&  27 jeks mgqu. ̂ ish¨u wxl&
28 jeks mgqu. ̂ish¨u wxl&  28 jeks mgqu.

A ̂ ish¨u wxl& iy 29 jeks mgqu. ̂ ish¨u

wxl& wdouf,a fmfoi  ^fld,a¨msáh mdr
Tífnys& ̂ish¨u wxl& wef,dahs udj; ̂ish¨u
wxl& wd;¾ia fmfoi ^ish¨u wxl&
nïn,msáh ÿïßhfmd< mdr ̂ish¨u brÜfÜ
wxl&  .af,aka wdn¾ fmfoi ^ish¨u wxl&
fld,a¨msáh mdr ^brÜfÜ wxl 402 - 782&
^526$3" 526$5" 526$6" 526$7" 526$8" 526$12"
526$14" 754$7" 754$10" 754$12 iy  754$15
yer&  ksu,ald .d¾âkaia ^ish¨u wxl&
me,auhsrd udj; ̂ ish¨u wxl&  iafldmS,aâ
fmfoi ̂ish¨u wxl& C wejkshq ̂ish¨u wxl&
Ydka; s y s, avd mgqu. ^i sh¨u wxl&
iageïnqfj,a fmfoi ^ish¨u wxl&  8 jeks
mgqu. ̂ish¨u wxl&   9 jeks mgqu. ̂ish¨u
wxl& 10 jeks mgqu. ^ish¨u wxl& 11 jeks
mgqu. ̂ ish¨u wxl& 12 jeks mgqu. ̂ ish¨u
wxl&  13 jeks mgqu.  ̂ ish¨u T;af;a wxl&
wevïia udj; ^brÜfÜ wxl 02 - 14 iy
14$1$1&  we,am%â yjqia udj; ^ish¨u wxl&
we,am%â yjqia .d¾âkaia ̂ish¨u wxl&  we,am%â
yjqia mdr ^ish¨u we,am%â yjqia fmfoi&
^ish¨u wxl&  n.;f,a mdr ^ish¨u wxl&
n.;f,a fgrih ̂ish¨u wxl& pd,aia ljh"

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 28 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- nïn,msáh iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- 13 jk mgqu." fld,ä msáh mgqu. jïmi ̂Ydka; wkaf;daks udj;&
hqksá fmfoi

kef.kysrg(- w¾kiaÜ o is,ajd udj;" l=udr;=x. uq‚odi udj;" Íâ udj;"
yeõf,dla mdr"  l=re÷j;a; yd ;sôß.iahdh .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï iy yeõf,dla gjqu .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg(- yeõf,dla gjqu .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ngysrg(- uqyqo
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^ish¨u wxl&  pd,aia ßhu. ^ish¨u wxl&
pd,aia fmfoi ̂ish¨u wxl&  pd,aia fgrih
^ish¨u wxl&  pd,aia u. ̂ish¨u wxl&  O¾u
rdc udj; ̂ßmka mdr& ̂ish¨u wxl&  .S;dxc,S
fmfoi ̂ish¨u wxl&  we;=,; n.;f,a mdr
^ish¨u wxl&  fld,a¨msáh mdr ^T;af;a
wxl 315 - 475& l=udr;=x. uqksodi udj;
^;¾iagka mdr&    ^brÜfÜ wxl 26 isg
wka;su olajd& fmaÈßia mdr ^ish¨u wxl&
fmkaà%õ .d¾âkaia ^ish¨u wxl&   /ðk
udj; ^ish¨u wxl&   /ðk mdr ^ish¨u
wxl&  /ðk fgrih ̂ ish¨u wxl&  mdie,a
mgqu. ^ish¨u T;af;a wxl&  fi,afndaka
mdr ̂ ish¨u wxl&  iS.sßh .d¾âkaia ̂ ish¨u
wxl&  ihsuka fyajdú;drK mdr ^ish¨u
wxl&  mkai, mgqu. ̂ish¨u wxl&   wd¾'ta'o
fu,a udj; ̂ T;af;a wxl 347 isg wjidkh
olajd brÜfÜ wxl 428 isg wka;su olajd&
5 jeks mgqu. ^ish¨u wxl&  6 jk mgqu.
^ish¨u wxl&   34 jeks mgqu. A ^ish¨u
wxl& iy 37 jeks mgqu. ^fld,a¨msáh&
^ish¨u wxl&
192 - ñ,d.sßh .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

181 - fnd/,a, ol=K .%du ks,Odß jiu
182 - l=re÷j;a;  .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 29 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- l=re÷j;a; iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- fnd/,a, yria mdr jï mi isg urodk mdr  á%Éfndaka mefiach
olajd kef.kysr lsxis mdr olajd iy bínkaj," l=mamshdj;a;
ngysr yd fnd/,a,  W;=r .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- frdâks ùÈfha ngysr udhsu" Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r
iNd udhsu" f.da;ómqr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï
iy kdrdfyakamsg yd ;sôß.iahdh .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ol=Kg(- fn!oaOdf,dal udjf;a W;=re udhsu" ;=kauq,a, uxikaêh isg
fnd/,a, lk;a; jgrjqu olajd jïmi udhsu iy ;sôß.iahdh
.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ngysrg(- lsxis mdr isg" o fiarï fmfofia isg O¾umd, udj;" i¾ w¾kiaÜ
o is,ajd udj; isg ;=kauq,a, uxikaêh jïmi udhsu" ñ,d.sßh
.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy nïn,msáh yd
fld,a¨msáh  .%du ks,Odß jiïj,  kef.kysr udhsï
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180 - fnd/,a, W;=r .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

183 - f.da;ómqr .%du ks,Odß jiu
184 - kdrdfyakamsg .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a we, aúá., udj;
^kdrdfyakamsg mdr& ̂ T;af;a wxl 01 isg 233
olajd iy —A˜ isg —M˜ olajd jQ wlaIr
orK uy,a ksjdi&  ls;=,aj;a; mgqu.
^ish¨u wxl& iy ls;=,aj;a;  mdr ^ish¨u
wxl&  ux., md;a ̂ ish¨u wxl&  ux., mdr
^ÿïßh ud¾.hg Tífnka msysá ksjdi& iy
ud;d mdr ^ÿïßh ud¾.hg Tífnka msysá
ksjdi&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

fldÜGdifha wxlh (- 30 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fnd/,a, W;=r iNsl ixLHdj  (- 03

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- wdkkao rdclreKd udjf;a ol=Kq udhsu" iSj,s mgqu.  ol=Kq
udhsu" l=mamshdj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu"
l=mamshdj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd  ngysr
udhsï iy jkd;uq,a,  .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- ySka wef,a ngysr bjqr iy  Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r
iNd udhsu

ol=Kg(- f.da;ómqr yd fnd/,a, ol=K .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- {dkd¾: m%§m mdr ̂ urodk mdf¾ ngysr udhsu" fíia,hska mdf¾
ngysr udhsu& iy l=re÷j;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

fldÜGdifha wxlh (- 31 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- f.da;ómqr iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- lk;a; jg rjqfï isg fn!oaOdf,dal udj; Èf.a fldgd mdr
uxikaêh olajd" fldgd mdr uxikaêfha isg frdâks ùÈh Èf.a
lskao we, olajd" fnd/,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq
yd kef.kysr udhsï iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd
udhsu

kef.kysrg(- lskao we, Èf.a ySka we, olajd ol=Kqmi iy Y%S chj¾Okmqr
fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- ySka we, ol=Kqmi Èf.a ÿïßh ud¾.h olajd iy Y%S chj¾Okmqr
fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- lk;a; jg rjqfï isg we,aúá., udj; Èf.a fldiaj;a; uxikaêh
olajd" fldiaj;a; mdr Èf.a ÿïßh ud¾.h olajd" ÿïßh ud¾.h
Èf.a my<g ySka we, md,u olajd jïmi iy l=re÷j;a;  .%du
ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
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184 - kdrdfyakamsg .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a we, aúá., udj;
^kdrdfyakamsg mdr& ^T;af;a wxl 235 isg
483 olajd& .cnd mdr ^ish¨u wxl&
fldiaj;a; mdr ^ish¨u wxl& ux., mdr"
^we,aúá., udj; iy ÿïßh ud¾.h w;r
msysá ksjdi& iy ud;d mdr ̂we,aúá., udj;
iy ÿïßh ud¾.h w;r msysá ksjdi&
lsßuKav, mdr ^rcfha lsß mÜáh mdr&
^ish¨u T;af;a wxl& uyj;a; mgqu. ̂mkai,
mgqu.& ̂ ish¨u wxl& uqykaÈrï B'ã' odnf¾
udj; ̂ uyj;a; mdr& ̂ ish¨u brÜfÜ wxl&
uqykaÈrï B'ã'odnf¾ udj; ^uyj;a; mdr&
^ish¨u T;af;a wxl& uqykaÈrï B'ã'odnf¾
udj; ̂ uyj;a; mdr& ̂ cd;sl ksjdi 23$A$1
- 23$U$6&

185 - ;sôß.iahdh .%du ks,Odß  jifï
fldgilg wh;a fn!oaOdf,dal udj;
^nq,¾ia mdr& ^brÜfÜ wxl 200 isg 226
olajd&  we,aúá., udj; ̂kdrdfyakamsg mdr&
^brÜfÜ wxl 354$4 iy 354$9 yer 02 isg
360 iy ;djld,sl ksjdi&  ueksx p;=rY%h
^ish¨u wxl& iy úlafgdaßhd fmfoi ̂ish¨u
wxl&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

185 - ;sôß.iahdh .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a fn!oaOdf,dal udj;
^nq,¾ia mdr& ^brÜfÜ wxl 200-226&
l a,dika fmfoi ^i sh¨u wxl&
ã'tia'f*dkafiald mdr ̂ wNHdi úoHd, mdr&
^ish¨u wxl&  yeõf,dla mdr ̂ T;af;a wxl
01 - 123&  bism;k udj; ̂ .%Ska,kaâia mdr&
^T;af;a wxl 45 iy  45A&  chr;ak udj;
^ish¨u  wxl&  fcdaYma fma%i¾ mdr ^ish¨u
wxl&  lemafmáfmd, mdr n%jqkaß.a mdr
^ish¨u wxl&  uelkais mdr ^ish¨u wxl&
me.Ü mdr ^ish¨u wxl&  isßmd mgqu.

fldÜGdifha wxlh (- 32 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- kdrdfyakamsg iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- lk;a; jg rjqfï isg fn!oaOdf,dal udj; Èf.a irK mdr
uxikaêh olajd jïmi"  l=re÷j;a;  .%du ks,Odß jifï ol=Kq
yd kef.kysr  udhsï iy fnd/,a, ol=K .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- ySka we, jï bjqr Èf.a ÿïßh ud¾.h olajd" ÿïßh ud¾.h Èf.a
W;=rg ud;d mdr uxikaêh olajd" ls;=,aj;a; mgqu. Tiafia
fldiaj;a; mdr olajd" fldiaj;a; mdr Tiafia we,aúá., udj;
olajd" we,aúá., udj; Tiafia lk;a; jgrjqu olajd jïmi
iy  Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- lsßuKav, udj; uxikaêh isg ySka we, olajd ud¾.fha W;=re
ÈYdj iy lsre< .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fn!oaOdf,dal udj;" irK mdr ol=Kqmi Èf.a f,dkavka wejksjq
ol=Kqmi yd we, ud¾.h W;=remi" mQcH niakdf.dv úu,r;ak
ysñ udj; W;=re ÈYdj we,aúá., udj; olajd iy we,aúá.,
udj; wxl 352 isg lsßuKav, udj; uxikaêh olajd jïmi

fldÜGdifha wxlh (- 33 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ;sôß.iahdh iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- fn!oaOdf,dal udj; brÜfÜ wxl 200-460 olajd ol=Kqmi iy
l=re÷j;a;  .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fn!oaOdf,dal udj; irK mdr ol=Kqmi Èf.a f,dkavka wejksjq
ol=Kqmi yd we, W;=remi" mQcH niakdf.dv úu,r;ak ysñ
udj;  W;=re ÈYdj iy we,aúá., udj; brÜfÜ wxl 352 isg
fmd,sia .rdÊ uxikaêh olajd jïmi

ol=Kg(- lsre< yd  yeõf,dla gjqu .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ;sôß.iahdh uxikaêh yeõf,dla mdr Tiafia T;af;a wxl 105
isg 01 olajd ol=Kqmi"  yeõf,dla gjqu .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu iy ñ,d.sßh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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^brÜfÜ wxl 2-8&  iamef;daähd udj;
^ish¨u wxl&  iagekafuda pkaøjxlh ̂ish¨u
wxl&  ;sôß.iahdh mgqu. ̂ ish¨u wxl& iy
;sôß.iahdh mdr ^T;af;a wxl 01-93 iy
brÜfÜ wxl 02-56&  whskaá% ùÈh ^ish¨u
wxl&  weiafldÜ udj; ^ish¨u wxl&
fndf;acq udj; ^ish¨u wxl&  fodka
lfrda,sia mdr ^ish¨u wxl&  tmaiï ùÈh
^ish¨u wxl&  cdj;a; mdr ̂ T;af;a wxl 47
isg wjidkh olajd iy brÜfÜ wxl 32
isg wjidkh olajd&  ld,sx. fmfoi ̂ish¨u
wxl&  liaim mdr ^gekß mdla& ^ish¨u
wxl&  uyfika udj; ̂ish¨u wxl&  ilaú;s
mgqu. ^ish¨u wxl& iqf,hsuka udj;
^ish¨u wxl&   iqf,hsuka fgrih ̂ ish¨u
wxl&  ;sôß.iahdh mdr ̂ T;af;a wxl 95 isg
301 olajd&  iy fgdßkagka udj; ^brÜfÜ
wxl 210 isg wjidkh olajd&  fn!oaOdf,dal
udj; ^nq,¾ia mdr& ^brÜfÜ wxl 288 isg
378 olajd& nq,¾ia mgqu. ^ish¨u wxl&
fldksiagka fmfoi ^ish¨u wxl& cdj;a;
udj; ^ish¨u wxl&  cdj;a; mdr ^T;af;a
wxl 01 isg 45 iy brÜfÜ wxl 02 isg 30
olajd&  f,dkavka fmfoi ̂u,,fialr udj;&
^ish¨u wxl& f,dkavka fgrih ̂u,,fialr
fmfoi& ̂ish¨u wxl& iy fgdßkagka udj;
^T;af;a wxl 01 isg 255$40 olajd iy brÜfÜ
wxl 02 isg 208 olajd&   ;sôß.iahdh fmfoi
^ish¨u wxl&  ;sôß.iahdh mdr ̂T;af;a wxl
311 isg wjidkh olajd& iy fgdßkagka
udj; ̂T;af;a wxl 257 iy fgdßkagka udj;
uy,a ksjdi wxl 265$A$01 isg 265$P$122
olajd& fn!oaOdf,dal udj; ^nq,¾ia mdr&
^400$60$9" 400$60$10" 400$60$N hk wxl&
we,aúá., udj; 354$4 iy 354$9 hk wxl&
185 - ;sôß.iahdh .%du ks,Odß jifï
fldgila ̂ fn!oaOdf,dal udj;& ̂nq,¾ia mdr&
^brÜfÜ wxl 380 isg wjidkh olajd&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

186 - lsre< .%du ks,Odß jifï fldgilg
wh;a fndhsia fmfoi ̂ ish¨u T;af;a wxl&
Ñ;%d mgqu. ̂ish¨u wxl&  *hs*a mdr ̂ ish¨u

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 34 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- lsre< ngysr iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- W;=ßka ;sôß.iahdh mdr jïmi
kef.kysrg(- we,aúá., udj; jïmi iy kdrdfyakamsg .%du ks,Odß jifï

ngysr udhsu
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T;af;a wxl iy brÜfÜ wxl 12-152&
.%Ska,kaâ mgqu. ^ish¨u wxl&  bism;k
udj; ^.%Ska,kaâ mdr& ^T;af;a wxl 81$6-
81$10 iy 85 isg wjidkh olajd iy brÜfÜ
wxl 112 isg wjidkh olajd&  lsre< mdr
^lsre<mk mdr& ^T;af;a wxl 07$14 isg 67
iy brÜfÜ  wxl isg 60 olajd&  uka;%S
fmfoi ^ish¨u wxl&  uka;%S mdr ^ish¨u
wxl& iy ;sôß.iahdh mdr ^brÜfÜ wxl
164 isg 220 olajd&  veksfh,a udj; ̂ md;snd
mdf¾ j;= wxl 17" ish¨u wxl&  chfldka;
mgqu. ^ish¨u wxl&  lsre< fmfoi
^lsre<mk fmfoi& ^ish¨u wxl&  lsre<
mdr ^lsre<mk mdr& ^T;af;a wxl 69 isg
wjidkh olajd iy brÜfÜ wxl 62 isg
wjidkh olajd&  md;snd mdr ̂ ish¨u wxl&
iy rkafoda,s mgqu. ^ish¨u T;af;a wxl&
wNhdrdu mgqu. ^ish¨u wxl&  iage.a
fmfoi ^ish¨u wxl&  iqfka;%d mgqu.
^ish¨u wxl& iy ;sôß.iahdh mdr ̂ brÜfÜ
wxl 222 isg wjidkh olajd&  we,aúá.,
udj; ^wU.y j;a; ish¨u wxl" 436
ue,aj;a;" 655 j;a; iy brÜfÜ wxl 440
isg 580& iy lsßuKav, mdr ^rcfha
lsßmÜáh mdr& ^ish¨u wxl& lsßuKav,
udj; ̂ ish¨u wxl&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

193 - yeõf,dla gjqu .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

ol=Kg(- ñkskafodare fomd¾;fïka;=fõ msgqmi ud¾.h

ngysrg(- fndahsia fmfoi ol=Kqmi" .%Ska,kaâ mgqu. olajd"  yeõf,dla
gjqu  .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy  ;sôß.iahdh
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 35 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- yeõf,dla gjqu iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- ñ,d.sßh .%du ks,Odß jifï ol=Kq  yd kef.kysr udhsï iy
.j¾ ùÈh yd yeõf,dla mdr fþokh jk ,laIHfha isg
yeõf,dla mdr Èf.a ;sôß.iahdh mdr yuqjk f;la iy t;eka
isg ;sôß.iahdh mdr Èf.a *hs*a mdr olajd

kef.kysrg(- lsre< .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- je,a,j;a; W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqo iy  ñ,d.sßh .%du ks,Odß jifï ol=Kq  yd kef.kysr
udhsï
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194 - je,a,j;a; W;=r .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

195 - je,a,j;a; ol=K .%du ks,Odß jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

188 - mduxlv kef.kysr .%du ks,Odß jiu
189 - mduxlv ngysr .%du ks,Odß  jiu

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

fldÜGdifha wxlh (- 36 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- je,a,j;a; W;=r iNsl ixLHdj  (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- yeõf,dla gjqu iy lsre< .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- lsre<mk .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy foysj, we,

ol=Kg(- mduxlv kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" mduxlv
ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy je,a,j;a;
ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (- 37 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- je,a,j;a; ol=K iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- iqúY=oaOdru mdr iy je,a,j;a; W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu

kef.kysrg(- mduxlv ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
foysj, .,alsiai uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- foysj, we, iy foysj, .,alsiai uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (- 38 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- mduxlv iNsl ixLHdj  (- 03

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- iqúY=oaOdrdu mdr iy je,a,j;a; W;=r yd lsre<mk .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- lsre< mdrg tk ud¾.h ol=Kqmi" lsre<mk .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ yd foysj, .,alsiai
uy k.r iNd udhsï

ol=Kg(- fõ¿jkdrdu mdr ̂ ´,kao we,& lsre<mqr ySka we," foysj,
.,alsiai uy k.r iNd udhsu iy je,a,j;a; ol=K .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- yeïvka mgqu." je,a,j;a; ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr
yd W;=re udhsï iy je,a,j;a; W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu
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187 - lsre<mk .%du ks,Odß jifï
fíia,hska mdfrka ngysr fldgi
[O¾udrdu mdr ̂lsre<mk we,lkaäh&  ̂udhd
udjf;a lsre<mk mdr <Õ isg we,lkaäh
Tiafia f.dia" tys msysá fldkal%SÜ fndalal=j
olajd&  tâukagka mdr ^ish¨u wxl&
yhsf,j,a mdr ̂ wúiaidfõ,a, mdr& ̂ T;af;a
wxl 1-123 olajd&  udhd udj; ̂ T;af;a wxl
101 isg wka;su olajd&  mduxlv mdr ̂ T;af;a
wxl 123-137&  ;laIs,d fmfoi ̂ish¨u wxl&
Y%S isoaOd¾: mdr ^wxl 09 isg 110 olajd
ish¨u wxl&  Y%S isoaOd¾: mdr ̂ wxl 111 isg
wjidkh olajd ish¨u wxl&  w;=, fmfoi
^ish¨u wxl" lsre<mk udj; ^yria mdr&
^ish¨u T;af;a iy brÜfÜ wxl 02-90"
94$14-94$50&  fmd,afyakaf.dv mdr ̂ brÜfÜ
wxl 22 iy ;,fldgqj j;a; ish¨u wxl&
fidaudfoaú fmfoi ̂ish¨u wxl&  Y%S isoaOd¾:
mefiaÊ ^ish¨u wxl& iy Y%S isoaOd¾: mdr
^T;af;a wxl 01-07 iy brÜfÜ wxl
02-8$86&]
*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

186 - lsre< .%du ks,Odß jifï fldgila
[tia;¾ udj; ̂ish¨u wxl&  tia;¾ fmfoi
^ish¨u wxl&  .=K;s,l udj; ̂ish¨u wxl&
.=K;s,l .d¾âkaia ̂ ish¨u wxl&  .=Kr;ak
fmfoi ̂ish¨u wxl&  WoHdk udj; ̂ish¨u
wxl&  WoHdk ljh ^ish¨u wxl&  WoHdk
ßhu. ̂ish¨u wxl&  WoHdk j;a; ̂.d¾âkaia&
^ish¨u wxl&  WoHdk fmfoi ̂ish¨u wxl&
WoHdk mdr ^wekav¾ika uy,a ksjdi yer&
^T;af;a wxl 113 isg wjidkh olajd iy
brÜfÜ wxl 120 isg wjidkh olajd& iy
WoHdk mdr ^wekav¾ika uy,a ksjdi
215$A$01 isg 215$J$03$10 olajd&  WoHdK
mdr ̂ wekav¾ika uy,a ksjdi 215$K$01 isg
215$W$10 olajd&  we,aúá., udj; ̂ T;af;a
wxl 491 isg 655&  kdj, mdr ̂kdrdfyakamsg-
kdj, mdr& ^ish¨u wxl& iy kdj, mdr

fldÜGdifha wxlh (- 39 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- lsre<mk ngysr iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- lsre<mk we, iy lsre< .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- lsre< .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu  iy  fíia,hska mdr

ol=Kg(- yhsf,j,a mdr jïmi" udhd udj; iy mduxlv kef.kysr .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- lsre<mk we, " foysj, we, lKaäh iy je,a,j;a; W;=r yd
yeõf,dla gjqu .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (- 40 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- lsre< kef.kysr iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- lsßuKav, udj; jïmi iy kdrdfyakamsg .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- wkaorj;a; mdr jïmi yd ldKqj iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ
uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- ySka we, iy lsre<mk yd je,a,j;a; W;=r .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg(- we,aúá., udj; ol=Kqmi iy yeõf,dla gjqu .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu
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ksjdi fhd ackd l%uh ^ish¨u wxl&
wkaorj;a; mdr ^brÜfÜ wxl 02 isg 30
olajd&  ld,sx. udj; ̂ish¨u wxl&  lsre<mk
udj; ̂yria mdr& ̂ brÜfÜ wxl G$94$3"94$5
iy 96 i sg wjidkh ol ajd & iy
fmd,afyakaf.dv mdr ̂lsre<mk-kdrdfyakamsg
mdr& ^T;af;a wxl 21 isg 109 iy brÜfÜ
wxl 50 isg 104&  we,ka ue;s‚hdrdu mdr
^ish¨u wxl& 6 jk mgqu. ^ish¨u wxl&
lsre<mk ÿïßhfmd< mdr fldgila iy
fmd,afyakaf.dv mdr ̂lsre<mk-kdrdfyakamsg
mdr& ^T;af;a wxl 111 isg 159 olajd&

*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh

we;=,;aj

186 - lsre< .%du ks,Odß jifï fldgilg
wh;a ÿïßhfmd< mdr fldgila" wejßfyak
mdr ^ish¨u wxl& 187 - lsre<mk .%du
ks,Odß jifï fíia,hska mdfrka kef.kysr
fldgi  tâukagka uy,a ksjdi yhsf,j,a
mdr ^wúiaidfõ,a, mdr& ^T;af;a wxl 205
isg wjidkh olajd&  lkafoj;a; mdr
^T;af;a wxl 139 isg 143  iy brÜfÜ wxl
120 isg 134&  fmd,afyakaf.dv mdr
^lsre<mk- kdrdfyakamsg mdr& ̂ T;af;a wxl
249 isg wjidkh olajd iy brÜfÜ wxl
266 isg wjidkh olajd&  mQ¾jdrdu udj;
^lsre<mk- kqf.af.dv mdr& ^ish¨u wxl&
f¾,afõ udj; ̂ T;af;a wxl 103 isg 147 iy
brÜfÜ wxl 16$1 isg 40 olajd&  rcj;a;
fgrih ^ish¨u wxl&  iÕfnda fmfoi
^ish¨u wxl&  iSn,a udj; ^ish¨u wxl&
iy 1 jeks mgqu. ̂ lsre<mk& ̂ ish¨u wxl&
wkaorj;a; mdr ^ish¨u T;af;a wxl iy
brÜfÜ wxl 32-46"46$1&  foaúld .d¾âkaia
^wxl ke;&  lsre<mk ÿïßhfmd< mdr
^T;af;a wxl 03 isg wka;su olajd&
kq..yj;a; ̂ish¨u wxl&  fmd,afyakaf.dv
mdr ^lsre<mk-kdrdfyakamsg mdr& ^T;af;a
wxl 161-247 iy brÜfÜ wxl 120-264& iy
fmd,afyakaf.dv fgrih ^ish¨u wxl&
kd.iaj;a; mdr ^l=Kqfuda, mdr& ^ish¨u
wxl&  yhsf,j,a mdr ^T;af;a wxl 125 isg
203 olajd ish¨u wxl&
*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%foaYh
we;=,;aj

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 41 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- lsre<mk kef.kysr iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg(- wejßfyak mdr iy ldKqj

kef.kysrg(- f¾,afõ wejksjq" lkafoj;a; mdr" ySka we, iy Y%S chj¾Okmqr
fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- yhsf,j,a mdr" Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ yd foysj, .,alsiai
uy k.r iNd udhsï iy mduxlv kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- mduxlv kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï iy fíia,hska mdr

09-108$1
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W;=rg(- fld<U uy k.r iNd udhsfï we,

kef.kysrg(- ÿgq.euqKq .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- l¿fndaú, iy y;afndaêh .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- Y%S irKxlr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fld<U uy k.r iNd udhsu iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy
k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- fldyqj, .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fldyqj, .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

ngysrg(- l¿fndaú, .%du ks,Odß jifï kef.kysr  yd W;=re udhsï iy
ú,j, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jeks wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
 ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 02 - foysj, .,alsiai uy k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj  - 25 nyq fldÜGdi ixLHdj  - 02 iNsl ixLHdj  - 29

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (-  ú,j, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

537 - ú,j, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ÿgq.euqKq iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

537  A - ÿgq.euqKq .%du ks,Odß  jiu
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W;=rg(- Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu

ol=Kg(- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu iy keÈud, .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu olajd jQ jefõhdh j.=re ìu iy keÈud, .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- keÈud, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" l¿fndaú, .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu iy ÿgq.euqKq .%du ks,Odß jifï ol=Kq
yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- y;afndaêh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" ú,j, .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy  ÿgq.euqKq .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

kef.kysrg(- ÿgq.euqKq yd fldyqj, .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- keÈud, yd WoHdkh .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- .,aj, iy y;afndaêh .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg(- Y%S irKxlr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy ú,j,
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- l¿fndaú, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- WoHdkh iy .,aj, .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy
fnd,af.dv we,

ngysrg(- Y%S irKxlr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldyqj, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

537B - fldyqj, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- l¿fndaú, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

538 - l¿fndaú, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- y;afndaêh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

538 B  - y;afndaêh .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- fld<U uy k.r iNd udhsu olajk we,

kef.kysrg(- ú,j, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy y;afndaêh .%du
ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- .,aj, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fld<U uy k.r iNd udhsu olajk we,

W;=rg(- fld<U uy k.r iNd  udhsu

kef.kysrg(- fld<U - .d¨ mdr iy .,aj, yd foysj, kef.kysr .%du
ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- ch;s,l .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqÿ ;Srh

W;=rg(- fld<U uy k.r iNd udhsu iy Y%S irKxlr"  y;afndaêh yd
l¿fndaú, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- WoHdkh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- u,aj;a; iy ch;s,l .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- foysj, ngysr .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- Y%S irKxlr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

538C - Y%S irKxlr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- foysj, ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

540 A- foysj, ngysr .%du ks,Odß  jiu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- foysj, kef.kysr iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

538 A - .,aj, .%du ks,Odß jiu
540 - foysj, kef.kysr .%du ks,Odß  jiu
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W;=rg(- y;afndaêh yd l¿fndaú, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy
l¿fndaú, .%du ks,Odß jifï ol=Kq iSudfõ we;s fnd,af.dv
we,

kef.kysrg(- keÈud, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsfï we;s fnd,af.dv we,

ol=Kg(- lõvdk kef.kysr yd lr.ïmsáh .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg(- u,aj;a;" foysj, kef.kysr  iy .,aj, .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

W;=rg(- l¿fndaú,  yd fldyqj, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- lõvdk kef.kysr iy lr.ïmsáh .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg(- WoHdkh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu olajk fnd,af.dv
we,

W;=rg(- WoHdkh  iy keÈud, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu iy w;a;säh W;=r .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ol=Kg(- w;a;säh W;=r iy lgql=re÷j;a; .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg(- lõvdk ngysr iy lr.ïmsáh .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- WoHdkh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

536 A - WoHdkh .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- keÈud, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

536 - keÈud, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- lõvdk kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

539$42 B - lõvdk kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
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W;=rg(- u,aj;a; iy WoHdkh .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- lõvdk kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- lõvdk ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fld<U - .d¨ mdr" .,alsiai .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy ch;s,l .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- foysj, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- WoHdkh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- lr.ïmsáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- ch;s,l .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy foysj,
kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- foysj, ngysr iy foysj, kef.kysr .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- u,aj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fld<U-.d¨ mdr
olajd jQ lr.ïmsáh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- lr.ïmsáh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy .,alsiai .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqÿ ;Srh

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- lr.ïmsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

539$42 - lr.ïmsáh .%du ks,Odß  jiu

539$42 A - u,aj;a; .%du ks,Odß jiu

540 B - ch;s,l .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- u,aj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- foysj, k.rh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- fjr< ;Srh tÈßùr mdr yuqjk ia:dkfha isg fld<U - .d¨ mdr
f;la tÈrùr mdr iy ch;s,l .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- tÈrùr mdr .d¨ mdr yuqjk ia:dkfha isg iuqødikak mdr yuqjk
ia:dkh f;la fld<U - .d¨ mdr" lr.ïmsáh" lõvdk  ngysr"
jgrmam, yd j;=uq,a, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

ol=Kg(- fld<U - .d¨ mdr"  iuqødikak mdr  yuqjk ia:dkfha isg
iuqødikak mdr"  úydr mdr fjr< ;Srh olajd iy fjälkao
.%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fjr< ;Srh

W;=rg(- fld<U - .d¨ mdr yuqjk ia:dkfha isg lõvdk mdr" lõvdk
m<,a mdr yuqjk ia:dkh olajd iy lr.ïmsáh .%du ks,Odß
jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- lõvdk mdr" lõvdk m<,a mdr yuqjk ia:dkfha isg
lõvdk - w;a;säh mdr" wfífialr mdr yuqjk ia:dkh olajd"
lõvdk kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
lgql=re÷j;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg(- lõvdk - w;a;säh mdr" wfífialr mdr yuqjk ia:dkfha isg
wfífialr mdr fomd we, yuqjk ia:dkh f;la" fomd we, mSßia
mdr olajd yd msÍia mdr fld<U - .d¨ mdr olajd iy jgrmam,
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- mSßia mdr yuqjk ia:dkfha isg lõvdk mdr yuqjk ia:dkh
olajd fld<U - .d¨ mdr iy .,alsiai .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- .,alsiai iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

541- .,alsiai .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ngysr  lõvdk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

539$42 C - ngysr lõvdk  .%du ks,Odß
jiu
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W;=rg(- fld<U - .d¨ mdr mSßia mdr yuqjk ia:dkfha isg mSßia mdr
fomd we, yuqjk ia:dkh olajd iy lõvdk ngysr .%du ks,Odß
jiï fldgfia ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- mSßia mdr fomd we, yuqjk ia:dkfha isg fomd we," wfífialr
mdr ck;d udj; yuqjk ia:dkh f;la iy lgql=re÷j;a; .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- wfífialr mdr ck;d udj; yuqjk ia:dkfha isg ck;d udj;"
Y%S .=Kr;ak udj;" fld<U - .d¨ mdr olajd iy j;=uq,a, .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- Y%S .=Kr;ak udj; yuqjk ia:dkfha isg mSßia mdr yuqjk ia:dkh
f;la fld<U - .d¨ mdr iy .,alsiai .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

W;=rg(- jgrmam, .%du ks,Odß jiï udhsfï isg ck;d udj;" wfífialr
mdr yd lõvdk - w;a;säh mdr nfvdaúg we, yuqjk ia:dkh
f;la yd lõvdk ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy lõvdk kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- lgql=re÷j;a; mdr Woh udj; yuqjk ia:dkfha isg Woh udj;"
w;=, udj;" msßfjk mdr" Y%S iÜÀiair udj;" fyak mdr m<uqjk
mgqu. yuqjk ia:dkh olajd yd w;a;säh W;=r iy w;a;säh ol=K
.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- wfífialr mdr ck;d udj; yuqjk ia:dkfha isg ck;d udj;"
Y%S .=Kr;ak udj; fld<U - .d¨ mdr olajd yd w;a;säh ol=K
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy msßfjk .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg(- fyak mdr m<uqjk mgqu. yuqjk ia:dkfha isg m<uqjk mgqu.
fgïma,¾ia mdr olajd o t;ekska yq¿odf.dv mdr Tiafia ck;d
udj; yuqjk ia:dkh f;la yd j;=uq,a, iy jgrmam, .%du
ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- jgrmam, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

544 - jgrmam, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- lgql=re÷j;a; iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

545 A- lgql=re÷j;a; .%du ks,Odß jiu

3-G 22195
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W;=rg(- w;a;säh m%Odk mdr yqfiaoKav md,u wi,ska wdrïN ù fõ/ia
.Õ iy lõvdk kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï yd fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu Tiafia uka;%Suq,a, mdr yuqjk
ia:dkh f;la fõ/ia .Õ iy fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- fõ/ia .Õ uka;%Suq,a, mdr yuqjk ia:dkfha isg uka;%Suq,a, mdr
Tiafia w;a;säh mdr olajd o" t;eka isg ck;d udj;" r;au,dk
j;a; mdr yd fgïma,¾ia mdf¾ W;=re udhsï Tiafia m<fjks
yria mgqu. yuqjk ia:dkh olajd iy w;a;säh ol=K .%du  ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fgïma,¾ia mdr m<fjks yria mgqu. yuqjk ia:dkfha isg
m<uqjk yria mgquf.ys kef.kysr udhsu Tiafia nfvdaúg we,
olajd o" nfvdaúg we, Tiafia lõvdk mdr f;la o  t;ekska
lõvdk mdr Tiafia w;a;säh m%Odk mdf¾ ngysr udhsu we;=<;aj
yqfiaoKav md,u olajd yd lgql=re÷j;a; .%du  ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu iy lõvdk kef.kysr .%du  ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- fgïma,¾ia mdr m<fjks yria mgqu. yuqjk ia:dkfha isg
fgïma,¾ia mdf¾ W;=re udhsu o" r;au,dk j;a; mdf¾ W;=re
udhsu o" ck;d udjf;a W;=re udhsu Tiafia w;a;säh m%Odk mdr
olajd yd t;ekska uka;%S uq,a, mdr Tiafia fõ/ia .Õ yuqjk
ia:dkh  olajd iy w;a;säh W;=r .%du  ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu

kef.kysrg(- uka;%S uq,a, mdr fõ/ia .Õ yuqjk ia:dkfha isg fõ/ia .Õ
Tiafia .=jka yuqod Odjk m:h yuqjk ia:dkh olajd iy
fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu yd l|j, .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ol=Kg(- fõ/ia .Õ" .=jka yuqod Odjk m:h yuqjk ia:dkh isg .=jka
yuqod Odjk m:h" fi;aisß fmfoi yd fojk mgquf.a ol=Kq
udhsu we;=,;aj fld<U - .d¨ mdr olajd iy l|j, .%du  ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fojk mgqu. fld<U - .d¨ mdr yuqjk ia:dkfha  isg  fld<U
- .d¨ mdf¾ kef.kysr udhsu Tiafia ue,snka ykaÈh olajd o"
ue,snka ykaÈfhka  Y%S OïudOdr udj;" wr,sh udj;" w;=, udj;
yd Woh udj; W;=re udhsï we;=<;aj lgql=re÷j;a; mdr Tiafia
fgïma,¾ia mdr olajd fldgi iy r;au,dk kef.kysr yd úydr
.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï" msßfjk .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy lgql=re÷j;a; .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

543 - w;a;säh W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- w;a;säh W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- w;a;säh ol+K iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

543 B - w;a;säh ol=K .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- fld<U - .d¨ mdr fyak mdr yuqjk ia:dkfha isg fyak mdr" Y%S
iÜÀiair udj;" msßfjk mdr w;=, udj; yuqjk ia:dkh f;la
iy j;=uq,a,  yd lgql=re÷j;a; .%du  ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- msßfjk mdr w;=, udj; yuqjk ia:dkfha isg w;=, udj; yd
wr,sh udj; Tiafia  Y%S OïudOdr udj; yuqjk ia:dkh f;la
iy w;a;säh ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- Y%S OïudOdr udj; wr,sh udj; yuqjk ia:dkfha isg fld<U
- .d¨ mdr yuqjk ia:dkh f;la Y%S OïudOdr udj; iy w;a;säh
ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy úydr .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- Y%S OïudOdr udj; yuqjk ia:dkfha isg fyak mdr yuqjk ia:dkh
f;la  fld<U - .d¨ mdr" úydr iy fjälkao .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg(- fld<U - .d¨ mdr Y%S .=Kr;ak udj; yuqjk ia:dkfha isg
ck;d udj; yuqjk ia:dkh f;la Y%S .=Kr;ak udj; iy jgrmam,
.%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- ck;d udj;" yq¿odf.dv mdr yuqjk ia:dkfha isg yq¿odf.dv
mdr fgïm,aia mdr olajd yd t;ekska  m<uqjk  mgqu. fyak mdr
olajd iy lgql=re÷j;a; .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- m<uqjk mgqu. yuqjk ia:dkfha isg fld<U - .d¨ mdr olajd
fyak mdr iy msßfjk .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fyak mdr yuqjk ia:dkfha isg Y%S .=Kr;ak udj; yuqjk ia:dkh
f;la  fld<U - .d¨ mdr yd fjälkao iy .,alsiai .%du
ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- msßfjk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

545- msßfjk .%du ks,Odß jiu

544A - j;=uq,a, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- j;=uq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- fjr< ;Srfha isg úydr mdr"  iuqødikak mdr  fld<U - .d¨
mdr yuqjk ia:dkh olajd iy .,alsiai .%du  ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- iuqødikak mdr yuqjk ia:dkfha isg Ydka; Ígd mdr yuqjk
ia:dkh f;la fld<U - .d¨ mdr" j;=uq,a, iy msßfjk .%du
ks,Odß jiïj, ngysr udhsï yd úydr .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ol=Kg(- fld<U - .d¨ mdr Ydka; Ígd mdr yuqjk ia:dkfha isg Ydka;
Ígd mdr" bkaøfcda;s mdr" Y%S O¾udrdu mdr fjr< ;Srh olajd iy
úydr .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fjr< ;Srh

W;=rg(- fjr< ;Srh Y%S O¾udrdu mdr yuqjk ia:dkfha isg Y%S O¾udrdu
mdr"  bkaøfcda;s mdr yd Ydka; Ígd mdr Tiafia fld<U - .d¨
mdr yuqjk ia:dkh olajd iy fjälkao .%du  ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï

kef.kysrg(- Ydka; Ígd mdr yuqjk ia:dkfha isg rc udj; yuqjk ia:dkh
f;la fld<U - .d¨mdr iy msßfjk .%du ks,Odß jifï ngysr
yd ol=Kq udhsï iy w;a;säh ol=Kq .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu

ol=Kg(- fld<U - .d¨mdr  rcudj; yuqjk ia:dkfha isg rc udj;
ol=Kq udhsu" óäh,a mdr ngysr udhsu" chiqukdrdu mdr ngysr
udhsu" is,afjia;%S mdr ol=Kq udhsu fjr< ;Srh olajd iy r;au,dk
kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy r;au,dk
ngysr .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fjr< ;Srh

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fjälkao iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

546 A - fjälkao .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- úydr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

546 B - úydr .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- fjr< ;Srfha isg is,afjia;%S mdr ol=Kq udhsu" chiqukdrdu mdr
ngysr udhsu nx.,dj mdr yuqjk ia:dkh f;la iy úydr .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- chiqukdrdu mdr nx.,dj mdr yuqjk ia:dkfha isg nx.,dj
mdr" tia' ùrfiak is,ajd udj; ^lk;a; mdr& fndaêrelaLdrdu
mdr yuqjk ia:dkh f;la iy r;au,dk kef.kysr .%du  ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- tia' ùrfiak is,ajd udj; ^lk;a; mdr& fndaêrelaLdrdu mdr
yuqjk ia:dkfha isg fndaêrelaLdrdu mdr fjr< ;Srh olajd
iy fudrgqj uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- fjr< ;Srh

W;=rg(- chiqukdrdu mdr óäh,a mdr yuqjk ia:dkfha isg óäh,a mdr
ngysr udhsu" rc udjf;a ol=Kq udhsu  fld<U - .d¨mdr yuqjk
ia:dkh olajd yd úydr iy w;a;säh ol=K .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- rcudj; yuqjk ia:dkfha isg fndremk mdr yuqjk ia:dkh
f;la fld<U - .d¨mdr iy l|j, .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu

ol=Kg(- fld<U - .d¨mdr  yuqjk ia:dkfha isg tia' ùrfiak is,ajd
udj; ̂ lk;a; mdr& yuqjk ia:dkh f;la l,afouq,a, mdr iy
fudrgqj uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- tia' ùrfiak is,ajd udj; ^lk;a; mdr&" nx.,dj mdr
chiqukdrdu mdr yuqjk ia:dkh f;la iy r;au,dk ngysr
.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu yd úydr .%du ks,Odß
jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- r;au,dk ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

546 - r;au,dk ngysr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- r;au,dk kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

546 C - r;au,dk kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
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W;=rg(- fld<U - .d¨ mdr yuqjk ia:dkfha isg fojk mgquf.a ol=Kq
udhsu" fi;aisß fmfoi yd .=jka yuqod Odjk m:h fõ/ia .Õ
olajd iy w;a;säh ol=K  .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fõ/ia .Õ fndremk md,u olajd iy fndr,eia.uqj k.r iNd
udhsu

ol=Kg(- fndremk mdr fõ/ia .Õ yuqjk ia:dkfha isg fld<U - .d¨
mdr yuqjk ia:dkh olajd iy fudrgqj uy k.r iNd udhsu yd
r;au,dk kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- fndremk mdr yuqjk ia:dkfha isg fojk mgqu. olajd fld<U
- .d¨ mdr iy r;au,dk kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu yd w;a;säh ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq
yd kef.kysr udhsï

09-108$2

fldÜGdifha wxlh (-  27 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- l|j, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

543 A- l|j, .%du ks,Odß jiu

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï  wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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W;=rg(- ySka we, iy je,slv ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ySka we, wrefKdaoh udj; yuqjk ,laIHfha isg ySka we,"
wrefKdaoh udj;" Tfífialrmqr mdr" je,slv W;=r .%du ks,Odß
jiu yuqjk ,laIHh olajd udhsu iy je,slv ngysr .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

ol=Kg(- Tfífialrmqr mdr fldaÜfÜ mdr yd iïnkaO jk ,laIHfha isg
ySka we, yd iïnkaO jk ,laIHh olajd fldaÜfÜ mdr yd
je,slv ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
je,slv W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fld<U uy k.r iNd udhsu

W;=rg(- ySka we, iy fldf<dkakdj k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- ySka we, hQ' fÊ'm%kdkaÿ udj; yd iïnkaO jk ,laIHfha isg hQ'
fÊ' m%kdkaÿ udj;" fldaÜfÜ mdr iïnkaO jk ,laIHh f;la
rdc.sßh mdr iy je,slv kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu

ol=Kg(- rdc.sßh mdr fldaÜfÜ mdr yd iïnkaO jk ,laIHfha isg
Tfífialrmqr mdr yuqjk ,laIHh f;la fldaÜfÜ mdr" rdc.sßh
yd je,slv W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy
Tfífialrmqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re  udhsï

ngysrg(- Tfífialrmqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"
ySka we, iy  fld<U uy k.r iNd udhsu

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 03 - Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj(-  15 nyq fldÜGdi ixLHdj(-  03 iNsl ixLHdj(-  21

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  Tfífialrmqr iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

514 C - Tfífialrmqr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  fudr.iauq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

514 A -  je,slv ngysr  .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- fldf<dkakdj we," fldf<dkakdj k.r iNd udhsu"
fldáldj;a;-uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu iy lvqfj, uy
k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- rdc.sßh .%du ks,Odß jiu yuqjk ,laIHh f;la fldf<dkakdj
we," fldáldj;a;-uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu iy lvqfj,
uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu" we;=,afldaÜfÜ yd we;=,afldaÜfÜ
ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy rdc.sßh .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- rdc.sßh .%du ks,Odß jiï udhsu rdc.sßh mdr yd iïnkaO jk
,laIHfha isg rdc.sßh mdr" hQ'fÊ' m%kdkaÿ udj; yryd
fldf<dkakdj we, iy je,slv ngysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

W;=rg(- je,slv  ngysr yd je,slv kef.kysr .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï" Y%S chj¾Okmqr udj; iy fldaÜfÜ mdr

kef.kysrg(- je,slv kef.kysr .%du ks,Odß jiu isg fldiaj;a; .%du ks,Odß
jiu yuqjk ,laIHh olajd fldf<dkakdj we, iy we;=,afldaÜfÜ
yd we;=,afldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re yd  ngysr
udhsï

ol=Kg(- fldf<dkakdj we," kdj, mdr iy ckdêm;s úoHd, udj; yd
iïnkaO jk ,laIHh f;la ySka we," we;=,afldaÜfÜ ngysr .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fldiaj;a;  .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsï

ngysrg(- ckdêm;s úoHd, udj;" je,slv kef.kysr .%du ks,Odß jiu
yd iïnkaO jk ,laIHh f;la irK udj;  iy je,slv W;=r
.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  ueo je,slv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

514 - je,slv kef.kysr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh  (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  rdc.sßh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

514 B - rdc.sßh  .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- fld<U uy k.r iNd udhsu" fld<U uy k.r iNd udhsu isg
irK udj; yd iïnkaO jk ,laIHh f;la fldaÜfÜ mdr iy
Tfífialrmqr yd je,slv ngysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- irK udj;" ckdêm;s úoHd, udj; yd ySka we,  iy rdc.sßh
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- ckdêm;s úoHd, udj; yd ySka we,  fÊokh jk ia:dkfha isg
ySka we, Èf.a fld<U uy k.r iNd udhsu olajd

ngysrg(- fougf.dv we, iy fld<U uy k.r iNd udhsu

W;=rg(- fld<U uy k.r iNd udhsfï isg kdj, mdr yuqjk ,laIHh
f;la ySka we, ol=Kq bjqr iy je,slv W;=r  yd rdc.sßh .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- rdc.sßh .%du ks,Odß jiu iy kdj, ngysr .%du ks,Odß jiu
iïnkaO jk ,laIHfha isg 05 jk mgqu. yuqjk ,laIHh f;la
kdj, mdf¾ kef.kysr udhsu

ol=Kg(- kdj, mdr" 05 jk mgqu. yd iïnkaO jk ,laIHfha isg  05
jk mgqu. " mrK kdj, mdr" fiakdkdhl udj;"  kdj, mdr
iy ySka we," iy kqf.af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ngysrg(- ySka we, kef.kysr bjqr iy fld<U uy k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  nKavdrkdhlmqr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

514 D - je,slv W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  kdj, ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

520  - kdj, ngysr .%du ks,Odß jiu
520 A - fldiaj;a; .%du ks,Odß jifuka
fldgila [kdj, mdr- 02 jk mgqu. iy
kdj, mdr^ fldgila& ]
520 B - kdj, kef.kysr .%du ks,Odß
jifuka fldgila [05 jk mg qu.
^fldgila&" 08  jk mgqu." kdj, mdr
^fldgila&" mrK mdr" Y%S {dfKakaø mdr"
mrK mdr-01 jk mgqu." fiakdkdhl udj;"
k.r iNd ksjdi iy mkai, mdr]
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W;=rg(- ySka we, iy rdc.sßh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- ySka we," we;=,afldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
iy msgfldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg(- j.=re ìu yryd mdie,a mgqu." kdj, mdr iïnkaO jk ,laIHh
f;la mdie,a mgqu. iy msgfldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï
yd kdj, kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- mdie,a mgqu. kdj, mdr yd iïnkaO jk ,laIHfha isg ySka
we, yd iïnkaO jk ,laIHh olajd kdj, mdr

W;=rg(- Èhjkakdj Th" rdc.sßh yd  je,slv kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy lvqfj, uy k.r iNd
udhsu

kef.kysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu ksfmdka mdr yd iïnkaO jk
,laIHfha isg ksfmdka mdr" 2 jk mgqu." .=Kj¾Ok udj; yd
j.=re ìu yryd udhsu" msgfldaÜfÜ kef.kysr yd msgfldaÜfÜ
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy  msgfldaÜfÜ ngysr .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- ySka we," msgfldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï" fldiaj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy rdc.sßh .%du ks,Odß jifï  ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  fldiaj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

520 A -  fldiaj;a; .%du ks,Odß jifuka
fldgila [rKúre ,xld m%Nd;a l=f¾ udj;
^fldiaj;a; mdr fldgila&" kdj, mdr
^fldgila&" kdj, mdr - 03 jk mgqu."
fldiaj;a; mdr - 04 jk mgqu." iaj¾KÈis
fmfoi" .=Kfialr WoHdkh" mdie,a udj;
^fldgila& " mdie,a mgqu." ue,aj;a; mdr"
rKúre ,xld m%Nd;a l=f¾ udj; ̂fldiaj;a;
mdr & ^fldgila&"  fldiaj;a; mdr -  01
jk mgqu." fldiaj;a; mdr  - 02  jk
mgqu." w;a;ï ksjdi iy kdj, mdr
^fldgila&]

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  we;=,afldaÜfÜ iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

521 - we;=,afldaÜfÜ .%du ks,Odß jiu
521 A - we;=,afldaÜfÜ ngysr  .%du ks,Odß
jiu
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W;=rg(- j.=re ìu" ksfmdka mdr" 2 jk mgqu." .=Kj¾Ok udj; yd j.=re
ìu yryd udhsu" we;=,afldaÜfÜ .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
iy lvqfj, uy k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy uyr.u  k.r iNd udhsu

ol=Kg(- ;,j;=f.dv mdr iy msgfldaÜfÜ .%du ks,Odß jiu yuqjk
,laIHh olajd uyr.u k.r iNd udhsu

ngysrg(- msgfldaÜfÜ .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
we;=,afldaÜfÜ .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- msgfldaÜfÜ  ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
we;=,afldaÜfÜ ngysr yd we;=,afldaÜfÜ  .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- msgfldaÜfÜ kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- uyr.u k.r iNd udhsu iy mdf.dv kef.kysr .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg(- msgfldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï

W;=rg(- ySka we," .=Kj¾Ok udj;" kdj, kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu" fldiaj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
iy we;=,afldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- we;=,afldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï
iy msgfldaÜfÜ .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- Y%S kd. úydr mdr" wdkkao nd,sld udj; iy j.=re ìu"
msgfldaÜfÜ  .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï" mdf.dv
kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- j.=re ìu ySka we, yd iïnkaO jk ,laIHfha isg we;=,afldaÜfÜ
ngysr .%du ks,Odß jiu yuqjk ,laIHh olajd ySka we," mdf.dv
.%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd W;=re udhsï iy kdj,
kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  msgfldaÜfÜ kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

522 A - msgfldaÜfÜ kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

522 B - msgfldaÜfÜ .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  msgfldaÜfÜ iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  msgfldaÜfÜ ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

522 - msgfldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- kdj, mdr mdie,a udj; yd iïnkaO jk ,laIHfha isg ySka we,
yd iïnkaO jk ,laIHh olajd mdie,a udjf;a W;=re udhsu"
kdj, ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy fldiaj;a;
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- ySka we, ngysr udhsu iy msgfldaÜfÜ ngysr yd mdf.dv .%du
ks,Odß jiïj, W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- ySka we, W;=re udhsu" mdf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
iy kqf.af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- ySka we, kdj, mdr yd iïnkaO jk ,laIHfha isg kdj, mdr
kef.kysr udhsu" fiakdkdhl udj; ol=Kq udhsu" mrK kdj,
mdr" 05 jk mgqu. iy kdj, mdf¾ W;=re udhsu mdie,a udj;
yd iïnkaO jk ,laIHh olajd iy kdj, ngysr .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- ySka we, ol=Kq udhsu" kdj, ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu iy kdj, kef.kysr  .%du ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- Èhjkakd Th"  mdf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
kqf.af.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- kqf.af.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy foysj, .,alsiai
uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- fld<U uy k.r iNd udhsu

520 B - kdj, kef.kysr .%du ks,Odß
jifuka fldgila [05 jk mg qu.
^fldgila&" 08  jk mgqu." kdj, mdr
^fldgila&" mrK mdr" Y%S {dfKakaø mdr"
mrK mdr-01 jk mgqu." fiakdkdhl udj;"
k.r iNd ksjdi"  mkai, mdr" 04 jk
mgqu." 05 jk mgqu." kdj, mdr ̂fldgila&"
reøs.=  udj;" mrK mdr" mdie,a udj;"
mdie,a mgqu. iy wr,sh WoHdkh ]

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  kdj, kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  kqf.af.dv ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

519 B - kqf.af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï
fldgila ̂ we,anÜ fmf¾rd udj;" lkaoj;a;
mgqu." lkaoj;a; mdr ^fldgila&" kkaod
udj;" kdj, mdr ^fldgila&" uyfika
udj;" úchj¾Okdrdu mdr" ÿïßhfmd< mdr
^fldgila&" kdj, mdr ^fldgila&" isß
chiqkaor udj;" úchnd udj;" lkaoj;a;
mdr ̂ fldgila&" iriú WoHdkh" kdj, mdr
^fldgila&" .¾gka mdie,a mdr" lkaoj;a;
mdr ^fldgila&" kkaod udj; ^fldgila&
lsre<mk mdr" kdj, mdr ̂ fldgila& ÿïßh
udj; ^fldgila&" rEmisxy udj;" 01  jk
mgqu. iy t,aúka fmfoi iy ÿïßh udj;
^yhsf,j,a mdr& ]
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W;=rg(- kdj, kef.kysr .%du ks,Odß jifï  ol=Kq  yd kef.kysr
udhsï" ySka we, iy  msgfldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- msgfldaÜfÜ ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"
msgfldaÜfÜ .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy uyr.u k.r
iNd udhsu

ol=Kg(- iageka,s ;s,lr;ak udj;" chux., mdr"  foajd, mdr iy mdf.dv
mdr

ngysrg(- kqf.af.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"
Èhjkakdj Th" kqf.af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy kdj, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

W;=rg(- uyr.u k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu

ol=Kg(- uyr.u k.r iNd udhsu

ngysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu" .xf.dvú, W;=r .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu yd tu udhsu meÕsßj;a;  mdr yuqjk ,laIHfha
isg meÕsßj;a; mdr Èf.a meÕsßj;a; mgqu. yuqjk ,laIHh olajd"
t;eka isg meÕsßj;a; mgqu. iy fcdaiafj,a fmfoi

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  mdf.dv W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

519 - kqf.af.dv .%du ks,Odß jifuka
fldgila [mdf.dv mdr^fldgila& iy 08
jk mgqu. ̂ fldgila& ]
519 A - mdf.dv  .%du ks,Odß jiu
519 C - mdf.dv kef.kysr  .%du ks,Odß
jifuka fldgila [fld aÜfÜ mdr
^fldgila& ]

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  .xf.dvú, kef.kysr iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

526 C - .xf.dvú, kef.kysr  .%du ks,Odß
jiu
526 A - .xf.dvú, ol=K  .%du ks,Odß
jifï fldgila yhsf,j,a mdr ̂ fldgila&"
yhsf,j,a mdr - 01 jk mgqu." lk;a;
mdr"  ÿïßhfmd< mdr ^fldgila & "
ÿïßhfmd< mdr  - 01 jk mgqu." isß
fidar; udj;" jkd; mdr" úfÊrdu mgqu."
úfÊrdu mdr ^fldgila&" fldÜgdj mdr"
fldÜgdj mdr  - 01 jk mgqu. ̂ fldgila&"
fldÜgdj mdr - 02 jk mgqu." meÕsßj;a;
mdr ^fldgila&" meÕsßj;a; mdr - 01 jk
mgqu."  meÕsßj;a; mdr - 02 jk mgqu."
fcdiafj,a fmfoi ^fldgila&" 01 - jk
mgqu." ika;dkïmsáh mdr ̂ fldgila } 4$2-
14 olajd brÜfÜ wxl "70-127 olajd ish¨u"
16 - 64$26 olajd brÜfÜ wxl&"  ÿïßhfmd,
mdr - 01 jk mgqu. ^ 111 A - 15 olajd
T;af;a wxl " 17 - 75 3 olajd T;af;a wxl"
wkjir ksjdi" 24 - 24 A olajd brÜfÜ
wxl& iy ÿïßhfmd< mdr
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W;=rg(- kqf.af.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy
mdf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu fldaÜfÜ mdr yuqjk
,laIHh olajd iy t;eka isg w;=mdr Èf.a m,uqjk mgqu. fl,jr
olajd

kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu" .xf.dvú, kef.kysr .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu iy .xf.dvú, ol=K .%du ks,Odß jifï
W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- kqf.af.dv .%du ks,Odß jiï udhsu iïnkaO jk ,laIHh olajd
mrK leianEj mdr" .xf.dvú, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re
yd ngysr udhsï iy .xf.dvú, W;=r .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- .xf.dvú, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
iy kqf.af.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- kqf.af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
mdf.dv mdr yuqjk ,laIh f;la mdf.dv .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- mdf.dv mdr yuqjk ,laIfha isg mdf.dv kef.kysr .%du ks,Odß
jiu yuqjk ,laIh olajd jQ mdf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu iy mdf.dv kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg(- mdf.dv kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
.xf.dvú, W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy foysj,
.,alsiai uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- foysj, .,alsiai uy k.r iNd udhsu iy kqf.af.dv ngysr
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd  kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  mdf.dv ol=K iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

519 C - mdf.dv kef.kysr  .%du ks,Odß
jifuka fldgila [tÈßi sxy mdr"
wef,da;shdj mdr" mrK leianEj mdr
^fldgila&" fcdiafj,a fmfoi ̂ fldgila&"
iu.s  udj;" ñßydk mdr ^fldgila&
meÕsßj;a; mgqu." meÕsßj;a; mdr"
meÕsßj;a; mdr - 01 jk mgqu." úu,j;a;
mdr iy ÿïßhfmd, mdr ^wkjir me,am;a
meÕsßj;a; mdr wi,&]

fldÜGdifha wxlh(-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  kqf.af.dv kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

519 - kqf.af.dv .%du ks,Odß jifuka
fldgila [mdf.dv mdr^fldgila&" mS'
je,sl, udj;" iageka,s ;s,lr;ak udj;
^fldgila&" me,j;a; mdr" foajd, mdr
^fldgila& "  tÈßf.dv mdr-01 jk
mgqu.^me,j;a; udj;&" tÈßf.dv mdr"
leianEj mdr ^fldgila& iy iageka,s
;s,lr;ak udj; ̂ fldgila&" leianEj mdr
^fldgila&" iageka,s ;s,lr;ak udj;
^fldgila&" ÿïßhfmd< mgqu. iy úl%uisxy
fmfoi ]
519  B - kqf.af.dv ngysr .%du ks,Odß
jifuka fldgila" ÿïßh udj;
519 C - mdf.dv kef.kysr  .%du ks,Odß
jifuka fldgila" ñßydk mdr ̂ fldgila&"
iageka,s ;s,lr;ak udj; ̂fldgila&" peme,a
mdr iy peme,a mgqu." ÿïßh udj; ̂lÜáh
ykaÈh wi, wkjir me,am;a&
*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%udKh
we;=,;aj
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W;=rg(- foysj, .,alsiai uy k.r iNd udhsu" mrK leianEj mdr yd
iïnkaO jk ,laIHfha isg mrK leianEj mdr" mdf.dv
kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- mrK leianEj mdr" le,‚ je,s ÿïßh ud¾.h"  fukaäia fmfoi
yd Wvyuq,a, ÿïßhfmd< mdr" mdf.dv kef.kysr .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy .xf.dvú, ol=K .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- .xf.dvú, ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" Wvyuq,a,
ÿïßhfmd< mdr iy uyr.u k.r iNd udhsu

ngysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu" foysj, .,alsiai uy k.r iNd udhsu
iy kqf.af.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

09-108$3

526 - .xf.dvú, W;=r  .%du ks,Odß jiu
526 A - .xf.dvú, ol=K  .%du ks,Odß
jifï fldgilg wh;a" mrK leianEj mdr
^fldgila& iy ÿïßhfmd< mdr^wxl 03 -
73$26 olajd jQ T;af;a wxl&
*iSud udhsï ;=< msysá iïmQ¾K N+ñ m%udKh
we;=,;aj

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  .xf.dvú, ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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W;=rg(- le,‚ .Õ" .ïmy Èia;%sla udhsu iy r.a.yj;a; .%du  ks,Odß
jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- r.a.yj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" fyajd.u
.%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy fld;,dj, .%du  ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- ud,fò W;=r .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- ;,dfyak W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh  iNd udhsu

W;=rg(- le,‚ .Õ iy .ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- lvqfj, .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fld;,dj, .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg(- fld;,dj, .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu  iy uyfo‚h
.%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- uyfo‚h yd je,súg .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 04  - lvqfj, uy k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj - 26 nyq fldÜGdi ixLHdj - 01 iNsl ixLHdj - 28

fldÜGdifha wxlh ( -  01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    ( - je,súg iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

475 - je,súg .%du  ks,Odß jiu
475 A  - uyfo‚h  .%du  ks,Odß jiu

474 - fyajd.u .%du  ks,Odß jiu
474 A -  r.a.yj;a;  .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    ( - fyajd.u iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- le,‚ .Õ" .ïmy Èia;%sla udhsu iy my< fndañßh A .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- my< fndañßh A yd my< fndañßh B .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï iy je<sys| yd fldrf;dg .%du  ks,Odß jiïj,
W;=re yd ngysr  udhsï

ol=Kg(- fldrf;dg yd ;=kaw|fyak .%du  ks,Odß jiïj, W;=re yd
ngysr udhsï iy ud,fò W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr
yd W;=re udhsï

ngysrg(- uyfo‚h .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy fyajd.u
.%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy by< fndañßh .%du ks,Odß jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- by< fndañßh yd  jEflaj;a; .%du ks,Odß jiïj, ngysr yd
ol=Kq udhsï  iy kj.uqj .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fldrf;dg .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fldrf;dg .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fld;,dj, .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" lvqfj, .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï iy .ïmy Èia;%sla udhsu

W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- .ïmy Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- kj.uqj yd my< fndañßh B .%du  ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- my< fndañßh A .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh ( -  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    ( - lvqfj, iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

473 - fld;,dj,  .%du  ks,Odß jiu
473 A  - lvqfj,  .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    ( - my< fndañßh iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

472 A  - my< fndañßh A .%du  ks,Odß
jiu
472 B  - my< fndañßh B  .%du  ks,Odß
jiu
488 A  - je<sys|  .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    ( - by< fndañßh iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

471 - by< fndañßh .%du  ks,Odß jiu
471 A  - jEflaj;a; .%du  ks,Odß jiu

4-G 22195
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W;=rg(- jEflaj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy .ïmy Èia;%sla
udhsu

kef.kysrg(- rKd, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" nfÜfj, .%du  ks,Odß
jifï W;=re yd ngysr udhsï iy oeä.uqj .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

ol=Kg(- fldrf;dg .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- fldrf;dg .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy my<
fndañßh B .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- oeä.uqj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- kj.uqj ol=K .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy kj.uqj
.%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- nfÜfj, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu  iy fldrf;dg yd kj.uqj
ol=K .%du  ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh ( -  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    ( - kj.uqj iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

470 - kj.uqj .%du  ks,Odß jiu
470 A  -  kj.uqj ol=K .%du  ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    ( - rKd, iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

469 - rKd, .%du  ks,Odß jiu
480 C  - nfÜfj,  .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    ( - oeä.uqj iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

480 - je,sms,a,Ej .%du  ks,Odß jiu
480 A - oeä.uqj  .%du  ks,Odß jiu
480 B - weô,a,fo‚h .%du  ks,Odß jiu
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W;=rg(- fld;,dj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" je<sys| .%du
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy my< fndañßh B .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- kj.uqj .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" kj.uqj ol=K .%du
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" oeä.uqj .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu iy fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy Ydka;df,dal.u .%du  ks,Odß
jifï  kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- ;=kaw|fyak .%du  ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
fld;,dj, .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fld;,dj, .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy fldrf;dg
.%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- fldrf;dg .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"  Ydka;df,dal.u
.%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy Trej, .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- w;=re.sßh" ;,aÈhdj," fndr¿f.dv yd fydalkaor kef.kysr .%du
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- fydalkaor W;=r" ud,fò kef.kysr yd ud,fò W;=r .%du  ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï iy fld;,dj, .%du  ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

W;=rg(- uyfo‚h .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy fld;,dj, .%du
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq  udhsï

kef.kysrg(- fld;,dj, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" ;=kaw|fyak
.%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ud,fò kef.kysr .%du
ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- ud,fò kef.kysr yd  ud,fò ngysr .%du  ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg(- ud,fò ngysr yd ;,dfyak W;=r .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï

488 - fldrf;dg  .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - fldrf;dg iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

488 B  - ;=kaw|fyak  .%du  ks,Odß jiu
489 - fmdaf¾ .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - fmdaf¾ iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh ( -  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - ud,fò W;=r iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

476 B  -  ud,fò W;=r .%du  ks,Odß jiu
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W;=rg(- ;,dfyak W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ud,fò
W;=r .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq  udhsï

kef.kysrg(- ;=kaw|fyak .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fydalkaor W;=r .%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
wrx., .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy  fmd;=wrdj .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- fmd;=wrdj .%du  ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
;,x.u W;=r B .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg(- uyfo‚h yd ud,fò W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï
iy ud,fò ngysr .%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- fmd;=wrdj .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uq;af;Ügqf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

W;=rg(- ;,x.u W;=r A .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu iy  ;,dfyak
ol=K .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- ;,dfyak ol=K .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ;,x.u
W;=r B .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fmd;=wrdj .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ngfmd; .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- ngfmd; .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu  iy ;,x.u W;=r A
.%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh ( -  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - ud,fò iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

476 - ud,fò kef.kysr .%du  ks,Odß jiu
476 A  - ud,fò ngysr .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - ;,dfyak iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

477 A -  ;,x.u W;=r B .%du  ks,Odß
jiu

478 -      ;,dfyak W;=r  .%du  ks,Odß
jiu

478 A -  ;,dfyak ol=K .%du  ks,Odß
jiu

477 B - uq;af;Ügqf.dv .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - uq;af;Ügqf.dv iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- j,afmd, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy fldáldj;a;
uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg(- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu iy uq;af;Ügqf.dv
.%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- ngfmd; .%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
n;a;ruq,a, W;=r .%du  ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï

ngysrg(- Wvquq,a, .%du  ks,Odß jifï  W;=re yd kef.kysr udhsï iy
j,afmd, .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg(- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu  iy ;,x.u
W;=r A .%du  ks,Odß jifï W;=re  yd ngysr udhsï

ol=Kg(- ;,x.u W;=r A .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu" Wvquq,a, .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu" iqN+;smqr .%du  ks,Odß jifï W;=re
udhsu iy l,m¿jdj .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- l,m¿jdj .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg(- j,afmd, .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- iqN+;smqr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh ( -  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - ;,x.u iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

477 - ;,x.u W;=r A .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - j,afmd, iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh ( -  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - l,m¿jdj iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

491 -  l,m¿jdj .%du  ks,Odß jiu
491 B - fldgqfõf.dv .%du  ks,Odß jiu

491 A - j,afmd, .%du  ks,Odß jiu
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W;=rg(- fldgqfõf.dv" l,m¿jdj yd j,afmd, .%du  ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï iy ;,x.u W;=r A .%du  ks,Odß jifï ngysr
udhsu

kef.kysrg(- ;,x.u W;=r A yd ngfmd; .%du  ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï" wremamsáh .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"
l=udrf.aj;a; .%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
úl%uisxymqr .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu iy uyr.u
k.r iNd udhsu

ol=Kg(- uyr.u k.r iNd udhsu iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r
iNd udhsu

ngysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r
iNd udhsu

W;=rg(- ;,x.u W;=r A .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy
uq;af;Ügqf.dv .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- uq;af;Ügqf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy fmd;=wrdj
.%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- l=udrf.aj;a; .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu" wdisß Whk
.%du ks,Odß jifï kef.kysr" W;=re yd ngysr udhsï iy
my<fj, .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- n;a;ruq,a, ol=K yd n;a;ruq,a, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï iy ;,x.u W;=r A .%du  ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

W;=rg(- wdisß Whk" wrelamsáh yd ngfmd; .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï iy fmd;=wrdj .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- fmd;=wrdj .%du  ks,Odß jifï ngysr  yd ol=Kq udhsï" wejßfyak
.%du  ks,Odß jifï ngysr  udhsu iy uyr.u k.r iNd udhsu

ol=Kg(- uyr.u k.r iNd udhsu

ngysrg(- my<fj, .%du  ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re  udhsï

fldÜGdifha wxlh ( -  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - iqN+;smqr iNsl ixLHdj ( -  02

udhsï ixhqla; fldgia

479 A  - my<fj,  .%du  ks,Odß jiu
479 B - wdisß Whk .%du  ks,Odß jiu
492  -  iqN+;smqr .%du  ks,Odß jiu
492 A  - ol=Kq n;a;ruq,a, .%du  ks,Odß

jiu
492 B  - W;=re n;a;ruq,a, .%du  ks,Odß

jiu
492 C  - Wvquq,a, .%du  ks,Odß jiu
492 D  - rcu,aj;a; .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - ngfmd; iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

479 E - ngfmd;  .%du  ks,Odß jiu
479 F - wremamsáh .%du  ks,Odß jiu

479 - chjvk.u  .%du  ks,Odß jiu
479 C - úl%uisxymqr  .%du  ks,Odß jiu
479 D - l=udrf.aj;a;  .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - chjvk.u iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia



55 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

W;=rg(- ;,x.u W;=r B .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- ud,fò ngysr .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
fydalkaor W;=r .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- wrx.," wejßfyak yd l=udrf.aj;a; .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg(- l=udrf.aj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" ngfmd; .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy uq;af;Ügqf.dv .%du  ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- l=udrf.aj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
fmd;=wrdj .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy wrx., .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- wrx., yd fydalkaor ol=K .%du  ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- uyr.u k.r iNd udhsu

ngysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu" úl%uisxymqr .%du  ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu iy l=udrf.aj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq
yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- ud,fò ngysr yd  ud,fò kef.kysr .%du  ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fmdaf¾ .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fndr¿f.dv" fydalkaor kef.kysr yd fydalkaor ol=K .%du
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- wejßfyak .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy fmd;=wrdj
.%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh ( -  21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - fmd;=wrdj iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

477 C - fmd;=wrdj  .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - je,a,ka.sßh iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

495 - je,a,ka.sßh .%du  ks,Odß jiu
495 A - wejßfyak .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  23 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - wrx., iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

494 - fydalkaor W;=r .%du  ks,Odß jiu
494 B - wrx., .%du  ks,Odß jiu
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W;=rg(- wejßfyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" wrx., .%du  ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy fydalkaor W;=r .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fmdaf¾ yd fndr¿f.dv .%du  ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- uyr.u k.r iNd udhsu

ngysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu" je,a,ka.sßh .%du  ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu iy wejßfyak .%du  ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu

W;=rg(- fydalkaor W;=r yd fmdaf¾ .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- w;=re.sßh .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu
ol=Kg(- w;=re.sßh ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy uyr.u

k.r iNd udhsu
ngysrg(- fydalkaor kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fmdaf¾ yd Trej, .%du  ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy uyr.u k.r iNd udhsu

ngysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu iy ;,aÈhdj, .%du  ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï

494 A - fydalkaor kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

494 C - fydalkaor ol=K .%du  ks,Odß
jiu

489 A - fndr¿f.dv .%du  ks,Odß jiu
490 B - ;,aÈhdj, .%du  ks,Odß jiu

490 - w;=re.sßh .%du  ks,Odß jiu
490 A -  w;=re.sßh ol=K .%du  ks,Odß

jiu

fldÜGdifha wxlh ( -  24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - fydalkaor iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh ( -  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - fndr¿f.dv iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh ( -  26 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - w;=re.sßh iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- ;=kaw|fyak yd fldrf;dg .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- w;=re.sßh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- w;=re.sßh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fmdaf¾ .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy ;=kaw|fyak .%du ks,Odß
jifï  ol=Kq udhsu

09-108$4

fldÜGdifha wxlh ( -  27 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku ( - Trej, iNsl ixLHdj ( -  01

udhsï ixhqla; fldgia

487 -  Trej, .%du  ks,Odß jiu
487A -  Ydka;df,dal.u .%du  ks,Odß jiu

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wm f,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
  ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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W;=rg(- r;au,dk fojg mdf¾ ol=Kq udhsu" uqyqo isg ¨kdj we, olajd
iy foysj, .,alsiai uy k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- ¨kdj we, iy l,afouq,a, yd ,laIm;sh uOHu .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- fudah lg iy Whk W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqo

W;=rg(- ¨kdj we, isg fojg mdf¾ ol=Kq udhsu" l,afouq,a, mdf¾
ol=Kq udhsu .d¨mdr olajd iy foysj, .,alsiai uy k.r iNd
udhsu

kef.kysrg(- .d¨ mdr iy fndremk yd f;,j, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg(- fidhsidmqr W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
fidhsidmqr ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ,laIm;sh
W;=r yd ,laIm;sh uOHu .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ¨kdj we, iy wÕ=,dk W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

W;=rg(- fndremk mdr" .d¨ mdf¾ isg fnd,af.dv .Õ iy foysj,
.,alsiai uy k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- fnd,af.dv .Õ iy fndr,eia.uqj yd leianEj k.r iNd udhsï

ol=Kg(- f;,j, W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ngysrg(- .d¨ mdr iy oyïmqr yd l,afouq,a, .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 05 - fudrgqj uy k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj  - 25 nyq fldÜGdi ixLHdj  - 02 iNsl ixLHdj  - 29

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- wÕ=,dk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï                                        ixhqla; fldgia

547 - wÕ=,dk W;=r .%du ks,Odß jiu
547 A - wÕ=,dk ol=K .%du ks,Odß jiu

548 - l,afouq,a, .%du ks,Odß jiu
548 C - oyïmqr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- l,afouq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fndremk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

549  A - fndremk .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- fndremk mdr .d¨ mdf¾ isg fnd,af.dv .Õ olajd iy fndremk
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fnd,af.dv .Õ iy leianEj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- Y%S rdyq, mdr iy lgqneoao .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- .d¨ mdr Y%S rdyq, mdf¾ isg fndremk jifï ol=Kq udhsu olajd
iy ,laIm;sh W;=r" fidhsidmqr ol=K" fidhsidmqr W;=r yd
oyïmqr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg(- oyïmqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

kef.kysrg(- .d¨ mdr ̂ ,laIm;sh W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu olajd&
iy f;,j, W;=r yd f;,j, ol=K .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg(- ,laIm;sh W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- oyïmqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

W;=rg(- ¨kdj we, iy l,afouq,a," oyïmqr yd fidhsidmqr ol=K .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- .d¨ mdr wÕ=,dk ÿïßh fmd, mdf¾ isg ,laIm;sh ol=K jifï
W;=re udhsu olajd iy  f;,j, ol=K yd lgqneoao .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- ,laIm;sh ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ngysrg(- Whk W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï" ̈ kdj
we, iy wÕ=,dk ol=K yd wÕ=,dk W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

549 - f;,j, ol=K .%du ks,Odß jiu
549 B - f;,j, W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- f;,j, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fidhsidmqr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

548 A - fidhsidmqr W;=r .%du ks,Odß jiu
548 B - fidhsidmqr ol=K .%du ks,Odß

jiu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ,laIm;sh W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

550 A - ,laIm;sh W;=r .%du ks,Odß jiu
550 B - ,laIm;sh uOHu .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- wÕ=,dk ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ,laIm;sh
uOHu .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- ,laIm;sh uOHu" ,laIm;sh ol=K yd rdj;dj;a; ngysr .%du
ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- Whk ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqo

W;=rg(- ,laIm;sh W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
kef.kysrg(- .d¨ mdr iy lgqneoao yd rdj;dj;a; kef.kysr .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï
ol=Kg(- rdj;dj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy

Whk ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg(- Whk W;=r yd ,laIm;sh uOHu .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr

udhsï

W;=rg(- rdyq, udj; .d¨mdf¾ isg fõ/ia .Õ olajd iy f;,j, ol=K
yd f;,j, W;=r .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fõ/ia .Õ ldKqj olajd" ldKqj oyï udj; olajd" oyï udj;
mkai, olajd" mkai, bÈßmsg mdr" fldkal%SÜ mdr ueo we,
olajd iy  leianEj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- fldkal%SÜ mdr Wv md,u isg ueo we, nKavdrkdhl udj;
olajd" nKavdrkdhl udj; .d¨ mdr olajd iy l=vqjduq,a, yd
rdj;dj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- .d¨ mdr" nKavdrkdhl udjf;a lgqneoao ykaÈfha isg rdyq,
udj; olajd iy ,laIm;sh ol=K yd ,laIm;sh W;=r .%du ks,Odß
jiïj, W;=re yd kef.kysr udhsï

552 B -  Whk W;=r .%du ks,Odß jiu

550 - ,laIm;sh ol=K .%du ks,Odß jiu

551- lgqneoao .%du ks,Odß jifuka
fldgila' Y%S rdyq, mdr ̂fldgila&" okafoksh
j;a; mdr ̂ fldgila& hk  m%foaYh
551- lgqneoao .%du ks,Odß jifuka
fldgila'  foajd, mdr  hk  m%foaYh
551- lgqneoao .%du ks,Odß jifuka
fldgila' nKavdrkdhl udj;^ueo we,
olajd  fldgila& hk  m%foaYh
551- lgqneoao .%du ks,Odß jifuka
fldgila'  iqruH fmfoi hk  m%foaYh
551- lgqneoao .%du ks,Odß jifuka
fldgila'  ruH fmfoi" Ydka; fmfoi"
iquqÿ fmfoi" w,aúia fmf¾rd udj;"
wU.yj;a;" wr,sh fmfoi" iuka fmfoi"
wfYdal fmfoi" fo,a.yj;a;" ñysß fmfoi"
iuka fmfoi" wfYdal fmfoi" fidank
fmfoi" iqisß fmfoi"  hk  m%foaYh

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- Whk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ,laIm;sh ol=K iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lgqneoao W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia



61 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

W;=rg(- ueo we, ̂ fldgila& fldkal%SÜ mdr olajd" fldkal%SÜ mdr mkai,
olajd" mkai, bÈßmsg mdr" oyï udj; ldKqj olajd iy ldKqj
fnd,af.dv .Õ olajd

kef.kysrg(- fnd,af.dv .Õ nKavdrkdhl udj; olajd iy leianEj k.r
iNd udhsu

ol=Kg(- nKavdrkdhl udj; ^fldgila& iy fuda,afma yd l=vqjduq,a,
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- nKavdrkdhl udj; ueo we, olajd iy ueo we, ̂ fldgila&

W;=rg(- nKavdrkdhl udj; l=vqjduq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsfï isg fõ/ia .Õ olajd iy lgqneoao .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fnd,af.dv .Õ iy leianEj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- ú,af,dardj;a; kef.kysr" ú,af,dardj;a; ngysr yd fudrgquq,a,
kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- fudrgquq,a, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
l=vqjduq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu nKavdrkdhl
udj; olajd

W;=rg(- nKavdrkdhl udj; .d¨ mdr isg fuda,afma .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu olajd iy lgqneoao .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fuda,afma .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fudrgquq,a, W;=r  .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
rdj;dj;a; ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- .d¨ mdr  nKavdrkdhl udj; olajd iy rdj;dj;a; ngysr yd
,laIm;sh ol=K .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lgqneoao ol=K iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

551- lgqneoao .%du ks,Odß jifuka
fldgila'   Y%S rdyq, mdr ^fldgila&"
okafoksh j;a; mdr ̂fldgila& hk  m%foaYh
551- lgqneoao .%du ks,Odß jifuka
fldgila'   foajd, mdr hk m%foaYh'
551-lgqneoao .%du ks,Odß jifuka fldgila'
nKavdrkdhl udj; ^ueo we, olajd
fldgila& hk m%foaYh'
551-lgqneoao .%du ks,Odß jifuka fldgila'
iqruH fmfoi hk  m%foaYh
551-lgqneoao .%du ks,Odß jifuka fldgila'
ruH fmfoi" Ydka; fmfoi" iquqÿ fmfoi"
w,aúia fmf¾rd udj;" wU.yj;a;" wr,sh
fmfoi" iuka fmfoi" wfYdal fmfoi"
fo,a.yj;a;" ñysß fmfoi" iuka fmfoi"
wfYdal fmfoi" fidank fmfoi" iqisß
fmfoi"  hk  m%foaYh

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fuda,afma iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

551 A - fuda,afma .%du ks,Odß jiu

551 B - l=vqjduq,a, .%du ks,Odß jiu
557 - rdj;dj;a; kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- rdj;dj;a; kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- ,laIm;sh ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ̈ kdj we,
isg .d¨ mdr olajd

kef.kysrg(- .d¨ mdr o fidhsid mdr olajd" o fidhsid mdr lv,dk .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu olajd" rdj;dj;a; kef.kysr .%du
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy fudrgquq,a, W;=r .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

ol=Kg(- lv,dk" bvu yd Whk ol=K .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- Whk ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy Whk W;=r yd
,laIm;sh ol=K .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

W;=rg(- Whk W;=r" ,laIm;sh ol=K" rdj;dj;a; ngysr yd rdj;dj;a;
ol=K .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- lv,dk .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu iy fudrgqje,a, W;=r yd Wiaj;a; .%du
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- uqyqo

W;=rg(- rdj;dj;a; ol=K yd fudrgquq,a, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fudrgquq,a, kef.kysr yd fudrgquq,a, ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu

ngysrg(- bvu .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

557 A - rdj;dj;a; ngysr .%du ks,Odß
jiu

557 B - rdj;dj;a; ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- rdj;dj;a; ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

552 - bvu .%du ks,Odß jiu
552 A - Whk ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- bvu iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lv,dk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

558 A - lv,dk .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- rdj;dj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
l=vqjduq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fuda,afma yd ú,af,dardj;a; ngysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg(- b¢neoao ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fõ/ia .Õ iy
l¿;r Èia;%sla udhsu

ngysrg(- lv,dk .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï" o fidhsid
mdr" rdj;dj;a; ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
rdj;dj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fudrgquq,a, W;=r yd fuda,fma .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ú,af,dardj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- b¢neoao ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy  fudrgquq,a,
kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- fudrgquq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fuda,afma .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fnd,af.dv .Õ b¢neoao kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu olajd iy leianEj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- my< b¢neoao we, iy b¢neoao kef.kysr yd b¢neoao ngysr .%du
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ú,af,dardj;a; ngysr  .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fudrgq uq,a, iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

551 C - fudrgquq,a, W;=r .%du ks,Odß jiu
558 - fudrgquq,a, kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
558 B - fudrgquq,a, ngysr .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ú,af,dardj;a; ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ú,af,dardj;a; kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

560$61 - ú,af,dardj;a; kef.kysr .%du
ks,Odß jiu

560$61 A - ú,af,dardj;a; ngysr .%du
ks,Odß jiu
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W;=rg(- fõ/ia .Õ iy ú,af,dardj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fõ/ia .Õ iy leianEj k.r iNd udhsu
ol=Kg(- fõ/ia .Õ" leianEj k.r iNd udhsu iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ngysrg(- fõ/ia .Õ" l¿;r Èia;%sla udhsu iy b¢neoao ngysr .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- fudrgquq,a, ngysr" fudrgquq,a, kef.kysr" ú,af,dardj;a; ngysr
yd ú,af,dardj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- my< b¢neoao mdr iy b¢neoao kef.kysr .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

ol=Kg(- b¢neoao kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy l¿;r
Èia;%sla udhsu

ngysrg(- fõ/ia .Õ" l¿;r Èia;%sla udhsu iy fudrgquq,a, ngysr .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- fyda,sfl%dia mgqu." Ydka; fcdaYma ùÈh iy Whk ol=K yd bvu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- Ydka; fcdaYma ùÈfha isg lkao mdr olajd .d¨ mdr" lkao mdr"
fõ/ia .Õ iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- f*%I¾ udj;" laf,daúia udj; iy fudrgquq,a, ol=K yd
fudrgquq,a, ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- b¢neoao kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

559 A- b¢neoao kef.kysr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- b¢neoao ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

559 - b¢neoao ngysr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fudrgqje,a, W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

553 A - fudrgqje,a, W;=r .%du ks,Odß
jiu

553 C - Wiaj;a; .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- laf,daúia udj;" f*%I¾ udj; iy  Wiaj;a; yd fudrgquq,a,
W;=r .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fõ/ia .Õ iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- fldr<je,a, kef.kysr yd fldr<je,a, W;=r .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- uqyqo

W;=rg(- uyúodk udj;" fldr<je,a, m<uqjk mgqu. bÈßmsg we;s wä 15
mdr iy fudrgquq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fudaor - fudrgqj nia mdr iy fldr<je,a, kef.kysr .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fldr<je,a, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqo

W;=rg(- m<uqjk mgqu. iy fudrgquq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu

kef.kysrg(- fõ/ia .Õ iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- fldkaiagkaghska mdr iy fldr<je,a, ol=K .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqo iy fldr<je,a, W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fudrgqje,a, ol=K iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

553 - fudrgqje,a, ol=K .%du ks,Odß jiu
553 B - fudrgqje,a, ngysr .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fldr<je,a, ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

554  - fldr<je,a, W;=r .%du ks,Odß jiu

554 B - fldr<je,a, kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
554 C - fldr<je,a, ngysr .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fldr<je,a, kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

5-G 22195
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W;=rg(- fldkaiagkaghska mdr iy fldr<je,a, ngysr .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fõ/ia .Õ iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- Ydka; ußhd mdr" wä ;=fka fojg" tf.dv Whk ÿïßh ia:dkhg
msúiqï ud¾.h iy lgql=rekao ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ngysrg(- uqyqo

W;=rg(- Ydka; ußhd mdr" wä ;=fka fojg" tf.dv Whk ÿïßh ia:dkhg
msúiqï ud¾.h iy lgql=rekao W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu

kef.kysrg(- fõ/ia .Õ iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- tf.dv Whk W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uqyqo

W;=rg(- lgql=rekao ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fõ/ia .Õ iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu" fudah iy uqyqo

ngysrg(- uqyqo

09-108$5

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lgql=rekao W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

554 A  - fldr<je,a, ol=K  .%du ks,Odß
jiu
555 - lgql=rekao W;=r  .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lgql=rekao ol=K iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

555 A - lgql=rekao ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  27 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- tf.dv Whk iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

556 - tf.dv Whk W;=r .%du ks,Odß jiu
556 A - tf.dv Whk uOHu .%du ks,Odß
jiu
556 B - tf.dv Whk ol=K .%du ks,Odß
jiu
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W;=rg (- le,‚ .Õ" .ïmy Èia;%sla udhsu iy fld<U uy k.r iNd
iSudfõ isg fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu olajd
le,‚  .Õ

kef.kysrg (- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd W;=re udhsfï isg
l=re‚hj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re  ,laIHh olajd  kqjr
fld<U m%Odk ÿïßh ud¾.h iy fldáldj;a; uq,af,aßhdj
m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- l=re‚hj;a; .%du ks,Odß  jifï  W;=re udhsï ,laIHfha isg
fld<U uy k.r iNd udhsu olajd  we;s nkaÜ tl ^ydn¾ tl
olajd ÿïßh ud¾.hg iudka;rj& iy fldáldj;a; uq,af,aßhdj
m%dfoaYSh iNd udhsu yd Tref.dvj;a; .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu iy jÿ,a, .%du ks,Odß  jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï

ngysrg (- jÿ,a, .%du ks,Odß  jifï  kef.kysr yd W;=re udhsï" fld<U
uy k.r iNd udhsu" fiaoj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr udhsï
,laIHfha isg cdä we, iy le,‚ .Õ olajd

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 06 - fldf<dkakdj k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj - 05 nyq fldÜGdi ixLHdj - 03 iNsl ixLHdj - 11

fldÜGdifha wxlh (- 01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fiaoj;a; iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

509 A- fiaoj;a; .%du ks,Odß jiu
509 B - fjfyrf.dv .%du ks,Odß jiu
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W;=rg (- fld<U uy k.r iNd udhsu" fiaoj;a; .%du ks,Odß jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï" fiaoj;a; .%du ks,Odß jifï  ngysr
udhsï ,laIHfha isg  ̂ ydn¾ tl olajd ÿïßh ud¾.hg iudka;rj
we;s& nkaÜ tl l=re‚hj;a; .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsï
,laIHh f;la  ÿïßh ud¾.h

kef.kysrg (- fjfyrf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"
fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu" l=re‚hj;a;
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" óf;dguq,a, .%du ks,Odß jifï
W;=re yd ngysr udhsï yd óf;dguq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsfï fougf.dv we, olajd   ÿïßh ud¾.h

ol=Kg (- óf;dguq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsfï isg fld<U uy
k.r iNd udhsu olajd fougf.dv we, ud¾.h  iy fld<U uy
k.r iNd udhsu

ngysrg (- kj le,‚ md,u mdr yd fiaoj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu olajd we;s fld<U uy k.r iNd udhsfï msysgd we;s
fíia,hska mdr iy fld<U uy k.r iNd udhsu

W;=rg(- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg (- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu" je,a,ïmsáh .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsfï isg  wúiaidfõ,a, mdr olajd

ol=Kg (- isxymqr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" oyïmqr .%du ks,Odß
jifï kef.kysr" W;=re yd ngysr udhsï" óf;dguq,a, mdr"
m%xYfyak mdr" äfmda mdr iy óf;dguq,a, .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

ngysrg (- óf;dguq,a, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsfï ÿïßh ud¾.h
olajd msysá ydjâ neïu" óf;dguq,a, .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï" Tref.dvj;a; .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (- 02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- Tref.dvj;a; iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

509 D - jÿ,a, .%du ks,Odß jiu
510 A - Tref.dvj;a; .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- je,a,ïmsáh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

510 B - l=re‚hj;a; .%du ks,Odß jiu
511 - je,a,ïmsáh .%du ks,Odß jiu



69 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

W;=rg (- l=re‚hj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsfï ol=Kq
,laIHfha isg je,a,ïmsáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
olajd wúiaidfõ,a, mdr" l=re‚hj;a; .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu" je,a,ïmsáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg (- je,a,ïmsáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" isxymqr .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsfï msysá fldf<dkakdj mdr iy isxymqr .%du
ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- fldf<dkakdj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy kd.yuq,a,
mdr

ngysrg (- fldf<dkakdj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" óf;dguq,a,
.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" l=re‚hj;a; .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï" äfmda mdr" m%xYfyak  mdr

W;=rg (- l=re‚hj;a; .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsï  ,laIHfha isg
^ydjâ neïu & m%Odk ÿïßh ud¾.h"  äfmda mdr yd kd.yuq,a,
mdr fldgila" Tref.dvj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï" l=re‚hj;a; iy oyïmqr .%du ks,Odß jiïj,
ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- kd.yuq,a, mdr yd isxymqr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- isxymqr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" isxymqr .%du ks,Odß
jifï  ngysr udhsfï isg .cndmqr .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu olajd fldf<dkakdj mdr" .cndmqr .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu iy fld<U uy k.r iNd udhsu

ngysrg (- fld<U uy k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (- 04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- oyïmqr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

511 A - oyïmqr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldf<dkakdj iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

510 -  óf;dguq,a, .%du ks,Odß jiu
512 -  fldf<dkakdj  .%du ks,Odß jiu
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W;=rg (- oyïmqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" je,a,ïmsáh .%du
ks,Odß jifï  ol=Kq  udhsu" wúiaidfõ,a, mdr iy fldáldj;a;
uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg (- fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- Ô' mS' fmf¾rd udj;" id,uq,a, .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsu
iy .cndmqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- .cndmqr" fldf<dkakdj iy oyïmqr .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

W;=rg (- .cndmqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" msßfjk mdr
^fldgila&" Ô'mS'fmf¾rd udj;" ls;a;ïmyqj we, olajd iSudj"
isxymqr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" fldáldj;a; uq,af,aßhdj
m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg (- fuf.dv fldf<dkakdj iy we,afyak .%du ks,Odß  jiïj,
ngysr udhsug iu.dój hk ls;a;ïmyqj we, ud¾.h iy
fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

ngysrg (- úchmqr .%du ks,Odß jifï  kef.kysr udhsu

W;=rg (- óf;dguq,a, yd fldf<dkakdj .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï
iy fldf<dkakdj mdr

kef.kysrg (- isxymqr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy id,uq,a, .%du
ks,Odß jifï  W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ yd fld<U uy k.r iNd udhsï

ngysrg (- fld<U uy k.r iNd udhsug iu.dój .uka lrk f;,a we,
ud¾.h iy fld<U uy k.r iNd udhsu

09-108$6

fldÜGdifha wxlh (- 06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- isxymqr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

512 B - isxymqr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- id,uq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- .cndmqr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

512 C- .cndmqr .%du ks,Odß jiu
512 D - úchmqr .%du ks,Odß jiu

512  A - id,uq,a, .%du ks,Odß jiu
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W;=rg (- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu" lE.,a, Èia;%sla udhsu" le,‚ .Õ
iy l=v.u .%du ks,Odß jifï ngysr  yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- l=vd.u yd Wlaj;a; .%du ks,Odß jiïj, ngysr  yd ol=Kq
udhsï iy lsßjkao, ol=K .%du ks,Odß jifï  W;=re yd ngysr
udhsï

ol=Kg (- lsßjkao, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
mqjlamsáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy iS;djl m%dfoaYSh
iNd udhsu

ngysrg (- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu iy lE.,a, Èia;%sla udhsu

W;=rg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu

kef.kysrg (- fjr¿msáh yd iS;d.u .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- iS;d.u .%du ks,Odß jifï W;=re yd  ngysr udhsï" w.%d fmfoi
.%du ks,Odß jifï W;=re" ngysr yd kef.kysr udhsï iy Wlaj;a;
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- lsßjkao, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui  12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh
wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 07 - iS;djlmqr k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj   - 08 nyq fldÜGdi ixLHdj   - 03 iNsl ixLHdj   - 14

fldÜGdifha wxlh  (-    01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  lsßjkao, W;=r iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

431   B - lsßjkao, W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh(-    02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   l=v.u iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

432 A - l=v.u .%du ks,Odß jiu
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W;=rg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu

kef.kysrg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu iy wdrdOkdlkao .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ol=Kg (- wdrdOkdlkao .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy fldgyer
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- wúiaidfõ,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd W;=re
udhsï" iS;d.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr  yd W;=re udhsï
iy l=v.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg (- fjr¿msáh .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- fjr¿msáh .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy iS;djl
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- iS;djl .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fldgyer yd
lsßjkao, ol=K .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- Wlaj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"  w.%d
fmfoi .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy l=v.u .%du
ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg (- l=v.u  .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg (- l=v.u  .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy iS;d.u .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- Wlaj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- Wlaj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy l=v.u  .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- iS;djl iNsl ixLHdj(-    01

udhsï ixhqla; fldgia

432 B - iS;djl .%du ks,Odß jiu
432 H - fjr¿msáh .%du ks,Odß jiu

432 - wúiaidfõ,a, .%du ks,Odß jiu
432 F- iS;d.u .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-    04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   wúiaidfõ,a, iNsl ixLHdj(-    02

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  w.%d fmfoi iNsl ixLHdj(-    01

udhsï ixhqla; fldgia

432 G- w.%d fmfoi .%du ks,Odß jiu
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W;=rg (- l=v.u  .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy w.%d fmfoi yd
iS;d.u .%du ks,Odß jiïj, ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- iS;d.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
wúiaidfõ,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- wúiaidfõ,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"  lsßjkao, ol=K
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy  lsßjkao, W;=r .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- lsßjkao, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy l=v.u
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg (- lsßjkao, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" Wlaj;a;
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" wúiaidfõ,a, .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq  udhsï iy fldgyer .%du ks,Odß jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- fldgyer .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy lE.,a,
Èia;%sla udhsu

ol=Kg (- le.,a, Èia;%sla udhsu" iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu iy mqjlamsáh
ol=K .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- mqjlamsáh ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"
mqjlamsáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy lsßjkao,
W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg (- wúiaidfõ,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy  iS;djl .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg (- iS;djl .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
wdrdOkdlkao .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu iy lsßjkao, ol=K .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- lsßjkao, ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

fldÜGdifha wxlh(-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  Wlaj;a; iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

431 E - lsßjkao, ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh(-    07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku(-   lsßjkao, ol=K iNsl ixLHdj(-    01

udhsï ixhqla; fldgia

432 C- Wlaj;a; .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fldgyer iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

432 D - fldgyer .%du ks,Odß jiu
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W;=rg (- iS;djl .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy
lE.,a, Èia;%sla udhsu

kef.kysrg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu

ol=Kg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu

ngysrg (- fldgyer .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg (- lsßjkao, ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- tf.dv.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy mqjlamsáh
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg (- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu iy lsßjkao, W;=r .%du ks,Odß
jifï ol=Kq  udhsu

kef.kysrg (- lsßjkao, ol=K yd mqjlamsáh ol=K  .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu

09-108$7

fldÜGdifha wxlh (-    09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   wdrdOkdlkao iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

432 E  -wdrdOkd lkao .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-  mqjlamsáh iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

431 C  - mqjlamsáh ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-   11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- tf.dv.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

431  - mqjlamsáh .%du ks,Odß jiu
431 D - tf.dv.u .%du ks,Odß jiu
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W;=rg (- uyj;a; mdr" fndaêh mdr fldgila" Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ
uy k.r iNd udhsu iy ñßydk W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr
yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- ñßydk W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
Wvyuq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- Wvyuq,a, ngysr  .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy Y%S
chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

ngysrg (- Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

W;=rg (- l=re÷j;a; mdr" Èhjkakd j.=reìu iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ
uy k.r iNd udhsu

kef.kysrg (- Èhjkakd j.=reìu" fndaêh mdr fldgila" Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ
uy k.r iNd udhsu" udÈfj, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
iy m%.;smqr yd Wvyuq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ol=Kg (- uyj;a; mdr" fndaêh mdr fldgila" Wvyuq,a, kef.kysr .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu iy ñßydk ol=K .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg (- rcuyd úydr mdr fldgila" ñßydk ol=K .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wm f,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wm f,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui  12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 08 - uyr.u k.r iNdj

flaj, fldÜGdi  ixLHdj  - 25 nyq fldÜGdi  ixLHdj  - 00 iNsl  ixLHdj  - 25

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ñßydk ol=K iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

523 A  - ñßydk  ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ñßydk W;=r iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

523 - ñßydk W;=r .%du ks,Odß jiu
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W;=rg (- Èhjkakd j.=re ìu" Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ yd lvqfj, uy
k.r iNd udhsï

kef.kysrg (- lvqfj, uy k.r iNd udhsu" ;,j;=f.dv ngysr .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu iy ;,m;amsáh .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ol=Kg (- ;,m;amsáh .%du ks,Odß  jifï W;=re udhsu iy kj frday,
mdr

ngysrg (- Wvyuq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
m%.;smqr .%du ks,Odß  jifï kef.kysr yd W;=re udhsï" ñßydk
W;=r .%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu iy Y%S chj¾Okmqr
fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

W;=rg (- ñßydk W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy udÈfj,
.%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- udÈfj, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï
ol=Kg (- Wvyuq,a, kef.kysr  .%du ks,Odß  jifï kef.kysr  yd W;=re

udhsï
ngysrg (- Yd,dj mdr" Wvyuq,a, kef.kysr  .%du ks,Odß  jifï kef.kysr

yd W;=re udhsï iy ñßydk W;=r .%du ks,Odß  jifï kef.kysr
udhsu

W;=rg (- ñßydk W;=r .%du ks,Odß  jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
udÈfj, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" m%.;smqr .%du ks,Odß
jifï ngysr" ol=Kq yd kef.kysr udhsï" udÈfj, .%du ks,Odß
jifï ol=Kq udhsu iy fndaêh mdr

kef.kysrg (- m%.;smqr .%du ks,Odß jifï ngysr" ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
udÈfj, yd ;,am;amsáh .%du ks,Odß jiïj, ngysr yd ol=Kq
udhsï iy Wvyuq,a, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- Wvyuq,a, ngysr  .%du ks,Odß  jifï W;=re udhsu iy Y%S
chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

ngysrg (- ñßydk ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy ñßydk
W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- udÈfj, iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

524 - udÈfj, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- m%.;smqr iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

524 A - m%.;smqr .%du ks,Odß jiu

525 A- Wvyuq,a, kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- Wvyuq,a, iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg (- kj frday, mdr fldgila" ñßydk ol=K .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu" Wvyuq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï iy  udÈfj, .%du ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg (- ;,j;=f.dv ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"  muqKqj
.%du ks,Odß  jifï W;=re yd ngysr udhsï" we, iy msg we,

ol=Kg( - Wvyuq,a, fj,a.u we," uyr.u kef.kysr iy m;srf.dv .%du
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

W;=rg (- ;,m;amsáh iy ;,j;=f.dv ngysr  .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï

kef.kysrg (- fomdku  .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu
ol=Kg (- oUfyak mdr" mkaksmsáh W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

iy oUfyak .%du ks,Odß  jifï W;=re yd ngysr udhsï
ngysrg (- m;srf.dv mdr" uyr.u ngysr  yd uyr.u kef.kysr .%du

ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg (- lvqfj, uy k.r iNd udhsu yd fj,"

kef.kysrg (- mkaksmsáh mdr" l,,af.dv .%du ks,Odß jifï ngysr yd W;=re
udhsï

ol=Kg (- we, yd fomdku iy  fmd,aj;a; yd muqKqj .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- udÈfj, mdr" we," ;,m;amsáh yd udÈfj, .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï iy lvqfj, uy k.r iNd udhsu

525 -   ;,m;amsáh .%du ks,Odß jiu
525 B- Wvyuq,a, ngysr .%du ks,Odß jiu

528  - muqKqj .%du ks,Odß jiu
529 -  fmd,aj;a; .%du ks,Odß jiu

493 A  - ;,j;=f.dv ngysr .%du ks,Odß
jiu
493 B - ;,j;=f.dv kef.kysr .%du ks,Odß
jifuka fldgila fyd alkaor mdr"
ùrfialr udj;" Ydka;smqr"  äla,kaâ j;a;"
wr,sh Whk"  isßmqr ksjdi

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ;,m;amsáh iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- muqKqj iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- ;,j;=f.dv iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg (- ¨ïì‚ fmfoi yd iu.smqr mdr iy lvqfj, uy k.r iNd
udhsu

kef.kysrg (- O¾ur;k udj;" fydalkaor wrx., mdr" fydalkaor fldÜgdj
mdr" lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy fldÜgdj W;=r .%du
ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- fomdku .%du ks,Odß   jifï W;=re udhsu
ngysrg (- mkaksmsáh mdr iy ;,j;=f.dv ngysr .%du ks,Odß jifï

kef.kysr udhsu

W;=rg(- fomdku fj, iy ;,j;=f.dv ngysr yd l,,af.dv .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- w;m;a;=j;a; mdr iy fldÜgdj W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re
yd ngysr udhsï

ol=Kg (- fldÜgdj W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy  mkaksmsáh
W;=r   .%du ks,Odß  jifï W;=re udhsu

ngysrg (- fmd,aj;a;   .%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu

W;=rg (- l,,af.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
lvqfj, uy k.r iNd udhsu  iy fldÜgdj kef.kysr .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg (- fldÜgdj kef.kysr yd fldÜgdj ol=K .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- fldÜgdj ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"  fldÜgdj
k.rh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy mkaksmsáh W;=r .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- mkaksmsáh W;=r" fomdku yd  l,,af.dv .%du ks,Odß  jiïj,
kef.kysr udhsï

493 - l,,af.dv .%du ks,Odß jiu
493 B- ;,j;=f.dv kef.kysr .%du ks,Odß
jifuka fldgila
Ydka; f;dauia j;a;" fcdaka lS,aia ksjdi"
fod,,kao j;a;"  W;=jka lkao" mkaksmsáh
mdr ^fldgila & "  iri aj; s j; a;"
iu. sm qr ^fldgila & "  l,, af.dv
mdr^fldgila&"  fcda;sldrdu udj;" fõr.,
fmfoi" reyqKqmqr" fcdakalS,aia ksjdi
^fldgila&

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- l,,af.dv iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fomdku iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

529 A - fomdku  .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldÜgdj ngysr iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

496  C - fldÜgdj W;=r .%du ks,Odß
jiu
496 D - fldÜgdj ngysr .%du ks,Odß
jiu
496 E  - ,shkf.dv .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu
kef.kysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy relauf,a ngysr .%du ks,Odß

jifï W;=re yd ngysr udhsï
ol=Kg(- relauf,a ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fldÜgdj

ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg(- ,shkf.dv .%du ks,Odß jifï  ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- fldÜgdj kef.kysr .%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu"
;,aÈhdj, j;a; mdr fldgila iy lvqfj, uy k.r iNd
udhsu

kef.kysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- ud,m,a, kef.kysr  .%du ks,Odß jifï W;=re yd  ngysr
udhsï" ud,m,a, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" relauf,a
mdr iy fldÜgdj ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï

ngysrg(- fldÜgdj ol=K  .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
iy fldÜgdj kef.kysr .%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- relauf,a ngysr yd relauf,a kef.kysr B  .%du ks,Odß  jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fydaud.u  m%dfoaYSh iNd udhsu iy Ydka;s udj;

ol=Kg(- yhsf,j,a mdr fldgila iy udl=Uqr ol=K  .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg(- fldÜgdj k.rh yd  fldÜgdj ol=K  .%du ks,Odß  jiïj,
kef.kysr udhsï iy yhsf,j,a mdr fldgila

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldÜgdj kef.kysr iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- relauf,a iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

497 - relauf,a ngysr  .%du ks,Odß jiu
497 A - relauf,a kef.kysr A.%du ks,Odß

jiu
497 B - relauf,a kef.kysr B .%du ks,Odß

jiu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- udl=Uqr iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

498  - ud,m,a, kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
498 A  - udl=Uqr W;=r .%du ks,Odß  jiu
498 B  - ud,m,a, ngysr .%du ks,Odß  jiu

496  A- fldÜgdj kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
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W;=rg(- ,shkf.dv yd   fldÜgdj kef.kysr .%du ks,Odß  jiïj,
ol=Kq udhsu iy relauf,a ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- relauf,a ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
ud,m,a, ngysr  .%du ks,Odß  jifï  W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- fldÜgdj k.rh  .%du ks,Odß  jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fldÜgdj ngysr  .%du ks,Odß  jifï  ol=Kq yd kef.kysr
udhsï iy ,shkf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- fldÜgdj W;=r" fldÜgdj ngysr yd fldÜgdj ol=K .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï" ud,m,a, ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu iy udl=Uqr W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- udl=Uqr W;=r .%du ks,Odß  jifï ngysr yd ol=Kq udhsu iy
fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- fydaud.u  m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy leianEj k.r iNd udhsu

W;=rg(- muqKqj" fmd,aj;a; yd fomdku .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- fldÜgdj W;=r  .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu" fldÜgdj
k.rh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy leianEj k.r iNd
udhsu

ol=Kg(- leianEj k.r iNd udhsu iy mkaksmsáh ol=K  yd uyr.u
k.rh .%du ks,Odß  jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- uyr.u ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" oUfyak
mdr iy muqKqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldÜgdj ol=K iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

496 - fldÜgdj ol=K .%du ks,Odß  jiu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldÜgdj k.rh iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

496 B - fldÜgdj k.rh .%du ks,Odß  jiu
498 C - udl=Uqr ol=K .%du ks,Odß jiu

528 A -  oUfyak  .%du ks,Odß jiu
531 - mkaksmsáh W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- mkaksmsáh iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- uyr.u ngysr" muqKqj"  oUfyak yd mkaksmsáh W;=r .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- leianEj  k.r iNd udhsu
ol=Kg(- leianEj  k.r iNd udhsu iy f.dä.uqj ol=K .%du ks,Odß

jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
ngysrg(- f.dä.uqj ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"

f.dä.uqj W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" j;af;af.or
.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy uyr.u ngysr .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- m;srf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy Wvyuq,a,
ngysr  .%du ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- muqKqj  yd oUfyak .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- oUfyak .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" uyr.u k.rh  .%du
ks,Odß  jifï W;=re yd ngysr udhsï iy  j;af;f.or   .%du
ks,Odß  jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- j;af;f.or  .%du ks,Odß  jifï kef.kysr  yd W;=re udhsï"
kd.yj;a; mdr fldgila iy m;srf.dv   .%du ks,Odß  jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- Wvyuq,a, fj,a.u we, iy Wvyuq,a, ngysr .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- kd.yj;a; mdr fldgila "  uyr.u kef.kysr  .%du ks,Odß
jifï W;=re yd ngysr udhsï iy uyr.u ngysr .%du ks,Odß
jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- kd.yj;a; mdr fldgila " ch.;a mdr fldgila" uyr.u ngysr
.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"j;af;f.or .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu iy kdúkak .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- Wvyuq,a, fj,a.u we," ch.;a mdr fldgila" kdúkak .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy Y%S chj¾Okmqr
fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- uyr.u ol=K iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

530 - uyr.u k.rh .%du ks,Odß jiu
531 A - mkaksmsáh ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- uyr.u W;=r iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

527 B - uyr.u kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
527 C - uyr.u ngysr  .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- m;srf.dv iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

527 A- m;srf.dv  .%du ks,Odß jiu

6-G 22195
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W;=rg (- .xf.dvú, ol=K B .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" ch.;a
mdr fldgila" Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu iy
m;srf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- ch.;a mdr fldgila iy m;srf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr
yd ol=Kq udhsï

ol=Kg(- we," j;af;af.or .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu

ngysrg (- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu" fidar; fmfoi" .xf.dvú,
ol=K B  .%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu iy Y%S chj¾Okmqr
fldaÜfÜ uy k.r iNd udhsu

W;=rg (- foysj, .,alsiai yd Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r iNd
udhsï

kef.kysrg (- Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ  uy k.r iNd udhsu iy úfÊrdu .%du
ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (-  fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu iy fomd we,
ngysrg (- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu" fomd we, iy foysj, .,alsiai

uy k.r iNd udhsu

W;=rg (- yhsf,j,a mdr" kdúkak yd m;srf.dv .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï iy uyr.u ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- yhsf,j,a mdr fldgila" foysj, mdr fldgila" uyr.u ngysr
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" uyr.u k.rh  .%du
ks,Odß  jifï ngysr udhsu iy f.dä.uqj W;=r .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- foysj, mdr fldgila" f.dä.uqj W;=r  .%du ks,Odß  jifï
W;=re udhsu iy fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu

ngysrg (- we, iy fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- kdúkak iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

526 C - úfÊrdu .%du ks,Odß jiu
527 -  kdúkak  .%du ks,Odß jiu

526 B -  .xf.dvú, ol=K B .%du ks,Odß
jiu
526 D- cïnq.iauq,a, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- j;af;f.or iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- .xf.dvú, iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

532 C - j;af;af.or .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- j;af;af.or .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy uyr.u k.rh
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- f.dä.uqj ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd W;=re udhsï"
f.dä.uqj ol=K B .%du ks,Odß jiu yryd hk fldys,fldgqj
mdr wdrïNfha isg ;dmamj;a; olajd ud¾.fha fldgila

ol=Kg(- fldys,fldgqj mdr wdrïNfha isg ;dmamj;a; olajd ud¾.fha
fldgila iy fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu

ngysrg(- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu iy j;af;af.or .%du ks,Odß
jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- f.dä.uqj ol=K  B .%du ks,Odß jiu yryd hk fldys,fldgqj
mdr wdrïNfha isg ;dmamj;a; olajd ud¾.fha fldgila"
f.dä.uqj W;=r yd j;af;af.or .%du ks,Odß  jiïj, kef.kysr
udhsï iy uyr.u k.rh  .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- leianEj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- leianEj yd fndr,eia.uqj k.r iNd udhsï

ngysrg(- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu iy f.dä.uqj ol=K  B .%du
ks,Odß jiu yryd hk fldys,fldgqj mdr wdrïNfha isg
;dmamj;a; olajd ud¾.fha fldgila

09-108$8

532  - f.dä.uqj W;=r  .%du ks,Odß jiu
532 B  - f.dä.uqj ol=K B .%du ks,Odß
jifuka fldgila ^fldys,fldgqj mdr
wdrïNfha isg ;dmamj;a; mdr olajd ud¾.fha
kef.kysrg fnfok fldgi&

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- f.dä.uqj W;=r iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- f.dä.uqj ol=K iNsl  ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

532 A - f.dä.uqj ol=K A .%du ks,Odß
jiu ^ fldys, fldgqj mdr wdrïNfha isg
;dmamj;a; mdr olajd ud¾.fha ngysrg
fnfok fldgi&
532  B - f.dä.uqj ol=K  B .%du ks,Odß
jifuka fldgila

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui  12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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W;=rg(- uyr.u k.r iNd  udhsu" .ïudk mdr ^fldgila&" wdkkao
ffu;%S udj; ̂ fldgila& iy lvj,foksh fomd we,

kef.kysrg(- r;au,afo‚h .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu yd r;au,afo‚h
.%du  ks,Odß jifï  ngysr udhsu wjika jk ,laIHh isg
me,ekaj;a; W;=r .%du ks,Odß jiu olajd úysfok r;au,afo‚h
mdr" me,ekaj;a; W;=r .%du    ks,Odß jifï  W;=re udhsï iy
me,ekaj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- me,ekaj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
uyr.u fndl=kaor mdr" kdïmuqKqj yd ul=¿¥j .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï iy m<sf.or .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

ngysrg(- m<sf.or .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
ld,shïuyr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy ksjka;säh
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

W;=rg(- uyr.u k.r iNd  udhsu

kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu iy uy,ajrdj yd me,ekaj;a; kef.kysr
.%du ks,Odß jiïj,  ngysr udhsï

ol=Kg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy f.drlmsáh .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg(- me,ekaj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï  kef.kysr udhsu"
me,ekaj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsfï isg
we/õj, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu olajd úysfok
r;au,afo‚h mdr iy we/õj, kef.kysr .%du  ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

Wmf,aLkh

wxl 01 -  fld<U Èia;%slalh
wxl 09 -  leianEj k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj  -  20 nyq fldÜGdi ixLHdj  -    00 iNsl ixLHdj  -   20

 fldÜGdifha  wxlh (- 01  fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- we/õj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

581 - we/õj, kef.kysr .%du  ks,Odß
jiu
581 A we/õj, ngysr .%du    ks,Odß jiu
581 D-  we/õj, W;=r .%du ks,Odß jifï
fldgila ̂  f.d¿jdf.dv lcqjeáh fldgia
yer&

fldÜGdifha  wxlh (- 02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- r;au,afo‚h iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

581 C- r;au,afo‚h .%du  ks,Odß jiu
581 D-  we/õj, W;=r .%du ks,Odß jifï
fldgila ̂  f.d¿jdf.dv "lcqjeáh
we;=,;a fldgi&
582 - me,ekaj;a; W;=r .%du  ks,Odß jiu
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W;=rg(- uyr.u k.r iNd  udhsu

kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd  udhsu iy fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg(- me,ekaj;a; W;=r iy r;au,afo‚h .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

W;=rg(- uyr.u fndal=kaor mdr" we/õj, ngysr .%du ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy we/õj, W;=r .%du ks,Odß
jifï  ol=Kq udhsu" me,ekaj;a; W;=r .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu yuqjk ,laIHh olajd

kef.kysrg(- me,ekaj;a; W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï
iy fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- kdïmuqKqj .%du ks,Odß jifï  kef.kysr iy W;=re udhsï

ngysrg(- kdïmuqKqj .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd W;=re udhsï iy
we/õj, ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr  udhsu

W;=rg(- fndr,eia.uqj k.r iNd  udhsu iy uyr.u k.r iNd  udhsu

kef.kysrg(- we/õj, ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy m<sf.or
.%du   ks,Odß jifï  W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- m<sf.or .%du ks,Odß jifï  ngysr udhsu iy udïfma W;=r
.%du ks,Odß jifï  W;=re udhsu

ngysrg(- ;=ïfndaú, ol=K yd ;=ïfndaú, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï iy fndr,eia.uqj k.r iNd  udhsu

581 B - nx.,dj;a; .%du  ks,Odß jiu
581 E-  uy,ajrdj .%du ks,Odß jiu
582 B- me,ekaj;a; kef.kysr .%du  ks,Odß
jiu

fldÜGdifha  wxlh (- 03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha  ku    (- uy,ajrdj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

582 A - me,ekaj;a; ngysr .%du  ks,Odß
jiu
584 - f.drlmsáh .%du  ks,Odß jiu

 fldÜGdifha  wxlh (- 04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- me,ekaj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

575 - fndal=kaor .%du  ks,Odß jiu
580 - ld,shïuyr .%du  ks,Odß jiu
580 A - ksjka;säh .%du  ks,Odß jiu

 fldÜGdifha  wxlh (- 05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- fndal=kaor iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- fndal=kaor .%du ks,Odß jifï  ol=Kq  yd kef.kysr udhsï"
ld,shïuyr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
ksjka;säh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy we/õj, ngysr
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- we/õj,  ngysr .%du  ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu" ul=¿¥j .%du
ks,Odß jifï W;=re" ngysr yd ol=Kq udhsï" udú;a;r W;=r .%du
ks,Odß jifï  ngysr udhsu iy udú;a;r ol=K .%du  ks,Odß
jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- leianEj W;=r .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsu" udïfma ngysr
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï" úYajl,dj .%du
ks,Odß jifï  kef.kysr" W;=re yd ngysr udhsï" udïfma ngysr
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fld<uqkak .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg(- ;=ïfndaú, ngysr iy ;=ïfndaú, ol=K .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

W;=rg(- we/õj, ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu"  me,ekaj;a;
ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" f.drlmsáh .%du    ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy fydaud.u m%dfoaYSh iNd  udhsu

kef.kysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd  udhsu
ol=Kg(- fydr;=vqj .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr  udhsï iy y,amsg

.%du  ks,Odß jifï  W;=re  udhsu
ngysrg(- leianEj kef.kysr"  udú;a;r ol=K" udú;a;r W;=r iy ul=¿¥j

.%du ks,Odß jiïj,  kef.kysr  udhsï

W;=rg(- m<sf.or .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy we/õj, ngysr
.%du ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- kdïmuqKqj .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
fydkakka;r W;=r .%du ks,Odß  jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- fydkakka;r ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy leianEj
kef.kysr yd leianEj W;=r .%du ks,Odß jiïj,  kef.kysr
yd W;=re udhsï

ngysrg(-
udïfma kef.kysr iy udïfma W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr yd W;=re udhsï

574 A - udïfma W;=r .%du ks,Odß jiu
574 D- udïfma kef.kysr .%du  ks,Odß

jiu
583 A  m<sf.or .%du  ks,Odß jiu

 fldÜGdifha  wxlh (- 06  fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- udïfma iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

584 A - kdïmuqKqj .%du ks,Odß   jiu
585 - fydkakka;r W;=r .%du ks,Odß  jiu
585 A - fydkakka;r ol=K .%du  ks,Odß

jiu

fldÜGdifha  wxlh (- 07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- fydkakka;r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

583 - ul=¿¥j .%du  ks,Odß jiu
586 - udú;a;r ol=K .%du ks,Odß jiu
586 A- udú;a;r W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha  wxlh (- 08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- udú;a;r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- udïfma W;=r .%du ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu iy udïfma
kef.kysr .%du  ks,Odß jifï  ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- udú;a;r ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy leianEj
kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- leianEj kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
leianEj ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy ngle;a;r
W;=r .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- udïfma ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"
fld<uqkak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" ;=ïfndaú, ngysr
.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy udïfma W;=r .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- fndr,eia.uqj k.r iNd udhsu iy fndal=kaor .%du    ks,Odß
jifï  ngysr udhsu

kef.kysrg(- fndal=kaor .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy udïfma
W;=r .%du  ks,Odß jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- fld<uqkak yd iqjdrfmd, kef.kysr .%du ks,Odß jiïj,  W;=re
udhsï iy jEj, kef.kysr .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd
W;=re udhsï

ngysrg(- fudrgqj uy k.r iNd  udhsu

W;=rg(- ;=ïfndaú, W;=r iy ;=ïfndaú, ol=K .%du  ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ;=ïfndaú, ngysr .%du ks,Odß jifï  ngysr  udhsu

ol=Kg(- iqjdrfmd, kef.kysr .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsu iy
iqjdrfmd, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re iy ngysr udhsï

ngysrg(- fnd,af.dv .Õ" fudrgqj mdr iy fudrgqj uy k.r iNd  udhsu

fldÜGdifha  wxlh (- 09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- úYajl,dj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

572 - leianEj W;=r .%du  ks,Odß jiu
574 - udïfma ngysr .%du ks,Odß jiu
574 B - úYajl,dj .%du  ks,Odß jiu

576 - ;=ïfndaú, ngysr .%du ks,Odß jiu
576 A - ;=ïfndaú, W;=r .%du  ks,Odß jiu
576 B - ;=ïfndaú, ol=K .%du  ks,Odß
jiu

 fldÜGdifha  wxlh (- 10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- ;=ïfndaú, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

562 - jEj, kef.kysr .%du  ks,Odß jiu
562 B - jej, ngysr .%du  ks,Odß jiu

 fldÜGdifha  wxlh (- 11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- jEj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- jEj, ngysr" jEj, kef.kysr iy ;=ïfndaú, ngysr .%du  ks,Odß
jiïj,  ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fld<uqkak .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ngle;a;r
W;=r .%du  ks,Odß jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- ngle;a;r W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy oe,a;r
kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- oe,a;r kef.kysr yd oe,a;r ngysr .%du  ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï" fudrgqj uy k.r iNd  udhsu  iy jEj, ngysr .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- ;ífndaúg ngysr" udïfma W;=r iy udïfma ngysr .%du  ks,Odß
jiïj,  ol=Kq  udhsï

kef.kysrg(- leianEj W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
leianEj ol=K .%du ks,Odß jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- ngle;a;r ol=K iy oe,a;r kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsug iïnkaO jk uvmd; .%du ks,Odß jiï
fldgfia W;=re udhsï

ngysrg(- oe,a;r kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" yeä.u
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï" iqjdrfmd,
kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr iy ;=ïfndaú, ngysr
.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr  udhsï

W;=rg(- leianEj W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq  yd kef.kysr udhsï
iy udú;a;r ol=K .%du ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- udú;a;r ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" fydkakka;r
ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" y,amsg .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu iy udlkaok kef.kysr .%du ks,Odß jifï
W;=re yd  ngysr udhsï

ol=Kg(- udlkaok ngysr .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsu
ngysrg(- ngle;a;r ol=K .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd W;=re

udhsï iy ngle;a;r W;=r .%du ks,Odß jifï  kef.kysr
udhsu

562 A iqjdrfmd, kef.kysr .%du  ks,Odß
jiu
562 C- iqjdrfmd, ngysr .%du ks,Odß jiu
563 $73 - yeä.u .%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha  wxlh (- 12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- iqjdrfmd, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

 fldÜGdifha  wxlh (- 13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- fld<uqkak iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

563$ 73 A - fld<uqkak .%du ks,Odß jiu
565 - ngle;a;r W;=r .%du ks,Odß jiu
574 C- udïfma ol=K .%du ks,Odß jiu

 fldÜGdifha  wxlh (- 14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- leianEj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

572 A  - leianEj ol=K .%du  ks,Odß jiu
572 B  - leianEj kef.kysr .%du  ks,Odß
jiu
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W;=rg(- fydkakka;r ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy fydaud.u
m%dfoaYSh iNd  udhsu

kef.kysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd  udhsu
ol=Kg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy fud/| .%du ks,Odß jifï

kef.kysr yd W;=re udhsï
ngysrg(- udlkaok kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re

udhsï iy leianEj ol=K yd leianEj kef.kysr .%du  ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg(- y,amsg .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" ksjqka.u .%du    ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy y,amsg .%du    ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- y,amsg .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" rïnv we,  iy fydaud.u
m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg(- rïnv we," fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu" l¿;r Èia;%sla udhsu
iy cUQr,sh .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd W;=re  udhsï

ngysrg(- cUQr,sh yd udlkaok ngysr .%du ks,Odß jiïj,  kef.kysr
yd W;=re udhsï" leianEj ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy leianEj kef.kysr .%du ks,Odß jifï  ol=Kq  udhsu

W;=rg(- ngle;a;r W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy leianEj
ol=K .%du ks,Odß jifï  ngysr udhsu

kef.kysrg(- leianEj ol=K iy udlkaok ngysr .%du  ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg(- udlkaok ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"  odïfma .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsug iïnkaO jk uvmd; .%du
ks,Odß jiï fldgfia W;=re  udhsï iy odïfma .%du ks,Odß
jifï  W;=re udhsu

ngysrg(- oe,a;r kef.kysr .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha  wxlh (- 15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha  ku    (- y,amsg iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

568 A -  ksjqka.u .%du ks,Odß jiu
570 - y,amsg .%du ks,Odß jiu
571 A - fydr;=vqj .%du  ks,Odß jiu

568 - fud/| .%du ks,Odß jiu
569 - udlkaok kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
596 - ngqjkaor W;=r .%du ks,Odß jiu
596 A  ngqjkaor ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha  wxlh (- 16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha  ku    (- ngqjkaor iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

565 A - ngle;a;r ol=K .%du ks,Odß jiu
567 - uvmd; .%du ks,Odß jifuka fldgila
^oe,a;r kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsug iïnkaO jk fldgi&

fldÜGdifha  wxlh (- 17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- ngle;a;r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- fudrgqj k.r iNd udhsu" iqjdrfmd, ngysr .%du    ks,Odß
jifï ngysr udhsu iy yeä.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ngle;a;r W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" oe,a;r
kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsug iïnkaO jk
uvmd; .%du ks,Odß jiï fldgfia ngysr yd ol=Kq udhsï"
ngle;a;r ol=K  .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy odïfma
.%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsug iïnkaO jk uvmd;
.%du ks,Odß jiï fldgfia ngysr yd ol=Kq udhsï

ol=Kg(- lyfmd, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy l¿;r Èia;%sla
udhsu

ngysrg(- l¿;r Èia;%sla udhsu" fudrgqj uy k.r iNd udhsu iy
fnd,af.dv jej

W;=rg(- ngle;a;r ol=K iy  leianEj ol=K  .%du  ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- udlkaok kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"
ngqjkaor W;=r yd ngqjkaor ol=K .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï iy cUqr,sh .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- lyfmd, yd frðfâ,aj;a; .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï
iy lyfmd, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- odïfma  .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- odïfma .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" odïfma .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsug iïnkaO jk uvmd; .%du ks,Odß
jiï fldgfia yd fmd,afyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï" udlkaok ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu iy  ngqjkaor ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- ngqjkaor ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï  iy
l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu

ngysrg(- l¿;r Èia;%sla udhsu

09-108$9

fldÜGdifha  wxlh (- 18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- odïfma iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

564 - oe,a;r ngysr .%du  ks,Odß jiu
564 A- oe,a;r kef.kysr .%du ks,Odß jiu
566 - odïfma .%du ks,Odß jiu

567 - uvmd; .%du  ks,Odß jifuka
fldgila ^odïfma .%du  ks,Odß jifï
kef.kysr udhsug iïnkaO jk fldgi&
569 A- udlkaok ngysr .%du ks,Odß jiu
598 B - fmd,afyak .%du ks,Odß jiu

 fldÜGdifha  wxlh (- 19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- fmd,afyak iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

597 - PUqr,sh .%du ks,Odß jiu
598 - lyfmd< .%du ks,Odß  jiu
598 A- frðfâ,aj;a; .%du ks,Odß jiu

 fldÜGdifha  wxlh (- 20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
 fldÜGdifha  ku    (- lyfmd< iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia



91 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

W;=rg(- foysj, - .,alsiai uy k.r  iNd udhsu iy uyr.u k.r iNd
udhsu

kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu iy Èjq,amsáh kef.kysr .%du ks,Odß
jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- Èjq,amsáh kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
Èjq,amsáh ngysr" fn,a,kaú, .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- foysj, - .,alsiai uy k.r iNd udhsu

W;=rg(- mems,shdk ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" mems,shdk
kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

kef.kysr(- uyr.u k.r iNd udhsu" r;a;kmsáh .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu iy fndr,eia.uqj ngysr C .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ol=Kg(- fndr,eia.uqj ngysr C .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï

ngysrg(- fn,a,kaú, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui  12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 10 - fndr,eia.uqj k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj  -    10 nyq fldÜGdi ixLHdj   -   00 iNsl ixLHdj   -    10

fldÜGdYfha wxlh (- 01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdYfha ku    (- mems,shdk iNsl ixLHdj  (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

535  - mems,shdk ngysr .%du ks,Odß jiu
535  C - mems,shdk kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

fldÜGdYfha wxlh (- 02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdYfha ku     (- Èjq,amsáh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

535  B - Èjq,amsáh ngysr .%du ks,Odß jiu
535 D - Èjq,amsáh kef.kysr .%du ks,Odß

jiu
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W;=rg(- uyr.u k.r iNd udhsu
kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu
ol=Kg(- fndr,eia.uqj kef.kysr B  yd fndr,eia.uqj kef.kysr  A

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy fndr,eia.uqj ngysr C

.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
ngysrg(- Èjq,amsáh ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

iy Èjq,amsáh kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- Èjq,amsáh ngysr" r;a;kmsáh iy tf.dvj;a; .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fndr,eia.uqj kef.kysr B  .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
iy fõryer W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg(- fõryer W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fndr,eia.uqj
ngysr B  .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy fndr,eia.uqj
ngysr A  .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- fndr,eia.uqj ngysr A .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu"
fn,a,kaú, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy  Èjq,amsáh
ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- mems,shdk ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- mems,shdk ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" Èjq,amsáh
ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" fndr,eia.uqj ngysr C
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy fndr,eia.uqj
kef.kysr A  .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fndr,eia.uqj ngysr B  .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
foysj, - .,alsiai uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- fõ/ia .Õ iy foysj, - .,alsiai uy k.r iNd udhsu

fldÜGdYfha  wxlh  (- 03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdYfha  ku     (- r;a;kmsáh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

533 A - r;a;kmsáh .%du ks,Odß jiu
533 C- tf.dvj;a; .%du ks,Odß jiu

fldÜGdYfha wxlh  (- 04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdYfha ku      (- fndr,eia.uqj ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

533 - fndr,eia.uqj kef.kysr A .%du
ks,Odß jiu
533 F-  fndr,eia.uqj ngysr C .%du ks,Odß
jiu'

535 A - fn,a,kaú, .%du ks,Odß jiu
533  B - fndr,eia.uqj ngysr A .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdYfha wxlh   (- 05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdYfha ku       (- fn,a,kaú, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- fndr,eia.uqj ngysr   A  .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï" fndr,eia.uqj kef.kysr  A .%du ks,Odß jifï ngysr
yd  ol=Kq udhsï iy fndr,eia.uqj kef.kysr  B  .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- fndr,eia.uqj kef.kysr  B  .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"
lgqjdj, W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fndaêrdcmqrh
.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- fndaêrdcmqrh .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr  udhsï iy
fõryer ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- fõ/ia .Õ iy  foysj, - .,alsiai uy k.r iNd udhsu

W;=rg(- tf.dvj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy uyr.u k.r
iNd udhsu

kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu

ol=Kg(- kS,ïuyr iy lgqjdj, W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- fõryer W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
iy  fndr,eia.uqj kef.kysr  A .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

W;=rg(- fõryer W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
lk;a; mdr iy lgqjdj, W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- lgqjdj, W;=r yd lgqjdj, ol=K .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï  iy leianEj k.r iNd udhsu

ol=Kg(- leianEj k.r iNd udhsu iy fudrgqj uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- fõ/ia .Õ" fudrgqj iy foysj, - .,alsiai uy k.r iNd
udhsï

fldÜGdYfha wxlh   (- 06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdYfha ku      (- fõryer iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

533 E - fndr,eia.uqj ngysr  B .%du ks,Odß
jiu
577 - fõryer W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdYfha wxlh    (- 07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l<
fldÜGdYfha ku        (-fndr,eia.uqj kef.kysr hq;= iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

533  D - fndr,eia.uqj kef.kysr   B  .%du
ks,Odß jiu

fldÜGdYfha wxlh    (- 08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l<
fldÜGdYfha ku        (-  fndaêrdcmqrh hq;= iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

577  A - fõryer ol=K .%du ks,Odß jiu
577  B - fndaêrdcmqrh .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- fõryer W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
fndr,eia.uqj kef.kysr  B .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- fndr,eia.uqj kef.kysr  B .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
iy kS,ïuyr .%du ks,Odß jifï ngysr  yd ol=Kq udhsï

ol=Kg(- leianEj k.r iNd udhsu

ngysrg(- fõryer ol=K"  fndaêrdcmqr iy fõryer W;=r .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg(- fndr,eia.uqj kef.kysr B  .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu"
kS,ïuyr mdr iy uyr.u k.r iNd  udhsu

kef.kysrg(- uyr.u yd leianEj k.r iNd udhsï

ol=Kg(- leianEj k.r iNd udhsu iy lgqjdj, ol=K .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- lgqjdj, ol=K yd lgqjdj, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

09-108$10

fldÜGdYfha wxlh    (- 09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l<
fldÜGdYfha ku        (-  lgqjdj, hq;= iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

578 - lgqjdj, W;=r .%du ks,Odß jiu
578 A- lgqjdj, ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdYfha wxlh     (- 10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l<
fldÜGdYfha ku        (- kS,ïuyr hq;= iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

579 - kS,ïuyr .%du ks,Odß jiu

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
   ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui  12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy le,‚ .Õ
kef.kysrg(- le,‚ .Õ" .ïmy Èia;%sla udhsu yd ls;a;ïmyqj .%du ks,Odß

jifï  W;=re  udhsu
ol=Kg(- ls;a;ïmyqj yd fjf,aj;a; .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï
ngysrg(- ls;a;ïmyqj we, ud¾.hg iu.dój Èfjk fld<U kqjr m%Odk

ÿïßh ud¾.h iy fldf<dkakdj  k.r iNd udhsu

W;=rg(- fldgqú, .%du ks,Odß jifï ol=Kq  udhsu
kef.kysrg(- ls;a;ïmyqj .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
ol=Kg(- fldf<dkakdj k.r iNd udhsu
ngysrg(- ls;a;ïmyqj we, ̂ f¾,amdrg iudka;rj we;s& iy fldf<dkakdj

k.r iNd udhsu

W;=rg(- le,‚ .Õ" y,auq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy
.ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- fjkakj;a; .%du ks,Odß jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- wúiaidfõ,a, mdr iy fndame;a; yd fuf.dv fldf<dkakdj
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ls;a;ïmyqj we," fldf<dkakdj k.r iNd udhsu iy  fjf,aj;a;
yd fldgqú, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 11 - fldáldj;a; uq,af,aßhdj m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj - 18 nyq fldÜGdi ixLHdj - 02 iNsl ixLHdj - 22

fldÜGdifha wxlh (- 01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- y,auq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

509 - fldgqú, .%du ks,Odß jiu
509  C - y,auq,a, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fjf,aj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

508 A- fjf,aj;a; .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ls;a;ïmyqj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

508 - ls;a;ïmyqj .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- le,‚ .Õ iy .ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- uy nq;a.uqj B yd uy nq;a.uqj C .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg(- fld<U-wúiaidfõ,a, mdr" uy nq;a.uqj C .%du ks,Odß jifï
W;=re yd ngysr udhsï" fndame;a; .%du ks,Odß  jifï W;=re
udhsu

ngysrg(- ls;a;ïmyqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- le,‚ .Õ iy .ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- .ïmy Èia;%sla udhsu" l=vd nq;a.uqj .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu iy  uy nq;a.uqj A  .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï

ol=Kg(- uy nq;a.uqj A  .%du ks,Odß jifï ngysr udhsï" ng,kaofyak
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy fndame;a; .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- fndame;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
fjkakj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- uy nq;a.uqj  B .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" .ïmy
Èia;%sla udhsu" le,‚ .Õ iy le,‚uq,a, .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

kef.kysrg(- le,‚uq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
ne,.u .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fld<U-wúiaidfõ,a, mdr" ne,.u .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu" fldáldj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï iy ng,kaofyak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- uy nq;a.uqj C .%du ks,Odß  jifï  kef.kysr udhsu iy  uy
nq;a.uqj B .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

507 - fjkakj;a; .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fjkakj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- uy nq;a.uqj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

506 C- uy nq;a.uqj  B .%du ks,Odß jiu
506  D- uy nq;a.uqj  C .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- l=vd nq;a.uqj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

506 A- l=vd nq;a.uqj .%du ks,Odß jiu
506 - uy nq;a.uqj A  .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- le,‚ .Õ iy .ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy uq,af,aßhdj W;=r .%du ks,Odß jifï
W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- uq,af,aßhdj W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
ne,.u mdr" .,aj;a; mdr" ne,.u  .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu iy l=vd nq;a.uqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- l=vd nq;a.uqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- le,‚uq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
le,‚ .Õ iy .ïmy Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- le,‚ .Õ isg wúiaidfõ,a, mrK mdf¾ wU;f,a fndalal=j
olajd" .ïmy Èia;%sla udhsu iy lvqfj, uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- wúiaidfõ,a, mdr" Wvquq,a, W;=r" u,a.u iy uq,af,aßhdj ol=K
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ne,.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy  le,‚uq,a,
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- wúiaidfõ,a, mdr" wU;f,a .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy
lvqfj, uy k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- rdcisxy.u .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- rdcisxy.u .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy u,a.u  .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- le,‚uq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

504 - le,‚uq,a, .%du ks,Odß jiu

501 -  uq,af,aßhdj W;=r .%du ks,Odß jiu
501 A - wU;f,a .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- wU;f,a iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- Wvquq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

502 - Wvquq,a, W;=r .%du ks,Odß jiu
502 B - ud<s.df.dve,a, .%du ks,Odß jiu

7-G 22195
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W;=rg(- uq,af,aßhdj W;=r yd wU;f,a .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï
iy wúiaidfõ,a, mdr

kef.kysrg(- Wvquq,a, W;=r yd ud<s.df.dve,a, .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï iy rdcisxy.u .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- rdcisxy.u .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" ysUqgdk kef.kysr
iy ysUqgdk ngysr  .%du  ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- uq,af,aßhdj ol=K  .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- wúiaidfõ,a, mrK mdr" ne,.u .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï iy uq,af,aßhdj W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu

kef.kysrg(- u,a.u .%du ks,Odß jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- ysUqgdk  ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- u,amqr yd ne,.u .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï iy
frday, jgd mdr

W;=rg(- l=vd nq;a.uqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy
le,‚uq,a, .%du ks,Odß  jifï  ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- frday, mdr" uq,af,aßhdj W;=r  .%du ks,Odß jifï  ngysr
udhsu" uq,af,aßhdj ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï iy ysUqgdk ngysr .%du ks,Odß jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- f.d;gqj kj k.rh .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï" fldáldj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu"
fldáldj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd
W;=re udhsï" fldáldj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu iy l=vd nq;a.uqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- u,a.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

503  C- u,a.u .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- uq,af,aßhdj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

503 A - uq,af,aßhdj ol=K .%du ks,Odß
jiu

504 A - ne,.u .%du ks,Odß jiu
505 A - u,amqr .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- u,amqr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- wúiaidfõ,a, mdr" uy nq;a.uqj A  .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu" l=vd nq;a.uqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ne,.u
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ne,.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy u,amqr
.%du ks,Odß jifï W;=re yd  ngysr udhsï

ol=Kg(- u,amqr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy  f.d;gqj
kj k.rh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

¡ngysrg(- f.d;gqj kj k.rh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu"
ng,kaofyak .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd W;=re udhsï
iy  uy nq;a.uqj  A  .%du ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu

W;=rg(- fndame;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy uy nq;a.uqj
C yd  uy nq;a.uqj A .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï"
fldáldj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- fldáldj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq
udhsï" fldáldj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
iy u,amqr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- whs'ã'tÉ' mdr" lvqfj, uy k.r iNd udhsu" fodvï.yfyak
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy lcq.yj;a; .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- lcq.yj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
fndame;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- fldf<dkakdj k.r iNd udhsu" ls;a;ïmyqj yd fjkakj;a;
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï" uy nq;a.uqj C .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy wúiaidfõ,a, mrK mdr

kef.kysrg(- uy nq;a.uqj C .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"
ng,kaofyak .%du ks,Odß jifï  W;=re  yd ngysr udhsï iy
lcq.yj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- f.d;gqj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy fldf<dkakdj
k.r iNd udhsu

ngysrg(- fldf<dkakdj k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fldáldj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

505 - fldáldj;a; kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

505 C - fldáldj;a; ngysr .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ng,kaofyak iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

505 B - f.d;gqj kj k.rh .%du ks,Odß
jiu

506 B - ng,kaofyak .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fuf.dv fldf<dkakdj iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

513 A - fuf.dv fldf<dkakdj .%du ks,Odß
jiu

513 D - fndame;a; .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- fuf.dv fldf<dkakdj yd fndame;a; .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï" ng,kaofyak .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï
iy whs'ã'tÉ' mdr

kef.kysrg(- whs'ã'tÉ' mdr" ng,kaofyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
iy f.d;gqj kj k.rh .%du ks,Odß jifï  ngysr udhsu

ol=Kg(- fodvï.yfyak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu"  rdc.sßh   mdr"
tï'ã'tÉ'chj¾Ok   udj;^ we,afyak mdr &" we,afyak .%du ks,Odß
jifï kef.kysr" W;=r yd ngysr udhsï iy  udÈkakdf.dv .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg(- Y%S chj¾Okmqr uy k.r iNd udhsu yd fldf<dkakdj  k.r
iNd udhsu

W;=rg(- f.d;gqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
^udÈkakdf.dv we," tï'ã'tÉ'chj¾Ok udj; we,afyak mdr&

kef.kysrg(- lcq.yj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"
fodvï.yfyak .%du ks,Odß  jifï W;=re yd ngysr  udhsï iy
lvqfj, uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- Èhjkakd we, iy lvqfj, yd Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy k.r
iNd udhsï

ngysrg(- udÈkakdf.dv Èhjkakd we, iy Y%S chj¾Okmqr fldaÜfÜ uy
k.r iNd udhsu

W;=rg(- we,afyak .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" lcq.yj;a; .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy f.d;gqj kj k.rh .%du ks,Odß
jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- whs'ã'tÉ' mdr iy lvqfj, uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu

ngysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy we,afyak .%du ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï

513 - f.d;gqj .%du ks,Odß jiu
513 C - lcq.yj;a; .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- f.d;gqj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- udÈkakdf.dv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

513 B - udÈkakdf.dv .%du ks,Odß jiu
513 E - we,afyak .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fodvï.yfyak iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

505 D - fodvï.yfyak .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- uq,af,aßhdj ol=K iy u,a.u .%du ks,Odß jiïj,  ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- rdcisxy.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy lvqfj,
uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu
ngysrg(- ngfmd; l=Uqre we, frday, mdr olajd" lvqfj, uy k.r iNd

udhsu iy u,amqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- u,a.u .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
ud<s.df.dve,a, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
lvqfj, uy k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu

ol=Kg(- lvqfj,  uy k.r iNd udhsu iy Wvquq,a, kef.kysr .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- Wvquq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr  yd W;=re
udhsï" ysUqgdk kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy u,a.u .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

09-108$11

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ysUqgdk iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

502 A  - ysUqgdk ol=K .%du ks,Odß jiu
503 -  ysUqgdk ngysr .%du ks,Odß jiu
503 B - ysUqgdk kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- rdcisxy.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

502 C  - rdcisxy.u .%du ks,Odß jiu

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
 ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui  12 jeks Èk"
fld<U 01'
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy lkïme,a, kef.kysr .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- lkïme,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï
iy ñßiaj;a; yd w¿;a wïn,u .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg(- by< fldia.u ol=K"  my<  fldia.u kef.kysr yd my<
fldia.u ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- uqre;.u yd fnd,a,;dj .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
iy .ïmy Èia;%sla udhsu

W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy le,‚ .Õ iy lE.,a, Èia;%sla udhsu
kef.kysrg(- iS;djlmqr k.r iNd udhsu iy fõrf.d,a, W;=r .%du ks,Odß

jifï ngysr udhsu
ol=Kg(- fõrf.d,a, W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" ysÕ=r, .%du

ks,Odß jifï W;=re udhsu iy ñßiaj;a; .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg(- by< fldia.u W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï iy ;dj,af.dv yd lkïme,a, ngysr .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

W;=rg(- by< fldia.u W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
lkïme,a, kef.kysr yd  udklv  .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï iy weiaj;a; ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- weiaj;a; ol=K yd fõrf.dve,a, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg(- È.k yd ,ysre.u .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï
ngysrg(- lgqf.dv W;=r" by< fldia.u ol=K yd by< fldia.u W;=r

.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

Wmf,aLkh

wxl 01 -  fld<U Èia;%slalh
wxl 12 - iS;djl m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj  - 26 nyq fldÜGdi ixLHdj  - 00 iNsl ixLHdj  - 26

fldÜGdifha wxlh (-    01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   fldia.u iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

425 A- lkïme,a, ngysr .%du ks,Odß jiu
426 - ;dj,af.dv .%du ks,Odß jiu
428 - by< fldia.u W;=r .%du ks,Odß

jiu

fldÜGdifha wxlh (-    02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   weiaj;a; iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

425 - lkïme,a, kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

429 - weiaj;a; W;=r .%du ks,Odß jiu
429 B  - udklv .%du ks,Odß jiu
429 C - weiaj;a; ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-    03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   ysÕ=r, iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

428 A - w¿;a wïn,u .%du ks,Odß jiu
428 C - ñßiaj;a; .%du ks,Odß jiu
429 A - ysÕ=r, .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- ;dj,af.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy by<
fldia.u W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ñßiaj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" w¿;a wïn,u .%du
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy  ysÕ=r, .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- <ysre.u .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy udUq, .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg(- udj,a.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï" id,dj
.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy my< fldia.u ngysr
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- wlrúg .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" fnd,a,;dj .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ;dj,af.dv .%du ks,Odß jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ;dj,af.dv .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy my<
fldia.u kef.kysr yd lvqf.dv W;=r .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg(- udj,a.u .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy iqÿje,a,
.%du ks,Odß jifï W;=r udhsu

ngysrg(- l¿w.a., yd  wlrúg .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy lkïme,a, ngysr .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

kef.kysrg(- lkïme,a, ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
;dj,af.dv" uqre;.u" id,dj yd iqÿje,a, .%du ks,Odß jiïj,
W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- iqÿje,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy  by< yxje,a,
W;=r yd yxje,a, k.rh .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- .ïmy Èia;%sla udhsu

fldÜGdifha wxlh (-    04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   lvqf.dv iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

427 - my< fldia.u kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

428  B - by< fldia.u ol=K .%du ks,Odß
jiu

430 - lvqf.dv W;=r .%du ks,Odß jiu
430  A - lvqf.dv ol=K .%du ks,Odß jiu

426  A - uqre;.u .%du ks,Odß  jiu
427  A - id,dj .%du ks,Odß jiu
427  B - my< fldia.u ngysr .%du ks,Odß

jiu

fldÜGdifha wxlh (-    05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   id,dj iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-    06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   l¿w.a., iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

433 - fnd,a,;dj .%du ks,Odß  jiu
434 - wlrúg .%du ks,Odß jiu
435 - lygmsáh .%du ks,Odß jiu
435 A  - .srdbUq, .%du ks,Odß jiu
436 - l¿w.a., .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- l¿w.a., .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" id,dj .%du
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy lvqf.dv W;=r .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- lvqf.dv W;=r" lvqf.dv ol=K yd udUq, .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg(- lyfyak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fk¿j;a;=vqj .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" n%ekaä.ïm, .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï iy ksßfmd, yd by< yxje,a, W;=r
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- yxje,a, k.rh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
l¿w.a., .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- weiaj;a; ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
iy iS;djlmqr k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- iS;djlmqr k.r iNd udhsu iy lE.,a, yd r;akmqr Èia;%sla
udhsï

ol=Kg(- r;akmqr Èia;%sla udhsu iy fldiaj;a; yd b¿lá úg .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- <ysre.u yd ysÕ=r, .%du ks,Odß  jiïj, kef.kysr udhsï iy
weiaj;a; ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- lvqf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
lvqf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" ysÕ=r,
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy È.k .%du ks,Odß jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- È.k .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy r;akmqr
Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- r;akmqr Èia;%sla udhsu" ;=ïfudaor yd j. kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï iy me,afmd, .%du ks,Odß jifï kef.kysr
yd W;=re udhsï

ngysrg(- me,afmd, .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"
je,slkak yd udUq, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï iy
lvqf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-    07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   iqÿje,a, iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

436 A  - iqÿje,a, .%du ks,Odß jiu
437 - udj,a.u .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-    08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-   fõrf.d,a, iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

422 F - È.k .%du ks,Odß jiu
431 A - fõrf.d,a, W;=r .%du ks,Odß jiu
431 F - fõrf.d,a, ol=K .%du ks,Odß jiu

442 A  - m[a[d.=, .%du ks,Odß jiu
442 C  - b¿la´úg .%du ks,Odß jiu
442 D  - <ysre.u .%du ks,Odß jiu
442 E - fldiaj;a; .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- b¿la´úg iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- udj,a.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy lvqf.dv
ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- <ysre.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy b¿lá úg
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- j. kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy j. W;=r
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- mskakj, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy  lyfyak
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- iqÿje,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy udj,a.u .%du
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- udUq, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" je,slkak .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu iy t<u,j, .%du ks,Odß jifï
W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- t<u,j, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" mskakj, ol=K yd
mskakj, W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy Èoafo‚h
W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- by< yxje,a, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu" .srdbUq," l¿w.a., yd iqÿje,a, .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ksßfmd, yd Èoafo‚h W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- by< yxje,a, ol=K yd  my;a.u .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg(- my< yxje,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

441 - udUq, .%du ks,Odß jiu
442 - je,slkak .%du ks,Odß jiu
442 B  - t<u,j, .%du ks,Odß jiu
442 G - me,afmd, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- je,slkak iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lyfyak iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

438 - ksßfmd, .%du ks,Odß jiu
440 - fk¿j;a;=vqj .%du ks,Odß jiu
440 A  - n%ekaä.ïm,  .%du ks,Odß jiu
441 A - lyfyak .%du ks,Odß jiu

443 - by< yxje,a, W;=r .%du ks,Odß
jiu

443 B  - yxje,a, k.rh .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- yxje,a, iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy le,‚ .Õ

kef.kysrg(- yxje,a, k.rh iy my;a.u .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- l+v¿ú, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fydaud.u m%dfoaYSh
iNd udhsu

ngysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

W;=rg(- my< yxje,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
iy yxje,a, k.rh yd  by< yxje,a, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- Èoafo‚h W;=r yd Èoafo‚h ol=K .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï iy ;=kakdk kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg(- ;=kakdk kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï
iy l=vdlkao yd ;=kakdk ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy chùrf.dv .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- l+v¿ú, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" ;=kakdk  kef.kysr
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy l=vdlkao .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- l=vdlkao .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy Èoafo‚h
ol=K" fõje,amkdj yd msgqïfm W;=r .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg(- msgqïfm W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy .,f.or
kef.kysr yd .,f.or W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

443 D  - chùrf.dv .%du ks,Odß jiu
445 - my< yxje,a, .%du ks,Odß jiu
445 A  - j,õj;a; .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- chùrf.dv iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

443 A   my;a.u .%du ks,Odß jiu
443 C  - by< yxje,a, ol=K .%du ks,Odß

jiu
444 D  - l+v¿ú, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- my;a.u iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

444 A - udj;.u kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

444 B - ;=kakdk ngysr .%du ks,Odß jiu
444 C  - udj;.u ngysr  .%du ks,Odß

jiu

fldÜGdifha wxlh (- 15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- udj;.u iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- by< yxje,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï" by< yxje,a, W;=r yd ksßfmd, .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï iy fk¿j;a;=vqj .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- fk¿j;a;=vqj yd mskakj, W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg(- W.a.,a," fõje,amkdj yd udj;.u kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ;=kakdk ngysr yd l+v¿ú, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï

W;=rg(- fk¿j;a;=vqj yd lyfyak .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy
t<u,j, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- me,afmd, yd j. kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- y,afm .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy W.a.,a, .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- W.a.,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
Èoafo‚h ol=K yd  Èoafo‚h W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

W;=rg(- j. W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu"  me,afmd," b¿la´úg
yd m[a[d.=, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy r;akmqr
Èia;%sla udhsu

kef.kysrg(- r;akmqr Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- Wv.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
.=re,dk yd ishU,dj .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- y,afm yd  j. ngysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

439 - Èoafo‚h W;=r .%du ks,Odß jiu
439 A  - Èoafo‚h ol=K .%du ks,Odß jiu
444 - ;=kakdk kef.kysr .%du ks,Odß jiu
444 E - l=vdlkao .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- Èoafo‚h iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

456 - mskakj, W;=r .%du ks,Odß jiu
456 A - mskakj, ol=K .%du ks,Odß jiu
457 A  - j. ngysr .%du ks,Odß jiu
457 B  - j. W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- mskakj, iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- j. iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

457 - j. kef.kysr .%du ks,Odß jiu
457 C  - j. ol=K .%du ks,Odß jiu
458 A - ;=ïfudaor .%du ks,Odß jiu
458 C  - ofUdar .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- j. kef.kysr yd j. ol=K .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï
iy ofUdar .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ofUdar .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy r;akmqr
Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- r;akmqr iy l¿;r Èia;%sla udhsï
ngysrg(- udysx.," fõr., yd wx.ïmsáh .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr

udhsï iy y,afm .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- Èoafo‚h ol=K"  mskakj, W;=r yd  mskakj, ol=K .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï iy j. ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr
yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- j. kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ishU,dj yd
my< fndafma .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ol=Kg(- my< fndafma .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï" fõr.,
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy wrelaj;a; ol=K .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- .fkaf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"
wrelaj;a; W;=r" msgqïfm ol=K" msgqïfm W;=r yd fõje,amkdj
.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg(- Èoafo‚h ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
kef.kysrg(- W.a.,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy wx.ïmsáh .%du

ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï
ol=Kg(- wrelaj;a; W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg(- .,f.or kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy

udj;.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï

fldÜGdifha wxlh (- 19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fndafma iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

458 - Wv.u .%du ks,Odß jiu
458 B - .=re,dk .%du ks,Odß jiu
459 - by< fndafma .%du ks,Odß jiu
459 A   my< fndafma .%du ks,Odß jiu
459 B  - ishU,dj .%du ks,Odß jiu

454 - W.a.,a, .%du ks,Odß jiu
454 A  - wx.ïmsáh .%du ks,Odß jiu
454 B  - y,afm .%du ks,Odß jiu

453 - msgqïfm W;=r .%du ks,Odß jiu
453 A  - fõje,amkdj .%du ks,Odß jiu
453 B  - msgqïfm ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- W.a.,a, iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (- 21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- msgqïfm iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- udj;.u ngysr iy udj;.u kef.kysr .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- msgqïfm W;=r" msgqïfm ol=K yd wrelaj;a; W;=r .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- mdÿlal yd my< mdÿlal .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

W;=rg(- .,f.or ol=K" .,f.or kef.kysr yd wrelaj;a; W;=r .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- wrelaj;a; ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- wx.uqj iy Wvquq,a, .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

W;=rg(- .,f.or kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" msgqïfm
ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy wx.ïmsáh .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- wx.ïmsáh .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" fõr.,
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fõr., .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" wx.uqj .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu" mdÿlal .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- mdÿlal iy .,f.or kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï

fldÜGdifha wxlh (- 22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- .,f.or iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

452 - .,f.or kef.kysr .%du ks,Odß jiu
452  A - .,f.or W;=r .%du ks,Odß jiu
452 B  - .,f.or ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 23 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- mdÿlal iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

461 - mdÿlal .%du ks,Odß jiu
461 C - my< mdÿlal .%du ks,Odß jiu

460 - wrelaj;a; W;=r .%du ks,Odß jiu
460 A  - wrelaj;a; ol=K .%du ks,Odß jiu
460 B  - .fkaf.dv .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- wrelaj;a; iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- mdÿlal"  wrelaj;a; ol=K yd wx.ïmsáh .%du ks,Odß jiïj,
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- my< fndafma yd by< fndafma .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï
iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu iy ud,., .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ngysrg(- fn,sw;a;ú, yd Wvquq,a, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsu

W;=rg(- my< mdÿlal yd mdÿlal .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï"
wx.uqj .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy óßh.,a, .%du
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- udysx., .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy l¿;r Èia;%sla
udhsu

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu

ngysrg(- l¿;r Èia;%sla udhsu iy fydaud.u m%dfoaYSh iNd udhsu

09-108$12

fldÜGdifha wxlh (- 25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fõr., iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

455 - fõr., .%du ks,Odß jiu
455 A  - udysx., .%du ks,Odß jiu
461 A - wx.uqj .%du ks,Odß jiu
466 - óßh.,a, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (- 26 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- Wvquq,a, iNsl ixLHdj (-    01

udhsï ixhqla; fldgia

461 B  - Wvquq,a, .%du ks,Odß jiu
461 D  - fn,sw;a;ú, .%du ks,Odß jiu
467 - u,., .%du ks,Odß jiu
467 A  - lyj, .%du ks,Odß jiu
468 - hgj;=r .%du ks,Odß jiu

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui  12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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W;=rg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy .ïmy Èia;%sla udhsu
kef.kysrg(- .ïmy Èia;%sla udhsu iy wdá., ngysr .%du ks,Odß jifï

ngysr udhsu
ol=Kg(- wdá., ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" j,amsg .%du

ks,Odß jifï W;=re udhsu iy lvqfj, uy k.r iNd udhsu
ngysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu

W;=rg(- .ïmy Èia;%sla udhsu  iy iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu
kef.kysrg(- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu
ol=Kg(- jg/l W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï" óf.dv

ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy óf.dv W;=r
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- óf.dv W;=r yd kdj,uq,a, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr yd
W;=re udhsï" j,amsg yd c,a;r .%du ks,Odß jiïj,  kef.kysr
udhsï iy fyakamsg .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï

W;=rg(- óf.dv ol=K yd mdk¿j .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

kef.kysrg(- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu
ol=Kg(- ,shkaj, .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï" udÿ,dj

ol=K yd udÿ,dj W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy
´úá.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- ´úá.u yd .eyeKqj, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
iy óf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï

Wmf,aLkh

wxl 01 - fld<U Èia;%slalh
wxl 13 - fydaud.u m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj  - 26 nyq fldÜGdi ixLHdj  - 01 iNsl ixLHdj  - 28

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- c,a;r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

449 - c,a;r .%du ks,Odß jiu
451 - fyakamsg .%du ks,Odß jiu

446 - wdá., kef.kysr .%du  ks,Odß jiu
446 A  - wdá., ngysr .%du  ks,Odß jiu
447 B - mdk¿j .%du ks,Odß jiu
450  - ngj, .%du ks,Odß  jiu

h:fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- wdá., iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

448 - jg/l ol=K .%du ks,Odß jiu
448 B - jg/l W;=r .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- jg/l iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- ó.iauq,a," kdj,uq,a, yd ngj, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï iy mdk¿j .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- mdk¿j .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy jg/l
W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- jg/l W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
.eyeKqj, yd l=re÷j;a; .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy
f.dv.u W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- f.dv.u W;=r yd mkdf.dv k.rh .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr  yd W;=re udhsï

W;=rg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy c,a;r .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- wdá., ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"  ngj, .%du
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy  óf.dv W;=r yd
óf.dv ol=K .%du  ks,Odß jiïj, W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- óf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï" fyakj;a;
.%du ks,Odß jifï kef.kysr" W;=re yd ngysr udhsï" f.dv.u
W;=r yd mkdf.dv ngysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr yd
W;=re udhsï iy mkdf.dv kef.kysr .%du  ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg(- ynrlv ol=K yd ynrlv W;=r .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï

W;=rg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu

kef.kysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy ó.iauq,a, yd mkdf.dv k.rh
.%du  ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- mkdf.dv kef.kysr yd ynrlvj;a; .%du  ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu

447 - óf.dv W;=r .%du ks,Odß jiu
447 A - óf.dv ol=K .%du ks,Odß jiu
482 C - fyakj;a; .%du ks,Odß jiu

450 A - j,amsg .%du ks,Odß jiu
482 B - mkdf.dv k.rh .%du ks,Odß jiu
482 D- kdj,uq,a, .%du ks,Odß jiu
482 E - ó.iauq,a,  .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- óf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- kdj,uq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- uq,af,a.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

481 - ynrlv W;=r .%du ks,Odß  jiu
481 A- uq,af,a.u ol=K  .%du ks,Odß  jiu
481 B - ynrlv ol=K  .%du ks,Odß   jiu
481 D- uq,af,a.u W;=r  .%du ks,Odß jiu
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W;=rg(- lvqfj, uy k.r iNd udhsu iy ynrlvj;a; .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- ynrlvj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
mkdf.dv kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- fydaud.u k.rh yd  .,ú,j;a; W;=r .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu yd lvqfj, uy k.r iNd udhsu

W;=rg(- uyr.u k.r iNd udhsu iy  fydaud.u ol=K"  fydaud.u ngysr"
fydaud.u kef.kysr yd mkdf.dv kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- msámk k.rh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy udj;a.u
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg(- udj;a.u yd lgqjk .%du ks,Odß jiïj, W;=re yd ngysr udhsï
iy ksh|., .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- ksh|., .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
uyr.u k.r iNd udhsu

W;=rg(- ynrlv ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy mkdf.dv
k.rh .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- mkdf.dv k.rh .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"
f.dv.u W;=r yd f.dv.u ol=K .%du  ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg(- msámk k.rh iy  fydaud.u k.rh .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg(- fydaud.u kef.kysr  .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï" fydaud.u W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï iy lvqfj, uy k.r iNd udhsu

486 - fydaud.u W;=r .%du ks,Odß jiu
486 B - fydaud.u ngysr .%du ks,Odß jiu
486 D - fydaud.u kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
486 F - fydaud.u ol=K .%du ks,Odß jiu

486 A- fydaud.u k.rh .%du ks,Odß jiu
486 C- .,ú,j;a; W;=r .%du ks,Odß jiu
486 G - .,ú,j;a; ol=K .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fydaud.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- .,ú,j;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- mkdf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

481 C- ynrlvj;a; .%du ks,Odß  jiu
482  - mkdf.dv ngysr .%du ks,Odß jiu
482 A- mkdf.dv kef.kysr .%du ks,Odß
        jiu

8-G 22195
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W;=rg(- mkdf.dv k.rh yd fyakj;a; .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- .eyeKqj, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ´úá.u .%du
ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- ´úá.u .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy l|kj;a;
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- lsßfíßhlef,a .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu"  msámk k.rh
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy mkdf.dv
ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- f.dv.u ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu yd l=re÷j;a;
.%du ks,Odß jifï ngysr" ol=Kq yd kef.kysr udhsï"   fyakj;a;
yd óf.dv ol=K .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- jg/l W;=r yd jg/l ol=K .%du  ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg(- udÿ,dj W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fydrl|j, .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy odïfma yd  msámk
W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- m%ikakmqr .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
lsßfíßhlef,a .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- jg/l ol=K .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
iy iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg(- iS;djl m%dfoaYSh iNd udhsu
ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu" fydr., kef.kysr .%du ks,Odß jifï

kef.kysr yd W;=re udhsï iy odïfma .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

ngysrg(- fydrl|j,  .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
´úá.u .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy
jg/l ol=K .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- f.dv.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

448 C - l=re÷j;a; .%du ks,Odß  jiu
483 - f.dv.u W;=r .%du ks,Odß jiu
483 A  - f.dv.u ol=K .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- msámk k.rh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

447 C- .eyeKqj, .%du ks,Odß jiu
448 A  - ́ úá.u .%du ks,Odß jiu
484 D  -l|kj;a; .%du ks,Odß  jiu

462 - ,shkaj, .%du ks,Odß jiu
462 A  - fmdaf¾f.or .%du ks,Odß  jiu
463 - udÿ,dj W;=r .%du ks,Odß jiu
463A - udÿ,dj ol=K .%du ks,Odß  jiu
465 - l=re., .%du ks,Odß  jiu

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- udÿ,dj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- l|kj;a; yd ́ úá.u .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï" udÿ,dj
W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" udÿ,dj ol=K
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy l=re., .%du  ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- l=re., .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy l¿;r
Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu
ngysrg(- l¿;r Èia;%sla udhsu iy iqjmqnqÿ.u" msámk ol=K yd msámk

W;=r .%du  ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

W;=rg(- l|kj;a; .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsï
kef.kysrg(- odïfma yd fnreleáh .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï
ol=Kg(- fnreleáh .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu" l¿;r Èia;%sla

udhsu iy uQKuf,a - hly¿j .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg(- uQKuf,a - hly¿j .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu" fod,fyak

.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy   m%ikakmqr .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

W;=rg(- fydaud.u k.rh .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï" mkdf.dv kef.kysr yd mkdf.dv ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï iy f.dv.u ol=K .%du  ks,Odß jifï
ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- f.dv.u ol=K .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
l|kj;a;  .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg(- l|kj;a; .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu iy m%ikakmqr .%du
ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ngysrg(- Wvqjk yd  lgqjk .%du  ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï iy
fydaud.u k.rh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- odïfma iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

464 - fydr., kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
464 A - odïfma  .%du ks,Odß  jiu
464 B - fydr., ngysr .%du ks,Odß jiu
464 C - fydrl|j, .%du ks,Odß jiu
464 D - fnreleáh .%du ks,Odß jiu

484 - msámk W;=r  .%du ks,Odß jiu
484 A - msámk ol=K .%du ks,Odß jiu
484 E - iqjmqnqÿ.u .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- msámk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

484 B  -  msámk k.rh .%du ks,Odß jiu
484 F - lsßfíßhlef,a .%du ks,Odß jiu
485 - udj;a.u  .%du ks,Odß  jiu

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lsßfíßhlef,a iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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\W;=rg(- .,ú,j;a; ol=K  .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsu" .,ú,j;a; W;=r yd fydaud.u k.rh .%du  ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï iy udj;a.u .%du  ks,Odß jifï ngysr
udhsu

kef.kysrg(- udj;a.u yd m%ikakmqr  .%du  ks,Odß jiïj, ngysr udhsï
ol=Kg(- m%ikakmqr .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu" Èh.u kef.kysr

.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy §mkaf.dv .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

ngysrg(- ud.ïuk ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd W;=re
udhsï" ksh|.,  .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
.,ú,j;a; ol=K .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï

W;=rg(- olaIsK wêfõ.S ud¾.h" uyr.u k.r iNd udhsu iy .,ú,j;a;
ol=K yd lgqjk .%du ks,Odß jiïj, ngysr yd  ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- lgqjk yd ud.ïuk kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr yd
ol=Kq udhsï iy Èh.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ol=Kg(- Èh.u kef.kysr yd Èh.u ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï" lsß.ïmuqKqj .%du ks,Odß jifï olaIsK wêfõ.S ud¾.h
yuqjk ,laIHh olajd iy olaIsK wêfõ.S ud¾.h

ngysrg(- olaIsK wêfõ.S ud¾.h uyr.u k.r iNd udhsu yuqjk ,laIHh
olajd

W;=rg(- uyr.u k.r iNd udhsu
kef.kysrg(- uyr.u k.r iNd udhsu  yuqjk ,laIHfha  isg olaIsK wêfõ.S

ud¾.h §mkaf.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu yuqjk
,laIHh olajd

ol=Kg(- olaIsK wêfõ.S ud¾.h §mkaf.dv .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu yuqjk ,laIHfha isg olaIsK wêfõ.S ud¾.hg ngysßka
msysá §mkaf.dv .%du ks,Odß jiï fldgfia W;=re udhsu iy
u;af;af.dv kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï

ngysrg(- u;af;af.dv kef.kysr yd ls;=,afyak .%du  ks,Odß jiïj,
kef.kysr yd W;=re udhsï iy leianEj yd uyr.u k.r iNd
udhsï

485 A- Wvqjk  .%du ks,Odß jiu
486E - lgqjk .%du ks,Odß jiu
590 - ud.ïuk kef.kysr .%du  ks,Odß

jiu

499 A- ksh|.,  .%du ks,Odß   jiu
499 G - ysßmsáh  .%du ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjkajk
kef.kysr fldgi&
500  - n%dyauK.u  .%du ks,Odß   jifï
fldgila iy ksh|., mdr
500 A- udUq,af.dv .%du ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjkajk
fldgi&
590 A- ud.ïuk ngysr .%du ks,Odß jiu
590 B - §mkaf.dv .%du ks,Odß jifï
fldgila

499 G  - ysßmsáh  .%du ks,Odß jifï fldgila
^wêfõ.S ud¾.fhka ngysr fldgi&

500  - n%dyauK.u  .%du ks,Odß jifï fldgila'
úl%uf.a udj;"  jEkshr mdr" fmdÿck udj;"
fldiajeáhk mdr we;=<;a  m%foaYh'
500 - n%dyauK.u .%du ks,Odß jifï
fldgilg wh;a tan%yï we,aúá., udj;"
mems,sj, mdr" ch.;a udj;" fydrK mdr"
fldiajeáhk mdr  n%dyauK.u ̂fldgila& iy
fl?U mdr 1" fl?U mdr 2" fldiafyak mdr"
fnda.y,kaoj;a;" we;=<;a m%foaYh
500 A- udUq,af.dv .%du  ks,Odß jifï
fldgila

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- Wvqjk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- §mkaf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ysßmsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- leianEj k.r iNd udhsu" ysßmsáh .%du ks,Odß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï iy udUq,af.dv .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

kef.kysrg(- udUq,af.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" u;af;f.dv
kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu  iy u;af;f.dv
ngysr .%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- u;af;f.dv ngysr .%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"
l=vudÿj .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu iy leianEj k.r
iNd udhsu

ngysrg(- leianEj k.r iNd udhsu

W;=rg(- ls;=,afyak yd  udUq,af.dv .%du  ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï
iy n%dyauK.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- n%dyauK.u .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy
olaIsK wêfõ.S ud¾.h

ol=Kg(- lsß.ïmuqKqj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu olaIsK wêfõ.S
ud¾.h yuqjk ,laIHfha isg olaIsK wêfõ.S ud¾.hg ngysßka
msysá lsß.ïmuqKqj .%du  ks,Odß jiï fldgfia W;=re udhsu
olajd iy ishU,df.dv W;=r yd l=vudÿj .%du  ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg(- ix>drdu .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy
isoaOuq,a, ol=K yd isoaOuq,a, W;=r .%du  ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

W;=rg(- ix>drdu yd u;af;af.dv ngysr  .%du  ks,Odß jiïj, ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- lsß.ïmuqKqj yd ß,dj, .%du  ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg(- jE;r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy leianEj k.r iNd
udhsu

ngysrg(- leianEj k.r iNd udhsu

591 - isoaouq,a, W;=r .%du ks,Odß jiu
591 B- isoaouq,a, ol=K .%du ks,Odß jiu
591 C - ls;=,afyak .%du ks,Odß jiu
591 D - ix>drdu .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- isoaOuq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

587 - u;af;af.dv ngysr  .%du ks,Odß jiu
587 A - u;af;af.dv uOHu A  .%du ks,Odß
jiu
587 B - u;af;af.dv uOHu B  .%du ks,Odß
jiu
587 C - u;af;af.dv kef.kysr .%du ks,Odß
jiu
590 B - §mkaf.dv .%du ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjkajk
ngysr fldgi&

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- u;af;af.dv iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

591 A- l=vudÿj .%du  ks,Odß jiu
592 -  ishU,df.dv W;=r .%du  ks,Odß
jiu
592A - ishU,df.dv ol=K .%du  ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ix>drdu iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- §mkaf.dv" ud.ïuk kef.kysr" Wvqjk yd m%ikakmqr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- m%ikakmqr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" fod,fyak yd uQKuf,a
- hly¨j .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï iy lsßj;a;=vqj
W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg(- lsßj;a;=vqj W;=r" lsßj;a;=vqj ol=K yd ly;=vqj W;=r .%du ks,Odß
jiïj, W;=re yd ngysr udhsï" ly;=vqj ol=K .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu iy fjksje,afld< .%du  ks,Odß jifï
W;=re udhsu olaIsK wêfõ.S ud¾.h yuqjk ,laIHh olajd

ngysrg(- olaIsK wêfõ.S ud¾.h §mkaf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu yuqjk ,laIHh olajd

W;=rg(- udj;a.u" lsßfíßhlef,a yd l|kj;a; .%du  ks,Odß jiïj,
ol=Kq  udhsï

kef.kysrg(- l|kj;a;.u yd msámk W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsu"
msámk ol=K .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq  udhsï"
iqjmqnqÿ.u .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu  iy l¿;r Èia;%sla
udhsu

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu iy ls;=,ú, .%du  ks,Odß jifï kef.kysr
yd W;=re udhsï

ngysrg(- lsßj;a;=vqj W;=r .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" Èh.u
kef.kysr .%du  ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
Wvqjk .%du  ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

W;=rg(- Èh.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr  udhsï
iy uQKuf,a - hly¨j .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq
udhsï

kef.kysrg(- uQKuf,a - hly¨j .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï
iy l¿;r Èia;%sla udhsu

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu iy ly;=vqj kef.kysr yd ly;=vqj W;=r
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg(- ly;=vqj W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" ly;=vqj ngysr
.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy Èh.u ngysr .%du
ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

588 - lsß.ïmuqKqj .%du  ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjka jk
kef.kysr fldgi&
589  - Èh.u kef.kysr .%du  ks,Odß jiu
589 A- Èh.u ngysr .%du  ks,Odß jiu
593 A- ß,dj, .%du ks,Odß jifï fldgila
^ wêfõ.S ud¾.fhka kef.kysrg wh;a
fldgi&
600 - Wkaÿref.dv .%du  ks,Odß jifï
fldgila
602 B - ly;=vqj ngysr .%du  ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka kef.kysr
fldgi&

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- Èh.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

484 C- fod,fyak .%du ks,Odß   jiu
484 G- m%ikakmqr .%du ks,Odß  jiu
603 C- uQKuf,a - hly¨j .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fod,fyak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

603 - lsßj;a;=vqj W;=r .%du ks,Odß jiu
603 A- lsßj;a;=vqj ol=K .%du ks,Odß jiu
603 B - ls;=,ú, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lsßj;a;=vqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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W;=rg(- ly;=vqj ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
iy lsßj;a;=vqj ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- l¿;r Èia;%sla udhsu
ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu
ngysrg(- olaIsK wêfõ.S ud¾.h iy Wkaÿref.dv .%du ks,Odß jifï

kef.kysr udhsu

W;=rg(- u;af;af.dv ngysr" u;af;af.dv uOHu B yd u;af;af.dv
kef.kysr .%du  ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy §mkaf.dv
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu olaIsK wêfõ.S ud¾.h yuqjk
,laIHh olajd

kef.kysrg(- olaIsK wêfõ.S ud¾.h
ol=Kg(- fjksje,afld< .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu olaIsK wêfõ.S

ud¾.h yuqjk ,laIHfha isg olaIsK wêfõ.S ud¾.hg ngysßka
msysá  fjksje,afld<  .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
wïn,kaf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg(- leianEj k.r iNd udhsu"  ishU,df.dv ol=K .%du  ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"  ishU,df.dv W;=r .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy u;af;af.dv ngysr
.%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

W;=rg(- leianEj k.r iNd udhsu"  jE;r .%du ks,Odß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï" Wkaÿref.dv .%du ks,Odß jifï ngysr" ol=Kq yd
kef.kysr udhsï iy olaIsK wêfõ.S ud¾.h

kef.kysrg(- olaIsK wêfõ.s ud¾.h l¿;r Èia;%sla udhsu yuqjk ,laIHh
olajd

ol=Kg(- l¿;r Èia;%sla udhsu
ngysrg(- l¿;r Èia;%sla udhsu iy leianEj k.r iNd udhsu

09-108$13

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ly;=vqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

601 -  fjksje,afld< .%du  ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjka jk
kef.kysr fldgi&
602  - ly;=vqj W;=r .%du ks,Odß jiu
602 A- ly;=vqj ol=K .%du  ks,Odß jiu
602 C- ly;=vqj kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- jE;r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

588 - lsß.ïmuqKqj .%du  ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka ngysr
fldgi&
593 - jE;r .%du  ks,Odß jiu
593 A- ß,dj, .%du  ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjka jk
ngysr fldgi&
600 - Wkaÿref.dv .%du  ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjka jk
ngysr fldgi&
602 B - ly;=vqj ngysr .%du ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjka jk
ngysr fldgi&

594 - wïn,kaf.dv .%du ks,Odß jiu
595 - fyr,shdj, .%du ks,Odß jiu
599 - md,.u  .%du ks,Odß jiu
601 - fjksje,afld< .%du ks,Odß jifï
fldgila ^wêfõ.S ud¾.fhka fjka jk
ngysr fldgi&

fldÜGdifha wxlh (-  27 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- md,.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia
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m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 01 - ó.uqj uy k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  25 nyq fldÜGdi ixLHdj - 02 iNsl ixLHdj - 29

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lïu,a;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mq;a;,ï Èia;%sla udhsu 77 A - lïu,a;=r .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- m,a,kafiak W;=r iy m,a,kafiak ol=K
.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- m<Õ;=f¾ .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fldÉÑlfâ iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (-  mq;a;,ï Èia;%sla udhsu 77 - m,a,kafiak W;=r .%du ks,Odß jiu
78 - fldÉÑlfâ .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- mq;a;,ï Èia;%sla udhsu iy lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu" o¿jfldgqj .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu iy m,a,kafiak ol=K .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (-  lïu,a;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- m,a,kafiak ol=K iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- m,a,kafiak W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 76 - m,a,kafiak ol=K .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- o¿jfldgqj iy m<Õ;=f¾ .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- lïu,a;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fmdaref;dg iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- m,a,kafiak ol=K iy fldÉÑlfâ .%du ks,Odß 74 - o¿jfldgqj .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- o¿jfldgqj kef.kysr iy lÜgqj .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- m<Õ;=f¾ .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- o¿jfldgqj kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- o¿jfldgqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 74 A - o¿jfldgqj kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu iy lÜgqj .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg (- m<Õ;=f¾ .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
o¿jfldgqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- m<Õ;=f¾ iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lïu,a;=r iy m,a,kafiak ol=K .%du ks,Odß 75 A - m<Õ;=f¾ .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- o¿jfldgqj iy o¿jfldgqj kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- lÜgqj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy ta;a;=ld,
.%du ks,Odß jifï kef.kysr iy W;=r udhsï

ngysrg (- uqyqo
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fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ta;a;=ld, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- m<Õ;=f¾ .%du ks,Odß jifï ngysr iy ol=Kq udhsï 73 - ta;a;=ld, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- m<Õ;=f¾ .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï
iy lÜgqj .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- l=vdmdvqj iy l=vdmdvqj W;=r .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lÜgqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- m<Õ; =f¾ yd o¿jfldg qj . % du k s,Odß jiïj, 75 - lÜgqj .%du ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï iy o¿jfldgqj kef.kysr .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- o¿jfldgqj kef.kysr .%du ks,Oß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï iy lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- o¿fmd; kef.kysr iy o¿fmd; .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- l=vdmdvqj" l=vdmdvqj W;=r iy ta;a;=ld, .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- o¿fmd; iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lÜgqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy lgdk 72  - o¿fmd; .%du ks,Odß jiu
 m%dfoaYSh iNd udhsu 72 A - o¿fmd; kef.kysr .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu iy yqKqmsáh .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg (- l=vdmdvqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- l=vdmdvqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=vdmdvqj W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 73 A - l=vdmdvqj .%du ks,Odß jiu
udhsï iy ta;a;=ld, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 73 C - l=vdmdvqj ol=K .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- lÜgqj yd o¿fmd; .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï
iy lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- yqKqmsáh iy fmßhuq,a, .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg (- je,a,ùÈh W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy l=vdmdvqj W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- l=vdmdvqj W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ta;a;=ld, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 73 B - l=vdmdvqj W;=r .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- lÜgqj .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy l=vdmdvqj
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- l=vdmdvqj" l=vdmdvqj ol=K" je,a,ù§h W;=r iy
je,a,ùÈh .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- je,a,ùÈh W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=vdmdvqj W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 158 - je,a,ùÈh .%du ks,Odß jiu
158 B - je,a,ùÈh W;=r .%du ks,Odß

kef.kysrg(- l=vdmdvqj ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu jiu

ol=Kg (- fmßhuq,a,  iy je,a,ùÈh ol=K .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- uqyqo
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fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- je,a,ùÈh ol=K iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- je,a,ùÈh" je,a,ùÈh W;=r iy l=vdmdvqj ol=K
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 156 A - uqkaklalrh W;=r .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg(- yqKqmsáh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 158 A - je,a,ùÈh ol=K .%du ks,Odß

jiu
159 - fmßhuq,a, .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- wÕ=reldruq,a," Wvhd¾f;damam qj" Wvhd¾f;damam qj
kef.kysr yd uqkaklalrh W;=r .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï iy uqyqo

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- yqKqmsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=vdmdvqj ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 159 A - yqKqmsáh .%du ks,Odß jiu
lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg(- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- wÕ=reldruq,a, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- fmßhuq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
l=vdmdvqj ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- wÕ=reldruq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fmßhuq,a, iy yqKqmsáh .%du ks,Odß jiïj, 161 A - wÕ=reldruq,a, .%du ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- lgdk  m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- fnda,j,dk .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- Wvhd¾f;damamqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr
yd W;=re udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Wvhd¾f;damamqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fmßhuq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 160 - Wvhd¾f;dmamqj .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- wÕ=reldruq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq
udhsï

ol=Kg (- fnda,j,dk iy Wvhd¾f;damamqj ol=K .%du ks,Odß
jiïj, W;=re  udhsï

ngysrg (- uqkaklalrh kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu" uqkaklalrh W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy je,a,ùÈh ol=K .%du ks,Odß jifï
ol=Kq  udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- uqkaklalrh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uqy qo iy uqkaklalrh W;=r .%du ks,Odß jifï 156 - uqkaklalrh .%du ks,Odß jiu
ol=Kq udhsu

156 B - uqkaklalrh kef.kysr .%du
ks,Odß jiu

kef.kysrg (- Wvhd¾f;dam am qj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu"
Wvhd¾f;damamqj ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr iy
ol=Kq udhsï iy ;,d¥j .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu

ol=Kg (- isßj¾Ok fmfoi .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- msámk W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uqyqo 162 - msámk W;=r .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- uqyqo

ol=Kg (- isßj¾Ok fmfoi .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
iy ueo msámk .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï

ngysrg (- ueo msámk .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy ¥j .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu



126  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ¥j iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uqyqo 162 A - ¥j  .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- uqyqo iy msámk W;=r .%du ks,Odß jifï
W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- msámk W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï iy ueo msámk .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lfvd,a Whk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Wvhd¾f;damamqj ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 160 A-  ;,d¥j  .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- fnda,j,dk .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- ó.uq l,mqj

ngysrg (- isßj¾Ok fmfoi .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy uqkaklalrh kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fnda,j,dk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Wvhd¾f;damamqj yd wÕ=reldruq,a, .%du ks,Odß jiïj, 157 - fnda,j,dk .%du ks,Odß jiu

ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu iy lgqkdhl iS¥j k.r 160 B - Wvhd¾f;damamqj ol=K

iNd udhsu         .%du  ks,Odß jiu

ol=Kg (- l=rK kef.kysr iy l=rK ngysr .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- ó.uqj l,mqj" ;,d¥j .%du ks,Odß jifï kef.kysr

yd W;=re udhsï iy uqkaklalrh kef.kysr .%du ks,Odß

jifï kef.kysr yd W;=re udhsï



127 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- l=rK iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fnda,j,dk .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 157 A - l=rK kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- lgqkdhl iS¥j k.r iNd udhsu
157 B - l=rK ngysr .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- lgqkdhl iS¥j k.r iNd udhsu

ngysrg (- ó.uqj l,mqj

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- isßj¾Ok fmfoi iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- msámk W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" uqyqo iy 156 C - isßj¾Ok fmfoi .%du ks,Odß

uqkaklalrh yd uqkaklalrh kef.kysr .%du ks,Odß jiu

jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- ;,d¥j .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ó.uqj

l,mqj

ol=Kg (- ó.uqj l,mqj

ngysrg (- ó.uqj l,mqj iy ol=Kq msámk kef.kysr yd ueo

msámk  .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ol=Kq msámk kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ¥j iy msámk W;=r .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 162 C - ol=Kq msámk kef.kysr .%du
ks,Odß jiu

kef.kysrg (- isßj¾Ok fmfoi .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
iy ó.uqj l,mqj 162 D - ueo msámk .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- ó.uqj l,mqj  iy ;,dfyak .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg (- ol=Kq msámk ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy uqyqo
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fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ol=Kq msámk ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ueo msámk .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 162 B - ol=Kq msámk ngysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- ol=Kq msámk kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu

ol=Kg (- ;,dfyak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- ;,dfyak - ÿka.d,amsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ol=Kq msámk ngysr iy ol=Kq msámk kef.kysr 163 - ;,dfyak .%du ks,Odß jiu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

163 B - ÿka.d,amsáh .%du ks,Odß jiu
kef.kysrg (- ó.uqj l,mqj

ol=Kg (- fi;a;mamdvqj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  27 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fi;a;mamdvqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ÿka.d,amsáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 163 A - lemqkaf.dv .%du ks,Odß jiu

163 C - fi;a;mamdvqj .%du ks,Odß jiu
kef.kysrg (- ó.uqj l,mqj

ol=Kg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- uqyqo

09-108$14
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m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 la jQ wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh
wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 02 - .ïmy uy k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj - 17  nyq fldÜGdi ixLHdj - 00 iNsl ixLHdj - 17

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-nÿj;=f.dv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï          ixhqla; fldgia

W;=rg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu 226 - nÿj;=f.dv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu" w¿;a.u fnda.uqj 226 A - lrKEhluq,a, .%du ks,Odß

W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy w¿;a.u jiu

fnda.uqj ol=K .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsu

228 - fndr,shj; .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- uySmd,f.dv" ùÈhj;a;" flfi,aj;=f.dv W;=r iy

.ïmy w¿;a.u W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 228 A - ;s;a;,msáf.dv .%du ks,Odß

jiu

ngysrg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (-w¿;a.u fnda.uqj W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï            ixhqla; fldgia

W;=rg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu 229 - w¿;a.u fnda.uqj W;=r .%du ks,Odß
      jiu

kef.kysrg(- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- uySmd,f.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
w¿;a.u fnda.uqj ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr
yd W;=re udhsï iy ;s;a;,msáf.dv .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

9 - G 22195
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fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- w¿;a.u fnda.uqj ol=K iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;s;a;,msáf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 229 A - w¿;a.u fnda.uqj ol=K .%du
w¿;a.u fnda.uqj W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï

230 - uySmd,f.dv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- w¿;a.u fnda.uqj W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï iy w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu iy fud/kak yd
ùÈhj;a; .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- fndr,shj; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ùÈhj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fndr,shj; yd uySmd,f.dv .%du ks,Odß jiïj, 230 A - fud/kak .%du ks,Odß jiu

ol=Kq udhsï iy w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu 230 B - ùÈhj;a; .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu 230 C - .,af;dguq,a, .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu iy hlal, W;=r .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- flfi,aj;=f.dv W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- flfi,aj;=f.dv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- nÿj;=f.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 227 - flfi,aj;=f.dv W;=r .%du
ks,Odß jiu

kef.kysrg (- nÿj;=f.dv fldÜGdihg wh;a tys ol=Kq ÈYdfjys 227 A - flfi,aj;=f.dv ol=K .%du
we;s lrKEhluq,a, .%du ks,Odß jiï fldgfia ngysr ks,Odß jiu

udhsu iy fndr,shj;" ùÈhj;a;" .,af;dguq,a, yd
hlal, W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- hlal, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- hlal, kef.kysr" .ïmy w¿;a.u kef.kysr"
b¢f.d,a, iy .ïmy w¿;a.u W;=r .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- b¢f.d,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu iy nÿj;=f.dv 225 A - .ïmy w¿;a.u W;=r .%du ks,Odß
fldÜGdihg wh;a tys ngysr ÈYdfjys we;s jiu
lrKEhluq,a, .%du ks,Odß jiï fldgfia yd
nÿj;=f.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 225 C - b¢f.d,a, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- flfi,aj;=f.dv W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- .ïmy w¿;a.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu iy .ïmy w¿;a.u ngysr .%du ks,Odß
jifï kef.kysr yd W;=re  udhsï

ngysrg (- by<.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- by<.u kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv iy w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsï 224 A - by<.u kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- .ïmy w¿;a.u W;=r iy b¢f.d,a, .%du ks,Odß 225 - .ïmy w¿;a.u ngysr .%du

jiïj, ngysr yd ol=Kq udhsï ks,Odß  jiu

 ol=Kg (- .ïmy w¿;a.u kef.kysr iy nekaähuq,a,

kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ueo.u 04 iy by<.u ngysr .%du ks,Odß jiïj,

 kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- by<.u ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 223 C - ueo.u 04 .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- by<.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 224 - by<.u ngysr .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- nekaähuq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï iy lsv.ïuq,a, yd ueo.u 03 .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- ueo.u 01 .%du ks,Odß jifï kef.kysr iy W;=re udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ueo.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy by<.u ngysr 223 - ueo.u 01 .%du ks,Odß jiu

.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

223 B - ueo.u 03 .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- ueo.u 04 .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

iy nekaähuq,a, kef.kysr yd lsv.ïuq,a, .%du ks,Odß 234 - nekaähuq,a, W;=r .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï jiu

ol=Kg (- nekaähuq,a, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ueo.u 02 .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re

udhsï iy my<.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- my<.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsï 222 - my<.u .%du ks,Odß jiu

223 A - ueo.u 02 .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- ueo.u 01 .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

iy ueo.u 03" nekaähuq,a, W;=r yd nekaähuq,a, ngysr

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-nekaähuq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- nekaähuq,a, W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 234 B - nekaähuq,a, ngysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- lsv.ïuq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- ueo.u 02 .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lsv.ïuq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by<.u kef.kysr iy .ïmy w¿;a.u ngysr .%du 234 A - nekaähuq,a, kef.kysr  .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß jiu

234 C - lsv.ïuq,a, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- .ïmy w¿;a.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu iy hlal, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg (- fykr;af.dv  .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy nekaähuq,a, ngysr"
nekaähuq,a, W;=r yd ueo.u 04 .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .ïmy w¿;a.u kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy w¿;a.u ngysr iy b¢f.d,a, .%du ks,Odß 225 B - .ïmy w¿;a.u kef.kysr .%du
jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß jiu

kef.kysrg (- flfi,aj;=f.dv W;=r iy flfi,aj;=f.dv ol=K
.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- hlal, kef.kysr iy hlal, ol=K .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- nekaähuq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- hlal, W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- flfi,aj;=f.dv W;=r iy .,af;dguq,a, .%du ks,Odß 231 - hlal, W;=r .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu" mefmd,a.iafoksh .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu iy hlal, ngysr .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- flfi,aj;=f.dv ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy flfi,aj;=f.dv W;=r .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- hlal, ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- flfi,aj;=f.dv ol=K iy hlal, W;=r .%du 231 A - hlal, ngysr .%du ks,Odß jiu

ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 231 B - mefmd,a.iafoksh .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg(- w;a;k.,a, iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsï

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- fykr;af.dv iy hlal, kef.kysr .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- hlal, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- nekaähuq,a, kef.kysr iy .ïmy w¿;a.u kef.kysr 231 C - hlal, ol=K .%du ks,Odß jiu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 231 D - hlal, kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- flfi,aj;=f.dv ol=K iy hlal, ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- fykr;af.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- lsv.ïuq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- fykr;af.dv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lsv.ïuq,a," hlal, ol=K iy hlal, kef.kysr 232 - fykr;af.dv .%du ks,Odß jiu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- hlal, ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy
uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

09-108$15
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m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 la jQ wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 03 - j;a;, - udfnda, k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  02 nyq fldÜGdi ixLHdj - 04 iNsl ixLHdj - 10

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udfnda, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu 176 A - udfnda, .%du  ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- je,slvuq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- j;a;, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- je,slvuq,a, iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j;a;, yd uyr m%dfoaYSh iNd udhsï 176 C - je,slvuq,a, .%du  ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- uyr yd le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsï

ol=Kg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu iy j;a;, .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- udfnda, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- j;a;, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udfnda, iy je,slvuq,a, .%du  ks,Odß jiïj, 176 - j;a;, .%du  ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- wejßj;a; iy .,ajeáh .%du  ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- wejßj;a; iNsl ixLHdj (-  02

                       udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- j;a;, .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 175 A - wejßj;a; .%du  ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- f;<Õmd; .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- .,ajeáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .,ajeáh iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu iy j;a;, .%du 176 B - .,ajeáh .%du  ks,Odß  jiu
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg (- wejßj;a; iy f;<Õmd; .%du  ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- mE,shf.dv k.r iNd udhsu iy fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- fld<U Èia;%sla udhsu iy j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- f;<Õmd; iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- wejßj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 175 - f;<Õmd; .%du  ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- fld<U Èia;%sla udhsu iy .,ajeáh .%du  ks,Odß jifï
kef.kysr  udhsu

09-108$16
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m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 la jQ wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 04 - lgqkdhl - iSÿj k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  09 nyqfldÜGdi ixLHdj - 01 iNsl ixLHdj- 11

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- l=rK lgqkdhl iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu 142 - l=rK lgqkdhl W;=r .%du

ks,Odß  jiu

150 - .=jka yuqod l|jqr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu iy wejßj;a; .%du ks,Odß

jifï lgqkdhl - iS¥j k.r iNdjg wh;a fldgfia

W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- wejßj;a; .%du ks,Odß jifï lgqkdhl - iSÿj k.r

iNdjg wh;a fldgfia ngysr udhsu iy lgqkdhl W;=r

.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- lgqkdhl W;=r yd l=rK lgqkdhl ol=K .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï" l=rK lgqkdhl uOHu .%du

ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï" ó.uqj l,mqj

iy ó.uqj uy k.r iNd udhsu



138  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- uOHu l=rK iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=rK lgqkdhl W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 142 A -  l=rK lgqkdhl ol=K .%du
ks,Odß jiu

kef.kysrg(- .=jka yuqod l|jqr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 142 B - l=rK lgqkdhl uOHu  .%du
ks,Odß jiu

ol=Kg (- l=rK lgqkdhl W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ó.uqj l,mqj

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lgqkdhl iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=rK lgqkdhl ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 143 - lgqkdhl W;=r .%du ks,Odß
jiu

143 A - lgqkdhl ol=K .%du ks,Odß
kef.kysrg(- .=jka yuqod l|jqr yd wejßj;a; .%du ks,Odß jifï jiu

lgqkdhl - iSÿj k.r iNdjg wh;a fldgfia ngysr
udhsu

ol=Kg (- ,shkf.uq,a, W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ó.uqj l,mqj

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ,shkf.uq,a, W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgqkdhl ol=K" lgqkdhl W;=r iy .=jka yuqod 144 A - ,shkf.uq,a, W;=r .%du ks,Odß
l|jqr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

149 - wejßj;a; .%du ks,Odß jifï
kef.kysrg(- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu lgqkdhl iS¥j k.r iNdjg

wh;a fldgi
ol=Kg (- wukafod¿j .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

iy ,shkf.uq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ó.uqj l,mqj

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- wukafod¿j iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- wejßj;a; .%du ks,Odß jifï lgqkdhl - iSÿj k.r 148 -  wukafod¿j .%du ks,Odß jiu
iNdjg wh;a fldgfia  ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- iSÿj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uQl,ka.uqj kef.kysr" ,shkf.uq,a, ol=K iy
,shkf.uq,a, W;=r .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï



139 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ,shkf.uq,a, ol=K iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ,shkf.uq,a, W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 144 - ,shkf.uq,a, ol=K .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg(- wukafod¿j .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- uQl,ka.uqj kef.kysr iy uQl,ka.uqj ngysr
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ó.uqj l,mqj

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- uQl,ka.uqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ,shkf.uq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 145 A - uQl,ka.uqj kef.kysr .%du

ks,Odß jiu

145 B - uQl,ka.uqj ngysr .%du ks,Odß

kef.kysrg(- wukafod¿j iy iSÿj .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï jiu

ol=Kg (- nKavdrj;a; kef.kysr iy nKavdrj;a; ngysr

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ó.uqj l,mqj

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- iS¥j iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- wukafod¿j .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 145 C -  nKavdrj;a; kef.kysr .%du

ks,Odß jiu

kef.kysrg(- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu 147- iSÿj .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- nKavdrj;a; ngysr yd  uQl,ka.uqj ngysr .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï iy uQl,ka.uqj kef.kysr

.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- nKavdrj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uQl,ka.uqj ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 145 - nKavdrj;a;  ngysr .%du
ks,Odß jiu

kef.kysrg(- nKavdrj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu iy lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu iy wïn,kauq,a,
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ó.uqj l,mqj

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-wïn,kauq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ó.uqj l,mqj iy nKavdrj;a; ngysr .%du ks,Odß 146 - wïn,kauq,a, .%du ks,Odß jiu
jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- lgdk  yd cd we, m%dfoaYSh iNd udhsï

ol=Kg (- cd we, yd j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsï

ngysrg (- ó.uqj l,mqj

09-108$17

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'



141 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 05 - ñkqjkaf.dv k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  07 nyq fldÜGdi ixLHdj - 01 iNsl ixLHdj - 09

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ñkqjkaf.dv ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 125$1 - ñkqjkaf.dv ngysr .%du ks,Odß

jifï fldgila

kef.kysrg(- odf.dkak mdr iy l=vdTh

ol=Kg (- wU.yj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy

ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- O¾urdcdrdu fmfoi iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 125 - ueo ñkqjkaf.dv .%du ks,Odß
jifï fldgila

125$1 - ñkqjkaf.dv ngysr .%du ks,Odß
jifï fldgila

125$2 - ñkqjkaf.dv W;=r .%du ks,Odß
kef.kysrg(- úch mdr iy ukñk udj; jifï fldgila

ol=Kg (- l=reKE., mdr iy kj ksõyeï mdr

ngysrg (- odf.dkak mdr

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ñkqjkaf.dv W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy chisxy udj; 125$2 - ñkqjkaf.dv W;=r .%du ks,Odß
jifï fldgila

kef.kysrg(- chisxy udj;" ñkqjkaf.dv kef.kysr  .%du ks,Odß
jifï   ngysr udhsu

ol=Kg (- ueo ñkqjkaf.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
iy ukñk udj;

ngysrg (- ukñk udj;" úch mdr iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh
iNd udhsu



142  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ñkqjkaf.dv kef.kysr 02 iNsl ixLHdj (-  01

                    udhsï              ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 125$2 - ñkqjkaf.dv W;=r .%du ks,Odß

jifï fldgila

125$3 - ñkqjkaf.dv kef.kysr .%du

kef.kysrg(- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu ks,Odß jifï fldgila

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu" u,a,j ydâfjhd¾

w;=re udj; iy l=reKE., mdr

ngysrg (- iSuka udj; iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ñkqjkaf.dv kef.kysr 01 iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=reKE., mdr iy u,a,j ydâfjhd¾ w;=re udj; 125$3 - ñkqjkaf.dv kef.kysr .%du
ks,Odß jifï fldgila

kef.kysrg(- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- l=reKE., mdr iy ueo ñkqjkaf.dv .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ñkqjkaf.dv .%du ks,Odß jiu yd Èfjk l=reKE.,
mdr iy ñkqjkaf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu yd ksÜgUqj ó.uqj mdr

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ueo ñkqjkaf.dv iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- kj ksõyeï mdr" l=reKE., mdr iy ñkqjkaf.dv 125 - ueo ñkqjkaf.dv .%du ks,Odß
W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy l=reKE., mdr jifï fldgila

125$3 - ñkqjkaf.dv kef.kysr .%du
kef.kysrg(- ñkqjkaf.dv kef.kysr  01 .%du ks,Odß jiu yryd ks,Odß jifï fldgila

Èfjk l=reKE., ud¾.h iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh
iNd udhsu

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy wU.yj;a;
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ñkqjkaf.dv ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy l=vdTh yd ueo ñkqjkaf.dv .%du ks,Odß
jiï fldgfia ol=Kq udhsï



143 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- wU.yj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv ngysr .%du ks,Odß jifï ñkqjkaf.dv 126$3 - wU.yj;a; .%du ks,Odß jiu
k.r iNdjg wh;a fldgfia yd ueo ñkqjkaf.dv
.%du ks,Odß jifï  ol=Kq udhsï iy ñkqjkaf.dv
m%dfoaYSh iNd  udhsu

kef.kysrg(- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy nqre,a,msáh
.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- nqre,a,msáh .%du ks,Odß  jifï W;=re yd ngysr udhsï
iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- nqre,a,msáh iNsl ixLHdj (-  01

 udhsï            ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd  udhsu 126$2 - nqre,a,msáh .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd  udhsu

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- wU.yj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq  yd
kef.kysr udhsï

09-108$18

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 06 - cd we, k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  08 nyq fldÜGdi ixLHdj - 01 iNsl ixLHdj - 10

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-;=ve,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu 192 - ;=ve,a, ngysr .%du ks,Odß jiu
192 A - ;=ve,a, ol=K .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu iy lkqjk .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- cd we," je,s.ïmsáh W;=r yd b¢úáh .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd  udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-lkqjk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cd we, m%dfoaYSh iNd  udhsu 191 - lkqjk .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu yd cd we, iy je,s.ïmsáh
W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ;=ve,a, ngysr yd ;=ve,a, ol=K .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-cd we, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;=ve,a, ngysr yd lkqjk .%du ks,Odß jiïj, 191 A - cd we, .%du ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu iy je,s.ïmsáh ol=K
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- je,s.ïmsáh ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- je,s.ïmsáh ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
je,s.ïmsáh W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-je,s.ïmsáh W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;=ve,a, ngysr iy lkqjk .%du ks,Odß jiïj, 190 A - je,s.ïmsáh W;=r .%du ks,Odß
ol=Kq udhsï jiu

kef.kysrg(- cd we, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy je,s.ïmsáh
ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- je,s.ïmsáh ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
b¢úáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- b¢úáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-b¢úáh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;=ve,a, ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 190 E - b¢úáh .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- je,s.ïmsáh W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd

ol=Kq udhsï iy je,s.ïmsáh ol=K .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsu

ol=Kg (- jEj, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku (-je,s.ïmsáh ol=K iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- je,s.ïmsáh W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 190 - je,s.ïmsáh ol=K .%du ks,Odß

kef.kysr udhsï iy cd we, .%du ks,Odß jifï jiu

ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu iy lmqj;a; .%du ks,Odß

jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- lmqj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy jEj,

.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- jEj," b¢úáh iy je,s.ïmsáh W;=r .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï

10 - G 22195
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fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-lmqj;a; iNsl ixLHdj (- 02

 udhsï         ixhqla; fldgia

W;=rg (- jEj, yd je,s.ïmsáh .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 190 C - lmqj;a; .%du ks,Odß jiu
yd kef.kysr udhsï

kef.kysrg(- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- cd we, m%dfoaYSh iNd  udhsu

ngysrg (- l<t,sh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-jEj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï          ixhqla; fldgia

W;=rg (- b¢úáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 189 - jEj, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- je,s.ïmsáh ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd ngysr
udhsï iy lmqj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- lmqj;a; yd l<t,sh .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-l<t,sh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- jEj, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 188 - l<t,sh .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- lmqj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

09-108$19

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 07 - mE,shf.dv k.r iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  10 nyq fldÜGdi ixLHdj - 00 iNsl ixLHdj - 10

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- mE,shf.dv j;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- le,‚ .Õ iy  Bß we, yd j;a;, udfnda, 174 A - mE,shf.dv j;a; .%du ks,Odß
m%dfoaYSh iNd udhsu jifï fldgila

kef.kysrg(- ó.uq mdr" f.dvl=Uqr j;a; mdr" Y%S  pkaør;ak udj;
iy 1 jk mgqu.

ol=Kg (- 1 jk mgqu. iy mx.y we,

ngysrg (- mx.y we," le,‚ .Õ iy fld<U Èia;%sla udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ó.yj;a; W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ó.uq mdr iy  Bß we, 174 A - mE,shf.dv j;a; .%du ks,Odß
jifï fldgila

kef.kysrg(- mÜáh W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 174 C - ó.yj;a; .%du ks,Odß jifï
fldgila

ol=Kg (- fld<U - lgqkdhl wêfõ.S ud¾.h iy ÿgq.euqKq udj;

ngysrg (- Y%S pkaør;ak udj;" f.dvl=Uqr j;a; mdr iy ó.uq mdr

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- mÜáh W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uqÿka we, iy jkjdi, mdr 173 - mÜáh kef.kysr .%du ks,Odß
jifï fldgila

173 B - mÜáh W;=r .%du ks,Odß jifï
kef.kysrg(- jkjdi, mdr" fld<U-kqjr mdr iy ÿïßh ud¾.h fldgila

ol=Kg (- ÿïßh ud¾.h iy ÿgq.euqKq udj;

ngysrg (- fld<U-lgqkdhl wëfõ.S ud¾.h iy ó.yj;a;
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- mÜáh kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fld<U-kqjr mdr iy jrdf.dv mdr 173 - mÜáh kef.kysr .%du ks,Odß

jifï fldgila

kef.kysrg (- jrdf.dv mdr iy kdrïñksh mdr

ol=Kg (- kdrïñksh mdr iy wl=remsáh mdr

ngysrg (- ÿïßhm, mdr iy ÿïßh ud¾.h

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- frdayK úydr fmfoi iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fld<U-lgqkdhl wëfõ.S ud¾.h iy ÿgq.euqKq udj; 173 B - mÜáh W;=r .%du ks,Odß jifï
fldgila

174 B - mE,shf.dv .Õnv kef.kysr
kef.kysrg (- ÿgq.euqKq udj;" ÿïßh ud¾.h iy f;,alvj;a; mdr .%du ks,Odß jifï fldgila

ol=Kg (- le,‚ .Õ

ngysrg (- fld<U-lgqkdhl wëfõ.S ud¾.h

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ó.yj;a; ol=K iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- 1 jk mgqu. iy ÿgq.euqKq udj; 174 C - ó.yj;a; .%du ks,Odß jifï
fldgila

kef.kysrg(- ÿgq.euqKq udj; iy fld<U-lgqkdhl wëfõ.S ud¾.h

ol=Kg (- fld<U-lgqkdhl wëfõ.S ud¾.h iy f.dx.df,a
f.dvnKavd udj;

ngysrg (- f.dx.df,af.dvnKavd udj; iy 1jk mgqu.
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fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- mE,shf.dv .Õnv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- le,‚ .Õ iy mx.y we, 174 - mE,shf.dv .Õnv .%du ks,Odß
jifï fldgila

kef.kysrg (-        mx.y we,

ol=Kg (- mx.y we, l=Kq ldKqj

ngysrg (- f;dg,Õ fld<U mdr" le,‚ .Õ iy fld<U
Èia;%sla udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- mE,shf.dv .Õnv kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- f;dg,Õ mdr" mx.y we, l=Kq ldKqj iy 174 - mE,shf.dv .Õnv .%du ks,Odß
f.dx.df,af.dvnKavd mdr jifï fldgila

174 B - mE,shf.dv .Õnv kef.kysr
kef.kysrg(- f.dx.df,af.dvnKavd mdr  iy fld<U - lgqkdhl .%du ks,Odß jifï fldgila

wêfõ.S ud¾.h

ol=Kg (- fld<U-lgqkdhl wêfõ.S ud¾.h iy le,‚ .Õ

ngysrg (- le,‚ .Õ iy fld<U Èia;%sla udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- mÜáh ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- f.dx.df,af.dvnKavd udj; iy ÿïßh ud¾.h 173 A - mÜáh ngysr .%du ks,Odß jifï
fldgila

173 B - mÜÜh W;=r .%du ks,Odß jifï
kef.kysrg(- nKavdrkdhl udj; fldgila

ol=Kg (- le,‚ .Õ iy fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- f;,alfâj;a; mdr

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- .=rel=, úoHd, fmfoi iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ÿïßh ud¾.h iy wl=remsáh mdr 173 - mÜáh kef.kysr .%du ks,Odß
jifï fldgila

kef.kysrg(- hq'iS' j;a; mdr 173 A  - mÜáh ngysr .%du ks,Odß jifï
fldgila

ol=Kg (- le,‚ .Õ iy fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- nKavdrkdhl udj;

09-108$20



150  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

 m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 08 - j;a;, m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  21 nyq fldÜGdi ixLHdj - 00 iNsl ixLHdj -  21

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- muqKq.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- ó.uqj uy k.r iNd udhsu iy ó.uqj l,mqj 164 - muqKq.u .%du ks,Odß jiu
164 A - uymuqKq.u .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- ó.uqj l,mqj iy oE,;=r  ngysr .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

ol=Kg (- fndamsáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" mq,a¨fyak
.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
mrKwïn,u .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- oE,;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ó.uqj l,mqj" lgqkdhl iS¥j k.r iNd udhsu 193 - oE,;=r ngysr .%du ks,Odß jiu
iy cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu

193 A - oE,;=r kef.kysr .%du ks,Odß
kef.kysrg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu iy cd-we, k.r iNd udhsu jiu

ol=Kg (- fndamsáh ;=vqj iy fndamsáh .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- uymuqKq.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy ó.uqj  l,mqj
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fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fndamsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uymuqKq.u" oE,;=r ngysr iy oE,;=r kef.kysr 165 - fndamsáh .%du ks,Odß jiu

.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 165 A - fndamsáh ;=vqj .%du ks,Odß jiu

165 B - mq,a¨fyak .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- cdwe, k.r iNd udhsu

 ol=Kg (- l=xcdj;a; iy kq.fma .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- mrKwïn,u iy muqKq.u .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- Wiajegflhshdj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- muqKq.u .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 167 - Wiajegflhshdj .%du ks,Odß jiu

167 A - mrKwïn,u .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- mq,a¨fyak" kq.fma" mÜáhj, iy n,., .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- Èla´úg  .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- kq.fma iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mq,a¨fyak" fndamsáh iy fndamsáh ;=vqj .%du ks,Odß 166 - kq.fma .%du ks,Odß jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 166 A - l=xcdj;a; .%du ks,Odß jiU

167 B - mÜáhj, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- cdwe, k.r iNd udhsu" cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu

iy je,sir yd uyndf.a .%du ks,Odß jiïj, ngysr

udhsï

ol=Kg (- n,., .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- Wiajegflhshdj iy mrKwïn,u .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- je,sir iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu 182 - je,sir .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- wef,ysj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- uyndf.a .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- mÜáhj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- uÕ=,afmdl=K iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu 182 A - uÕ=,afmdl=K   .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu 182 B - wef,ysj;a; .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- we,msáj,  iy uyndf.a .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- je,sir .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- uyndf.a iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- je,sir" wef,ysj;a; iy uÕ=,afmdl=K .%du ks,Odß 178 - uyndf.a .%du ks,Odß  jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 179 - we,msáj, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu iy fydrfma;=vqj

.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- ;=vqfõf.or yd .,aWvqmsg .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï iy u;a;=u., .%du ks,Odß jifï

kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- n,., iy mÜáhj, .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- fydrfma iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu 180 - fydrfma .%du ks,Odß jiu

180 A - fydrfma;=vqj .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- l=rel=,dj W;=r iy l=rel=,dj ol=K .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- ySkaflkao iy ;=vqfõf.or .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- we,msáj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- l=rel=,dj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu 250 - l=rel=,dj W;=r .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 250 A - l=rel=,dj ol=K .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- ySkaflkao" fydrfma;=vqj iy fydrfma .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- ySkaflkao iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fydrfma;=vqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 254 - ySkaflkao .%du ks,Odß  jiu

254 A - ;=vqfõf.or .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- l=rel=,dj ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- .,aWvmsg .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy

we,msáj, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- .,aWvqmsg iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- we,msáj, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 177 B - .,aWvqmsg .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- ;=vqfõf.or .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- flrÕfmdl=K  iy u;a;=u., .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- u;a;=u., iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyndf.a .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 177 - u;a;=u., .%du ks,Odß  jiu
177 A- flrÕfmdl=K .%du ks,Odß

 kef.kysrg (- we,msáj, iy .,aWvqmsg .%du ks,Odß jiïj, jiu
ngysr udhsï

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu iy j;a;, udfnda,
k.r iNd udhsu

ngysrg (- flrj,msáh iy n,., .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- flrj,msáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- n,., .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu 171 - flrj,msáh .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- u;a;=u., yd flrÕfmdl=K .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsu iy j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu

ol=Kg (- ye|, W;=r iy kdhllkao W;=r .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- udgdf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

 fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- udgdf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- n,., .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu 171 A - udgdf.dv .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- flrj,msáh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- kdhllkao W;=r iy we,lkao .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- n,., .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- n,., iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mÜáhj, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 171 B - n,., .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- uyndf.a yd u;a;=u., .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï" flrj,msáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
iy udgdf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- we,lkao .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- Èla´úg iy Wiajegflhshdj .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- m,a,shj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Wiajegflhshdj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 168 - m,a,shj;a; ol=K .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg(- n,.," we,lkao" ;sôß.iahdh" l=re÷fyak iy fyals;a; 168 A - m,a,shj;a; W;=r .%du ks,Odß

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï jiu

168 B - Èla´úg .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- uqyqo

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ;sôß.iahdh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- n,., iy udgdf.dv .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 170 - ;sôß.iahdh .%du ks,Odß  jiu

170 A - we,lkao .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- kdhllkao W;=r iy kdhllkao ol=K .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- l=re÷fyak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- m,a,shj;a; W;=r iy Èla´úg .%du ks,Odß jiïj,
 kef.kysr udhsï



156  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- kdhllkao iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udgdf.dv iy flrj,msáh .%du ks,Odß jiïj, 172 B - kdhllkao W;=r .%du ks,Odß

ol=Kq udhsï jiu

172 C - kdhllkao ol=K .%du ks,Odß

kef.kysrg(- ye|, W;=r iy ye|, ol=K .%du ks,Odß jiïj, jiu

ngysr udhsï

 ol=Kg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu iy fyals;a; .%du

ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- l=re÷fyak" ;sôß.iahdh iy we,lkao .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- uy ye|, iNsl ixLHdj (-  01

 udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- flrj,msáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 172 - ye|, ol=K .%du ks,Odß  jiu

172 A - ye|, W;=r .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu

ol=Kg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu

ngysrg (- kdhllkao ol=K iy kdhllkao W;=r .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- fyals;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;sôß.iahdh iy kdhllkao ol=K .%du ks,Odß 169 - fyals;a; .%du ks,Odß  jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 169 A - l=re÷fyak .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- m,a,shj;a; ol=K  iy m,a,shj;a; W;=r

.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

09-108$21
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m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wm f,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015'wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 09 - lgdk m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  19 nyq fldÜGdi ixLHdj - 03 iNsl ixLHdj - 25

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- f;damamqj iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mq;a;,u Èia;%sla udhsu 65 - nïnql=,sh .%du ks,Odß  jiu

65 A - f;damamqj .%du ks,Odß  jiu

66 - uqre;dk .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- lgdk W;=r iy lgdk ngysr .%du ks,Odß jiïj, 67 - Wvx.dj .%du ks,Odß  jiu

ngysr udhsï 67 A - udkdfõßh .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- uy we;a.d, iy we;a.d, .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- je,sfyak W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

ó.uqj uy k.r iNd udhsu iy mq;a;,u Èia;%sla udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lgdk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mq;a;,u Èia;%sla udhsu 63 - lgdk kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg(- mq;a;,u Èia;%sla udhsu iy Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu 64 - lgdk ngysr .%du ks,Odß  jiu
64 A -   lgdk W;=r .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu iy l¿jdßmamqj ngysr
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- by< l|j," uy we;a.d, iy nïnql=,sh .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- we;a.d, iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- f;damamqj iy nïnql=,sh .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 68 - we;a.d, .%du ks,Odß  jiu

udhsï

68 A - uy we;a.d, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- lgdk W;=r iy lgdk ngysr .%du ks,Odß 68 B -  we;a.d, ol=K .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï jiu

70 - by< l|j, .%du ks,Odß jiu

70 A -   my< l|j, .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- l¿jdßmamqj ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd

ngysr udhsï iy láh,"  l¢rdk W;=r" fla'iS'o is,ajd

mqrh yd ;sôß.ialgqj  .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- je,sfyak ol=K" wälalKaäh iy  je,sfyak W;=r .%du
ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- je,sfyak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ó.uqj uy k.r iNd udhsu iy udkdfõßh .%du ks,Odß 69 - je,sfyak W;=r .%du ks,Odß
jifï ol=Kq udhsu jiu

69 A - je,sfyak ol=K .%du ks,Odß
kef.kysrg(- f;damamqj" we;a.d, yd we;a.d, ol=K .%du ks,Odß jiu

jiïj, ngysr udhsï iy my< l|j, .%du ks,Odß 69 B -  wälalKaäh .%du ks,Odß  jiu
jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- ;sôß.ialgqj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
iy ó.uqj uy k.r iNd udhsu

ngysrg (- ó.uqj uy k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- is,ajd mqr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- my< l|j, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 70 B - fla'iS' o is,ajd mqrh .%du
ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- lÈrdk W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 93 F - my< lÈrdk .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- lÈrdk ol=K iy lÈrdk .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- uyyqKqmsáh ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu"
uyyqKqmsáh kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï iy  ;sôß.ialgqj .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fldkao.ïuq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by< l|j, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu 93 - fldkao.ïuq,a, .%du ks,Odß
jiu

iy lgdk ngysr yd lgdk kef.kysr .%du ks,Odß 94 - l¿jdßmamqj ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï jiu

kef.kysrg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- lsUq,dmsáh W;=r iy lsUq,dmsáh ngysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- láh, .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
iy by< l|j, .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lÈrdk W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- my< l|j," by< l|j, iy  l¿jdßmamqj ngysr 93 A - lÈrdk W;=r .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 93 B -  láh, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- fldkao.ïuq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- lsUq,dmsáh W;=r" lsUq,dmsáh ngysr iy  lÈrdk
ol=K .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- my< lÈrdk iy fla'iS'o is,ajdmqrh .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ;sôß.ialgqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- je,sfyak ol=K iy my< l|j, .%du ks,Odß 71 - ;sôß.ialgqj .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ol=Kq udhsï 161 - uyyqKqmsáh kef.kysr .%du

ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- fla'iS'o is,ajdmqrh iy my< lÈrdk .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- my< lÈrdk .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
uyyqKqmsáh ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- uyyqKqmsáh ngysr yd fi,a,lkao .%du ks,Odß jiïj,
 kef.kysr udhsï iy ó.uqj uy k.r iNd udhsu



160  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- lgqjmsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ó.uqj uy k.r iNd udhsu 161 B - lgqjdmsáh .%du ks,Odß  jiu

161 C - fi,a,lkao .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- ;sôß.ialgqj" uyyqKqmsáh kef.kysr iy my< lÈrdk 161 D - uyyqKqmsáh ngysr .%du ks,Odß

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï jiu

 ol=Kg (- lÈrdk .%du ks,Odß jifï W;=re iy ngysr udhsï

iy ó.uqj uy k.r iNd udhsu

ngysrg (- ó.uqj uy k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- lÈrdk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyyqKqmsáh ngysr"  my< lÈrdk"  lÈrdk W;=r 93 C -  lÈrdk ol=K .%du ks,Odß  jiu

iy láh, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 93 E - lÈrdk .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- lsUq,dmsáh ngysr"  lsUq,dmsáh uOHu iy  wdçwïn,u

ngysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- lgqkdhl iSÿj k.r iNd udhsu iy wlalr mky

.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- ó.uqj uy k.r iNd udhsu iy lgqjdmsáh .%du ks,Odß

jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- wlalrmky iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lÈrdk .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 93 D - wlalrmky .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- lÈrdk ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- lgqkdhl iSÿj k.r iNd  udhsu

ngysrg (- ó.uqj uy k.r iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lsUq,dmsáh ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lÈrdk ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" 92 B - lsUq,dmsáh ngysr .%du ks,Odß
láh, yd fldkao.ïuq,a, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq jiu
udhsï iy lsUq,dmsáh W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr 92 C -  lsUq,dmsáh uOHu .%du ks,Odß
yd ol=Kq udhsï jiu

kef.kysrg (- lsUq,dmsáh ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- wdçwïn,u ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- lÈrdk ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- lsUq,dmsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fldkao.ïuq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 92 - lsUq,dmsáh ol=K .%du ks,Odß
jiu

92 A - lsUq,dmsáh W;=r .%du ks,Odß
jiu

 kef.kysrg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu iy j,afmd, .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- j,afmd, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" wdçwïn,u
ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- lsUq,dmsáh uOHu .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy lsUq,dmsáh ngysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- wdçwïn,u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lsUq,dmsáh uOHu yd lsUq,dmsáh ol=K .%du ks,Odß 155 - wdçwïn,u ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï iy Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu jiu

155 A - j,afmd, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- Èjq,msáh yd ñkqjkaf.dv  m%dfoaYSh iNd udhsï

ol=Kg (- wdçwïn,u kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï iy oejfudÜgdj yd fldaúkak .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- wejßj;a; .%du ks,Odß jifï lgdk m%dfoaYSh iNdjg
wh;a fldgfia W;=re udhsu" lgqkdhl iSÿj k.r iNd
udhsu iy lÈrdk ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

11 - G 22195
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fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- oejfudÜgdj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j,afmd, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 154 -  oejfudÜgdj .%du ks,Odß  jiu

155 B -  wdçwïn,u kef.kysr .%du

kef.kysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu  ks,Odß  jiu

ol=Kg (- l,ymsáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- l,ymsáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy

fldaúkak yd wdçwïn,u ngysr .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- u~j, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- wdçwïn,u ngysr iy oejfudÜgdj .%du ks,Odß

jiïj, ngysr yd ol=Kq udhsï 149 - wejßj;a; .%du ks,Odß jifï

lgdk m%dfoaYSh iNdjg wh;a

fldgi

kef.kysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 151 - fldaúkak .%du ks,Odß  jiu

152 - u~j, .%du ks,Odß  jiu

152 A - j,dfkaf.dv .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- ySkáhk ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr 154 A - l,ymsáh .%du ks,Odß  jiu

udhsï" .fkafmd," l=iaj, yd  uq;=jdäh .%du ks,Odß

jiïj, W;=re udhsï iy lgqkdhl iSÿj k.r iNd

udhsu

ngysrg (- lgqkdhl iSÿj k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- ySkáhk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 153 - ySkáhk ngysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu
153 A - ySkáhk kef.kysr .%du ks,Odß

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy .fkafmd, jiu
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu 153 B - ySkáhk ol=K .%du ks,Odß

jiu

ngysrg (- .fkafmd, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" l=iaj,
.%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu iy uvj,
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- l=iaj, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j,dfkaf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 200 - ;eïm, .%du ks,Odß  jiu
uvj, yd ySkáhk ngysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr 201 - uq;=jdäh .%du ks,Odß  jiu
iy ol=Kq udhsï 202 - l=iaj, .%du ks,Odß  jiu

203 - .fkafmd, .%du ks,Odß  jiu
 kef.kysrg (- ySkáhk ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy

ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- ,xishdjdäh yd roafod¿j W;=r .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï" roafod¿j W;=r - A  .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu iy roafod¿j.u" roafod¿j.u W;=r"
roafod¿j.u ol=K yd roafod¿j.u ngysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- lgqkdhl iSÿj k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- roafod¿j.u iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;eïm, yd l=iaj, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 199 - roafod¿j W;=r .%du ks,Odß jiu
iy .fkafmd, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq 199 B - roafod¿j.u  ol=K .%du ks,Odß
udhsï jiu

199 C - roafod¿j.u  W;=r .%du ks,Odß
kef.kysrg (- .fkafmd, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï jiu

iy ,xishdjdäh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 199 E - roafod¿j.u  .%du ks,Odß  jiu
199 F - roafod¿j.u  W;=r - A .%du

ks,Odß jiu
ol=Kg (- roafod¿j ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- roafod¿j ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- roafod¿j iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;eïm, yd l=iaj, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 199 A - roafod¿j ol=K .%du ks,Odß
iy roafod¿j.u ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd jiu
ol=Kq udhsï 199 D - roafod¿j ngysr .%du ks,Odß

jiu
 kef.kysrg (- roafod¿j W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq

udhsï iy ,xishdjdäh yd li.yj;a; .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu iy Woïñg W;=r yd oïnÿrh
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- lgqkdhl iSÿj k.r iNd udhsu



164  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fldgqf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- roafod¿j W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 204 - fldgqf.dv .%du ks,Odß  jiu
kef.kysr udhsï iy .fkafmd, .%du ks,Odß 204 A - ,xishdjdäh .%du ks,Odß  jiu
jifï ol=Kq udhsu 204 B - li.yj;a; .%du ks,Odß  jiu

 kef.kysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv"  .ïmy iy cd we, m%dfoaYSh iNd udhsï

ngysrg (- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu iy roafod¿j ol=K .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- Woïñg iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgqkdhl iS¥j k.r iNd udhsu iy roafod¿j ol=K 197 - Woïñg W;=r .%du ks,Odß  jiu

.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 197 A - Woïñg ol=K .%du ks,Odß jiu

198 - w,j;=msáh .%du ks,Odß  jiu

198 A - oïnÿrh .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- cd we, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- lgqkdhl iS¥j k.r iNd udhsu

09-108$22

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wm f,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 10 - Èjq,msáh m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj(- 24 nyq fldÜGdi ixLHdj(- 01 iNsl ixLHdj(- 26

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku (- nv,a.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu 55 - me;sf.dv .%du ks,Odß  jiu

55 B - w¿f.d,a, .%du ks,Odß  jiu

55 C - isßÕmd;j;a; .%du ks,Odßjiu

kef.kysrg (- fmd,aj;a; yd ue,a,jf.or .%du ks,Odß jiïj, ngysr 56 - nv,a.u .%du ks,Odß  jiu

udhsï iy lgqflkao .%du ks,Odß jifï W;=re" ngysr 56 A - fo,amlvjr .%du ks,Odß  jiu

yd ol=Kq udhsï 56 B - wlrka.y .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- flfy,awe,a, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ,sys‚hd.ïuk yd n,j, .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï iy l=reKE., Èia;%sla udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-ue,a,jf.or iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu 54 A - fmd,aj;a; .%du ks,Odß  jiu

79 C - w.f,f.or .%du ks,Odß  jiu

80 A - ue,a,jf.or .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu" fldgfokshdj  .%du ks,Odß 80 D - Èla,kao .%du ks,Odß  jiu

jifï ngysr udhsu iy jrdo, .%du ks,Odß jifï 80 E - fmd,afyak .%du ks,Odß  jiu

W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- j,amsg .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" l¿uv

.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy

jElv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- lgqflkao iy w¿f.d,a, .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï



166  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=

fldÜGdifha ku (- fldgfokshdj iNsl ixLHdj (- 01

                 udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu iy fldroñkak .%du 52 - y,af,d¨j .%du ks,Odß  jiu

ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 52 B - fyÜáuq,a, .%du ks,Odß  jiu

53 C - Èh.ïm, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- Èjq,afo‚h" mrf.dv ol=K iy kdjdk ngysr 54 - trnoao .%du ks,Odß  jiu

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 54 B - fldgfokshdj .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- l=,Sf.or" le,Ef.or iy ySr¿f.or .%du ks,Odß

jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- jrdo, iy fmd,aj;a; .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=

fldÜGdifha ku (- kdjdk iNsl ixLHdj (- 01

                udhsï              ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu iy óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 53 - kdjdk ngysr .%du ks,Odß

jiu

53 A - mrf.dv ol=K .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 53 B - Èjq,afo‚h .%du ks,Odß  jiu

53 D - fudr.,alkao .%du ks,Odß  jiu

53 E - fldroñkak .%du ks,Odß  jiu

53 F - mrf.dv W;=r  .%du ks,Odß

ol=Kg (- y,afm .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy jiu

kßhduq,a, yd l=,Sf.or .%du ks,Odß jiïj, 53 G - kdjdk kef.kysr .%du ks,Odß

W;=re udhsï jiu

ngysrg (- fyÜáuq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

Èh.ïm, .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re

udhsï iy l=reKE., Èia;%sla udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- y,afma iNsl ixLHdj (- 01

                udhsï               ixhqla; fldgia

W;=rg (- kdjdk kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 41 - mrK y,afma ngysr .%du ks,Odß
kef.kysr udhsï iy fudr.,alkao .%du ks,Odß jiu
jifï ol=Kq udhsu 41 A - mrK y,afma kef.kysr .%du

kef.kysrg(- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu ks,Odß  jiu

ol=Kg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 42 - y,afma .%du ks,Odß  jiu

 ngysrg (- my< ls;=,aj," by< ls;=,aj," l¿w.a., my<.u" 42 A - kßhuq,a, .%du ks,Odß  jiu

l¿w.a., iy l=,Sf.or .%du ks,Odß jiïj, 42 B - .=re,a,.u .%du ks,Odß  jiu

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ls;=,aj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- le,Ef.or iy l=,Sf.or .%du ks,Odß jiïj, 43 - my< ls;=,aj, .%du ks,Odß
ol=Kq udhsï jiu

43 A - by< ls;=,aj, .%du ks,Odß
kef.kysrg(- kßhduq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" jiu

43 B - ls;=,aj, W;=r .%du ks,Odß
.=re,a,.u .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy jiu
óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 44 - j;af;uq,a, .%du ks,Odß  jiu

44 A - l¿w.a., .%du ks,Odß  jiu
44 B - l¿w.a., my<.u .%du ks,Odß

ol=Kg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu jiu

ngysrg (- by< uä;shj, iy my< uä;shj, .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- uä;shj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fldgfo‚hdj" y,af,d¨j" fyÜáuq,a, iy kdjdk 45 - l=,Sf.or .%du ks,Odß  jiu
ngysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 46  - my< uä;shj, .%du ks,Odß

jiu
 kef.kysrg (- kdjdk kef.kysr  yd kßhduq,a, .%du ks,Odß 46 A - by< uä;shj, .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï" l¿w.a., .%du ks,Odß jifï jiu
W;=re yd ngysr udhsï iy j;af;auq,a, .%du ks,Odß 47 - yÕj;a; .%du ks,Odß  jiu
jifï ngysr udhsu 48 - riaimdk .%du ks,Odß  jiu

52 A - le,Ef.or  .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy W,a,,fmd, kef.kysr
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- n,.,a, kef.kysr yd n,.,a, ngysr .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï" l=vd.ïuk .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy ySr¿f.or .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- j,amsg iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ue,a,jf.or .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 79 - j,amsg .%du ks,Odß  jiu

udhsï" w.f,f.or .%du ks,Odß jifï ngysr" ol=Kq 79 A - jrdo, .%du ks,Odß  jiu

yd kef.kysr udhsï" fmd,aj;a; .%du ks,Odß jifï 79 B - ySr¿f.or .%du ks,Odß  jiu

ol=Kq udhsu iy fldgfo‚hdj .%du ks,Odß jifï 80 C - lMuv .%du ks,Odß  jiu

ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- le,Ef.or iy my< uä;shj, .%du ks,Odß jiïj,

ngysr udhsï

ol=Kg (- l=v.ïuk .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" nrjdú,

.%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy fj<.dk

.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- jElv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

ue,a,jf.or .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy

w.f,af.or .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr

udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- fo,aj.=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fo,amlvjr" isßÕmd;j;a; iy w¿f.d,a, .%du ks,Odß 55 A - lgqflkao .%du ks,Odß  jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 80 B - jElv .%du ks,Odß  jiu

81 - fo,aj.=r .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- ue,a,jf.or yd Èla,kao .%du ks,Odß jiïj, ngysr 82 - flfy,awe,a, W;=r .%du ks,Odß

udhsï" ue,a,jf.or .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu jiu

iy l¿uv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 82 C - flfy,awe,a, ngysr .%du

ks,Odß jiu

ol=Kg (- fj<.dk yd ;ïñg .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

iy flfy,awe,a, ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr

yd W;=re udhsï

ngysrg (- ,sys‚hd.ïuk .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

wlrka.y .%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd

W;=re udhsï iy nv,a.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- f.dä.uqj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu 56 C - n,j, .%du ks,Odß  jiu

57 - f.dä.uqj ngysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- nv,a.u" wlrka.y yd flfy,awe,a, ngysr .%du ks,Odß 57 A - f.dä.uqj kef.kysr .%du

jiïj, ngysr udhsï" flfy,awe,a, W;=r .%du ks,Odß ks,Odß   jiu

jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy fo,aj.=r .%du ks,Odß 58 B - wlr.u kef.kysr .%du ks,Odß

jifï ngysr udhsu jiu

82 A - flfy,awe,a, ol=K .%du ks,Odß

ol=Kg (- ;ïñg yd m,a,shmsáh ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re jiu

udhsï iy by<.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd 82 B - ,sys‚hd.ïuk .%du ks,Odß

W;=re udhsï jiu

ngysrg (- wlr.u ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

wlr.u W;=r yd my< uvïme,a, .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï iy ́ ;rjdäh .%du ks,Odß jifï

kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- wlr.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- f.dä.uqj ngysr iy f.dä.uqj kef.kysr .%du ks,Odß 58 - wlr.u ngysr .%du ks,Odß

jiu
jiïj, ol=Kq udhsï iy wlr.u kef.kysr .%du 58 A - by< uvïme,a, kef.kysr .%du

ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï ks,Odß  jiu

58 C - wlr.u W;=r .%du ks,Odß  jiu

58 F - by<.u .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- flfy,awe,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- m,a,shmsáh ngysr" b÷rd.dr W;=r" b÷rd.dr ol=K

.%du ks,Odß  jiïj, W;=re udhsï" by< uvïme,a,

ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy by<

uvïme,a, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd

W;=re udhsï

ngysrg (- my< uvïme,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

iy f.dä.uqj ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- fldakaf.dvuq,a, iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu" wdçuq,a, .%du ks,Odß 59 - my< uvïme,a, .%du ks,Odß

jifï ol=Kq udhsu" y,afma .%du ks,Odß jifï ol=Kq jiu

yd kef.kysr udhsï iy fnda,.," ́ ;rjdäh yd 62 - fldakaf.dvuq,a, ngysr .%du

f.dä.uqj ngysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß jiu

62 A - fldakaf.dvuq,a, kef.kysr .%du

kef.kysrg(- wlr.u W;=r" wlr.u ngysr" by< uvïme,a, W;=r ks,Odß  jiu

yd by< uvïme,a, ngysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr 62 B - fldakaf.dvuq,a, W;=r .%du

udhsï ks,Odß  jiu

62 C - fldakaf.dvuq,a, ol=K .%du

ol=Kg (- lvj, W;=r yd lvj, .%du ks,Odß jiïj, W;=re ks,Odß  jiu

udhsï" kef.kysr l¨jdßmamqj ol=K .%du ks,Odß jifï 95 A - kef.kysr l¨jdßmamqj W;=r

kef.kysr yd W;=re udhsï" ñßiaj;a; .%du ks,Odß jifï .%du  ks,Odß  jiu

W;=re udhsu iy lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=

fldÜGdifha ku (-fnda,., iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mq;a;,u Èia;%sla udhsu 60 - ´;rjdäh .%du ks,Odß  jiu

60 A - fnda,., .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- l=reKE., Èia;%sla udhsu"f.dä.uqj ngysr .%du ks,Odß 61 - wïn,hdh .%du ks,Odß  jiu

jifï ngysr udhsu iy my< uvïme,a, .%du ks,Odß 61 A - wdçuq,a, .%du ks,Odß  jiu

jifï W;=re yd ngysr udhsï 61 B - y,afma .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- fldakaf.dvuq,a, kef.kysr" fldakaf.dvuq,a, ol=K"

fldakaf.dvuq,a, ngysr iy fldakaf.dvuq,a, W;=r .%du

ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lvj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

 W;=rg (- kef.kysr l¨jdßmamqj W;=r" fldakaf.dvuq,a, W;=r" 95 - kef.kysr l¨jdßmamqj ol=K
fldakaf.dvuq,a, ngysr"  fldakaf.dvuq,a, ol=K" .%du ks,Odß  jiu
fldakaf.dvuq,a, kef.kysr" my< uvïme,a, iy by< 95 B - ñßiaj;a; .%du ks,Odß  jiu
uvïme,a, ngysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 96 - lvj, .%du ks,Odß  jiu

96 A - lvj, W;=r .%du ks,Odß
kef.kysrg(- b÷rd.dr ol=K iy nfÜfmd, .%du ks,Odß jiïj, jiu

ngysr udhsï

ol=Kg (- lvj, ol=K" lgqje,af,a.u W;=r" y,a.yfj,j;a;"
odf.dkak kef.kysr iy odf.dkak W;=r .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- b÷rd.dr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- wlr.u ngysr .%du ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu iy 58 D - by< uvïme,a, ngysr .%du
by< uvïme,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ks,Odß  jiu
kef.kysr" ngysr yd ol=Kq udhsï 58 E - by< uvïme,a, W;=r .%du

ks,Odß jiu
88 A - b÷rd.dr W;=r .%du ks,Odß

jiu
88 D - b÷rd.dr ol=K .%du ks,Odß

jiu
 kef.kysrg (- m,a,shmsáh ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy

¥k.y .%du ks,Odß jifï ngysr yd W;=re udhsï

ol=Kg (- ¥k.y .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy nfÜfmd,
yd lvj, W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- lvj, W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy my<
uvïme,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- m,a,shmsáh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by<.u" flfy,awe,a, ol=K" flfy,awe,a, W;=r" 83 - m,a,shmsáh ngysr .%du ks,Odß

fo,aj.=r yd jElv .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

83 A - m,a,shmsáh kef.kysr .%du

kef.kysrg (- fj<.dk yd ymq.y.u .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï ks,Odß jiu

84 - ;ïñg .%du ks,Odß  jiu

86 - yqKquq,a, .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- W!rmk" le,Emsguq,a," idhlaldruq,a, yd ¥k.y

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

 ngysrg (- b÷rd.dr W;=r yd by< uvïme,a, kef.kysr

.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- nrjdú, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- jElv yd l¿uv .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 80 - fj<.dk .%du ks,Odß  jiu

85 - nrjdú, .%du ks,Odß  jiu

85 B - ymq.y.u .%du ks,Odß  jiu

86 B - W!rmdk .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- j,amsg" l=v.ïuk yd n,., ngysr .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- mrKykaÈh" mskaklef,a yd mskaklef,a ol=K

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï" fndauq.ïuk ol=K

.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy ymqj,dk

.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- le,Emsguq,a," yqKquq,a, yd ;ïñg .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- n,.,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j,amsg yd ySr¿f.or .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 49 - W,a,,fmd, kef.kysr .%du

ks,Odß jiu

kef.kysrg (- my< uä;shj, yd  yÕj;a; .%du ks,Odß jiïj, 49 A - W,a,,fmd, ngysr .%du

ngysr udhsï" riaimdk .%du ks,Odß jifï W;=re yd ks,Odß jiu

ngysr udhsï  iy óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 50 - n,.,a, ngysr .%du ks,Odß

ol=Kg (- óß.u yd ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsï jiu

50 A - n,.,a, kef.kysr .%du ks,Odß

ngysrg (- jejf.or yd Èjq,msáh .%du ks,Odß jiïj, jiu

kef.kysr udhsï"  mrK ykaÈh .%du ks,Odß 51 - l=v.ïuk .%du ks,Odß  jiu

jifï ol=Kq" kef.kysr yd W;=re udhsï" mskaklef,a

.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy nrjdú, .%du

ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Èjq,msáh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ymq.y.u" nrjdú,  yd n,.,a, ngysr .%du ks,Odß 50 B - mrK ykaÈh .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ol=Kq udhsï 85 A - mskaklef,a .%du ks,Odß  jiu

85 C - mskaklef,a ol=K .%du ks,Odß
jiu

97 - Èjq,msáh .%du ks,Odß  jiu
97 D - mskak,kao .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- n,.,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- jejf.or .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fndauq.ïuk
W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
fndauq.ïuk ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï

ngysrg (- W!rdmk .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fndauq.ïuk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- W!rdmdk" mskaklef,a ol=K yd mskaklef,a .%du ks,Odß 97 A - fndauq.ïuk W;=r .%du ks,Odß

jiïj, ol=Kq udhsï" mskak,kao .%du ks,Odß jifï jiu

ngysr udhsu iy Èjq,msáh .%du ks,Odß jifï ngysr" 97 B - fndauq.ïuk ol=K .%du ks,Odß

ol=K yd kef.kysr udhsï jiu

97 C - jejf.or .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- n,.,a, kef.kysr yd W,a,,fmd, ngysr .%du ks,Odß 97 E - fydr.iauq,a, .%du ks,Odß  jiu

jiïj, ngysr udhsï

 ol=Kg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy wiaiekakj;a;

kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

 ngysrg (- ymqj,dk .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- fyakamsgf.or iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- m,a,shmsáh kef.kysr yd yqKquq,a, .%du ks,Odß 86 A - le,Emsáuq,a, .%du ks,Odß  jiu

jiïj, ol=Kq udhsï" W!rdmk .%du ks,Odß jifï 86 C - idhlaldruq,a, .%du ks,Odß

ngysr yd ol=Kq udhsï jiu

kef.kysrg (- fndauq.ïuk ol=K" fndauq.ïuk W;=r yd fydr.iauq,a, 87 - ymqj,dk .%du ks,Odß  jiu

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 87 A - ymqj,dk W;=r .%du ks,Odß

ol=Kg (- wiaiekakj;a; kef.kysr" wiaiekakj;a; ngysr yd jiu

w¨;efmd, ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 87 B - ymqj,dk ol=K .%du ks,Odß

ngysrg (- ¥k.y ol=K yd ¥k.y .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr jiu

udhsï 87 C - fyakamsgf.or .%du ks,Odß  jiu
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fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ¥k.y iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lvj, W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 88 - ¥k.y .%du ks,Odß  jiu
udhsï iy b÷rd.dr ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq 88 B - nfÜfmd, .%du ks,Odß  jiu
udhsu yd b÷rd.dr W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr" 88 C - ¥k.y ol=K .%du ks,Odß  jiu
ol=K yd kef.kysr udhsï iy m,a,shmsáh ngysr yd 96 B - lvj, ol=K .%du ks,Odß  jiu
m,a,shmsáh kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- idhlaldruq,a, yd fyakamsgf.or .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- w¨;efmd, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
f;dá,a,.yj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy lgqje,af,a.u W;=r yd y,a.yfj,j;a;
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- lvj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy lvj,
W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

 fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku  (-  odf.dkak iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñßiaj;a;" kef.kysr l¨jdßmamqj ol=K yd lvj, 90 B - y,a.yfj,j;a; .%du ks,Odß
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

91 - odf.dkak W;=r .%du ks,Odß
kef.kysrg (- lvj, ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" jiu

lgqje,af,a.u W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd 91 A - odf.dkak ol=K .%du ks,Odß
ol=Kq udhsï" lgqje,af,a.u ol=K .%du ks,Odß jifï jiu
ngysr udhsu iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 91 B - m¨.yfj, .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv yd lgdk m%dfoaYSh iNd udhsï 91 C - odf.dkak kef.kysr .%du
ngysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu ks,Odß  jiu

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- w¿;efmd, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lvj, yd lvj, ol=K .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 89 - w¨;efmd, ngysr .%du ks,Odß
udhsï" nfÜfmd, .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq jiu
udhsï iy ¥k.y ol=K yd fyakamsgf.or .%du ks,Odß 89 A - f;dá,a,.yj;a; .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï jiu

kef.kysrg (- wiaiekakj;a; ngysr yd fõrf.dvuq,a, .%du ks,Odß 89 B - w¨;efmd, kef.kysr .%du
jiïj, ngysr udhsï ks,Odß  jiu

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 90 - lgqje,af,a.u ol=K .%du ks,Odß
jiu

90 A - lgqje,af,a.u W;=r .%du ks,Odß
jiu

 ngysrg (- m¨.yfj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï iy odf.dkak ol=K" odf.dkak kef.kysr yd
y,a.yfj,j;a; .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- wiaiekakj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fyakamsgf.or" ymqj,dk ol=K" ymqj,dk W;=r" ymqj,dk 104 - wiaiekakj;a; kef.kysr .%du
yd fydr.iauq,a, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß  jiu

104 A - wiaiekakj;a; ngysr .%du
ks,Odß jiu

104 B - fõrf.dvuq,a, .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- w¨;efmd, kef.kysr yd w¨;efmd, ngysr .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

09-108$23

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wm f,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh
wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 11 - óß.u m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  25 nyq fldÜGdi ixLHdj - 02 iNsl ixLHdj - 29

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- kd,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu 01 A - .sßW,a,.u .%du ks,Odß  jiu
03 - fo,aj, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu" f,da¨jdf.dv .%du ks,Odß 03 A - kd,a, .%du ks,Odß  jiu
jifï W;=re yd ngysr udhsï iy f,da¨jdf.dv ol=K 03 B - fo,aj, ol=K .%du ks,Odß jiu
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

 ol=Kg (- fyafka.u iy ud,fo‚h .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

 ngysrg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu iy l=reKE., Èia;%sla
udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- mqrdK óß.u iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .sßW,a,.u .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 01 - f,da¨jdf.dv .%du ks,Odß  jiu

l=reKE., Èia;%sla udhsu 01B - f,da¨jdf.dv ol=K .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- l=reKE., Èia;%sla udhsu iy n,;j" ;,.u yd ;,.u 09 - mqrdK óß.u .%du ks,Odß  jiu

kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 09 A - udùfyak .%du ks,Odß  jiu

10 - j,afnda;f,a .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- fmd;af;lkao .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fnda;f,a 11 - uÿremsáh .%du ks,Odß  jiu

my< kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr" W;=r yd 11 A - ymq.yf.or .%du ks,Odß  jiu

ngysr udhsï" fnda;f,a ueo.u .%du ks,Odß jifï W;=re 12 - lSkfo‚h .%du ks,Odß  jiu

udhsu" fnda;f,a my<.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr 12 A - msßiahd, .%du ks,Odß  jiu

yd W;=re udh sï" l=re÷j;a; .%du ks,Odß jifï 12 B - ldurx.dj .%du ks,Odß  jiu

kef.kysr" W;=re yd ngysr udhsï" ;j,ïmsáh .%du 14 E - fnda;f,a my<.u W;=r .%du

ks,Odß jifï W;=re udhsï iy ú,aj;a; .%du ks,Odß ks,Odß jiu

jifï W;=re yd kef.kysr udhsï

 ngysrg (- yl=rel=Uqr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

lKav,u .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr

udhsï" l|ka.uqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd

W;=re udhsï" fyafka.u .%du ks,Odß jifï W;=re

udhsu iy fo,aj, ol=K yd kd,a, .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lKav,u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fo,aj," fo,aj, ol=K" f,da¨jdf.dv ol=K iy 02 - l|ka.uqj .%du ks,Odß  jiu

f,da¨jdf.dv .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 04 - ly|j .%du ks,Odß jiu

04 A - ud,fo‚h .%du ks,Odß  jiu

05 - fyafka.u .%du ks,Odß  jiu

06 - lKav,u .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- ymq.y f.or" j,afnda;f,a iy udùfyak .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- mqrdK óß.u iy yl=rel=Uqr .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- óß.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ly|j yd lKav,u .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 07 - yl=rel=Uqr .%du ks,Odß  jiu
iy mqrdK óß.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq 08 - uq.=re.ïm, .%du ks,Odß  jiu
udhsï 15 - ú,aj;a; .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- mqrdK óß.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" 15 B - óß.u .%du ks,Odß  jiu
l=re÷j;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy fnda;f,a 15 E - ;j,ïmsáh .%du ks,Odß  jiu
my<.u yd fnda;f,a my<.u ngysr .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- by< y¨.u" ls|j," my< y¨.u yd my< ke,s.u .%du
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï" ;s,sK.u .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu iy j,õj;a; .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- y¨.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udùfyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy fnda;f,a 09 B - l=re÷j;a; .%du ks,Odß  jiu
my<.u W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï 14 - fnda;f,a my<.u .%du ks,Odß

kef.kysrg (- fnda;f,a ueo.u iy wd|d.,lkao .%du ks,Odß jiïj, jiu
ngysr udhsï 14 D - fnda;f,a my<.u ngysr .%du

ol=Kg (- ishU,df.dv" y¨.u yd  ,skaor .%du ks,Odß jiïj, ks,Odß  jiu
W;=re udhsï iy my< ke,s.u .%du ks,Odß jifï 16 B - ls|j, .%du ks,Odß jiu
kef.kysr udhsu 16 E - my< y¨.u .%du ks,Odß jiu

ngysrg (- ú,aj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" ;j,ïmsáh 16 F - by< y¨.u .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd W;=re udhsï
iy mqrdK óß.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- uvndúg iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- y¨.u" by< y¨.u yd fnda;f,a  my<.u ngysr .%du 14 C - fnda;f,a ueo.u .%du ks,Odß
ks,Odß jiïj, ol=Kq yd kef.kysr udhsï" fnda;f,a jiu
my<.u yd fnda;f,a my<.u W;=r .%du ks,Odß jiïj, 14 G - wd|d.,lkao .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï iy fnda;f,a my<.u kef.kysr .%du 16 C - by< ,skaor .%du ks,Odß jiu
ks,Odß  jifï ngysr udhsu 21 - uvndúg .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- fnda;f,a by<.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq 21 A - wrelaf.dv .%du ks,Odß jiu
udhsï iy keõ.," oka´úg yd b¨lafmd; fõrf.dv 21 B - uvndúg by<.u .%du ks,Odß
.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï jiu

21 C - ishU,df.dv .%du ks,Odß  jiu
ol=Kg (- fldgfo‚hdj .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" lE.,a,

Èia;%slalhg wh;a N+ñ fldgfia udhsu" fõje,afo‚h
my<.u .%du ks,Odß jifï W;=re yd kef.kysr udhsï
iy fõje,afo‚h my<.u ngysr .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu

ngysrg (- fõje,afo‚h my<.u ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu iy muqKqj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsu

12 - G 22195
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fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fnda;f,a iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- msßiahd, yd lSkfo‚h .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 13 - udl+r .%du ks,Odß  jiu
udhsï iy l=reKE., Èia;%sla udhsu 13 A  - ;,.u .%du ks,Odß  jiu

13 B - ;,.u kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg(- lE.,a, Èia;%sla udhsu 13 C - n,;j .%du ks,Odß  jiu
14 A - fnda;f,a by<.u .%du ks,Odß

ol=Kg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu iy keõ., yd uvndúg by<.u jiu
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 14 B - fmd;af;lkao .%du ks,Odß

ngysrg (- wd|d.,lkao" fnda;f,a ueo.u iy fnda;f,a my<.u jiu
W;=r .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï 14 F -  fnda;f,a my<.u kef.kysr

.%du  ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- oka´úg iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fnda;f,a by<.u" fmd;af;lkao iy udl+r .%du ks,Odß 22 - oka´úg .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ol=Kq udhsï 22A - keõ., .%du ks,Odß  jiu

23 - fldgfo‚hdj .%du ks,Odß
kef.kysrg(- lE.,a, Èia;%sla udhsu jiu

23A - b¨lafmd;fõrf.dv .%du
ol=Kg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu ks,Odß  jiu

ngysrg (- fõje,afo‚h by<.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu" lE.,a, Èia;%slalhg wh;a N+ñ fldgil udhsu"
uvndúg .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy uvndúg
by<.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fõje,afo‚h iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fyafkafmd, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" muqKqj;a; 20 - fõje,afo‚h by<.u .%du
.%du ks,Odß jifï  ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy by< ks,Odß jiu
,skaor yd wrelaf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 20 A - fõje,afo‚h my<.u .%du

ks,Odß   jiu
kef.kysrg(- uvndúg .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" lE.,a, 20 B - fõje,afo‚h my<.u ngysr

Èia;%slalhg wh;a N+ñ fldgil kef.kysr udhsu iy fldgfo‚hdj .%du ks,Odß
jifï  ngysr udhsu .%du ks,Odß  jiu

20 C - fõje,afo‚h by<.u ngysr
.%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu iy yeäfokslkao  yd 20 D - ñ,a,j, .%du ks,Odß  jiu
ulaldksf.dv W;=r .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- my<fj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- muqKqj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- úchrcoyk" by< ke,s.u yd ke,s.u uOHu .%du 17 - fmdfydkakrej .%du ks,Odß
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï" my< ,skaor .%du ks,Odß jiu
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy ,skaor yd y¨.u 18 - m,auv .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jiïj,  ol=Kq udhsï 18 A - ykaÿreuq,a, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- by< ,skaor" wrelaf.dv iy fõje,afo‚h my<.u 19 - fyafkafmd, .%du ks,Odß  jiu
ngysr .%du ks,Odß jiïj,  ngysr udhsï 19 A - muqKqj;a; .%du ks,Odß  jiu

19 B - my<fj, .%du ks,Odß  jiu

 ol=Kg (- ñ,a,j, .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
ulaldksf.dv W;=r iy ydmsá.u .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- l,at<sm,af,fj, iy b¢mrfma .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ,skaor iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- óß.u yd ú,aj;a; .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï" 15 A - my< ke,s.u .%du ks,Odß  jiu
my< y¨.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï 15 C - by< ke,s.u .%du ks,Odß  jiu
iy ls|j, yd by< y¨.u .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 15 F - ke,s.u uOHu .%du ks,Odß
udhsï jiu

16 - ,skaor .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- ishU,df.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 16 A - y¨.u .%du ks,Odß  jiu

16 D - my< ,skaor .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- wrelaf.dv"by< ,skaor" muqKqj;a; yd yÿreuq,a, .%du
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy fmdfydkakrej .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- úchrcoyk iy ;s<sK.u .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- b¢mrfma iNsl ixLHdj (-  01

udhsï       ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu iy uq.=r.ïm, .%du 15 D - j,õj;a; .%du ks,Odß  jiu
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 40 - .fkaf.dv .%du ks,Odß  jiu

40 A - b¢mrfma .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- óß.u" my< fk,s.u" fk,s.u uOHu" by< fk,s.u" 40 B - úchrcoyk .%du ks,Odß  jiu

fmdfydkakdj iy ykaÿreuq,a, .%du ks,Odß jiïj, 40 C - ;s<sK.u .%du ks,Odß  jiu
ngysr udhsï

ol=Kg (- l,at<sm,af,fj," ysßj," by< fndl,.u .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- we,afyak yd bUq,kaj, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq yd
kef.kysr udhsï iy Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- we,afyak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï         ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu 31 A - by< fndl,.u .%du ks,Odß
jiu

31 C - we,afyak .%du ks,Odß jiu
kef.kysrg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu" b¢mrfma .%du ks,Odß 38 - bUq,kaj, .%du ks,Odß  jiu

jifï ngysr udhsu" .fkaf.dv .%du ks,Odß jifï 39 - fldiawegfo‚h .%du ks,Odß
W;=re" ngysr yd ol=Kq udhsï iy ysßj, .%du ks,Odß jiu
jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- roao,af.dv iy my< fndl,.u .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- me,msá.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr  yd W;=re
udhsï iy WvqW,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- l=l=,akdfma iNsl ixLHdj (-  01

udhsï          ixhqla; fldgia

W;=rg (- WvqW,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy we,afyak 31 - my< fndl,.u .%du ks,Odß
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu jiu

31 B - me,msá.u .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- by< fndl,.u .%du ks,Odß jifï W;=re" ngysr yd 32 -  l=l=,akdfma .%du ks,Odß jiu

ol=Kq udhsï iy ysßj, yd roao,af.dv .%du ks,Odß 32 A - .,a.dk .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- je,a,ú,uq,a, W;=r iy yxi.sßh .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï" fõrf.dvldlalef,a" m,af,fj,"
fndarela.uqj yd fndarela.uqj ngysr  .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- .iafm ol=K iy .iafm .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- nd÷rdf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu 35 - nd÷rdf.dv .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg  (- fldiawegfo‚h yd  bUq,kaj, .%du ks,Odß jiïj, 36 - .iafm .%du ks,Odß  jiu

ngysr udhsï iy we,afyak yd me,msá.u .%du ks,Odß 36 A - .iafm my<.u .%du ks,Odß

jiïj, W;=re udhsï iy .,a.dk yd l=l=,akdfma jiu

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 36 B - .iafm ol=K .%du ks,Odß  jiu

37 - WvqW,a, .%du ks,Odß  jiu
ol=Kg (- fndarela.uqj yd fndarela.uqj ngysr .%du ks,Odß

jiïj,  W;=re udhsï" uqoaor.u .%du ks,Odß jifï

kef.kysr udhsu iy lemafmáj,dk .%du ks,Odß

jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- m,af,fj, iNsl ixLHdj (-  02

udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu" nd÷rdf.dv .%du ks,Odß 29 A - m,af,fj, .%du ks,Odß  jiu

jifï ol=Kq udhsu" .iafm my<.u .%du ks,Odß jifï 33 - yxpdfmd, .%du ks,Odß  jiu

ngysr udhsu" .iafm ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd 33 A - ysßl=¨j .%du ks,Odß  jiu

ol=Kq udhsï iy l=l=,akdfma yd my< fndl,.u .%du 34 - uqoaor.u .%du ks,Odß  jiu

ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 34 A - lemafmáj,dk .%du ks,Odß jiu

34 B - md;.u .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- fõrf.dvldlalef,a .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" 335 - W;=jï fnda.yj;a; .%du ks,Odß

ñfo,a,j, .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï jiu

iy .,a.uqj kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 336 - fndarela.uqj .%du ks,Odß  jiu

336 A -  lekao,kao .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- .,a.uqj ngysr" j÷rj" my< ud<s.d;ekak" ud<s.d;ekak 336 B - fndarela.uqj ngysr .%du ks,Odß

uOHu" ud<s.d;ekak" l+rfldgqj iy Wvq.u .%du ks,Odß jiu

jiïj, W;=re udhsï 336 C - kqx.uqj .%du ks,Odß  jiu

ngysrg (- ñkqjkaf.dv iy Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku (- fõrf.dv iNsl ixLHdj (-  01

                   udhsï               ixhqla; fldgia

W;=rg (- m,af,fj, .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 29 - ñfo,a,j, .%du ks,Odß  jiu

udhsï iy my< fndl,.u .%du ks,Odß jifï ol=Kq 30 - fõrf.dv .%du ks,Odß  jiu

udhsu 30 A - fõrf.dvldlalef,a .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- je,a,ú,uq,a, W;=r yd yxi.sßh .%du ks,Odß jiïj, 340 - l=U,aT¨j .%du ks,Odß  jiu

ngysr udhsï" jEnvuq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr yd 340 A - my< l=U,aT¨j .%du ks,Odß

ol=Kq udhsï iy u,a,eyej yd miahd, .%du ks,Odß jiu

jiïj, ngysr udhsï 340 B - by< l=U,aT¨j .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- ÿuqkafkf.or" ÿuqkafkf.or ol=K" ylajvqkak" mkdj,

iy  fo,a.yueä,a, .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- .,a.uqj kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd

W;=re udhsï iy lekao,kao .%du ks,Odß jifï

kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- yxi.sßh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by< fndl,.u iy ysßj, .%du ks,Odß jiïj, 28 A - je,a,ú,uq,a, .%du ks,Odß
ol=Kq udhsï jiu

28 B - roao,af.dv .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- l,at<sm,af,fj," Wvfj, iy u,a,eyej .%du ks,Odß 28 D - je,a,ú,uq,a, W;=r .%du

jiïj, ngysr udhsï ks,Odß  jiu
ol=Kg (- u,a,eyej .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy my< 28 E - jEnvuq,a, .%du ks,Odß  jiu

l=U,aT¨j yd by< l=U,aT¨j .%du ks,Odß jiïj, 28 F - yxi.sßh .%du ks,Odß  jiu
W;=re udhsï

ngysrg (- fõrf.dv" fõrf.dvldlalef,a iy my< fndl,.u
.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku   (- l,at<sm,af,fj, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .fkaf.dv" b¢mrfma iy ykaÿreuq,a, .%du ks,Odß 25 - ydmsá.u .%du ks,Odß  jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 26 - l,at<sm,af,fj, .%du ks,Odß

kef.kysrg (- m,auv" ulaldksf.dv W;=r" ng,Sh iy ng,Sh ol=K jiu

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 27 - Wvfj, .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- miahd, ngysr" miahd," ÿuqkafkf.or iy my< 28 - u,a,eyej .%du ks,Odß  jiu

l=U,aT¨j .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 28 C - fnda,dk .%du ks,Odß  jiu

40 D - ysßj, .%du ks,Odß  jiu

 ngysrg (- jEnvuq,a," je,a,ú,uq,a, yd je,a,ú,uq,a, W;=r .%du

ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï" roao,af.dv .%du

ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy my<

fndl,.u" by< fndl,.u yd .fkaf.dv .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ng,Sh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ydmsá.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" m,auv 24 - uqre;j, .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy my<fj, .%du 25 A - ng,Sh .%du ks,Odß  jiu
ks,Odß jifï ol=Kq yd ngysr udhsï 25 B - ng,Sh ol=K .%du ks,Odß  jiu

25 C - ulaldksf.dv W;=r .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- ñ,a,j, yd yeäfokslkao .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï" rodjvqkak .%du ks,Odß jifï W;=re" ngysr yd
ol=Kq udhsï iy lïu,amsáh .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

ol=Kg (- ls;dkj;a;" miahd, kef.kysr iy miahd, ngysr
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

 ngysrg (- fnda,dk iy ydmsá.u .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- rodjvqkak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ulaldksf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr 358 A - yeäfokslkao .%du ks,Odß  jiu
udhsu iy ñ,a,j," fõje,afo‚h yd by<.u ngysr 360 - rodjvqkak .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 360  A - my< rodjvqkak .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu iy ùriqßhlkao .%du ks,Odß 360 B - lïu,amsáh .%du ks,Odß  jiu

jifï W;=re udhsu 360 C - rodjvqkak uOHu .%du ks,Odß
jiu

ol=Kg (- ùriqßhlkao .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr 360 D - bUq,a.ia´úg .%du ks,Odß  jiu
udhsu iy ls;dkj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uqre;j," ng,Sh ol=K" ng,Sh iy ulaldksf.dv W;=r
.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- oUqgqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uqre;fj, yd lïu,amsáh .%du ks,Odß jiïj, 356 A - ls;dkj;a; .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï" rodjvqkak my< .%du ks,Odß jifï 357 A - fonyer .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq yd kef.kysr udhsï"  bUq,a.ia´úg .%du ks,Odß 357 B - legld,msáh .%du ks,Odß  jiu
jifï ol=Kq udhsu iy lE.,a, Èia;%sla udhsu 357 C - udj;fyak .%du ks,Odß  jiu

358 - ùriQßhlkao .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu 359 - oUqgqj .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- óúáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd W;=re
udhsï" we,a,uq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy miahd, kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr
yd W;=re udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- miahd, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- u,a,eyej yd fnda,dk .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï" 342 - miahd, .%du ks,Odß  jiu
ng,Sh ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" 342 A - miahd, kef.kysr .%du ks,Odß
uqre;j, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy jiu
ls;dkj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï 342 B - miahd, ngysr .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- ùriqßhlkao" fonyer iy udj;fyak .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï 356 - we,a,,uq,a, .%du ks,Odß  jiu
357 - óúáh .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- udj;fyak .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"
legl,dmsáh .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsu iy
w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu iy ÿuqkafkf.or yd
my< l=U,aT¨j .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- mkdj, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .,a.uqj ngysr" .,a.uqj kef.kysr" l=U,aT¨j" by< 340 C - fo,a.yueä,a, .%du ks,Odß
l=U,aT¨j .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy my< jiu
l=U,aT¨j .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï 341- ÿuqkafkf.or .%du ks,Odß  jiu

341 A - ÿuqkafkf.or ol=K .%du ks,Odß
kef.kysrg (- miahd, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu jiu

344 - mkdj, .%du ks,Odß  jiu
ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu 344 A - ylajvqkak .%du ks,Odß  jiu

ngysrg (- fudÜgqkak ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
fudÜgqkak .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fudÜgqkak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lekao,kao  yd ñfo,a,j, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 338 - .,a.uqj kef.kysr .%du ks,Odß
udhsï iy fõrf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu jiu

338 A - .,a.uqj ngysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- l=U,aT¨j .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy 339 - fudÜgqkak .%du ks,Odß  jiu
fo,a.yueä,a, .%du ks,Odß jifï W;=re" ngysr yd 339 A - fudÜgqkak ngysr .%du ks,Odß
ol=Kq udhsï jiu

ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- j÷rj iy kqx.uqj .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ud<s.d;ekak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- W;=jï fnda.yj;a; iy kqx.uqj .%du ks,Odß jiïj, 337 - j÷rj .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï 337 A - ud<s.d;ekak .%du ks,Odß  jiu

337 B - my< ud<s.d;ekak .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- .,a.uqj ngysr iy fudÜgqkak ngysr .%du ks,Odß 337 C - ud<s.d;ekak uOHu .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï jiu

ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- my< l+ßfldgqj yd l+ßfldgqj .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï iy W;=jï fnda.yj;a; .%du ks,Odß

jifï ol=Kq udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  27 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- l+ßfldgqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy W;=jï fnda.yj;a; 334 - l=ßfldgqj .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 334 A - Wvq.u .%du ks,Odß  jiu

334 B - my< l=ßfldgqj .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg(- ud<s.d;ekak .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

09-108$24

  m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wm f,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 12 - ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  26 nyq fldÜGdi ixLHdj - 01 iNsl ixLHdj - 28

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Wkakdrej iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu iy háhk .%du ks,Odß 122 - Wkakdrej .%du ks,Odß  jiu
jifï ngysr udhsu 123$1 - mS,a,j;a; .%du ks,Odß  jiu

123$4 - háhk uOHu .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- háhk kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- háhk kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
l,yqf.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- háhk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgdk iy Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsï 123 - háhk .%du ks,Odß  jiu
123$2 - fldamsj;a; .%du ks,Odß  jiu
123$3 - háhk kef.kysr .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- fndrf.dvj;a; W;=r yd fndrf.dvj;a; ol=K

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï iy ñkqjkaf.dv
k.r iNd udhsu

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu iy .,af,d¨j yd
l,yqf.dv .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- háhk uOHu .%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd
W;=re udhsï iy mS,a,j;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq
yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fndrf.dvj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu iy uevEuq,a, W;=r .%du 112 - uevEuq,a, ol=K .%du ks,Odß
jiu

ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï 124 - fndrf.dvj;a; W;=r .%du
ks,Odß jiu

kef.kysrg (- ks,amkdf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy 124$1 - fndrf.dvj;a; ol=K
ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu

ngysrg (- háhk kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
fldamsj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï iy háhk .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ks,amkdf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu 112$1 - ks,amkdf.dv .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu" .,alkao .%du ks,Odß 112$2 - ks,amkdf.dv kef.kysr .%du

jifï ngysr udhsu iy fydrïme,a, W;=r .%du ks,Odß ks,Odß  jiu

jifï W;=re udhsu 112$3 - uevEuq,a, W;=r .%du ks,Odß

ol=Kg (- wdrx.dj yd jEf.dõj ol=K .%du ks,Odß jiïj, W;=re jiu

udhsï iy ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu 112$4 - ks,amkdf.dv ngysr .%du ks,Odß

 ngysrg (- uevEuq,a, ol=K yd fndrf.dvj;a; W;=r .%du ks,Odß jiu

jiïj, kef.kysr yd  W;=re udhsï  iy Èjq,msáh

m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- jEf.dõj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ks,amkdf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 105$2 - uy.u .%du ks,Odß  jiu

105$3 - wdrx.dj .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- fydrïme,a, W;=r yd fydrïme,a, ol=K .%du ks,Odß 113 - jEf.dõj ol=K .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï jiu

113$1 - jEf.dõj kef.kysr .%du

ol=Kg (- ye,lkaok" l,jdk yd mkais,af.dv .%du ks,Odß ks,Odß  jiu

jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fydrïme,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu 105 - fydrïme,a, ol=K .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- jákdmy .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" 105$1 - fydrïme,a, W;=r .%du ks,Odß
jákdmy ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" jiu
jkalemquq,a, .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï 105$4 - .,alkao .%du ks,Odß  jiu
iy lurdf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 105$5 - fndaêmsysgqj, .%du ks,Odß  jiu

105$6 - l=vdf.dv .%du ks,Odß  jiu
ol=Kg (- fmar,kao iy ye,lkaok .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- uy.u" wdrx.dj iy ks,amkdf.dv .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- jákdmy iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu iy udfndao, ngysr 103 - jákdmy .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 103$1 - jákdmy ol=K .%du ks,Odß

jiu
103$2 - jkalemquq,a, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- udfndao, ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr yd 103$3 - lurdf.dv .%du ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï" tiaie,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"
ueáfldgquq,a, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
jvquq,a, .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- foj,fmd, yd fmar,kao .%du ks,OdÍ jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- l=vdf.dv yd fndaêmsysgqj, .%du  ks,Odß jiïj,
ol=Kq yd  kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udfndao, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu 98 - udfndao, kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

98$1 - udfndao, W;=r .%du ks,Odß

kef.kysrg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy  kd,my .%du ks,Odß jiu

jifï ngysr udhsu 98$2 - udfndao, ol=K .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- hg.u yd tiaie,a, .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 98$3 - udfndao, ngysr .%du ks,Odß

jiu

ngysrg (- jákdmy ol=K yd jákdmy .%du ks,Odß jiïj, 98$4 - by< ú;dkuq,a, .%du ks,Odß

kef.kysr udhsï iy Èjq,msáh m%dfoaYSh iNd udhsu jiu

98$5 - my< ú;dkuq,a, .%du ks,Odß

jiu

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- jvquq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udfndao, ol=K" udfndao, kef.kysr" my< ú;dkuq,a, 99$3 - kd,my .%du ks,Odß  jiu
yd by< ú;dkuq,a, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 99$4 - hg.u .%du ks,Odß  jiu
iy óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 101 - jvquq,a, .%du ks,Odß  jiu

102 - tiaie,a, .%du ks,Odß  jiu
102$1 - ueáfldgquq,a, .%du ks,Odß

kef.kysrg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu jiu

ol=Kg (- khsj, W;=r" j,amsguq,a," n,fndaj iy n,fndaj ngysr
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- foj,fmd, yd lurdf.dv .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï iy jákdmy ol=K .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- khsj, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ueáfldgquq,a," tiaie,a, yd hg.u .%du ks,Odß 99 - khsj, W;=r .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ol=Kq udhsï 99$1 - khsj, ngysr .%du ks,Odß  jiu

99$2 - khsj, kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

100 - j,amsguq,a, .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- óß.u iy w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsï
ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu iy udrfmd, yd

úf.dv .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï
ngysrg (- n,fndaj yd jvquq,a, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr

udhsï



189 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udrfmd, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- jvquq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" j,amsguq,a, 127 - n,fndaj .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy khsj, 128 - úf.dv .%du ks,Odß  jiu
ngysr yd khsj, kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, 129 - udrfmd, .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu iy fodrKf.dv
kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï

ngysrg (- fldri uOHu .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï iy fldri yd n,fndaj ngysr .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fldri iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- foj,fmd, .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 111 - fldri .%du ks,Odß  jiu
udhsï" jvquq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 111$1 - fldri uOHu .%du ks,Odß
n,fndaj .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï jiu

111$2 - fldri kef.kysr .%du ks,Odß
kef.kysrg (- úf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu  iy jiu

fodrKf.dv kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd 127$1 - n,fndaj ngysr .%du ks,Odß
ngysr  udhsï jiu

ol=Kg (- fodrKf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï  kef.kysr yd
W;=re  udhsï

ngysrg (- fm;shdf.dv ol=K yd fm;shdf.dv W;=r .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- foj,fmd, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lurdf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy jvquq,a,
.%du ks,OdÍ jifï ngysr yd ol=Kq udhsï 106 - foj,fmd, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- jvquq,a, .%du ks,OdÍ jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" 108 - fm;shdf.dv W;=r .%du ks,Odß

n,fndaj ngysr .%du ks,OdÍ jifï W;=re yd ngysr jiu

udhsï iy fldri .%du ks,OdÍ jifï ngysr udhsu 108$1 - fm;shdf.dv ol=K .%du ks,Odß

ol=Kg (- fodrKf.dv W;=r yd fodrKf.dv ngysr .%du ks,Odß jiu

jiïj, W;=re udhsï iy by< Wvq.ïfmd< .%du ks,OdÍ 109 - .,af,f.or .%du ks,Odß jiu

 jifï kef.kysr udhsu

 ngysrg (- by< Wvq.ïfmd, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

iy f.dhs.u yd .‚ysuq,a, .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr yd W;=re udhsï iy fmar,kao .%du ks,Odß

jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Wvq.ïfmd, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fykaäuyr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" 131 - my< Wvq.ïfmd, W;=r .%du
.‚ysuq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ks,Odß jiu
.,af,f.or .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

131$3 - my< Wvq.ïfmd, ngysr .%du
kef.kysrg(- fm;shdf.dv W;=r" fm;shdf.dv ol=K yd fodrKf.dv ks,Odß jiu

ngysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 131$4 - by< Wvq.ïfmd, .%du ks,Odß
jiu

ol=Kg (- my< Wvq.ïfmd, kef.kysr yd  my< Wvq.ïfmd, 131$5 - f.dhs.u .%du ks,Odß  jiu
ol=K .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- flfy,anoaor kef.kysr" ùÈhj;a; ngysr yd ùÈhj;a;
kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .‚ysuq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- jEf.dõj kef.kysr" uy.u" fydrïme,a, ol=K" 107 - .‚ysuq,a, .%du ks,Odß  jiu
l=vdf.dv yd lurdf.dv .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 107$1 - fmar,kao .%du ks,Odß  jiu
udhsï 115 - ye,lkaok .%du ks,Odß  jiu

141 - fykaäuyr .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- foj,fmd, yd .,af,f.or .%du ks,Odß jiïj,

ngysr udhsï

ol=Kg (- f.dhs.u yd ùÈhj;a; kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ud;ïuk .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
l,jdk .%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd
W;=re udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ud;ïuk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu iy jEf.dõj kef.kysr 114 - l,jdk .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 116 - ud;ïuk .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- ye,lkaok .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" fykaäuyr 126 - j;af;f.or .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy f.dhs.u 126$1 - mkais,af.dv .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ngysr  udhsu 130 - ùÈhj;a; kef.kysr .%du

ks,Odß  jiu
ol=Kg (- by< Wvq.ïfmd, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu"

my< Wvq.ïfmd, ngysr yd ùÈhj;a; ngysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï iy je,afyak .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- jE,sh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- m;a;~qjk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu 117$1 - jE,sh .%du ks,Odß  jiu
117$2 - t,a,x., .%du ks,Odß  jiu
118 - m;a;~qjk .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- ud;ïuk .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy je,afyak 118$1 - m;a;~qjk ngysr .%du ks,Odß
.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï jiu

118$2 - m;a;~qjk W;=r .%du ks,Odß
jiu

 ol=Kg (- W.a.,anv  ngysr  .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
iy hdf.dvuq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï

ngysrg (- hdf.dvuq,a, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy fmd,aj;a; kef.kysr  yd .,af,d¨j
kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .,af,d¨j iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Wkakdrej" háhk uOHu yd háhk kef.kysr .%du 120 - fmd,aj;a; kef.kysr .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy ñkqjkaf.dv k.r ks,Odß jiu
iNd udhsu 120$1 - fmd,aj;a; ngysr .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- ñkqjkaf.dv k.r iNd udhsu iy m;a;~qjk W;=r yd 121 - .,af,d¨j .%du ks,Odß  jiu

m;a;~qjk ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re yd ngysr 121$1 - .,af,d¨j kef.kysr .%du
udhsï ks,Odß  jiu

ol=Kg (- m;a;~qjk yd hdf.dvuq,a, W;=r .%du ks,Odß jiïj, 122$1 - l,yqf.dv .%du ks,Odß  jiu
W;=re udhsï iy  lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- hdf.dvuq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fmd,aj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" 117 - je,afyak .%du ks,Odß  jiu

m;a;~qjk .%du ks,Odß jifï ngysr" ol=Kq yd 119$2 - hdf.dvuq,a, .%du ks,Odß  jiu

kef.kysr udhsï iy jE,sh .%du ks,Odß jifï 119$3 - hdf.dvuq,a, W;=r .%du ks,Odß

ol=Kq yd kef.kysr udhsï jiu

kef.kysrg (- ud;ïuk .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy 119$4 - hdf.dvuq,a, ol=K .%du ks,Odß

ùÈhj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu jiu

ol=Kg (- flfy,anoaor ngysr" W.a.,anv yd keo.uqj W;=r 140$3 - W.a.,anv ngysr .%du ks,Odß

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï" wdrÉÑj;a; jiu

.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy

keo.uqj ngysr yd ́ md; .%du ks,Odß jiï j,

W;=re udhsï

 ngysrg (- iuDoaê.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy

lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fldgqf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu  iy hdf.dvuq,a, ol=K 119 - fldgqf.dv 01 .%du ks,Odß
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï jiu

119$1 - fldgqf.dv 02 .%du ks,Odß
jiu

119$5 - ´md; .%du ks,Odß  jiu
119$6 - iuDoaê.u .%du ks,Odß  jiu
139$2 - keo.uqj ngysr .%du ks,Odß

jiu
 kef.kysrg (- wdrÉÑj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"

keo.uqj W;=r" keo.uqj ol=K yd ishU,dmsáh .%du
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy uÿreúg .%du ks,Odß
jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- .ïmy iy cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsï
ngysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- keo.uqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- keo.uqj ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 138 - ishU,dmsáh .%du ks,Odß  jiu

udhsï iy hdf.dvuq,a, ol=K yd W.a.,anv  ngysr 138$1 - uÿreúg .%du ks,Odß  jiu

.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 139 - keo.uqj ol=K .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- W.a.,anv" ngfmd; iy  udfo,a.uqj ngysr .%du ks,Odß 139$1 - keo.uqj W;=r .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï jiu

ol=Kg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu 139$3 - wdrÉÑj;a; .%du ks,Odß  jiu

ngysrg (- fldgqf.dv 01 yd fldgqf.dv 02 .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=

fldÜGdifha ku   (- udfo,a.uqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- W.a.,anv  ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 137 - udfo,a.uqj kef.kysr .%du
udhsï iy je,afyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu ks,Odß jiu

137$1 - udfo,a.uqj ngysr .%du ks,Odß
kef.kysrg (- flfy,anoaor ngysr yd flfy,anoaor kef.kysr jiu

.%du ks,Odß jiïj, ngysr yd ol=Kq udhsï iy 137$2 - ngfmd;  .%du ks,Odß  jiu
wia.sßj,afmd, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 140$2 - W.a.,anv  .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- ;ïñg yd ;ïñg ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu" ishU,dmsáh yd keo.uqj
ol=K .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï iy
keo.uqj W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd

kef.kysr udhsï
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 fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- flfy,anoaor iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- je,afyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï" 130$1 - ùÈhj;a; ngysr .%du ks,Odß
ud;ïuk .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ùÈhj;a; jiu
kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï 140 - flfy,anoaor kef.kysr .%du

ks,Odß jiu
kef.kysrg (- my< Wvq.ïfmd, ngysr" my< Wvq.ïfmd, ol=K yd 140$1 - flfy,anoaor ngysr .%du ks,Odß

wia.sßj,afmd,  W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï jiu
 ol=Kg (- wia.sßj,afmd, ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

iy udfo,a.uqj kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

 ngysrg (- udfo,a.uqj kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
iy ngfmd; yd W.a.,anv .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fodUj, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï            ixhqla; fldgia

W;=rg (- my< Wvq.ïfmd, ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq 131$1 - my< Wvq.ïfmd, kef.kysr
udhsu" my< Wvq.ïfmd, W;=r .%du ks,Odß jifï .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy by< Wvq.ïfmd, 131$2 - my< Wvq.ïfmd, ol=K .%du
 ks,Odß jifï ol=Kq udhsu ks,Odß jiu

132 - fodUj, .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- fodrKf.dv ngysr yd fodrKf.dv ol=K .%du ks,Odß 133$1 - fmaäfmd, .%du ks,Odß  jiu

jiïj, ngysr udhsï 135 - wia.sßj,afmd, W;=r .%du ks,Odß
jiu

ol=Kg (- j;=uq,a," wia.sßh W;=r" wia.sßh" wia.sßj,afmd,  ol=K
iy wia.sßj,afmd,  ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg (- flfy,anoaor kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fodrKf.dv iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- fm;shdf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 110 - fodrKf.dv W;=r .%du ks,Odß
kef.kysr udhsï" fldri yd fldri uOHu .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï" fldri kef.kysr .%du ks,Odß 110$1 - fodrKf.dv kef.kysr .%du
jifï ngysr" ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy fldri ks,Odß  jiu
uOHu .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu 110$2 -  fodrKf.dv ngysr .%du

m%dfoaYSh iNd udhsu
kef.kysrg (- úf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy w;a;k.,a, ks,Odß jiu

m%dfoaYSh iNd udhsu 110$3 - fodrKf.dv ol=K .%du ks,Odß
ol=Kg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu iy .ïmy uy k.r jiu

iNd udhsu 133 - j;=uq,a, .%du ks,Odß  jiu
ngysrg (- wia.sßh ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

wia.sßh W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï" fodUj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
fmaäfmd, .%du ks,Odß jifï ol=Kq" kef.kysr yd
W;=re udhsï iy my< Wvq.ïfmd, kef.kysr yd by<
Wvq.ïfmd, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

udhsï ixhqla; fldgia

13 - G 22195
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fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- wia.sßh iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- fodUj, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy j;=uq,a, 134 - wia.sßh .%du ks,Odß  jiu

.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 134$1 - wia.sßh W;=r .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- j;=uq,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy .ïmy 134$2 - wia.sßh ol=K .%du

uy k.r iNd udhsu ks,Odß jiu

ol=Kg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu iy .ïmy m%dfoaYSh iNd 134$3 - wia.sßh ngysr .%du ks,Odß

udhsu jiu

 ngysrg (- wia.sßj,afmd,  ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  27 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- wia.sßj,afmd, iNsl ixLHdj (-  01

                    udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- udfo,a.uqj ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" 135$1 - wia.sßj,afmd,  ol=K .%du
udfo,a.uqj kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq yd ks,Odß  jiu
kef.kysr udhsï" flfy,anoaor kef.kysr" 135$2 - wia.sßj,afmd,  ngysr .%du
wia.sßj,afmd,  W;=r yd fodUj, .%du ks,Odß ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï

136 - ;ïñg .%du ks,Odß  jiu
136$1 - ;ïñg ngysr .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- wia.sßh yd wia.sßh ngysr .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

09-108$25

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{d mkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

udhsï ixhqla; fldgia
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Wmf,aLkh
wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 13 - w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj(- 22 nyq fldÜGdi ixLHdj - 04 iNsl ixLHdj (- 30

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- t¿jdmsáh iNsl ixLHdj (- 01

    udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv yd óß.u m%dfoaYSh iNd udhsï 329 D - ysßmsáh ngysr .%du ks,Odß jiu
kef.kysrg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy ysßmsáh W;=r .%du 332 - jgoaor .%du ks,Odß jiu

ks,Odß jifï ngysr udhsu 333 - t¿jdmsáh .%du ks,Odß jiu
333 A - t¿jdmsáh ngysr .%du ks,Odß

jiu
ol=Kg (- ysßmsáh ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr

udhsï" jgoaor ol=K yd jgoaor ngysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=r udhsï iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd
udhsu

ngysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fõhkaf.dv iNsl ixLHdj (- 01

    udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 329 - ysßmsáh W;=r .%du ks,Odß jiu
329 A - ysßmsáh ol=K .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- ;,a.iafudfÜ .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 329 B - ysßmsáh kef.kysr .%du ks,Odß
ol=Kg (- m;a;,f.or" oxú,dk" my< ysßmsáh yd jgoaor ol=K jiu

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 329 C - ysßmsáh ueo .%du ks,Odß jiu

ngysrg (- jgoaor yd ysßmsáh ngysr .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Woïñg  ;,a.iafudfÜ iNsl ixLHdj (- 01

 udhsï           ixhqla; fldgia

W;=rg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 328 A - ;,a.iafudfÜ .%du ks,Odß jiu
328 D - ;,a.iafudfÜ kef.kysr .%du

kef.kysrg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy yqUqáhdj yd ksÜgUqj ks,Odß jiu
kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 328 E - ;,a.iafudfÜ ngysr .%du

ks,Odß  jiu
ol=Kg (- tf.dv ksÜgUqj" flda,j;a;" m;a;,f.or kef.kysr 347 - Woïñg .%du ks,Odß jiu

yd m;a;,f.or .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 347 C - yqUqáhdj ngysr .%du ks,Odß

jiu
ngysrg (- ysßmsáh kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu iy óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ksÜgUqj iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;,a.iafudfÜ kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq 347 A - yqUqáhdj .%du ks,Odß jiu
udhsu" Woïñg .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 347 B - flda,j;a; .%du ks,Odß jiu
udhsï" yqUqáhdj ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" 348 - ksÜgUqj W;=r .%du ks,Odß jiu
óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu" mrK fõhkaf.dv .%du 348 A - ksÜgUqj ol=K .%du ks,Odß jiu
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy kdmdf.dv" 348 B - kïndo¿j ngysr .%du ks,Odß
kj.uqj yd l,,amsáh .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

348 C - tf.dv ksÜgUqj .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- t,a,lal, ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy 348 F - ksÜgUqj kef.kysr .%du ks,Odß

udbUq, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu jiu

348 H - fydrf.d,a,d.u .%du ks,Odß

jiu

348 I - mskakf.d,a, .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- rkafmdl=K.u l,dm D  rkafmdl=K.u l,dm C
rkafmdl=K.u l,dm B  uvqfõf.or" kïndo¿j

kef.kysr" u,aj;a;" ;sydßh W;=r yd ;sydßh ol=K

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- m;a;,f.or kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- mrK fõhkaf.dv kdmdf.dv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 343 - l,,amsáh .%du ks,Odß jiu
343 A - fjo.u .%du ks,Odß jiu
343 B - kj.uqj .%du ks,Odß jiu
345 - kdmdf.dv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 346 - mrK fõhkaf.dv .%du ks,Odß
jiu

346 A - fldaka.iafo‚h .%du
ks,Odß jiu

ol=Kg (- t,a,lal, ngysr" ksÜgUqj ol=K yd ksÜgUqj W;=r
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- yqUqáhdj .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ov.uqj iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- ysßmsáh ol=K" ysßmsáh ueo" ysßmsáh kef.kysr" 327 - ov.uqj .%du ks,Odß jiu
;,a.iafudfÜ" ;,a.iafudfÜ kef.kysr yd 327 A - ov.uqj kef.kysr .%du ks,Odß
Woïñg .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

328 - m;a;,f.or .%du ks,Odß jiu
328 B - m;a;,f.or kef.kysr .%du

kef.kysrg (- flda,j;a; yd mskakf.d,a, .%du ks,Odß jiïj, ks,Odß jiu
ngysr udhsï 328 C - oxú,dk .%du ks,Odß jiu

329 E - my< ysßmsáh .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- ;sydßh ol=K" lgqjiaf.dv ngysr" y,a.ïmsáh"
;sßjdfka.u W;=r yd l|T¿jdj .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ySkafo‚h .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd ol=Kq
udhsï" mÜáf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy
jgoaor ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
ol=Kq udhsï

 fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- u.f,af.dv iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy t¿jdmsáh ngysr" 330 - mÜáf.dv .%du ks,Odß jiu
t¿jdmsáh .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy jgoaor 330 A - ySkafoksh .%du ks,Odß jiu
yd ysßmsáh ol=K .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq yd ngysr 331 - u.f,af.dv .%du ks,Odß jiu
udhsï 331 A - u.f,af.dv ol=K .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- my< ysßmsáh" oxú,dk yd ov.uqj .%du ks,Odß jiïj, 332 A - jgoaor ol=K .%du ks,Odß jiu

ngysr udhsï 332 B - jgoaor ngysr .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- l|T¿jdj yd fnïuq,a, .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fnïuq,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu iy u.f,af.dv ol=K" 324 - fnïuq,a, .%du ks,Odß jiu
ySkafoksh yd ov.uqj .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- ;sßjdfka.u W;=r" rksiaj, yd imq.ia;ekak .%du ks,Odß 324 A - uqv.uqj .%du ks,Odß jiu
jiïj, ngysr udhsï 325 - msáfhaf.or .%du ks,Odß jiu

325 A - nKavdrngj, .%du ks,Odß jiu
ol=Kg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu 325 B - odr¿j .%du ks,Odß jiu

326 - l|T¿jdj .%du ks,Odß jiu
ngysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia
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 fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- rksiaj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ov.uqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 322 - y,a.ïmsáh .%du ks,Odß jiu
322 A - ;sßjdfka.u W;=r .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- lgqjiaf.dv ngysr" lgqjiaf.dv yd l<f.äfyak .%du 322 B - ;sßjdfka.u ol=K .%du ks,Odß

ks,Odß jiïj, ngysr udhsï jiu

323 - rksiaj, .%du ks,Odß jiu

323 A - imq.ia;ekak .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu

ngysrg (- l|T¿jdj .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lgqjiaf.dv iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ov.uqj" ov.uqj kef.kysr yd m;a;,f.or kef.kysr 318 A - ;sydßh ngysr .%du ks,Odß jiu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 318 B - my< ;sydßh .%du ks,Odß jiu

318 D  - ;sydßh.u .%du ks,Odß jiu
kef.kysrg (- ;sydßh ol=K" ;sydßh kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, 321 - l<f.äfyak .%du ks,Odß jiu

ngysr udhsï 321 A - lgqjiaf.dv .%du ks,Odß jiu
321 B - lgqjiaf.dv ngysr .%du ks,Odß

jiu
 ol=Kg (- ux.,;sßh yd fnda.uqj .%du ks,Odß jiïj, W;=re

udhsï iy .ïmy uy k.r iNd udhsu

ngysrg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu iy ;sßjdfka.u  ol=K .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy y,a.ïmsáh .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd ol=Kq udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-;sydßh iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- m;a;,f.or kef.kysr yd mskakf.d,a, .%du ks,Odß 318 - ;sydßh kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï jiu

318 C - ;sydßh W;=r .%du ks,Odß jiu
318 E - ;sydßh ol=K .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- u,aj;a; yd l;af;dg .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- fndaf.dv" lf,dagqjdj yd ux.,;sßh .%du ks,Odß
jiïj,  W;=re udhsï

ngysrg (- my< ;sydßhdh" ;sßh.u" lgqjiaf.dv yd lgqjiaf.dv
ngysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- u,aj;a; iNsl ixLHdj (- 02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mskakf.d,a," fydrf.d,a,d.u" kïndo¿j ngysr" 317 - l;af;dg .%du ks,Odß jiu

ksÜgUqj W;=r .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy 348 D - ´¾pâj;a; .%du ks,Odß jiu

ksÜgUqj ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd ngysr 348 E - u,aj;a; .%du ks,Odß jiu

udhsï 348 G - kïndo¿j kef.kysr .%du

kef.kysrg (- rkafmdl=K.u l,dm B" rkafmdl=K.u l,dm A yd ks,Odß jiu

j;=msáj, .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 348 J - T¾pâj;a; ol=K .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- ud;,dk ngysr yd fndaf.dv .%du ks,Odß jiïj, 349 - uvqfõf.or .%du ks,Odß jiu

W;=re udhsï 349 C - háhk .%du ks,Odß jiu

 ngysrg (- ;sydßh kef.kysr yd ;sydßh W;=r .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- rkafmdl=K.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ksÜgUqj ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 349 A - rkafmdl=K.u l,dm A .%du

kef.kysrg (- udbUq, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu ks,Odß jiu

B - rkafmdl=K.u l,dm B .%du

ol=Kg (- j,afmd, .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy ks,Odß jiu

ud;,dk W;=r yd ud;,dk .%du ks,Odß jiïj, W;=re 349 D - rkafmdl=K.u l,dm  C .%du

udhsï ks,Odß jiu

ngysrg (- ud;,dk ngysr yd uvqfõf.or .%du ks,Odß jiïj, 349 E - rkafmdl=K.u l,dm D .%du

kef.kysr udhsï ks,Odß jiu

349 F - rkafmdl=K.u l,dm E .%du

ks,Odß jiu

350 A - j;=msáj, .%du ks,Odß jiu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- t,a,lal, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l,,amsáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 350 - j,afmd, .%du ks,Odß jiu
350 B - udbUq, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 355 - t,a,lal, .%du ks,Odß jiu
355 A - t,a,lal, ngysr .%du ks,Odß

jiu
ol=Kg (- j,,sheoao yd y.a.,a, kef.kysr .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï" y.a.,a, .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï" fj,f.or yd  yqKqfmd, .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï iy lUqrd.,a," ud;,dk W;=r
yd ud;,dk .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

 ngysrg (- j;=msáj," rkafmdl=K.u l,dm A, rkafmdl=K.u
l,dm E" rkafmdl=K.u l,dm D yd ksÜgUqj ol=K
.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-y.a.,a, iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- udbUq, yd t,a,lal, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 353 A - Èhlfâ .%du ks,Odß jiu

iy óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu 353 B - j,,sheoao .%du ks,Odß jiu

354 - y.a.,a, .%du ks,Odß jiu

354 A - y.a.,a, kef.kysr .%du ks,Odß

kef.kysrg (- f.dv.u ngysr" f.dv.u yd me,amsg .%du ks,Odß jiu

jiïj, ngysr udhsï 362 A - yd,amkafo‚h .%du ks,Odß jiu

 ol=Kg (- j÷rduq,a, yd yqKqfmd, .%du ks,Odß jiïj, W;=re

udhsï" fj,f.or .%du ks,Odß jifï kef.kysr"

W;=re yd ngysr udhsï

ngysrg (- j,afmd, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-w,j, iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- óß.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy lE.,a, Èia;%sla udhsu 361 - f.dv.u .%du ks,Odß jiu
361 A - f.dv.u ngysr .%du ks,Odß

kef.kysrg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu jiu
362 - me,amsg .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu iy kslyeálkao" lriakd., 363 - je,slvuq,a, .%du ks,Odß jiu
ol=K yd m,al=Uqr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 364 - w,j, W;=r .%du ks,Odß jiu

364 A - w,j, ol=K .%du ks,Odß jiu
ngysrg (- j÷rduq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re 364 B - we;djqolkao .%du ks,Odß jiu

udhsï iy yd,amkafo‚h yd j,,sheoao .%du ks,Odß 365 - lriakd., .%du ks,Odß jiu
jiïj, ke.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fndamd.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- me,amsg" je,slvuq,a, yd lriakd., .%du ks,Odß 363 A- m,al=Uqr .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï 365 A - kslyeálkao .%du ks,Odß jiu

365 B - imq.ia;ekak .%du ks,Odß jiu
365 C - lriakd., ol=K .%du

ks,Odß jiu
kef.kysrg(- w,j, ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy 366 A - hgjl .%du ks,Odß jiu

lE.,a, Èia;%sla udhsu 376 - fndamd.u .%du ks,Odß jiu
376 A - fndamd.u kef.kysr .%du

ks,Odß jiu
ol=Kg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu iy fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- r;Uf,a yd óúá.ïuk .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï" §kdmuqKqj .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy §kdmuqKqj ngysr yd j÷rduq,a,
.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- W!rdfmd, iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- lUqrd.,a, yd mkaks, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï" 366 - W!rdfmd, .%du ks,Odß jiu
yqKqfmd, .%du ks,Odß jifï ol=Kq  yd kef.kysr 366 C - j÷rduq,a, .%du ks,Odß jiu
udhsï iy yd,amkafo‚h .%du ks,Odß jifï ol=Kq 367 - fndame;a; .%du ks,Odß jiu
udhsu 367 A - kdf.dv .%du ks,Odß jiu

367 B - fndame;a; ol=K .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- me,amsg .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï"
m,al=Uqr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" §kdmuqKqj
iy §kdmuqKqj ngysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- óúg.ïuk yd uvfldgqj ngysr .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- wremamiai .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï iy l=rj,dk .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lUqrd.,a, iNsl ixLHdj (- 01

 udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j,afmd, .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï" 352 A - lUqrd.,a, .%du ks,Odß jiu
y.a.,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" Èhlfâ 352 C - yqKqfmd, .%du ks,Odß jiu
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy 352 E - mkaks, .%du ks,Odß jiu
yd,amkafo‚h .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 353 - fj,f.or .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- j÷rduq,a, yd W!rdfmd, .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg (- kdf.dv" l=rj,dk yd  lyfgdaúg .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- Wvqf.dv" ud;,dk kef.kysr yd ud;,dk W;=r .%du
ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (-ud;,dk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- háhk yd uvqfõf.or .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 351 - Wvqf.dv .%du ks,Odß jiu
351 A - Wvqf.dv ngysr .%du ks,Odß

jiu
352 - ud;,dk .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- j;=msáj," j,afmd, yd lUqrd.,a, .%du ks,Odß 352 B - ud;,dk kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï jiu

352 D - ud;,dk ngysr .%du ks,Odß
ol=Kg (- lyfgdaúg" lyfgdaúg ngysr yd ́ f.dvfmd, W;=r jiu

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 352 F - ud;,dk W;=r .%du ks,Odß jiu

ngysrg (- ´f.dvfmd, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" ój,
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
fndaf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ́ f.dvfmd, iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- ;sydßh kef.kysr" l;af;dg yd ud;,dk ngysr .%du 314 - ´f.dvfmd, .%du ks,Odß jiu

ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 314 A - ´f.dvfmd, W;=r .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- ud;,dk yd ud;,dk kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, 315 - ój, .%du ks,Odß jiu

ngysr udhsï" Wvqf.dv ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr 315 A - ój, ngysr .%du ks,Odß jiu

yd ol=Kq udhsï" lyfgdaúg ngysr yd mrK.u kef.kysr 316 - fndaf.dv .%du ks,Odß jiu

.%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï" mrK.u .%du ks,Odß 316 A - ls;a;ïuyr .%du ks,Odß jiu

jifï W;=re yd ngysr udhsï iy rejkamqr .%du ks,Odß 371 - ´m;awe,a, .%du ks,Odß jiu

jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- ,djq¿msáh" .,afndv yd foug,kao .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- lyô,sfyak .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

fndakE., .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re

udhsï iy lf,dagqjdj .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- fndakE., iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- l,f.äfyak" ;sydßh ngysr" my< ;sydßh" ;sydßh ol=K 312 - Wv;=;a;sßmsáh .%du ks,Odß jiu

yd ;sydßh kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 312 A - lyô,sfyak .%du ks,Odß jiu

313 - fndakE., .%du ks,Odß jiu

319 - lf,dagqjdj .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- fndaf.dv" ls;a;ïuyr" ój, ngysr" ́ f.dvfmd, yd 319 A - ms,xlv .%du ks,Odß jiu

´m;awe,a, .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 320 - ux.,;sßh .%du ks,Odß jiu

320 A - fnda.uqj .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu" uÜgdf.dv .%du ks,Odß

jifï kef.kysr yd W;=re udhsï" ùr.=, ol=K yd

ùr.=, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï iy

.ïmy uy k.r iNd udhsu

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fldial|j, iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu iy fnda.uqj yd 308 - fldial|j, .%du ks,Odß jiu
ux.,;sßh .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 308 A - fldial|j, W;=r .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- Wv;=;a;sßmsáh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy uyr 309 - lsßls;a;uq,a, .%du ks,Odß jiu

m%dfoaYSh iNd udhsu 309 A - lsßls;a;uq,a, ol=K .%du ks,Odß
jiu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 310 - ùr.=, .%du ks,Odß jiu
310 A - ùr.=, ol=K .%du ks,Odß jiu
311 - uÜgdf.dv .%du ks,Odß jiu

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu iy .ïmy uy k.r iNd
udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (-mrK.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ´f.dvfmd," ́ f.dvfmd, W;=r" lyfgdaúg ngysr yd 370 - mrK.u .%du ks,Odß jiu
l=rj,dk .%du  ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 370 A - .,afndv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- wremamiai yd j,a.ïuq,a, .%du ks,Odß jiïj, 370 B - rejkamqr .%du ks,Odß jiu
ngysr udhsï 370 C - mrK.u kef.kysr .%du ks,Odß

jiu
ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu 370 D - foug,kao .%du ks,Odß jiu

372 - ymamsáh .%du ks,Odß jiu
372 A - ,djq¿msáh .%du ks,Odß jiu

ngysrg (- fodïfm yd uyr m%dfoaYSh iNd udhsï iy ́ m;awe,a,
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- j,a.ïuq,a, iNsl ixLHdj (- 01

W;=rg (- Wvqf.dv ngysr" Wvqf.dv yd lUqrd.,a, .%du ks,Odß 368 - wremamiai .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï iy kdf.dv .%du ks,Odß jifï 368 A - l=rj,dk .%du ks,Odß jiu
ngysr yd ol=Kq udhsï 369 - lyfgdaúg .%du ks,Odß jiu

369 A - lyfgdaúg ngysr .%du ks,Odß
kef.kysrg (- fndame;a;" fndame;a; ol=K yd uvfldgqj ngysr .%du jiu

ks,Odß jiïj, ngysr udhsï iy fodïfm m%dfoaYSh 373 - j,a.ïuq,a, .%du ks,Odß jiu
iNd udhsu

ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- ymamsáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" rejkamqr
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
,djq¿msáh yd rejkamqr .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï" mrK.u kef.kysr .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy mrK.u yd
´f.dvfmd, W;=r .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- r;Uf,a iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fndame;a; ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 366 B - §kdmuqKqj .%du ks,Odß jiu
kef.kysr udhsï" W!rdfmd, yd j÷rduq,a, .%du 366 D - §kdmuqKqj ngysr .%du ks,Odß
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy m,al=Uqr .%du ks,Odß jiu
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï 374 - r;Uf,a .%du ks,Odß jiu

375 - uvfldgqj .%du ks,Odß jiu
375 A - ñúá.ïuk .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- hgjl" fndamd.u kef.kysr yd fndamd.u .%du ks,Odß 375 B - uvfldgqj ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï jiu

 ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- j,a.ïuq,a, yd wremamiai .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

09-108$26

 m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wm f,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wm f,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh
wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 14 - .ïmy m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj(-  22 nyq fldÜGdi ixLHdj(-  00 iNsl ixLHdj(-  22

fldÜGdifha wxlh (-   01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udflúg iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgdk iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsï 217 - udìu .%du ks,Odß jiu
217 A - je,slv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- f.dak.y 01 .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 218 - udflaúg W;=r .%du ks,Odß jiu
ol=Kg (- ñfo,a,úg .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy cdwe, 218 A - udflaúg ol=K .%du ks,Odß

 m%dfoaYSh iNd udhsu jiu
219A - f.dak.y 02 .%du ks,Odß jiu

 ngysrg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-   02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- wlrúg iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu 219 - f.dak.y 01 .%du ks,Odß jiu
220 - lsßÈúg .%du ks,Odß jiu
220 A - wUkaúg .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsu" .ïmy uy k.r iNd 222 A - fldia´úg .%du ks,Odß jiu
udhsu iy Tref;dg W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re 222 B - wlrúg .%du ks,Odß jiu
udhsu

 ol=Kg (- Tref;dg W;=r yd my< hdf.dv .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï" r;au,aúg .%du ks,Odß jifï kef.kysr
iy W;=re udhsï" fydrf.d,a, W;=r .%du ks,Odß jifï
W;=re udhsu" ;sífndgqf.dv .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï  iy ñfo,a,úg .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg (- je,slv iy udìu .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-   03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ;sífndgqf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- f.dak.y 02" je,slv yd f.dak.y 01 .%du ks,Odß 208 - ñfo,a,úg .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï iy wUkaúg .%du ks,Odß jifï 209 A - l=vdfnd,a,; .%du ks,Odß jiu
ngysr yd ol=Kq  udhsï 216 - fydrf.d,a, W;=r .%du ks,Odß

jiu
216 B - ;sífndgqf.dv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- r;au,aúg iy udls,x.uqj .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg (- fydrf.d,a, ol=K iy .,ysáhdj W;=r .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- fnd,a,; W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï iy cdwe, m%dfoaYSh  iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-   04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fnd,a,; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu iy ñfo,a,úg .%du ks,Odß 209 - fnd,a,; W;=r .%du ks,Odß jiu
jifï ol=Kq udhsu 209 C - fnd,a,; ngysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- l=vdfnd,a,; iy .,ysáhdj W;=r .%du ks,Odß jiïj, 209 D - fõje,a w.dr .%du ks,Odß jiu
ngysr udhsï

ol=Kg (- nq¿.yf.dv kef.kysr yd fnd,a,; ol=K .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-   05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- nq¿.yf.dv iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- fnd,a,; ngysr iy fnd,a,; W;=r .%du ks,Odß jiïj, 209 B - fnd,a,; ol=K .%du ks,Odß

ol=Kq udhsï jiu

210 - nq¿.yf.dv kef.kysr .%du

kef.kysrg (- .,ysáhdj W;=r yd .,ysáhdj ol=K .%du ks,Odß ks,Odß jiu

jiïj, ngysr udhsï iy cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu 210 A - nq¿.yf.dv ngysr .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-   06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .,ysáhdj iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- l=vd fnd,a,;" ;sífndgqf.dv .%du ks,Odß jiïj, 215 - .,ysáhdj W;=r .%du ks,Odß

ol=Kq udhsï iy fydrf.d,a, ol=K .%du ks,Odß jiu

jifï ngysr iy ol=Kq udhsï 215 A - .,ysáhdj ol=K .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- keÿk" .fkauq,a, W;=r iy .fkauq,a, ol=K .%du ks,Odß 215 B - .,ysáhdj kef.kysr .%du

jiïj, ngysr udhsï ks,Odß jiu

 ol=Kg (- uyr iy cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsï

ngysrg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu iy nq¿.yf.dv kef.kysr

iy fnd,a,; W;=r .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr

udhsu

fldÜGdifha wxlh (-   07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .fkauq,a, iNsl ixLHdj (-  01

                    udhsï            ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;sífndgqf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" 216 A - fydrf.d,a, ol=K .%du ks,Odß
fydrf.d,a, W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd jiu
ol=Kq udhsï iy udls,x.uqj .%du ks,Odß jifï 236 B - .fkauq,a, W;=r .%du ks,Odß
ol=Kq udhsu jiu

236 C - keÿk .%du ks,Odß jiu
kef.kysrg (- my< hdf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy

.fkauq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- .fkauq,a, ol=K yd .,ysáhdj ol=K .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï iy .,ysáhdj kef.kysr .%du
ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- .,ysáhdj kef.kysr iy .,ysáhdj W;=r .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-   08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- my<hdf.dv iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- wUkaúg yd lsß¢úg .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 221 - udls,x.uqj .%du ks,Odß jiu
iy fldia´úg .%du ks,Odß jifï ngysr  yd ol=Kq 221 A - r;au,aúg .%du ks,Odß jiu
udhsï 236 - my< hdf.dv .%du ks,Odß jiu

 kef.kysrg(- fldia´úg .%du ks,Odß jifï ngysr  yd ol=Kq udhsï
iy Tref;dg W;=r" Tref;dg ol=K yd by< hdf.dv
W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- by< hdf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
udfyak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- .fkauq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" keÿk
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"
fydrf.d,a, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
fydrf.d,a, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï

fldÜGdifha wxlh (-   09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Tref;dg iNsl ixLHdj (-  01

                    udhsï    ixhqla; fldgia

W;=rg (- fldia´úg .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy .ïmy 233 - fudrf.dv 01 .%du ks,Odß  jiu
uy k.r iNd udhsu 235 - Tref;dg W;=r .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- uqÿkaf.dv 2 .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu 235 A - Tref;dg ol=K .%du ks,Odß

jiu
 ol=Kg (- uqÿkaf.dv 2 .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

by< hdf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
my< hdf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- my< hdf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
fldia´úg .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-   10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- uqÿkaf.dv iNsl ixLHdj (-  01

                    udhsï    ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu 232 B - uqÿkaf.dv W;=r .%du ks,Odß
kef.kysrg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu" f.dvf.or .%du ks,Odß jiu

jifï ngysr udhsu iy r;=miaj, .%du ks,Odß  jifï 232 C - uqÿkaf.dv ol=K .%du ks,Odß
W;=re yd ngysr udhsï jiu

232 D - uqÿkaf.dv ngysr .%du ks,Odß
ol=Kg (- ne¨ïuyr iy by< hdf.dv ol=K .%du ks,Odß jiïj, jiu

W;=re udhsï 233 A - fudrf.dv 02 .%du ks,Odß jiu

ngysrg (- by< hdf.dv W;=r .%du ks,Odß  jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy fudrf.dv 01 .%du ks,Odß jifï ol=Kq

yd kef.kysr udhsï

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-   11 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- r;=miaj, iNsl ixLHdj (-  01

   udhsï     ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 232 A - f.dvf.or .%du ks,Odß jiu
239 A - r;=miaj, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- keÿka.uqj iy .,af,d¨j .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- ne¨ïuyr iy uqÿkaf.dv W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-   12 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ne¨ïuyr iNsl ixLHdj (-  01

 udhsï    ixhqla; fldgia

W;=rg (- by< hdf.dv W;=r" uqÿkaf.dv ol=K iy uqÿkaf.dv W;=r 235 C - by<hdf.dv ol=K .%du ks,Odß
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

239 - ne¨ïuyr .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- r;=miaj, iy .,af,d¨j .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg (- by< bUq,af.dv W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd
kef.kysr udhsï iy by< bUq,af.dv ol=K .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- wuqKqf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy udfyak .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsï

fldÜGdifha wxlh (-   13 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- by< hdf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï  ixhqla; fldgia

W;=rg (- my< hdf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 235 B - by< hdf.dv W;=r .%du ks,Odß
udhsï iy Tref;dg W;=r" Tref;dg ol=K" fudrf.dv 01 jiu
yd fudrf.dv 02 .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 236 A - udfyak .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- uqÿkaf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
by< hdf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg (- wuqKqf.dv W;=r iy fldiaiskak kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- .fkauq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-   14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- fldiaiskak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .fkauq,a, W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 236 D - .fkauq,a, ol=K .%du ks,Odß
udhsï" keÿk .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy my< jiu
hdf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 237 - fldiaiskak kef.kysr .%du

ks,Odß  jiu
kef.kysrg(- my< hdf.dv" udfyak iy wuqKqf.dv W;=r .%du ks,Odß

jiïj, ngysr udhsï
ol=Kg (- wuqKqf.dv ol=K yd fldiaiskak ngysr 01 .%du ks,Odß

jiïj, W;=re udhsï iy fldiaiskak ngysr 02 .%du
ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu" .,ysáhdj ol=K .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy .,ysáhdj ol=K
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

fldÜGdifha wxlh (-   15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lgqjd,uq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .fkauq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 237 A - fldiaiskak ngysr 01 .%du
fldiaiskak kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï 237 B - fldiaiskak ngysr 02 .%du

ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- wuqKqf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" 244 C - lgqjd,uq,a, W;=r .%du ks,Odß

mrlkafo‚h W;=r 01 .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu jiu
iy mrlkafo‚h W;=r 02 .%du ks,Odß jifï W;=re yd 244 D -  lgqjd,uq,a, ol=K .%du ks,Odß
ngysr udhsï jiu

ol=Kg (- mrlkafo‚h ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-   16 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- mrlkafo‚h iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fldiaiskak ngysr 01 iy wuqKqf.dv ol=K .%du ks,Odß 244 - mrlkafo‚h ol=K .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï jiu

244 A - mrlkafo‚h W;=r 01 .%du
ks,Odß jiu

kef.kysrg (- wuqKqf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 244 B - mrlkafo‚h W;=r 02 .%du

my< bUq,af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu ks,Odß jiu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- lgqjd,uq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq iy

kef.kysr udhsï

14 - G 22195
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fldÜGdifha wxlh (-   17 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- wuqKqf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fldiaiskak kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 238 - wuqKqf.dv W;=r .%du ks,Odß
kef.kysr udhsï iy udfyak .%du ks,Odß jifï jiu
ol=Kq udhsu 238 A- wuqKqf.dv ol=K .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg  (- by< hdf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu"

by< bUq,af.dv ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
iy my< bUq,af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg (- my< bUq,af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï iy mrlkafo‚h W;=r 01 .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ngysrg (- fldiaiskak ngysr 01 .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy fldiaiskak kef.kysr .%du ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-   18 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- my< bUq,af.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- wuqKqf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" 243 - my< bUq,af.dv kef.kysr .%du
wuqKqf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy ks,Odß  jiu
by< bUq,af.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 243 A - my< bUq,af.dv ngysr .%du

ks,Odß jiu
kef.kysrg (- weUr¿j W;=r 01 iy weUr¿j W;=r 02 .%du ks,Odß 243 B - my< bUq,af.dv ol=K .%du

jiïj, ngysr udhsï ks,Odß jiu
ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu
ngysrg (- mrlkafo‚h ol=K" mrlkafo‚h W;=r 01 iy

wuqKqf.dv ol=K .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-   19 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- by< bUq,af.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- wuqKqf.dv W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" 240 - by< bUq,af.dv W;=r .%du
by< hdf.dv ol=K yd ne¨ïuyr .%du ks,Odß jiïj, ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï iy .,af,d¨j .%du ks,Odß jifï ngysr 240 A - by< bUq,af.dv ol=K .%du
yd ol=Kq udhsï ks,Odß jiu

240 B - je,sfõßh ngysr .%du ks,Odß
kef.kysrg (- je,sfõßh W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr iy ol=Kq jiu

udhsï

ol=Kg (- je,sfõßh ol=K iy weUr¿j W;=r .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- my< bUq,af.dv ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr

yd W;=re udhsï iy my< bUq,af.dv ngysr .%du ks,Odß

jifï W;=re udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-   20 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- keÿka.uqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ne¨ïuyr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy 239 B - .,af,d¨j .%du ks,Odßjiu
r;=miaj, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 241 - keÿka.uqj .%du ks,Odß jiu

241 B - je,sfõßh W;=r .%du ks,Odß
kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu jiu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu" je,sfõßh kef.kysr yd
je,sfõßh ol=K .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy
je,sfõßh ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- je,sfõßh ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy by< bUq,af.dv W;=r .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-   21 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- je,sfõßh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by< bUq,af.dv ol=K" je,sfõßh ngysr yd je,sfõßh 241 A - je,sfõßh kef.kysr .%du
W;=r .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï iy keÿka.uqj ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

241 C - je,sfõßh ol=K .%du ks,Odß
kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu jiu

242 - weUr¿j W;=r 01 .%du ks,Odß
jiu

 ol=Kg (- weUr¿j ol=K 01 iy weUr¿j ol=K 02 .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- weUr¿j W;=r 02 .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy my< bUq,af.dv ol=K .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-   22 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- weUr¿j iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- weUr¿j W;=r 01 .%du ks,Odß jifï ngysr iy ol=Kq 242 A - weUr¿j W;=r 02 .%du ks,Odß

udhsï iy je,sfõßh ol=K .%du ks,Odß jifï jiu

ol=Kq udhsu 242 B - weUr¿j ol=K 01 .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 242 C - weUr¿j ol=K 02 .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu iy my< bUq,af.dv ol=K .%du

ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

09-108$27
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m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{dmkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015  wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 15 - cdwe,  m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  22 nyq fldÜGdi ixLHdj - 02 iNsl ixLHdj - 26

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- o~q.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgqkdhl  iSÿj k.r iNd udhsu lgdk m%dfoaYSh iNd 192 B -  ;=ve,a, W;=r .%du ks,Odß jiu
udhsu 194 - o~q.u .%du ks,Odß jiu

194 A - foyshd.d; ol=K .%du ks,Odß
kef.kysrg(- l=vylfmd, W;=r" l=vylfmd, ol=K iy tal, jiu

 l=re÷j;a; .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 194 B - foyshd.d; W;=r .%du ks,Odß
jiu

ol=Kg (- cdwe, k.r iNd udhsu

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- l=vylfmd, ol=K iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu iy .,a,j;a; .%du ks,Odß 195 - l=vylfmd, ol=K .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy tal, .%du ks,Odß jiu
jifï ol=Kq udhsu 196 - l=vylfmd, W;=r .%du ks,Odß

jiu
205 - tal, l=re÷j;a; .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- úYdldj;a; .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
ol=Kg (- wef,laiekav%dj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

iy cdwe, k.r iNd udhsu

ngysrg (- ;=ve,a, W;=r" foyshd.d; ol=K iy foyshd.d; W;=r
.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .,a,j;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 205 A - .,a,j;a; .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- tal, iy  úYdldj;a; .%du ks,Odß jiïj, ngysr

udhsï
ol=Kg (- tal, l=re÷j;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg (- l=vylfmd, ol=K yd l=vylfmd, W;=r .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï iy lgdk m%dfoaYSh iNd
udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- uyj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lgdk iy ñkqjkaf.dv m%dfoaYSh iNd udhsï 205 B - uyj;a; .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- ñkqjkaf.dv  iy .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsï
ol=Kg (- tal, iy .,a,j;a; .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï
ngysrg (- lgdk m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- tal, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 206 -  tal, .%du ks,Odß  jiu
206$ B - úYdldj;a; .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy hlalvqj .%du ks,Odß
jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- hlalvqj" nKaäf.dv iy wef,laiekav%dj;a; .%du
 ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- tal, l=re÷j;a; iy .,a,j;a; .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- hlalvqj iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- úYdldj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy .ïmy 207 - ksjkaou W;=r .%du ks,Odß  jiu
m%dfoaYSh iNd udhsu 207 A - hlalvqj .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy ksjkaou ol=K .%du
ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- nKaäf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re
udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- nKaäf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- wef,laiekav%dj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" 207 B - ksjkaou ol=K .%du ks,Odß
úYdldj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" hlalvqj jiu
.%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy ksjkaou 211 B - nKaäf.dv .%du ks,Odß  jiu
W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg  (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu
ol=Kg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy b¢ñkak yd ng.u W;=r

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï
ngysrg (- udt<sh iy wef,laiekav%dj;a; .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- wef,laiekav%dj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- tal, l=re÷j;a; iy úYdldj;a; .%du ks,Odß jiïj, 206 A - wef,laiekav%dj;a; .%du ks,Odß
ol=Kq udhsï  jiu

kef.kysrg (- nKaäf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- udt<sh .%du ks,Odß jifï  W;=re udhsu iy cdwe,
k.r iNd udhsu

ngysrg (- cdwe, k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udt<sh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cdwe, k.r iNd udhsu iy wef,laiekav%dj;a; .%du 190 B - udt<sh .%du ks,Odß  jiu
ks,Odß jifï  ol=Kq udhsu 190 D - ;=ïmE,sh .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- nKaäf.dv iy ng.u W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg (- ymqf.dv uOHu" ymqf.dv ngysr iy l|dk kef.kysr
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- cdwe, k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- b¢ñkak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- nKaäf.dv iy  ksjkaou ol=K .%du ks,Odß jiïj, 211- ng.u W;=r .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï 211 A - b¢ñkak .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu
ol=Kg (- fmd,amsáuQl,dk .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu"

fod,fyak .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï
iy ymqf.dv uOHu .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ;=ïmE,sh iy udt<sh .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fod,fyak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ;=ïmE,sh" ng.u W;=r iy b¢ñkak .%du ks,Odß 185 A - ymqf.dv ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï jiu

185 C - ymqf.dv uOHu .%du ks,Odß
kef.kysrg (- fmd,amsáuQl,dk .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy jiu

ng.u ol=K yd  ymqf.dv kef.kysr .%du ks,Odß 185 D - fod,fyak .%du ks,Odß  jiu
jiïj, W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- fmar,kao iy chiure.u .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- l|dk kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fmd,amsáuQl,dk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

 W;=rg (- b¢ñkak .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy .ïmy 212 A - fmd,amsáuQl,dk .%du ks,Odß
m%dfoaYSh iNd udhsu jiu

kef.kysrg (- ngqj;a; ngysr iy j,afmd, kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- j,afmd, ngysr" chY%S.u iy ymqf.dv kef.kysr
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ng.u ol=K iy fod,fyak .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ngqj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu 213 - ngqj;a; ngysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- .ïmy iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsï 213 A - ngqj;a; kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- kdrxf.dvmd¿j kef.kysr" kdrxf.dvmd¿j ngysr iy

j,afmd, kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- fmd,amsáuQl,dk .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- kdrxf.dvmd¿j iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ngqj;a; ngysr iy ngqj;a; kef.kysr .%du ks,Odß 214 - kdrxf.dvmd¿j ngysr .%du
jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß jiu

214 A - kdrxf.dvmd¿j kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- oUqj iy f;aj;a; .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- j,afmd, kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- j,afmd, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fmd,amsáuQl,dk iy ngqj;a; ngysr .%du ks,Odß 212 - j,afmd, ngysr .%du ks,Odß

jiïj, ol=Kq udhsï jiu

212 B - j,afmd, kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- kdrxf.dvmd¿j ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- f;aj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- fmdäùl=Uqr .%du ks,Odß jifï W;=re yd kef.kysr

udhsï iy chY%S.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- chY%S.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fmd,amsáuQl,dk .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 181 A - chY%S.u .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- j,afmd, ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
fmdäùl=Uqr .%du ks,Odß jifï W;=re iy ngysr udhsï

ol=Kg (- fmdäùl=Uqr .%du ks,Odß jifï W;=re iy ngysr udhsï
iy fmar,kao .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ymqf.dv kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq iy
kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ymqf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fod,fyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 185 - ng.u  ol=K .%du ks,Odß  jiu
185 B - ymqf.dv kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- fmd,amsáuQl,dk .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
chY%S.u .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- fmar,kao .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy ymqf.dv
ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- ymqf.dv ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
iy ymqf.dv uOHu .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ß,jq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cd-we, k.r iNd udhsu 186 - ß,jq,a, .%du ks,Odß  jiu
187 - kEÿremsáh .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- l|dk kef.kysr .%du ks,Odß jifï yd l|dk ngysr
.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- Wiaj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu iy cd-we, k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- l|dk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- kEÿremsáh iy ß,jq,a, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq yd 184 - l|dk ngysr .%du ks,Odß  jiu
kef.kysr udhsï"  cd-we, k.r iNd udhsu iy ;=ïmE,sh 184 B - Wiaj;a; .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 184 C - l|dk kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- ymqf.dv ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- chiure.u iy kdf.dv .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu iy kEÿremsáh .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- kdf.dv iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- Wiaj;a;" l|dk ngysr" l|dk kef.kysr iy ymqf.dv 183 - kdf.dv .%du ks,Odß  jiu
ngysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 184 A - chiure.u .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- fmar,kao .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
ol=Kg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu
ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fmar,kao iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ymqf.dv ngysr" ymqf.dv kef.kysr iy chY%S.u .%du 181 D - fmar,kao .%du ks,Odß  jiu
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- fmdäùl=Uqr iy rd.u .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- chiure.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- rd.u iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- chY%S.u .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï 181 - rd.u .%du ks,Odß  jiu
iy j,afmd, ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq 181 E - fmdäùl=Uqr .%du ks,Odß  jiu
udhsï

kef.kysrg (- f;aj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy
legf.aj;a; yd rïmsáh .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu iy fmar,kao .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- legf.aj;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j,afmd, ngysr" j,afmd, kef.kysr iy kdrxf.dvmd¿j 181 B - f;aj;a;  .%du ks,Odß  jiu
ngysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 181 F - legf.aj;a; .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- kdrxf.dvmd¿j kef.kysr iy oUqj .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- rïmsáh .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg (- rd.u iy fmdäùl=Uqr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr

udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- rïmsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- legf.aj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 181 C - rïmsáh .%du ks,Odß  jiu
udhsï" f;aj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu 181 G - oUqj .%du ks,Odß  jiu
iy kdrxf.dvmd¿j kef.kysr .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- uyr iy j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsï

ngysrg (- rd.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

09-108$28

 m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jeks wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 16 - uyr m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  27 nyqfldÜGdi ixLHdj - 03 iNsl ixLHdj - 33

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ms<sl=;a;=j iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy uy k.r iNd udhsu iy w;a;k.,a, m%dfoaYSh 304 - ls‚.u .%du ks,Odß jiu
iNd udhsu 304 A - lsUq,af.dv .%du ks,Odß jiu

305 - ms<sl=;a;=j .%du ks,Odß jiu
306 A - msgqj,af.dv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- fhdka.ïuq,a, iy nq;amsáh W;=r .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- W!rej, kef.kysr" W!rej, ngysr" isõr¿uq,a, iy
udyr.u .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy .ïmy uy k.r iNd
udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- jrm,dk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu 294 - jrm,dk .%du ks,Odß jiu
306 - fhdka.ïuq,a, .%du ks,Odß jiu
307 - l÷uq,a, .%du ks,Odß jiu
307 A - wU.iamsáh .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- w;a;k.,a, iy fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsï

ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu iy nfÜfmd, W;=r"
ud<s.d;ekak" mia.ïuk iy nq;amsáh W;=r .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ms<sl=;a;=j .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ud<s.d;ekak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l÷uq,a, iy jrm,dk .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 295 - nfÜfmd, .%du ks,Odß jiu
295 A - nfÜfmd, W;=r .%du ks,Odß

jiu
296 - wuqKql=Uqr .%du ks,Odß jiu
296 A - n,sú, .%du ks,Odß jiu
296 B - wuqKql=Uqr ol=K .%du ks,Odß

jiu
297 A - ud<s.d;ekak .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu
ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu iy ú,sUq, W;=r .%du

ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg (- mqjlamsáh" u,aj;=ysßmsáh iy mia.ïuk .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- u,aj;=ysßmsáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fhdka.ïuq,a, iy l÷uq,a, .%du ks,Odß jiïj, 292 A - mqjlamsáh .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï 297 - u,aj;=ysßmsáh .%du ks,Odß jiu

298 - mia.ïuk .%du ks,Odß  jiu
298 A - kS,ïuyr W;=r .%du ks,Odß

kef.kysrg (- ud<s.d;ekak .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï jiu
iy  nfÜfmd," wuqKql=Uqr yd wuqKql=Uqr ol=K .%du 298 B - kS,ïuyr ol=K .%du ks,Odß
ks,Odß jiïj, ngysr udhsï jiu

299 - nq;amsáh W;=r .%du ks,Odß  jiu
ol=Kg (- ú,sUq, W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu"  wruxf.dv 300 - nq;amsáh ol=K .%du ks,Odß

W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re" kef.kysr yd ngysr jiu
udhsï iy wruxf.dv iy lygdk .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

 ngysrg (- W!rej, ngysr" W!rej, kef.kysr iy ms<sl=;a;=j

.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï



221 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- isõr¿uq,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy lsUq,af.dv" lsks.u" 302 - W!rej, ngysr .%du ks,Odß

ms<sl=;a;=j yd nq;amsáh W;=r .%du ks,Odß jiïj, jiu

ol=Kq udhsï 302 A - W!rej, kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- nq;amsáh ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 303 - isõr¿uq,a, .%du ks,Odß  jiu

303 A - udyr.u .%du ks,Odß  jiu

 ol=Kg (- lygdk .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï"

weáflfy,a.,a, kef.kysr yd weáflfy,a.,a, ngysr

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï iy .ïmy m%dfoaYSh

iNd udhsu

ngysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- weáflfy,a.,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- W!rej, ngysr" nq;amsáh ol=K iy kS,ïuyr ol=K .%du 290 - weáflfy,a.,a, kef.kysr .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß  jiu

290 A - weáflfy,a.,a, ngysr .%du
kef.kysrg (- mqjlamsáh iy ú,sUq, W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr ks,Odß  jiu

udhsï 301 - wruxf.dv .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- ú,sUq, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" fyafka.u 301 A - lygdk .%du ks,Odß  jiu
` .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy lsßls;a;

kef.kysr yd lsßls;a; W;=r .%du ks,Odß jiïj, 301 B - wruxf.dv W;=r .%du ks,Odß
W;=re udhsï jiu

ngysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ú,sUq, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lygdk .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu" wruxf.dv 291 - fyafka.u .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy 292 - ú,sUq, W;=r .%du ks,Odß  jiu
mqjlamsáh" wuqKql=Uqr ol=K yd n,sú, .%du ks,Odß 292 B - ú,sUq, ol=K .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu
ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu iy lsßls;a; kef.kysr

.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg (- weáflfy,a.,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï

kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- lsßls;a; iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy weáflfy,a.,a, ngysr" 289 - lsßls;a; kef.kysr .%du ks,Odß
weáflfy,a.,a, kef.kysr yd fyafka.u .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï 289 A - lsßls;a; ngysr .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu 289 B - lsßls;a; W;=r .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- wyq.ïuk iy kdrxj, ol=K .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- kdrxj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy

.ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- kdrxj, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu" lsßls;a; W;=r .%du ks,Odß 284 - kdrxj, .%du ks,Odß  jiu
jifï ol=Kq udhsu"  lsßls;a; kef.kysr .%du ks,Odß 284 A - wyq.ïuk .%du ks,Odß  jiu
jifï ngysr udhsu" lsßls;a;  ngysr .%du ks,Odß 284 B - kdrxj, ol=K .%du ks,Odß
jifï ngysr yd ol=Kq udhsï iy fodïfm m%dfoaYSh jiu
iNd udhsu

kef.kysrg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- fodïfm iy ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsï

ngysrg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy Wvqms, ol=K yd Wvqms,
kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Wvqms, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu 285 - Wvqms, W;=r .%du ks,Odß  jiu
285 A - Wvqms, ol=K .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- kdrxj, yd kdrxj, ol=K .%du ks,Odß jiïj, ngysr 285 B - Wvqms, kef.kysr .%du ks,Odß
udhsï iy ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu jiu

ol=Kg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- f.dakfyak kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy jEnv kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- f.dakfyak kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- jEnv ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 286 - f.dakfyak kef.kysr .%du
ks,Odß jiu

286 D - f.dakfyak ol=K .%du ks,Odß
kef.kysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy Wvqms, W;=r .%du ks,Odß jiu

jifï ngysr udhsu 288 C - jEnv kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

ol=Kg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- f.dakfyak ngysr" f.dakfyak W;=r iy lsß,a,j, .%du

ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- jEnv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu 288 - jEnv  W;=r .%du ks,Odß  jiu
288 A - jEnv ol=K .%du ks,Odß  jiu
288 B - jEnv ngysr .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- jEnv kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- lsß,a,j, iy lsß,a,j, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lsß,a,j, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu 287 - lsß,a,j, .%du ks,Odß  jiu

287 C - lsß,a,j, ngysr .%du ks,Odß

kef.kysrg (- jEnv ngysr" jEnv ol=K iy jEnv kef.kysr .%du jiu

ks,Odß jiïj, ngysr udhsï 287 D - lsß,a,j, W;=r .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- f.dakfyak W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu"

lsß,a,j, ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd

W;=re udhsï iy rïuq;=., .%du ks,Odß jifï W;=re

udhsu

ngysrg (- iQßhmd¨j kef.kysr iy iQßhmd¨j  W;=r .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- iQßhmd¨j W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu 245 - iQßhmd¨j W;=r .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy lsß,a,j, ngysr .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- iQßhmd¨j kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uyr kqf.af.dv kef.kysr iy lekao,shoaomd¨j
kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lekao,shoaomd¨j kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lekao,shoaomd¨j W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 246 - lekao,shoaomd¨j kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy  iQßhmd¨j W;=r .%du

ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- uyr kqf.af.dv kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re

udhsu

ngysrg (- ox.yfj, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=

fldÜGdifha ku   (- lekao,shoaomd¨j W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu 246 B - ox.yfj, .%du ks,Odß  jiu

246 C - lekao,shoaomd¨j W;=r .%du

ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- .ïmy m%dfoaYSh iNd udhsu iy lekao,shoaomd¨j

kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- uyr kqf.af.dv kef.kysr iy uyr kqf.af.dv ngysr

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- lekao,shoaomd¨j ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr

yd W;=re udhsï iy cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- lekao,shoaomd¨j ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu iy ox.yfj, .%du ks,Odß 246 A - lekao,shoaomd¨j ngysr .%du
jifï ngysr udhsu ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- ox.yfj, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- uyr kqf.af.dv ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu"
uyr kqf.af.dv W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï iy ke,s.u .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu

ngysrg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- uyr kqf.af.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lekao,shoaomd¨j ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 247 - uyr kqf.af.dv kef.kysr .%du

kef.kysr udhsï iy ox.yfj, yd lekao,shoaomd¨j ks,Odß  jiu

kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 247 A - uyr kqf.af.dv ngysr .%du

ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- iQßhmd¨j W;=r iy iQßhmd¨j kef.kysr .%du ks,Odß 247 B - uyr kqf.af.dv W;=r .%du

jiïj, ngysr udhsï ks,Odß  jiu

ol=Kg (- by< lr.yuqk  kef.kysr" by< lr.yuqk W;=r" uyr

kqf.af.dv ol=K iy ke,s.u .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- lekao,shoaomd¨j ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq  iy

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- iQßhmd¨j ol=K iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- iQßhmd¨j W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 245 A - iQßhmd¨j ol=K .%du ks,Odß
jiu

245 B - iQßhmd¨j kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- lsß,a,j, ngysr iy rïuq;=., .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- we,afo‚h ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- mqjlajeáh" by< lr.yuqk kef.kysr iy uyr
kqf.af.dv kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr
udhsï

15 - G 22195
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fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- rïuq;=., iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lsß,a,j, ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 287 A - rïuq;=., .%du ks,Odß  jiu
lsß,a,j, .%du ks,Odß jifï ngysr  yd ol=Kq udhsï 287 B - lsß,a,j, ol=K .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- lsß,a,j, .%du ks,Odß jifï ngysr iy ol=Kq udhsï

ol=Kg (- f.dakfyak W;=r" we,afo‚h kef.kysr iy we,afo‚h
ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- iQßhmd¨j  ol=K iy iQßhmd¨j kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- f.dakfyak ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lsß,a,j, ol=K" lsß,a,j, iy jEnv kef.kysr .%du 286 A - f.dakfyak ngysr .%du ks,Odß
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

286 C - f.dakfyak W;=r .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- f.dakfyak kef.kysr iy f.dakfyak ol=K .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu" we,afo‚h kef.kysr iy
lsß,a,j, ol=K .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- we,afo‚h iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- iQßhmd¨j ol=K" rïuq;=., iy lsß,a,j, ol=K .%du 286 B - we,afo‚h ngysr .%du ks,Odß
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

286 E - we,afo‚h kef.kysr .%du
ks,Odß jiu

kef.kysrg (- f.dakfyak W;=r iy f.dakfyak ngysr .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- f.dakfyak ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- by< lr.yuqk ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy mqjlajeáh .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- by<lr.yuqk ol=K iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr kqf.af.dv kef.kysr .%du ks,Odß jifï 248 A - by< lr.yuqk ol=K .%du
ol=Kq udhsu ks,Odß jiu

248 B - by< lr.yuqk kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

248 C - mqjlajeáh .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- iQßhmd¨j kef.kysr" iQßhmd¨j ol=K iy we,afo‚h

ngysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- my< lr.yuqk kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu iy by< lr.yuqk W;=r .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- by< lr.yuqk W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr kqf.af.dv W;=r iy uyr kqf.af.dv ngysr .%du 248 - by< lr.yuqk W;=r .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- by< lr.yuqk kef.kysr .%du ks,Odß jifï
ngysr udhsu

ol=Kg (- by< lr.yuqk ol=K iy my< lr.yuqk kef.kysr
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- my< lr.yuqk W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu iy uyr kqf.af.dv ol=K .%du ks,Odß jifï
ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ke,s.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsu iy lekao,shoaomd¨j ngysr 247 C - uyr kqf.af.dv ol=K .%du
yd uyr kqf.af.dv W;=r .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq ks,Odß  jiu
udhsï 249 - my< lr.yuqk W;=r .%du

ks,Odß jiu
249 C - ke,s.u .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- by< lr.yuqk W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- my< lr.yuqk kef.kysr iy my< lr.yuqk ngysr
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- j;a;, iy cdwe, m%dfoaYSh iNd udhsï



228  A I fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- my< lr.yuqk iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- my< lr.yuqk W;=r iy by< lr.yuqk W;=r .%du 249 A - my< lr.yuqk kef.kysr .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß  jiu

249 B - my< lr.yuqk ngysr .%du
ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- by< lr.yuqk ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
iy  ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy fldamsj;a; .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- lsßueáhd.dr .%du ks,Odß jifï W;=re yd kef.kysr
udhsï iy j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  27 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- o¿msáh iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu 251 - lsßueáhd.dr .%du ks,Odß  jiu

251 A - fldamsj;a; .%du ks,Odß  jiu

252 - o¿msáh kef.kysr .%du ks,Odß

kef.kysrg (- my< lr.yuqk ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu jiu

252 A - o¿msáh ngysr .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- ìh.u iy le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsï 252 B - o¿msáh ol=K .%du ks,Odß  jiu

ngysrg (- kd;=vqj yd mskakueo .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr

yd W;=re udhsï iy mskakueo ngysr .%du ks,Odß jifï

kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  28 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=

fldÜGdifha ku   (- kd;=vqj iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mskakueo ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 253 - kd;=vqj .%du ks,Odß  jiu

253 A - kd;=vqj ngysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- o¿msáh ngysr iy o¿msáh ol=K .%du ks,Odß jiïj, 255 - mskakueo .%du ks,Odß  jiu

ngysr udhsï 255 F - tfâruq,a, ngysr .%du ks,Odß

jiu

ol=Kg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- tfâruq,a, kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  29 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- tfâruq,a, iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- f.dx.sf;dg .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 255 A - wland¾gjqka .%du ks,Odß jiu
udhsï iy j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu 255 B - tfâruq,a, ol=K .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- o¿msáh ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" 255 D - mskakueo ngysr .%du ks,Odß

mskakueo .%du ks,Odß jifï W;=re yd  ngysr udhsï" jiu

tfâruq,a, ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy 255 E - tfâruq,a, kef.kysr .%du

kd;=vqj ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu ks,Odß  jiu

ol=Kg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu iy wmamqf.j;a; yd

f.dx.sf;dg ngysr .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr

udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  30 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- f.dx.sf;dg iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j;a;, m%dfoaYSh iNd udhsu 255 C - f.dx.sf;dg .%du ks,Odß  jiu
255 G - f.dx.sf;dg ngysr .%du ks,Odß

jiu
255 H - wmamqf.j;a; .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- mskakueo ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
tfâruq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï

ol=Kg (- tfâruq,a, ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu

09-108$29

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh
hq;=hEhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'
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Wmf,aLkh

wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 17 - fodïfm m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj (- 25 nyq fldÜGdi ixLHdj (- 00 iNsl ixLHdj (- 25

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- j;=re.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr yd w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsï 293 - j;=re.u .%du ks,Odß jiu

389 - b÷re.,a, .%du ks,Odß jiu

389 A - lkaksuyr .%du ks,Odß jiu

389 B - fïß,kaâ ckmoh .%du ks,Odß

kef.kysrg (- uhs,j,dk yd nKavdrkdhlmqr ngysr .%du ks,Odß jiu

jiïj, ngysr udhsï iy fnda.yj;a; .%du ks,Odß 389 C - wegU.yj;a; .%du ks,Odß jiu

jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- rUqgkaj;a;" ls;=,lkao yd rodjdk W;=r .%du ks,Odß

jiïj, W;=re udhsï iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Èhjd, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu 385 A - fnda.yj;a; .%du ks,Odß  jiu

388 - uhs,j,dk .%du ks,Odß jiu

388 A - nKavdrkdhlmqr kef.kysr .%du

kef.kysrg (- ;sôß.u .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï" ks,Odß jiu

udy,af,d¨j yd ñ,a,f;a .%du ks,Odß jiïj, ngysr 388 B - uhs,j,dk ol=K .%du ks,Odß

udhsï" lsß¢je, .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr jiu

udhsï iy ueoafoa.u .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 388 C - nKavdrkdhlmqr ngysr .%du

ks,Odß jiu

390 D - w,a,shj;a; .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- fjr¿.ïm," keÿkaf.d,a, yd uKavdj, W;=r .%du 391 - Èhjd, .%du ks,Odß jiu

ks,Odß jiïj, W;=re udhsï 391A - Èhjd, W;=r .%du ks,Odß jiu

ngysrg (- rodjdk ol=K " rUqgkaj;a;" wegU.yj;a; yd j;=re.u

.%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ñ,a,f;a iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu 377 - msx.uqj .%du ks,Odß jiu
386 - ñ,a,f;a .%du ks,Odß jiu
386 A - my< ñ,a,f;a .%du ks,Odß jiu
386 B - by< ñ,a,f;a .%du ks,Odß jiu
387 - udy,af,d¨j .%du ks,Odß jiu
387 A - ;sôß.u .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- w;a;k.,a, m%dfoaYSh iNd udhsu" lE.,a, Èia;%sla udhsu
iy lekaof.d,a, yd ;,a.iaj;a; .%du ks,Odß jiïj,
W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- l=Üáú," úydrl=Uqr yd Wv.u .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- lsß¢je, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
uhs,j,dk ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy uhs,j,dk .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Wv.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ñ,a,f;a yd my< ñ,a,f;a .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 377 A - lekaof.d,a,  .%du ks,Odß jiu

udhsï iy msx.uqj .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 377 B - l=Üáú, .%du ks,Odß jiu

kef.kysr udhsï 377 C - ;,a.iaj;a; .%du ks,Odß jiu

384 - Wv.u .%du ks,Odß jiu

384 A - úydrl=Uqr .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu

ol=Kg (- Wvfj, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" lsßueáhj;a;

.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï" lsßjdk"

ueoafoa.u W;=r yd ueoafoa.u .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- lsß¢je, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ó;sß., iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l=Üáú," ;,a.iaj;a; yd lekaof.d,a, .%du ks,Odß 378 - ysiaje,a, .%du ks,Odß jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 378 A - lsßueáhj;a; .%du ks,Odß jiu

378 B - Wvfj, .%du ks,Odß jiu

379 - ó;sß., .%du ks,Odß jiu

379 B - jgj, .%du ks,Odß jiu

379 C - fmd,afyak .%du ks,Odß jiu

382 A - lsßjdk .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu

ol=Kg (- rxj, yd fjo.u .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- .‚ys.u ol=K yd .‚ys.u W;=r .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï" fõryer .%du ks,Odß jifï

kef.kysr yd W;=re udhsï" ueoafoa.u ol=K .%du ks,Odß

jifï kef.kysr udhsu iy ueoafoa.u W;=r .%du ks,Odß

jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- lsß¢je, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- nKavdrkdhlmqr ngysr" nKavdrkdhlmqr kef.kysr" 383 - ueoafoa.u .%du ks,Odß jiu

uhs,j,dk" uhs,j,dk ol=K .%du ks,Odß jiïj, 383 A - ueoafoa.u W;=r .%du ks,Odß

jiu

ol=Kq udhsï" ñ,a,f;a" my< ñ,a,f;a yd Wv.u .%du 383 B - ueoafoa.u ol=K .%du ks,Odß

ks,Odß jiïj, ngysr udhsï iy úydrl=Uqr .%du ks,Odß jiu

jifï ol=Kq udhsu 385 - lsß¢je, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- l=Üáú, iy lsßjdk .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- fõryer" m,af,a.u ol=K yd m,af,a.u .%du ks,Odß

jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- fjr¿.ïfmd, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

Èhjd, .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï"

Èhjd, W;=r yd fnda.yj;a; .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- rodjdk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- lkaksuyr  yd wegU.y j;a; .%du ks,Odß jiïj, 390 - rodjdk W;=r .%du ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï 390 A - rodjdk ol=K .%du ks,Odß jiu

390 B - rUqgkaj;a; .%du ks,Odß jiu
390 C - ls;=,lkao .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- fnda.yj;a; yd Èhjd, W;=r .%du ks,Odß jiïj, ngysr 390 E - md¨me,amsg .%du ks,Odß jiu
udhsï iy w,a,shj;a; .%du ks,Odß jifï W;=re yd
ngysr udhsï

ol=Kg (- uKavdj, W;=r yd udj; .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- keÿkaf.d,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- md¨me,amsg" rodjdk ol=K" w,a,shj;a; yd Èhjd, 392 A - fjr¿.ïm, .%du ks,Odß jiu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 392 B - keÿkaf.d,a, .%du ks,Odß jiu

392 D - keÿkaf.d,a, ol=K .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- ueoafoa.u .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 394 - uKavdj, W;=r .%du ks,Odß
jiu

ol=Kg (- m,af,a.u .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" wkqrdf.dv 394 A - kkaodrdu fmfoi .%du ks,Odß
.%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy wkqrdf.dv jiu
ol=K" uKavdj, ol=K" nÿj;a; yd l=re÷fyak .%du 394 B - udj; .%du ks,Odß jiu
ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh  iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- mems,shj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fjr¿.ïm," ueoafoa.u yd ueoafoa.u ol=K .%du ks,Odß 380 B - mems,shj, .%du ks,Odß jiu
jiïj, ol=Kq udhsï 381 - m,af,a.u .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- fõryer" .‚ys.u W;=r yd .‚ys.u ol=K .%du ks,Odß 381 A - j,afmd, .%du ks,Odß jiu
jiïj, ngysr udhsï 381 B - m,af,a.u ol=K .%du ks,Odß

jiu
ol=Kg (- ox.,a, W;=r yd ox.,a, .%du ks,Odß jiïj, W;=re 392 - wkqrdf.dv .%du ks,Odß jiu

udhsï" mÜáh.u .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr 392 C - wkqrdf.dv ol=K .%du ks,Odß
udhsï" mQf.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" me,amsg jiu
.%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy mqxÑ 422 A - ue‚la,kao .%du ks,Odß jiu
uKavdj, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uKavdj, ol=K yd kkaodrdu fmfoi .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (-.‚ys.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ueoafoa.u ol=K yd lsßjdk .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 379 A - rxj, .%du ks,Odß jiu

udhsï" jgj, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy 379 D - fjo.u .%du ks,Odß jiu

ó;sß., .%du ks,Odß jifï ngysr yd  ol=Kq udhsï 380 A - .‚ys.u W;=r .%du ks,Odß jiu

380 D - .‚ys.u ol=K .%du ks,Odß

kef.kysrg (- lE.,a, Èia;%sla udhsu jiu

382 - fõryer .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- Wvq.u .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" ox.,a,

W;=r  .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

iy mems,shj, yd m,af,a.u ol=K .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (-ox.,a, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mems,shj, yd .‚ys.u ol=K .%du ks,Odß jiïj, 380 - ox.,a, .%du ks,Odß jiu

ol=Kq udhsï 380 C - ox.,a, W;=r .%du ks,Odß jiu

423 - Wvq.u .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- fjo.u .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu 424 - fikiqkaf.dv .%du ks,Odß jiu

424 A - Wvlkïme,a, W;=r .%du ks,Odß
ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu jiu

424 B - Wvlkïme,a, ol=K .%du

ks,Odß jiu

ngysrg (- mQf.dv yd mÜáh.u .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr

udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- mQf.dv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- hlfò .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" me,amsg .%du 419 - l=udßuq,a, .%du ks,Odß
ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu" ue‚la,kao .%du  ks,Odß 420 - ´úá.u .%du ks,Odß jiu
jifï ol=Kq  yd  kef.kysr udhsï iy mems,shj, .%du 421 - mÜáh.u .%du ks,Odß jiu
ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 422 - mQf.dv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- ox.,a, yd fikiqkaf.dv .%du  ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï iy fld<U Èia;%sla udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- kslj, yd oe;Euq,a, .%du ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï"
mr;dmlkao .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy
nx.,dj;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- me,amsg iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- nÿj;a;" uKavdj, ol=K yd wkqrdf.dv ol=K .%du ks,Odß 393 - me,amsg .%du ks,Odß jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 393 A - hlfò .%du ks,Odß jiu

395 A - mqxÑ uKavdj, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- ue‚la,kao .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy mQf.dv .%du 420 A - nx.,dj;a; .%du ks,Odß jiu

ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï 420 B - mr;dmlkao .%du ks,Odß jiu

 ol=Kg (- l=udßuq,a," òúá.u yd oe;Euq,a, .%du  ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- ó.yj;a; .%du  ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï

iy jyrl .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- uKavdj, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu" udj;" uKavdj, W;=r yd 395 - uKavdj, ol=K .%du ks,Odß

kkaodrdu fmfoi  .%du  ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï jiu

395 B - l=re÷fyak .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- wkqrdf.dv ol=K .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" mqxÑ 395 C - nÿj;a; .%du ks,Odß jiu

uKavdj, .%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï iy 410 - by< ̈ Kq.u .%du ks,Odß jiu

ó.yj;a; .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu 410 C - jyrl .%du ks,Odß jiu

 ol=Kg (- my< ̈ Kq.u yd jdk¿jdj W;=r .%du  ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- mqgqmd.," lEr., yd je,sleáhj;a; .%du  ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- lEr., iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 396 - mqgqmd., .%du ks,Odß jiu
397 - lEr., .%du ks,Odß jiu
397 A - kdlkaofmd, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- l=re÷fyak" jyrl yd by< ̈ Kq.u .%du  ks,Odß jiïj, 397 B - mrlvuq,a, .%du ks,Odß jiu
ngysr udhsï 397 C - je,sleáhj;a; .%du ks,Odß

jiu
 ol=Kg (- jdk¿jdj  W;=r  yd lcq.iaj;a; .%du ks,Odß jiïj,

W;=re udhsï

ngysrg (- j,awrU .%du  ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï iy
uyr m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fou<.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu" lEr., yd mqgqmd., .%du  ks,Odß 398 - fou<.u .%du ks,Odß jiu
jiïj, ngysr udhsï 398 A - j,awrU .%du ks,Odß jiu

399 - ye¨ïuyr .%du ks,Odß jiu
399 A - mkkaj, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- lEr.," mqgqmd.," lcq.iaj;a; yd uÿrdj .%du  ks,Odß 400 B - tf.dv me,ye, .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï jiu

 ol=Kg (- me,ye, yd kdu¿j .%du  ks,Odß jiïj, W;=re yd ngysr
udhsï" folgk .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu iy
kdrïfmd, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- ìh.u yd uyr m%dfoaYSh iNd udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (-  l¿fld|hdj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu" mkkaj, .%du ks,Odß jifï 401 B - kdrïfmd, .%du ks,Odß jiu

ol=Kq udhsu iy folgk .%du  ks,Odß jifï W;=re yd 402 - l¿fld|hdj kef.kysr .%du

ngysr udhsï ks,Odß jiu

402 A - l¿fld|hdj ngysr .%du ks,Odß

kef.kysrg (- .,aj,f.dv" .fkaf.dv  yd my< fodïfm .%du  ks,Odß jiu

jiïj, ngysr udhsï 413 - u,ajdk .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- fudrfyak .%du ks,Odß jifï  W;=re yd ngysr udhsï iy

my< udmsá.u .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- fld<U Èia;%sla udhsu iy ìh.u m%dfoaYSh  iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard  m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- folgk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mkkaj," ye¨ïuyr" tf.dv me,ye, yd me,ye, .%du 401 - folgk .%du ks,Odß jiu
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 401 A - mrxf.dv .%du ks,Odß jiu

401 C - kdu¿j .%du ks,Odß jiu
kef.kysrg (- bkafod<uq,a, .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï 401 D - .,aj,f.dv .%du ks,Odß jiu

iy f;,alel=K yd boaou,afo‚h .%du  ks,Odß jiïj, 404 A - .fkaf.dv .%du ks,Odß jiu
ngysr udhsï

ol=Kg (- fodïfm yd my< fodïfm .%du  ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg (- l¿fld|hdj kef.kysr iy kdrïfmd, .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- me,ye, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fou<.u" j,awrU" mqgqmd., yd by< ̈ Kq.u .%du 400 - me,ye, .%du ks,Odß jiu
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 400 A - uÿrdj .%du ks,Odß jiu

400 C - lcq.iaj;a; .%du ks,Odß jiu
404 - bkafod<uq,a, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- my< ̈ Kq.u yd .,afmd;=f.dv .%du ks,Odß jiïj, 404 B - f;,alel=K .%du ks,Odß jiu
ngysr udhsï 408 - jdk¿jdj W;=r .%du ks,Odß

jiu
ol=Kg (- .sßor ngysr" tf.dv .=rej," boaou,afo‚h yd 408 A - jdk¿jdj ol=K .%du ks,Odß

.fkaf.dv .%du  ks,Odß jiïj, W;=re udhsï jiu
ngysrg (- .,aj,f.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

mrxf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
iy kdu¿j yd tf.dv me,ye, .%du  ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ¨Kq.u iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by< ̈ Kq.u" jyrl yd mqxÑ uKavdj, .%du ks,Odß 406 - .,afmd;=f.dv .%du ks,Odß jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 406 A - oe;Euq,a, .%du ks,Odß jiu

410 A - my< ̈ Kq.u .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- hlfò" mr;dmlkao yd ́ úá.u .%du ks,Odß jiïj, 410 B - ó.yj;a; .%du ks,Odß jiu

ngysr udhsï 418 - kslj, .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu" lmqf.dv" .sßor yd .sßor ngysr

.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- jdk¿jdj ol=K" jdk¿jdj W;=r yd by< ̈ Kq.u .%du

ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .sßor iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- jdk¿jdj ol=K yd .,afmd;=f.dv .%du  ks,Odß jiïj, 407 - .sßor .%du ks,Odß jiu
ol=Kq udhsï 407 A - ud<s| .%du ks,Odß jiu

407 B - ud<s| kef.kysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- kslj, .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu iy fld<U 407 C - .sßor ngysr .%du ks,Odß jiu
Èia;%sla udhsu 409 - .=rej, .%du ks,Odß jiu

417 A - uyj,j;a; .%du ks,Odß jiu
418 A - lmqf.dv .%du ks,Odß jiu

ol=Kg (- ;s;a;m;a;r .%du  ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï
iy iukneoao .%du  ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- iukneoao W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
 md¿.u .%du  ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re udhsï
iy tf.dv .=rej, .%du  ks,Odß jifï kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- iukneoao iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- boaou,afo‚h" tf.dv .=rej," .=rej, yd ud<s| .%du 411 - md¿.u .%du ks,Odß jiu
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï" uyj,j;a; .%du  ks,Odß 416 - iukneoao .%du ks,Odß jiu
jifï ngysr" ol=Kq yd kef.kysr udhsï iy ud<s| 416 A - iukneoao W;=r .%du ks,Odß
kef.kysr yd lmqf.dv .%du  ks,Odß jiïj, ol=Kq jiu
udhsï 417 - ;s;a;m;a;r .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- ,xishfyak yd md¿.u ngysr .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=
fldÜGdifha ku   (- boaou,afo‚h iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- bkafod,uq,a," f;,alel=K yd jdk¿jdj ol=K .%du 405 A - boaou,afo‚h .%du ks,Odß jiu
ks,Odß jiïj, ol=KQ udhsï 409 A - tf.dv .=rej, .%du ks,Odß

jiu
411 A - md¿.u ngysr .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- .sßor ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" .=rej, 415 - fj,a.u .%du ks,Odß jiu
yd md¿.u .%du ks,Odß jiïj, W;=re yd ngysr udhsï 415 A - ,xishfyak .%du ks,Odß jiu
iy iukneoao W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- Wvudmsá.u ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"
foa.j;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï"
fodïfm yd .fkaf.dv .%du ks,Odß jiïj, ngysr

udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- fodïfm iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .fkaf.dv .%du  ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 403 - my< fodïfm .%du ks,Odß jiu

405 - fodïfm .%du ks,Odß jiu
405 B - foa.j;a; .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- boaou,afo‚h .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- md¿.u ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy

Wvudmsá.u ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- Wvudmsá.u .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu"

lsUq,aú,j;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re

udhsï iy fudrfyak yd l¿fld|hdj kef.kysr .%du

ks,Odß jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dard m;al< hq;=

fldÜGdifha ku   (- lsUq,aú,j;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- u,ajdk .%du  ks,Odß jifï ol=Kq  yd kef.kysr udhsï" 412 - my< udmsá.u .%du ks,Odß jiu
l¿fld|hdj kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq 412 A - lsUq,aú,j;a; .%duks,Odß jiu
udhsu" my< fodïfm .%du  ks,Odß jifï ngysr udhsu 412 B - fudrfyak .%du ks,Odß jiu
iy foa.j;a; .%du  ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq 414 - Wvudmsá.u .%du ks,Odß jiu
udhsï 414 A - Wvudmsá.u ol=K .%du ks,Odß

jiu
 kef.kysrg (- md¿.u ngysr yd fj,a.u .%du  ks,Odß jiïj, ngysr

udhsï
ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu
ngysrg (- fld<U Èia;%sla udhsu

09-108$30

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{d mk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wm f,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hhs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha § h'

Wmf,aLkh

 wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 18 - ìh.u m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj (- 32 nyq fldÜGdi ixLHdj (- 00 iNsl ixLHdj (- 32

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (-my< ìhkaú, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 268 - my< ìhkaú, kef.kysr .%du
ks,Odß jiu

268 B - my< ìhkaú, uOHu .%du
kef.kysrg (- by< ìhkaú, W;=r yd by< ìhkaú, uOHu .%du ks,Odß ks,Odß jiu

jiïj, ngysr udhsï
ol=Kg (- udfld< W;=r  uOHu yd my< ìhkaú, ngysr .%du

ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- le,‚h  yd uyr m%dfoaYSh iNd udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (-by< ìhkaú, W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 269 - by< ìhkaú, W;=r .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu iy by< ìhkaú, uOHu .%du
ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- by< ìhkaú, uOHu .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
iy my< ìhkaú, kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

ngysrg (- my< ìhkaú, kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard  m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- by< ìhkaú, uOHu iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by< ìhkaú, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu 269 B - by< ìhkaú, uOHu .%du
iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsu ks,Odß jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu iy udjruKaäh .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- udfld< W;=r by< yd udfld< W;=r uOHu .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- my< ìhkaú, yd by< ìhkaú, W;=r .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-udjruKaäh iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by< ìhkaú, uOHu .%du  ks,Odß jifï kef.kysr 269 A - udjruKaäh .%du ks,Odß jiu
udhsu iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

kef.kysrg(- ó.yj;a; ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
ol=Kg (- fyhshka;=vqj W;=r" udfld< ol=K by< yd udfld<

W;=r by< .%du  ks,Odß jiïj, W;=re udhsï
ngysrg (- by< ìhkaú, uOHu .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku    (- udfld< W;=r by< iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- by< ìhkaú, uOHu .%du ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu 270 - udfld< W;=r by< .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- udjruKaäh .%du ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu
ol=Kg (- udfld< ol=K by< .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu
ngysrg (- udfld< W;=r uOHu .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- my< ìhkaú, ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- my< ìhkaú, uOHu yd my< ìhkaú, kef.kysr .%du 268 A - my< ìhkaú, ngysr  .%du
ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- my< ìhkaú, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq
udhsu yd udfld< W;=r uOHu .%du ks,Odß  jifï
ngysr udhsu

ol=Kg (- udfld< W;=r uOHu yd udfld< W;=r my< .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udfld< W;=r my< iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- my< ìhkaú, ngysr .%du ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu 270 B - udfld< W;=r my<  .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- udfld< W;=r uOHu .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- imq.ialkao yd udfld< ol=K my< .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udfld< W;=r uOHu iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- my< ìhkaú, ngysr" my< ìhkaú, kef.kysr yd by< 270 A - udfld< W;=r uOHu .%du
ìhkaú, uOHu .%du ks,Odß  jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß jiu

kef.kysrg (- udfld< W;=r by< .%du ks,Odß  jifï  ngysr udhsu
ol=Kg (- udfld< ol=K by< yd imq.ialkao .%du ks,Odß

jiïj, W;=re udhsï
ngysrg (- udfld< ol=K my< yd udfld< W;=r my< .%du ks,Odß

jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udfld< ol=K by< iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udfld< W;=r by< yd udjruKaäh .%du ks,Odß 271 - udfld< ol=K by< .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï jiu

kef.kysrg (- fyhshka;=vqj W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu
ol=Kg (- fyhshka;=vqj W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy

imq.ialkao .%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- imq.ialkao .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
udfld< W;=r uOHu .%du ks,Odß  jifï kef.kysr
udhsu

16 - G 22195
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fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fyhshka;=vqj W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udjruKaäh .%du ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu 275 - fyhshka;=vqj W;=r .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- ó.yj;a; ngysr yd ishU,dfma W;=r .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- fyhshka;=vqj kef.kysr .%du ks,Odß  jifï W;=re
udhsu iy imq.ialkao .%du ks,Odß  jifï kef.kysr
udhsu

ngysrg (- udfld< ol=K by< .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- ishU,dfma W;=r iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udjruKaäh iy ó.yj;a; ngysr .%du ks,Odß jiïj, 274 - ishU,dfma W;=r .%du ks,Odß
ol=Kq udhsï jiu

kef.kysrg (- ó.yj;a; kef.kysr yd orK.u .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- ishU,dfma ol=K yd fyhshka;=vqj kef.kysr .%du
ks,Odß  jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- fyhshka;=vqj W;=r .%du ks,Odß  jifï kef.kysr
udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ó.yj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 272 - ó.yj;a; kef.kysr .%du

ks,Odß  jiu

272 A - ó.yj;a; ngysr .%du ks,Odß

kef.kysrg (- lïu,aj;a; yd ishU,dfmaj;a; .%du ks,Odß jiïj, jiu

ngysr udhsï 272 B - orK.u .%du ks,Odß  jiu

ol=Kg (- háfyak .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu iy  ishU,dfma

ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

ngysrg (- ishU,dfma W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd W;=re

udhsï iy  udjruKaäh .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ishU,dfmaj;a; iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 273 - lïu,aj;a; .%du ks,Odß jiu

274 C - ishU,dfmaj;a; .%du ks,Odß

kef.kysrg(- fo,af.dv yd l÷fndv ngysr .%du ks,Odß jiu

jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- háfyak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- orK.u yd ó.yj;a; kef.kysr .%du ks,Odß jiïj,

 kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fo,af.dv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 282 A - fo,af.dv .%du ks,Odß jiu
283 - wl=reuq,a, .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- uyr yd fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsï

ol=Kg (- l÷fndv kef.kysr yd l÷fndv ngysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- lïu,aj;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- l÷fndv iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fo,af.dv yd wl=reuq,a, .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 282 - l÷fndv kef.kysr .%du ks,Odß
udhsï jiu

282 B - l÷fndv ngysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg(- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh iNd udhsu iy W,aysáj, yd j,a.u
ngysr .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- háfyak" ishU,dfmaj;a; yd lïu,aj;a; .%du ks,Odß
jiïj, kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- háfyak iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- orK.u" ishU,dfmaj;a; yd l÷fndv ngysr .%du ks,Odß 274 B - háfyak .%du ks,Odß jiu

jiïj, ol=Kq udhsï 281 A - j,a.u ngysr .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- W,aysáj, yd j,a.u kef.kysr .%du ks,Odß jiïj,

ngysr udhsï iy u,ajdk k.rh .%du ks,Odß jifï

W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- u,ajdk k.rh .%du ks,Odß  jifï W;=re yd ngysr

udhsï" hnr¿j ol=K yd  hnr¿j W;=r .%du ks,Odß

jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- ìh.u W;=r yd ishU,dfma ol=K .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- ishU,dfma ol=K iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ishU,dfma W;=r  .%du ks,Odß  jifï ol=K udhsu 274 A - ishU,dfma ol=K .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- orK.u" háfyak yd  ìh.u W;=r .%du ks,Odß  jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- ìh.u kef.kysr yd ìh.u ngysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- fyhshka;=vqj ol=K yd fyhshka;=vqj kef.kysr .%du
ks,Odß  jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fyhshka;=vqj kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fyhshka;=vqj W;=r yd ishU,dfma W;=r .%du ks,Odß 275  B - fyhshka;=vqj kef.kysr  .%du
jiïj, ol=Kq udhsï ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- ishU,dfma ol=K .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- ìh.u ngysr  yd fyhshka;=vqj ol=K .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- fyhshka;=vqj ngysr .%du ks,Odß  jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï iy imq.ialkao .%du ks,Odß  jifï
kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- imq.ialkao iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udfld< W;=r  my<" udfld< W;=r uOHu" udfld< ol=K 271 A - imq.ialkao .%du ks,Odß  jiu
by< yd fyhshka;=vqj W;=r .%du ks,Odß  jiïj, ol=Kq
udhsï

kef.kysrg (- fyhshka;=vqj kef.kysr .%du ks,Odß  jifï ngysr
udhsu iy fyhshka;=vqj ngysr .%du ks,Odß  jifï
W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- udìu ngysr yd mÜáú, W;=r .%du ks,Odß  jiïj,
W;=re udhsï iy f.dakj, uOHu .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

ngysrg (- f.dakj, kef.kysr yd udfld< ol=K my< .%du
ks,Odß  jiïj, kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- f.dakj, kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- udfld< W;=r my<  yd udfld< W;=r uOHu .%du ks,Odß 271 B - udfld< ol=K my< .%du ks,Odß
jiïj,  ol=Kq udhsï jiu

277 - f.dakj, kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- imq.ialkao .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- f.dakj, uOHu .%du ks,Odß  jifï W;=re udhsu

ngysrg (- muqKqú, .%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu iy
le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- muqKqú, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu 265 - muqKqú, .%du ks,Odß jiu
265 A - .,ataoKav .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg(- udfld< ol=K my< yd f.dakj, kef.kysr .%du
ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- f.dakj, uOHu yd f.dakj, ngysr .%du ks,Odß
jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku (- f.dakj, ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .,ataoKav .%du ks,Odß  jifï ol=Kq udhsu 277 A - f.dakj, ngysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- f.dakj, uOHu yd ;,aj;a; .%du ks,Odß  jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu
ngysrg (- le,‚h m%dfoaYSh iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- f.dakj, uOHu iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- .,ataoKav .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu" 277 B - f.dakj, uOHu .%du ks,Odß
muqKqú," f.dakj, kef.kysr yd imq.ialkao .%du jiu
ks,Odß  jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- mÜáú, W;=r .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu
ol=Kg (- fnd,a,E., yd ;,aj;a; .%du ks,Odß  jiïj,

W;=re udhsï
ngysrg (- f.dakj, ngysr yd .,ataoKav .%du ks,Odß jiïj,

kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  24 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fnd,a,E., iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- f.dakj, uOHu yd mÜáú, W;=r .%du ks,Odß 278 - ;,aj;a; .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ol=Kq udhsï 278 A - fnd,a,E., .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- mÜáõ, ol=K .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- fld<U Èia;%sla udhsu iy f.dakj, ngysr .%du ks,Odß
jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  25 fldÜGdih i|yd f;dardm;al< hq;=
fldÜGdifha ku (-mÜáú, iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- imq.ialkao .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 279 - mÜáú, W;=r .%du ks,Odß  jiu
279 A - mÜáú, ol=K .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg(- udìu ngysr .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- fnd,a,E., yd f.dakj, uOHu .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  26 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- udìu iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- imq.ialkao yd fyhshshka;=vqj ngysr .%du ks,Odß 276 - udìu kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï iy fyhska;=vqj ol=K .%du ks,Odß jiu
jifï ngysr udhsu 276A -  udìu ngysr .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- fyhshka;=vqj ol=K yd ìh.u ol=K .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- mÜáú, ol=K yd mÜáú, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  27 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fyhshka;=vqj iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fyhshka;=vqj kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr yd 275 A - fyhshka;=vqj ol=K .%du ks,Odß
ol=Kq udhsï jiu

275 C - fyhshka;=vqj ngysr .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- ishU,dfma ol=K yd  ìh.u ngysr .%du ks,Odß jiïj,
ngysr udhsï

ol=Kg (- ìh.u ol=K .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- udìu kef.kysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd
W;=re udhsï" udìu ngysr .%du ks,Odß jifï W;=re
udhsu iy imq.ialkao .%du ks,Odß jifï kef.kysr
udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  28 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ìh.u ol=K ngysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fyhshka;=vqj ol=K  .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 280 C - ìh.u ol=K .%du ks,Odß  jiu
kef.kysr udhsï" fyhshka;=vqj kef.kysr yd ishU,dfma 280 D - ìh.u ngysr .%du ks,Odß  jiu
ol=K .%du ks,Odß  jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- ìh.u kef.kysr .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu iy
fld<U Èia;%sla udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- udìu kef.kysr .%du ks,Odß  jifï  kef.kysr udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  29 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ìh.u W;=r kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ishU,dfma ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu 280 - ìh.u W;=r .%du ks,Odß jiu
iy háfyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 280 B - ìh.u kef.kysr .%du ks,Odß

jiu

kef.kysrg (- j,a.u ngysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu" hnr¿j
W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- ìh.u ol=K yd ìh.u ngysr .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï iy ishU,dfma ol=K .%du ks,Odß
jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  30 fldÜGdih i|yd f;dar dm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- hnr¿j iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ìh.u W;=r yd j,a.u ngysr .%du ks,Odß  jiïj, 280 A - hnr¿j W;=r .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï 280 E - hnr¿j ol=K .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- u,ajdk k.rh .%du ks,Odß  jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- ìh.u kef.kysr .%du ks,Odß  jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  31 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku  (- u,ajdk iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j,a.u ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 281 C - u,ajdk k.rh .%du ks,Odß jiu
udhsï iy j,a.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr
udhsu

kef.kysrg (- j,a.u kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh  iNd  udhsu iy fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- hnr¿j ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu yd
j,a.u ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq  yd kef.kysr
udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  32 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- j,a.u kef.kysr iNsl ixLHdj (- 01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- l÷fndv ngysr .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu iy 281 - j,a.u kef.kysr .%du ks,Odß
fodïfm m%dfoaYSh  iNd  udhsu  jiu

281 B - W,ysáj, .%du ks,Odß  jiu
kef.kysrg (- fodïfm m%dfoaYSh  iNd  udhsu

ol=Kg (- fodïfm m%dfoaYSh  iNd udhsu

ngysrg (- u,ajdk k.rh .%du ks,Odß  jifï kef.kysr  yd
W;=re udhsï iy j,a.u ngysr .%du ks,Odß  jifï
kef.kysr udhsu

09-108$31

m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd{dmk; ̂ 262 jk wêldrh&

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh

^262 jk wêldrh jQ&  m<d;a  md,k  wdh;k  Pkao  úuiSï  wd{d  mkf;a 3 we j.ka;sfhka ud fj; mejÍ we;s n,;, m%ldr"
Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak jk uu" fuu kshufhka fuys my; Wmf,aLkfha
ksrEms; m%foaY tu wd{dmkf;a ld¾hh i|yd tu Wmf,aLkfha i|yka  m<d;a md,k wdh;k n, m%foaYfha fldÜGdi úh hq;=
hehs ksfhda. lrñ'

ffu;%Smd, isßfiak"
ckdêm;s'

2015 wf.daia;= ui 12 jeks Èk"
fld<U 01"
ckdêm;s ld¾hd,fha§h'

 Wmf,aLkh
wxl 02 - .ïmy Èia;%slalh
wxl 19 - le,‚h m%dfoaYSh iNdj

flaj, fldÜGdi ixLHdj -  22 nyq fldÜGdi ixLHdj - 01 iNsl ixLHdj - 24

fldÜGdifha wxlh (-  01 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- yqKqmsáh W;=r iNsl ixLHdj (-  02

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu iy uyr m%dfoaYSh 256 - yqKqmsáh W;=r .%du ks,Odß jiu
iNd udhsu 256 A - yqKqmsáh  ol=K .%du ks,Odß

jiu
256 B - fjf,af.dv .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu iy kdfyak yd yqKqmsáh
kef.kysr .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- Èmamsáf.dv" jkjdi, kef.kysr yd jkjdi, ngysr
.%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  02 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- kdfyak iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 256 C - kdfyak .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu iy Bßhjeáh .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- yqKqmsáh kef.kysr .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- yqKqmsáh W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  03 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Bßhjeáh iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh  iNd udhsu 259 A - Bßhjeáh .%du ks,Odß jiu

kef.kysrg (- lsßn;af.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- jrdlk;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu" tf.dv
Bßhjeáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr yd  W;=re
udhsï iy fõje,a¥j .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- yqKqmsáh kef.kysr yd kdfyak .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  04 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (-  lsßn;af.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu iy ;,j;=fyakamsg W;=r .%du 267 A- lsßn;af.dv .%du ks,Odß jiu
ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- ;,j;=fyakamsg W;=r .%du ks,Odß jifï ngysr yd
ol=Kq udhsï iy ;,j;=fyakamsg ol=K .%du ks,Odß
jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- jrdlk;a; .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- tf.dv Bßhjeáh yd Bßhjeáh .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  05 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ;,j;=fyakamsg W;=r iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu 267 - ;,j;=fyakamsg W;=r .%du ks,Odß
jiu

kef.kysrg (- uyr m%dfoaYSh  iNd udhsu iy ;,j;=fyakamsg ol=K
.%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- lsßn;af.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- uyr m%dfoaYSh iNd udhsu

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-  06 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ;,j;=fyakamsg ol=K iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- ;,j;=fyakamsg W;=r .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd 266 - ;,j;=fyakamsg ol=K .%du
kef.kysr udhsï iy uyr m%dfoaYSh iNd udhsu ks,Odß  jiu

 266 A - lekaofyak .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy fldfyd,aú,
.%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- jrdlk;a; .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
lsßn;af.dv yd ;,j;=fyakamsg W;=r .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  07 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- jrdlk;a; iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- Bßhjeáh  yd lsßn;af.dv .%du ks,Odß jiïj, 259 - jrdlk;a; .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï 259 C - tf.dv Bßhjeáh .%du ks,Odß

jiu
kef.kysrg (- ;,j;=fyakamsg ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr

udhsu iy fldfyd,aú, .%du ks,Odß jifï
W;=re yd ngysr udhsï

ol=Kg (- o¿.ïf.dv yd kqx.uqf.dv .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- fõje,a¥j .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  08 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fõje,aÿj iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- yqKqmsáh kef.kysr yd Bßhjeáh .%du ks,Odß jiïj, 258 - fõje,aÿj .%du ks,Odß  jiu

ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- tf.dv Bßhjeáh yd jrdlk;a; .%du ks,Odß jiïj,

ngysr udhsï

ol=Kg (- kqx.uqf.dv yd o¿.u .%du ks,Odß jiïj, W;=re udhsï

ngysrg (- Èmamsáf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia
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fldÜGdifha wxlh (-  09 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- yqKqmsáh kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fjf,af.dv" yqKqmsáh W;=r yd kdfyak .%du ks,Odß 256 D - yqKqmsáh kef.kysr .%du ks,Odß
jiïj, ol=Kq udhsï jiu

kef.kysrg(- Bßhjeáh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fõje,a¥j yd Èmamsáf.dv .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- yqKqmsáh ol=K .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  10 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- jkjdi, ngysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu iy yqKqmsáh ol=K 257 - jkjdi, ngysr .%du ks,Odß
.%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu jiu

kef.kysrg (- jkjdi, kef.kysr .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- ysUqgqje,af.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
mE,shf.dv k.r iNd udhsu

ngysrg (- j;a;, udfnda, k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  11 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- jkjdi, kef.kysr iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- yqKqmsáh ol=K .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 257 B - jkjdi, kef.kysr .%du
ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- Èmamsáf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- ysUqgqje,af.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu iy
mE,shf.dv k.r iNd udhsu

ngysrg (- jkjdi, ngysr .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu



253 AI fldgi: (I) fPoh - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h -  2015'08'21

fldÜGdifha wxlh (-  12 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- Èmamsáf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- yqKqmsáh ol=K yd yqKqmsáh kef.kysr .%du ks,Odß 260 - Èmamsáf.dv .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg(- fõje,a¥j yd o¿.u .%du ks,Odß jiïj, ngysr udhsï
ol=Kg (- ysUqgqje,af.dv .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- jkjdi, kef.kysr .%du ks,Odß jifï
kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  13 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- ysUqgqje,af.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- jkjdi, kef.kysr"  Èmamsáf.dv yd o¿.u .%du ks,Odß 257 A - ysUqgqje,af.dv .%du ks,Odß  jiu
jiïj, ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- kqx.uqf.dv .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fjouq,a, .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- mE,shf.dv k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  14 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- o¿.u iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fõje,a¥j yd jrdlk;a; .%du ks,Odß jiïj, ol=Kq 258 B - kqx.uqf.dv .%du ks,Odß  jiu
udhsï 260 A - o¿.u .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- o¿.ïf.dv yd fmd,afyak .%du ks,Odß jiïj, ngysr
udhsï

ol=Kg (- .,afnd/,a, yd fjouq,a, .%du ks,Odß jiïj, W;=re
udhsï

ngysrg (- ysUqgqje,af.dv yd Èmamsáf.dv .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  15 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- o¿.ïf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- jrdlk;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu 258 A - o¿.ïf.dv .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg(- fldfyd,aú, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fmd,afyak .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ngysrg (- kqx.uqf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  16 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fldfyd,aú, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- jrdlk;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 259 B - fldfyd,aú, .%du ks,Odß  jiu
udhsï iy ;,j;=fyakamsg ol=K .%du ks,Odß jifï
ol=Kq udhsu

kef.kysrg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu iy le,‚h yd fmd,afyak
.%du ks,Odß jiïj,  W;=re udhsï

ngysrg (- o¿.ïf.dv .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
jrdlk;a; .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr
udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  17 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fmd,afyak iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- o¿.ïf.dv iy fldfyd,aú, .%du ks,Odß jiïj, 264 A - fmd,afyak .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- le,‚h .%du ks,Odß jifï W;=re udhsu

ol=Kg (- le,‚h yd isxydruq,a, W;=r .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- .,afnd/,a, yd kqx.uqf.dv .%du ks,Odß jiïj,
kef.kysr udhsï
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fldÜGdifha wxlh (-  18 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- .,afnd/,a, iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- fjouq,a, .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy 261 A - .,afnd/,a, .%du ks,Odß  jiu
kqx.uqf.dv .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg (- fmd,afyak .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- isxydruq,a, W;=r .%du ks,Odß jifï W;=re yd ngysr
udhsï

ngysrg (- ms,msáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu iy
fjouq,a, .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr udhsï

fldÜGdifha wxlh (-  19 fldÜGdih i|yd f;dardm;a l< hq;=
fldÜGdifha ku (- fjouq,a, iNsl ixLHdj (-  01

 udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- ysUqgqje,af.dv yd kqx.uqf.dv .%du ks,Odß jiïj, 261 - fjouq,a, .%du ks,Odß  jiu
ol=Kq udhsï

kef.kysrg (- .,afnd/,a, .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- ms,msáh yd  fm;shdf.dv .%du ks,Odß jiïj,
W;=re udhsï

ngysrg (- mE,shf.dv k.r iNd udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  20 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- fm;shdf.dv iNsl ixLHdj (-  01

udhsï ixhqla; fldgia

W;=rg (- mE,shf.dv k.r iNd udhsu" fjouq,a, yd .,afnd/,a, 262 - fm;shdf.dv .%du ks,Odß  jiu
.%du ks,Odß jiïj, ol=Kq udhsï 263 A - ms,msáh .%du ks,Odß  jiu

kef.kysrg (- isxydruq,a, W;=r yd isxydruq,a, ol=K .%du ks,Odß
jiïj, ngysr udhsï

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu iy uEje,a, .%du ks,Odß jifï
kef.kysr yd W;=re udhsï

ngysrg (- fld<U Èia;%sla udhsu iy mE,shf.dv k.r iNd udhsu
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fldÜGdifha wxlh (-  21 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=
fldÜGdifha ku   (- uEje,a, iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- fld<U Èia;%sla udhsu iy fm;shdf.dv .%du ks,Odß 262 A - uEje,a, .%du ks,Odß  jiu
jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg (- ms,msáh .%du ks,Odß jifï ngysr udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- fld<U Èia;%sla udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  22 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=

fldÜGdifha ku   (- isxydruq,a, iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- .,afnd/,a, yd fmd,afyak .%du ks,Odß jiïj, 263 - isxydruq,a, ol=K .%du ks,Odß

ol=Kq udhsï jiu

263 B - isxydruq,a, W;=r .%du ks,Odß

kef.kysrg(- le,‚h .%du ks,Odß jifï ngysr yd ol=Kq udhsï jiu

 ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu

ngysrg (- ms,msáh .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

fldÜGdifha wxlh (-  23 fldÜGdih i|yd f;dard m;a l< hq;=

fldÜGdifha ku   (- le,‚h iNsl ixLHdj (-  01

W;=rg (- fmd,afyak .%du ks,Odß jifï ol=Kq yd kef.kysr 264 - le,‚h .%du ks,Odß  jiu

udhsï iy fldfyd,aú, .%du ks,Odß jifï ol=Kq udhsu

kef.kysrg(- ìh.u m%dfoaYSh iNd udhsu

ol=Kg (- fld<U Èia;%sla udhsu iy isxydruq,a, ol=K .%du ks,Odß

jifï W;=re udhsu

ngysrg (- isxydruq,a, W;=r .%du ks,Odß jifï kef.kysr udhsu

09-108$32

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia

udhsï ixhqla; fldgia
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
   

 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
         ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 01 - පානදුර නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                     සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලාන         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 679 - වලාන ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

පානදුර පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ තන්තිරිමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් පානදුර නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- තන්තිරිමුල්ල හා උඩහමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල පානදුර නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටස් වල උතුරු මායිම් සහ පට්ටිය උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩහමුල්ල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පානදුර පාෙද්ශීය 

සභා මායිම 
681 - තන්තිරිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
 
682 - උඩහමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් පානදුර 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
 
682 A - කුරුප්පුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
 

නැෙගනහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- 
 

පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඇටඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  

බටහිරට:- කඩවීදිය උතුර හා පට්ටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පට්ටිය උතුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 685 - පට්ටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 

685 A - කඩවීදිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:- උඩහමුල්ල සහ ඇටඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල පානදුර නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම් සහ වලපල පට්ටිය ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කඩවීදිය හා කඩවීදිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  උතුරු මායිම්
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩවීදිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුද, කඩවීදිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ඇටඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් පානදුර නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

685 B - කඩවීදිය ගාම නිලධාරි  වසම 
685 C - කඩවීදිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
685 D - සාගර ෙපෙදස ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- වලපල පට්ටිය, වෑකඩ උතුර හා වෑකඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පට්ටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලපල පට්ටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩහමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් පානදුර නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම  
682 B - ඇටඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
683 A - වලපල පට්ටිය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වෑකඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු මායිම   

බටහිරට:- කඩවීදිය, කඩවීදිය උතුර හා පට්ටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑකඩ උතුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලපල පට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පානදුර 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
687 C - වෑකඩ උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වෑකඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කඩවීදිය ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑකඩ බටහිර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වෑකඩ උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 687 - වෑකඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම  
නැෙගනහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙමොරවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ පට්ටිය 
දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- පට්ටිය දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
පට්ටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ කඩවීදිය ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           259 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පට්ටිය දකුණ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සාගර ෙපෙදස, කඩවීදිය බටහිර හා කඩවීදිය ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ වෑකඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

686 - පට්ටිය දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
686 A - උයන්කැෙල් ගාම නිලධාරි  වසම 
686 B - පට්ටිය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- වෑකඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙමොරවින්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් පානදුර නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  
බටහිර මායිම 

දකුණට:- නල්ලූරුව උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නල්ලූරුව උතුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උයන්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පට්ටිය දකුණ 

ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, වෑකඩ බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පානදුර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

689 A - ෙමොරවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
  
692 A - නල්ලූරුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නල්ලූරුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම, නල්ලූරුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නල්ලූරුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නල්ලූරුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
692 - නල්ලූරුව ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
 
09-108/33 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 02 - ෙහොරණ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 07  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                   සභික සංඛ්යාව - 07 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ඒදඬුෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම  615 C - ගල්ඒදඬුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
නැෙගනහිරට:- 
 

ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොරණ උතුර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර  මායිම   

දකුණට:- හල්ෙතොටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොරණ උතුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 615 - ෙහොරණ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
නැෙගනහිරට:- 
 

ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම, මුණගම බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙහොරණ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:- ෙහොරණ දකුණ, වෑවල බටහිර සහ හල්ෙතොටියාවත්ත ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හල්ෙතොටියාවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, 
ගල්ඒදඬුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම  සහ ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුණගම බටහිර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   616 - මුණගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

 
නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   

බටහිරට:- ෙහොරණ දකුණ  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙහොරණ 
උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොරණ දකුණ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ මුණගම බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

615 A - ෙහොරණ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙහොරණ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  

බටහිරට:- වෑවල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ  ෙහොරණ උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ  දකුණු මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොරණ නැෙගනහිර       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 615 E - ෙහොරණ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:- මදුරාවල හා ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

බටහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ වෑවල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑවල බටහිර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හල්ෙතොටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙහොරණ උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ  ෙහොරණ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බටහිර මායිම 

615 F - වෑවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, ෙහොරණ 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   

බටහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හල්ෙතොටියාවත්ත ගාම
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්ෙතොටියාවත්ත        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්ඒදඬුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ෙහොරණ උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් 

615 D - හල්ෙතොටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ උතුර ගාම නිලධාරි වස ෙම්  ෙහොරණ නගර සභාවට අයත් 
 ෙකොට ෙසේ දකුණු මායිම සහ වෑවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වෑවල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙහොරණ හා 
මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්   

බටහිරට:- මිල්ලනිය හා ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 03 - කළුතර නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03                   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්ශාස්ත කළුතර බටහිර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 717 D  - ෙද්ශාස්ත කළුතර බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- 

 
විද්යාසාර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙතොටුපල ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- කළුතර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විද්යාසාර        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 717 C - විද්යාසාර ගාම නිලධාරි වසම 

 
නැෙගනහිරට:- ෙද්ශාස්ත කළුතර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙතොටුපල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ කළුතර උතුර 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙද්ශාස්ත කළුතර බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්ශාස්ත - ෙතොටුපල       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම  717 A - ෙද්ශාස්ත කළුතර ගාම නිලධාරි  

වසම 
717 B - ෙතොටුපල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- ෙව්ලාපුර හා කළුතර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ කළුතර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කළුතර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ විද්යාසාර   
ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුතර උතුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුද, ෙද්ශාස්ත කළුතර බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු 

මායිම, විද්යාසාර   ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙතොටුපල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

717  - කළුතර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙතොටුපල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්  
සහ කළුතර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කළුතර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  කළුතර 
දකුණ (ඒ) හා කලපුව ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුතර දකුණ        සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙතොටුපල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කළුතර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

725 - කළුතර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
725 B -  ෙව්ලාපුර ගාම නිලධාරි වසම 
727 B - කුඩා හීනටියන්ගල ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම, අක්කරෙගොඩ, මහවත්ත, කළුතර 
දකුණ (ඒ) හා කලපුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
කළුතර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- කළුතර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවත්ත        සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර දකුණ, ෙව්ලාපුර හා කුඩා හීනටියන්ගල ගාම නිලධාරි  

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
725 A - කළුතර දකුණ (ඒ) ගාම නිලධාරි 
වසම 
727 - මහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
727 E - අක්කරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුඩා හීනටියන්ගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ කළුතර 
පාෙද්ශීය මායිම 

දකුණට:- කුරුඳුවත්ත හා ෙවට්ටුමකඩ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කලපුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කළුතර උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කළුතර දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවට්ටුමකඩ - කුරුඳුවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර දකුණ (ඒ) ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

මහවත්ත හා අක්කරෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
727 C - කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
730 - ෙවට්ටුමකඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කටුකුරුන්ද ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර, දකුණු  හා උතුරු මායිම්

බටහිරට:- කටුකුරුන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ කලපුව ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුකුරුන්ද - කලපුව       සභික සංඛ්යාව :- 01    

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, කළුතර දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කළුතර දකුණ (ඒ) ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙවට්ටුමකඩ දකුණ 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

730 A - කලපුව ගාම නිලධාරි වසම 
730 B - කටුකුරුන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙවට්ටුමකඩ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නාෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙගොඩ බටහිර        සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 729 B - නාෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කටුකුරුන්ද ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
09-108/35 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 04 - ෙබ්රුවල නගර සභාව 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්ෙකොටුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුද සහ ෙර්ගුව පාර  748 - ෙපොල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

ෙකොටසක් ( ගාලු පාෙරන් බටහිර ෙර්ගුව පාර 
දක්වා ෙකොටස) 
753 - පරණ කෙඩ් ගාම නිලධාරි වසම  
757 - මස්සල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගාලු පාර සහ කංකානම්ෙගොඩ   ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මහෙගොඩ ග් රාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම,  ෙහට්ටියකන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම්, මරදාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුද සහ ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 748 - ෙපොල්ෙකොටුව  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

ෙකොටසක් (ගාලු පාෙරන් ෙර්ගුව පාර දක්වා 
නැෙගනහිර ෙකොටස හා ෙර්ගුව පාර සහ 
මුහුෙදන් සීමා වන ෙකොටස) 
751 - අක්කරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ චීන ෙකොටුව ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- චීන ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කංකානම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙපොල්ෙකොටුව  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගාලු පාර, ෙර්ගුව පාර සහ මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චීන ෙකොටුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අක්කරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

සහ ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
749 - කංකානම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි   වසෙම් 
ෙකොටසක් (නව කංකානම්ෙගොඩ  පාෙරන් 
උතුරු ෙකොටස ස්ථාන ෙදකක් ෙලසින් පිහිටා 
ඇත) 
751 A - චීන ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නව කංකානම්ෙගොඩ පාර  

බටහිරට:- ෙපොල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
අක්කරෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කංකානම්ෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොල්ෙකොටුව හා චීන ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ නව කංකානම්ෙගොඩ පාර 
749 - කංකානම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
ෙකොටසක් (නව  කංකානම්ෙගොඩ  පාෙරන් 
දකුණු ෙකොටස) නැෙගනහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මස්සල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙපොල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලිගාෙහේන        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහට්ටියකන්ද හා මස්සල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ කංකානම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
755 - මහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (පල්ලිය පාෙරන් උතුරු ෙකොටස ) 
756 - මාලිගාෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (රණවිරු ලලිත් පියන්ත මාවෙතන් 
උතුරු ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පල්ලිය පාර  

දකුණට:- පල්ලිය පාර,  රණවිරු ලලිත් පියන්ත මාවත සහ ෙබ්රුවල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මරදාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහට්ටියකන්ද        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පරණ කෙඩ් හා ෙපොල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
753 A - ෙහට්ටියකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මස්සල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මහෙගොඩ සහ මාලිගාෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- මරදාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදාන         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුද සහ පරණ කෙඩ් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම  754 - මරදාන ගාම නිලධාරි  වසෙම්  

අබුබක්කර් හජ්ජියාර් මාවෙතන් උතුරු 
ෙකොටස, හනිෆා මාවෙතන් බටහිර ෙකොටස, 
බාකිර් මාකර් මාවෙතන් බටහිර ෙකොටස සහ 
බුහාරි තක්කියාර් පාෙරන් උතුරු ෙකොටස සහ 
 ප දීපාගාරය පිහිටි දූපත 

නැෙගනහිරට:- ෙහට්ටියකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බුහාරි 
තක්කියාර් පාර සහ බාකිර් මාකර් මාවත  

දකුණට:- හනිෆා මාවත සහ අබුබක්කර් හජ්ජියාර් මාවත  

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොරකදූව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අබුබක්කර් හජ්ජියාර් මාවත, හනිෆා මාවත, බාකිර් මාකර් මාවත 

සහ  බුහාරි තක්කියාර් පාර  
754 - මරදාන ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
අබුබක්කර් හජ්ජියාර් මාවෙතන් දකුණු  
ෙකොටස, හනිෆා මාවෙතන් නැෙගනහිර 
ෙකොටස, බාකිර් මාකර් මාවෙතන් නැෙගනහිර 
ෙකොටස සහ බුහාරි තක්කියාර් පාෙරන් දකුණු  
ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- මාලිගාෙහේන ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ලිය පාර  755 - මහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් පල්ලිය 

පාෙරන් දකණු ෙකොටස  
756 - මාලිගාෙහේන ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
රණවිරු ලලිත් පියන්ත මාවෙතන් දකුණු  
ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

බටහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා  මායිම, රණවිරු ලලිත් පියන්ත මාවත සහ 
පරණ පාර   
 

 
09-108/36 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල ප් රෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 05 - පානදුර පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 23  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                   සභික සංඛ්යාව - 27 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොෙර්තුඩුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 670 - ෙහොෙර්තුඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

670 A - ෙහොෙර්තුඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
670 B - ෙහොෙර්තුඩුව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
670 C - ෙහොෙර්තුඩුව මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ ෙගොරකාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

ෙගොරකාන දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, ෙගොරකාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙගොරකාන දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොරකාන        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොෙර්තුඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
671 - ෙගොරකාන ගාම නිලධාරි වසම 
671 A - ෙගොරකාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- 

 
ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම, පරත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ පරත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට:- 
 

පරත්ත බටහිර හා සරික්කමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ ෙහොෙර්තුඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරත්ත         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගොරකාන දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 

ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
672 A - පරත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
672 D - පරත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- 
 

දිග්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙකෙසල්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- සරික්කමුල්ල සහ ෙගොරකාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සරික්කමුල්ල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගොරකාන දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම  673 - සරික්කමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

 
නැෙගනහිරට:- පරත්ත බටහිර හා ෙකෙසල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 

දකුණට:- ෙකෙසල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෙසල්වත්ත - ෙහේනමුල්ල       සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සරික්කමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ පරත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
672 - ෙකෙසල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
673 A - ෙහේනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- දිග්ගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, මිරියවත්ත 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ වත්තල්ෙපොල ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වත්තල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පල්ලිමුල්ල 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිග්ගල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පරත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පරත්ත 

ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
672 B - දිග්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
672 C - මිරියවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ෙව්රවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වත්තල්ෙපොල 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙකෙසල්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ පරත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතොටවත්ත        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙව්රවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙකොළඹ 

දිස්තික් මායිම 
 

675 - ෙතොටවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ අම්බලන්දූව ගාම නිලධාරි වසෙම්  
උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අම්බලන්දූව ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වලාන උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙව්රවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වත්තල්ෙපොල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකෙසල්වත්ත හා මිරියවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 674 A - වත්තල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

674 B - ෙව්රවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ ෙතොටවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වලාන උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙගොරකෙපොල, පල්ලිමුල්ල හා ෙහේනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොරකෙපොල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහේනමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම  සහ වත්තල්ෙපොල  

ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
673 B - පල්ලිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
674 - ෙගොරකෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- වත්තල්ෙපොල හා වලාන උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- පානදුර නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලාන         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වත්තල්ෙපොල, ෙව්රවත්ත, ෙතොටවත්ත හා අම්බලන්දූව ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
679 A - වලාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
679 B - වලාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- අම්බලන්දූව ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, ෙබක්ෙක්ගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
තන්තිරිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- පානදුර නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- පානදුර නගර සභා මායිම සහ ෙගොරකෙපොල ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබක්ෙක්ගම        සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙතොටවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ  ගල්තුෙඩ් උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

675 A - අම්බලන්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
680 - ෙබක්ෙක්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
681 - තන්තිරිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර පාෙද්ශිය සභාවට අයත් ෙකොටස 
681 A - තන්තිරිමුල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගල්තුෙඩ් උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ගල්තුෙඩ් හා හිරණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
 

දකුණට:- මාලමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
කුරුප්පුමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු  මායිම, පුංචිෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් 

බටහිරට:- කුරුප්පුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ වලාන දකුණ, වලාන 
උතුර හා ෙතොටවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්තුෙඩ්        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 676 A - හිරණ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

677 - ගල්තුෙඩ් ගාම නිලධාරි වසම 
677 A - ගල්තුෙඩ් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිරණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:- හිරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
තන්තිරිමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙබක්ෙක්ගම හා අම්බලන්දූව ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිරණ         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හිරණ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
676 - හිරණ ගාම නිලධාරි වසම 
684 B - කිරිෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:- මාලමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මාලමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
තන්තිරිමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ගල්තුෙඩ් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලමුල්ල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තන්තිරිමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම්, හිරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කිරිෙබ්රිය  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

684 - මාලමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
684 A - මාලමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කිරිෙබ්රිය  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ බණ්ඩාරගම 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කුරුප්පුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ තන්තිරිමුල්ල නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

   

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලපල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තන්තිරිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ තන්තිරිමුල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

682 - උඩහමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් පානදුර 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
682 A - කුරුප්පුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
682 B - ඇටඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
682 C - පුංචිෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
683 - වලපල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මාලමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, වෑකඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම සහ පානදුර නගර සභා මායිම  

බටහිරට:- පානදුර නගර සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑකඩ - එළුවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලපල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බණ්ඩාරගම 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
687 A - වෑකඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
687 B - එළුවිල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කළුදෑවල නැෙගනහිර හා කළුදෑවල ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ පානදුර නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- පානදුර නගර සභා මායිම 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුදෑවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර නගර සභා මායිම, වෑකඩ නැෙගනහිර සහ එළුවිල ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්   
689 - කළුදෑවල ගාම නිලධාරි වසම 
689 A - ෙමොරවින්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
689 B - කළුදෑවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- දිබ්බැද්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- පානදුර නගර සභා මායිම 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිබ්බැද්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර නගර සභා මායිම, ෙමොරවින්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

පානදුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම් සහ 
කළුදෑවල හා කළුදෑවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

693 - දිබ්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
693 A - දිබ්බැද්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නාරංපිටිය  හා පිංවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
පානදුර නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- පානදුර නගර සභා මායිම 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිංවත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර නගර සභා මායිම සහ දිබ්බැද්ද උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

දකුණු මායිම 
 

696 - පිංවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
696 B - පිංවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නාරංපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- තල්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්පිටිය උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
   

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පිංවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පිංවත්ත ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, දිබ්බැද්ද උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

696 A - නාරංපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
697 - තල්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තල්පිටිය දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- තල්පිටිය දකුණ ග් රාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද සහ පිංවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම  
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්පිටිය දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තල්පිටිය උතුර හා නාරංපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ බණ්ඩාරගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
697 A - තල්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
697 B - පල්ලියමංකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මහ වාද්දුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම්  

දකුණට:- වාද්දුව නැෙගනහිර සහ වාද්දුව බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහ වාද්දුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තල්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
698 A - මහ වාද්දුව ගාම නිලධාරි වසම 
702 A - පට්ටිඑළිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙමොල්ලිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුඩා වාද්දුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කුඩා වාද්දුව, වාද්දුව නැෙගනහිර සහ තල්පිටිය දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාද්දුව නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ලියමංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

තල්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මහ වාද්දුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

698 - වාද්දුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
702 - කුඩා වාද්දුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහ වාද්දුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පට්ටිඑළිය ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙමොල්ලිෙගොඩ උතුර හා ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- වාද්දුව දකුණ හා වාද්දුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් සහ පල්ලියමංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාද්දුව බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ලියමංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වාද්දුව 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 
699 - වාද්දුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
699 A - වාද්දුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
704 - ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙමොල්ලිෙගොඩ උතුර සහ ෙමොල්ලිෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොල්ලිෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුඩා වාද්දුව සහ පට්ටිඑළිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්   

                    

704 A - ෙමොල්ලිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
704 B - ෙමොල්ලිෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ වාද්දුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 

09-108/37 
__________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 

  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
         ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 06 - බණ්ඩාරගම පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 20  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                   සභික සංඛ්යාව - 20 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිෙඳල්පිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

 

669 - කිෙඳල්පිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
669 A - කිෙඳල්පිටිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
669 C - ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අෙලෝතියාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- අෙලෝතියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අළුත්ගම, 
නිව්ඩාව හා මහ අරුග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

බටහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුත්ගම        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

කිෙඳල්පිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

668 - අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
668 A - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
668 B - අෙලෝතියාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- වල්ගම උතුර හා ගම්මන්පිල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කඹුරුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
අළුෙබෝමුල්ල නැෙගනහිර හා බටෙදොඹතුඩුව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කුඩා අරුග්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
 

බටහිරට:- කුඩා අරුග්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ නිව්ඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්මන්පිල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අෙලෝතියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
667 - ගම්මන්පිල ගාම නිලධාරි වසම 
667 A - ෙර්රුකාන ගාම නිලධාරි වසම 
667 B - වල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
667 C - සමරනායකපුර ගාම නිලධාරි වසම 
667 D - වල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙකොතලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ වීදාගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වීදාගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වීදාගම බටහිර, කඹුරුෙගොඩ නැෙගනහිර හා කඹුරුෙගොඩ බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
අෙලෝතියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොතලාවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සමරනායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
656 A - රයිගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
656 C - රයිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
661 A - ෙකොතලාවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ හා මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, රයිගම නැෙගනහිර හා රයිගම 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ  ගැලනිගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගැලනිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වීදාගම  
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රයිගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වීදාගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙකොතලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
රයිගම උතුර හා රයිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

656 - රයිගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
656 B - රයිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
661 - ගැලනිගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පනාෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පනාෙප් හා  ෙකොලමැදිරිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ වීදාගම බටහිර හා වීදාගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වීදාගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගම්මන්පිල,  වල්ගම දකුණ, ෙර්රුකාන හා සමරනායකපුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙකොතලාවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

663 A - බණ්ඩාරගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
664 - වීදාගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
664 A - වීදාගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙකොතලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ගැලනිගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙකොලමැදිරිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
වෑවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බණ්ඩාරගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- බණ්ඩාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කඹුරුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ගම්මන්පිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 
  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බණ්ඩාරගම        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ගම්මන්පිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වීදාගම බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

663 - බණ්ඩාරගම ගාම නිලධාරි වසම 
665 - රඹුක්කන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
666 - කඹුරුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
666 A -  කඹුරුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- වීදාගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
බණ්ඩාරගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 
 

දකුණට:- වෑවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, බණ්ඩාරගම බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ රඹුක්කන 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
 

බටහිරට:- ෙබොල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
අළුෙබෝමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
බටෙදොඹතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුෙබෝමුල්ල        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම,  කුඩා අරුග්ෙගොඩ බටහිර, කුඩා 

අරුග්ෙගොඩ නැෙගනහිර හා මැදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ කඹුරුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 
 

691 A - අළුෙබෝමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
691 B - බටෙදොඹතුඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අළුෙබෝමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- අළුෙබෝමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මහෙබල්ලන, ඉඹුල්ඉහ හා පමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහවිල හා මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
සහ පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩා අරුග්ෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම, මහ අරුග්ෙගොඩ හා නිව්ඩාව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
678 A - කුඩා අරුග්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
678 C - කුඩා අරුග්ෙගොඩ බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- අළුත්ගම හා මැදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

බටෙදොඹතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
දකුණට:- බටෙදොඹතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

අළුෙබෝමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිව්ඩාව         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කි ෙදල්පිටිය බටහිර හා ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
678 B - නිව්ඩාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අලුත්ගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කුඩා අරුග්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ මහ අරුග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- මහ අරුග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහ අරුග්ෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම, කි      ෙඳල්පිටිය බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ නිව්ඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

678 - මහ අරුග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නිව්ඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු  මායිම් 

දකුණට:- නිව්ඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ කුඩා අරුග්ෙගොඩ 
නැෙගනහිර හා කුඩා අරුග්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිංවල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 688 - පිංවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

688 A - පිංවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
688 B - වඳුරමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
688 C - වඳුරමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මහවිල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවිල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම, වඳුරමුල්ල බටහිර හා වඳුරමුල්ල 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, පානදුර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අළුෙබෝමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

690 - මහවිල ගාම නිලධාරි වසම 
690 A - මාදුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
690 B - මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අළුෙබෝමුල්ල බටහිර, පමුණුගම හා දිගනතුඩුව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පමුණුගම        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිරිස්වත්ත, අළුෙබෝමුල්ල බටහිර හා බටෙදොඹතුඩුව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
694 - පමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම 
694 A - ඉඹුල්ඉහ ගාම නිලධාරි වසම 
694 B - දිගනතුඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අළුෙබෝමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
මහෙබල්ලන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කළුතර හා පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- මාදුපිටිය හා මහවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙබල්ලන        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බටෙදොඹතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කඹුරුෙගොඩ 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙබොල්ෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

691 - අළුෙබෝමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
695 - මහෙබල්ලන ගාම නිලධාරි වසම 
695 A  - මහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබොල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
යටියන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- දිගනතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඉඹුල්ඉහ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
බටෙදොඹතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොල්ෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අළුෙබෝමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම්, කඹුරුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ රඹුක්කන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

663 B - බණ්ඩාරගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
665 A - රඹුක්කන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
665 B - ෙබොල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වෑවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

දකුණට:- වෑවිට හා යටියන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
මහෙබල්ලන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහෙබල්ලන හා අළුෙබෝමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑවිට         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබොල්ෙගොඩ, බණ්ඩාරගම බටහිර,  බණ්ඩාරගම  හා  බණ්ඩාරගම 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
660 - බමුණුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
662 - වෑවිට ගාම නිලධාරි වසම 
662 A -  යටියන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොලමැදිරිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අටුලුගම 
නැෙගනහිර හා අටුලුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ බමුණුමුල්ල (මුස්ලිම්) හා කිම්මන්තුඩාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- මිල්ලනිය හා කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම, මහෙබල්ලන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ  ෙබොල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අටුලුගම බටහිර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වෑවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

අටුලුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ගල්ෙග්මංඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
 

659 A - අටුලුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
659 B - ෙකොරාවල ගාම නිලධාරි වසම 
659 C - බමුණුමුල්ල (මුස්ලිම්) ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
කිම්මන්තුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- කිම්මන්තුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
බමුණුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම  

බටහිරට:- යටියන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වෑවිට ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
 

 
 
 
 
 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           279 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අටුලුගම නැෙගනහිර       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වෑවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකොලමැදිරිය 

උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ එපිටමුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
 

659 - අටුලුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
659 D - ගල්ෙග්මංඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
659 E - ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- එපිටමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
කිම්මන්තුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- කිම්මන්තුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකොරාවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

බටහිරට:- ෙකොරාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් , 
අටුලුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ වෑවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොලමැදිරිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බණ්ඩාරගම නැෙගනහිර, වීදාගම බටහිර,  ගැලනිගම, රයිගම 

දකුණ හා රයිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 
 

657 - පනාෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
657 A - ෙකොලමැදිරිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
658 - කිම්මන්තුඩාව ගාම නිලධාරි වසම 
660 A - එපිටමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- රයිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

දකුණට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, බමුණුමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බමුණුමුල්ල (මුස්ලිම්) හා 
ෙකොරාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
 

බටහිරට:- ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ගල්ෙග්මංඩිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
අටුලුගම හා වෑවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
09-108/38 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 07 - ෙහොරණ පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 30  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 30 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාලපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 606 A - වැල්මිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

606 C - හාලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙගොඩිගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ෙගොඩිගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩිගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හාලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ ෙකෝරළඉම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

606 - ෙගොඩිගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
606 B - ෙගොඩිගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝරළඉම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පලන්ෙනෝරුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කුඹුක උතුර 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- හාලපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලන්ෙනෝරුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ ඔලෙබොඩුව උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
604 - පලන්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 
604 A - ෙකෝරළඉම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ඔලෙබොඩුව උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, 

ඔලෙබොඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ බටුවිට උතුර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- බටුවිට දකුණ, කුඹුක නැෙගනහිර, කුඹුක දකුණ හා කුඹුක උතුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙගොඩිගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඔලෙබොඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම, තලගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ තලගල උතුර හා තලගල නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

605 - ඔලෙබොඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
605 A - ඔලෙබොඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
605 B - ඔලෙබොඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
613 A - තලගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තලගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පන්නිල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- බටුවිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
පලන්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට:- පලන්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙකෝරළඉම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙකොළඹ 
දිස්තික් මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 613 - තලගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

613 B - තලගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- තලගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තලගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඔලෙබොඩුව 
උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- ඔලෙබොඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහටපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තලගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකොළඹ 

දිස්තික් මායිම සහ ඉහළ මිල්ලෑව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

612 - කහටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
612 B - පන්නිල ගාම නිලධාරි වසම 
613 C - තලගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉහළ මිල්ලෑව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, උඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කනන්විල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කනන්විල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
බටුවිට උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  සහ ඔලෙබොඩුව 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- ඔලෙබොඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
තලගල දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ තලගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිල්ලෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ පහළ මිල්ලෑව උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
628 - පහළ මිල්ලෑව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
628 A - ඉහළ මිල්ලෑව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
628 D - ඉහළ මිල්ලෑව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කි  ෙඳල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- කි  ෙඳල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, උඩුව 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කහටපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කහටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
තලගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටිගම්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 628 B - ෙකොටිගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

628 C - පහළ මිල්ලෑව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කි  ෙඳල්පිටිය, පහළ මිල්ලෑව දකුණ, ඉහළ මිල්ලෑව උතුර සහ 
ඉහළ මිල්ලෑව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිෙඳල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහළ මිල්ලෑව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, පහළ මිල්ලෑව දකුණ, පහළ මිල්ලෑව උතුර හා 
ෙකොටිගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, ෙකොළඹ 
දිස්තික් මායිම සහ දඹර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

629 - කිෙඳල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
631 - හාන්දුපැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දඹර, ෙගොෙරොක්ෙගොඩ හා මීවනපලාන බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මීවනපලාන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කිරිගලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුඩා උඩුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුඩා උඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උඩුව උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීවනපලාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිෙඳල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
617 - මීවනපලාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
617 B - මීවනපලාන බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
630 - දඹර ගාම නිලධාරි වසම 
630 A - ෙගොෙරොක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ පැල්පිටිෙගොඩ හා රත්මල්ෙගොඩ 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කිරිගල්ෙහේන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කිරිගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ හාන්දුපැල්ෙපොල හා කිෙඳල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැල්පිටිෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම, හඳපාන්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම සහ කැකුළෙදොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම        

621 A - රත්මල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
621 B - රත්මල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
622 - පැල්පිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාපුටුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපෝරුවදණ්ඩ නැෙගනහිර හා  ෙපෝරුවදණ්ඩ බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ ගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙගොෙරොක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හඳපාන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමෙන්රිගම හා අරකාවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ ෙකොටිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
623 - හඳපාන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
623 A - හඳපාන්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
623 B - හඳපාන්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
624 - බටුගම්පල ගාම නිලධාරි වසම 
624 A - කැකුළෙදොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරණ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙකොට්ටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, රයිගම 
වත්ත හා මහ ඉංගිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා  බටහිර 
මායිම් සහ නිමලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් 

දකුණට:- ඇදුරාගල හා මාපුටුගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පැල්පිටිෙගොඩ ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරකාවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 625 - අරකාවිල ගාම නිලධාරි වසම 

625 A - ෙමෙන්රිගම ගාම නිලධාරි වසම  
626 - කඳනපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ ෙකොට්ටියාවත්ත හා කුරණ උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

දකුණට:- ෙකොටිගල සහ හඳපාන්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරණ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අරකාවිල හා කඳනපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

ෙකොළඹ හා රත්නපුර දිස්තික් මායිම් 
626 A - ෙකොට්ටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
627 - කුරණ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
627 A - ෙකොටිගල ගාම නිලධාරි වසම 
627 B - කුරණ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- නම්බපාන, ඌරුගල නැෙගනහිර හා ඉංගිරිය නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, මහ ඉංගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර මායිම සහ රයිගම වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  
දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 
 

බටහිරට:- හඳපාන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම්, හඳපාන්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ හඳපාන්ෙගොඩ බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහ ඉංගිරිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හඳපාන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙකොට්ටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
620 B - රයිගම වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
620 G - මහ ඉංගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොට්ටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම  

දකුණට:- ඉංගිරිය නැෙගනහිර හා ඉංගිරිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ නිමලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- නිමලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
බටුගම්ෙපොළ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිමලගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කැකුළෙදොල හා  බටුගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ මහ ඉංගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

620 D - නිමලගම ගාම නිලධාරි වසම 
620 E - ඇදුරාගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහ ඉංගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉංගිරිය උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- ඉංගිරිය බටහිර හා ෙදොඹගස්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කැකුළලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මාපුටුගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌරුගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහ ඉංගිරිය සහ ෙකොට්ටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
619 - ඌරුගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
619 A - නම්බපාන ගාම නිලධාරි වසම 
619 B - ඌරුගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
620 - ඉංගිරිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙදොඹගස්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඉංගිරිය 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉංගිරිය උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉංගිරිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාපුටුගල, ඇදුරාගල, නිමලගම හා මහ ඉංගිරිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ඉංගිරිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 

620 A - ඉංගිරිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
620 C - ඉංගිරිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
620 F - ෙදොඹගස්කන්ද ග් රාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඌරුගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ඌරුගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කැකුළලිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාපුටුගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රත්මල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

පැල්පිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කැකුළෙදොල ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ ඇදුරාගල   
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

618 A - ෙපෝරුවදණ්ඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
618 B - කැකුළලිය ගාම නිලධාරි වසම 
621 - මාපුටුගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇදුරාගල හා ෙදොඹගස්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම, වගවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ ෙපෝරුවදණ්ඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙපෝරුවදණ්ඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
රත්මල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
රත්මල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වගවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

රත්මල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙපෝරුවදණ්ඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු 
මායිම් 

618 - වගවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
618 C - ෙපෝරුවදණ්ඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කැකුළලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බුලත්සිංහල හා මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුරුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හාන්දුපැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මීවනපලාන 

බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, මීවනපලාන 
නැෙගනහිර හා ෙගොෙරොක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ රත්මල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 
 

616 D - මුණගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
617 A - ගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
617 C - කිරිගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- රත්මල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ ෙපෝරුවදණ්ඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර 
මායිම් 
 

දකුණට:- ෙපෝරුවදණ්ඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, දික්ෙහේනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ ෙහොරණ නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙහොරණ නගර සභා මායිම, ඕවිටියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම, මිෙදල්ලමුලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ  කුඩා උඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කහටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඉහළ 

මිල්ලෑව දකුණ හා ඉහළ මිල්ලෑව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ කි  ෙඳල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 
 

614 - උඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
614 A - උඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
614 B - මහ උඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
614 C - කුඩා උඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කි  ෙඳල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හාන්දුපැල්ෙපොල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කිරිගල්ෙහේන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
 

දකුණට:- කිරිගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මිෙදල්ලමුලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 
 

බටහිරට:- මිෙදල්ලමුලෙහේන හා කනන්විල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ කනන්විල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කනන්විල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කහටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

උඩුව උතුර හා මහ උඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
612 A - කනන්විල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
612 C - කනන්විල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහ උඩුව හා උඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ මිෙදල්ලමුලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- මිෙදල්ලමුලෙහේන, ඕවිටියාගල සහ අරමනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මීමන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා බටුවිට උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් සහ කහටපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටුවිට      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පලන්ෙනෝරුව, ඔලෙබොඩුව දකුණ, ඔලෙබොඩුව නැෙගනහිර, 

පන්නිල සහ කහටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
611 - බටුවිට උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
611 A - මීමන ගාම නිලධාරි වසම 
611 B - බටුවිට දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කනන්විල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

කනන්විල දකුණ හා අරමනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- අරමනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වැරැල්ලෙහේන හා කුළුපන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙපොකුණුවිට සහ කුඹුක නැෙගනහිර ග් රාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුක      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පලන්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  607 - කුඹුක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

607 A - කුඹුක බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
607 B - කුඹුක දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
607 C - කුඹුක උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බටුවිට උතුර හා බටුවිට දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙපොකුණුවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බණ්ඩාරගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙගොඩිගමුව නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 26      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොකුණුවිට     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුඹුක බටහිර සහ කුඹුක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
608 - ෙපොකුණුවිට ගාම නිලධාරි වසම 
609 - කෙන්වල ගාම නිලධාරි වසම 
609 A - ෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බටුවිට දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කුළුපන 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මිල්ලනිය හා බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 27      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුළුපන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බටුවිට දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මීමන ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ කනන්විල 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

610 - කුළුපන ගාම නිලධාරි වසම 
610 A - අරමනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
610 B - වැරැල්ලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
615 - ෙහොරණ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
615 C -  ගල්ඒදඩුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- ඕවිටියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙහොරණ නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- කෙන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙපොකුණුවිට 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 28      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිෙදල්ලමුලෙහේන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අරමනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, කනන්විල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, උඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා දකුණු මායිම් සහ  කුඩා උඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

616A - ඕවිටියාගල ගාම නිලධාරි වසම 
616E - මිෙදල්ලමුලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කිරිගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ  මුණගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුණගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙහොරණ නගර සභා මායිම  

බටහිරට:- අරමනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 29      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නර්තනගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ නගර සභා මායිම සහ මුණගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම  
615E- ෙහොරණ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
616B - දික්ෙහේනගම ගාම නිලධාරි වසම 
616C- නර්තනගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොරණ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙහොරණ නගර සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 30      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ නගර සභා මායිම  615B - මාෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

615G - වෑවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ නගර සභා මායිම සහ මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මදුරාවල සහ මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
09-108/39 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 08 - මදුරාවල පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 09 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඳන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම  632 - කඳන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

632 A - ඉළිඹ ගාම නිලධාරි වසම 
632 B - කඳන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
650 E - එලවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ හා බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම, වල්පිට ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ ෙපරමුණගම හා බැල්ලපිටිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

බටහිරට:- බැල්ලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, බැල්ලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම, ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොරණ නගර සභා 
මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බැල්ලපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙහොරණ නගර සභා මායිම සහ 

එලවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
650 A - බැල්ලපිටිය නැෙගනහිර ග් රාම 
නිලධාරි වසම 
650 B - බැල්ලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
650 F - මාෙහේන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- එලවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කඳන දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ෙපරමුණගම, වැලිකැටැල්ල සහ ෙරමුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මිල්ලනිය සහ ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරමුණ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාෙහේන දකුණ හා බැල්ලපිටිය නැෙගනහිර, කඳන දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
633 B - වල්පිට ගාම නිලධාරි වසම  
650 - ෙරමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
650 C - ෙපරමුණගම ගාම නිලධාරි වසම 
650 D - වැලිකැටැල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙව්රවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මහායාල නැෙගනහිර හා මහායාල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්රවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපරමුණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ වල්පිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  
 

633 - ෙව්රවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
633 A - කනන්විල ගාම නිලධාරි වසම 
636 - කුඩායාල ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- වල්පිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 

දකුණට:- පහළ කරන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මදුරාවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- මදුරාවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, හල්ලන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මහායාල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ ෙපරමුණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
බටහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහායාල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙරමුණ හා ෙපරමුණගම ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙව්රවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

634 - මහායාල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
634 A - මහායාල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
648 - ෙකෙසල්ෙහේනාව ගාම නිලධාරි වසම 
648 B - හල්ලන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙව්රවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කුඩායාල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මදුරාවල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කූඩැල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මදුරාවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මිල්ලනිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මදුරාවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හල්ලන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුඩායාල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
635 - මදුරාවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
635 A - මදුරාවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
637 - අඟුරුවාෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
648 A - කූඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුඩායාල හා පහළ කරන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

දකුණට:- ෙදොඩන්ෙගොඩ සහ මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

බටහිරට:- මිල්ලනිය ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෙසල්ෙහේනාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරන්නාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුඩායාල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
811 -  කරන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
811 A - පහළ කරන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
811 B - ඉහළ කරන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
816 A - වරකාෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කටුෙහේන ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- කටුෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වරකාෙගොඩ උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ වරකාෙගොඩ 
නැෙගනහිර හා වරකාෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 
 

බටහිරට:- ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, අඟුරුවාෙතොට ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මදුරාවල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාහල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහළ කරන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

815 - නාහල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
815 A- කටුෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
815 B - පහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
815 C - ඉහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 

දකුණට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 

බටහිරට:- වරකාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ වරකාෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරකාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වරකාෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම් සහ කරන්නාෙගොඩ හා ඉහළ කරන්නාෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

816 - වරකාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
816 B - වරකාෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
816 C - වරකාෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉහළ කරන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
කටුෙහේන හා ඉහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බුලත්සිංහල සහ ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
09-108/40 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 09 - බුලත්සිංහල  පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00  සභික සංඛ්යාව - 15 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මදුරාවල සහ ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 812 A - පහළ නාරගල ගාම නිලධාරි වසම 

813 A - ඉහළ නාරගල ගාම නිලධාරි වසම 
814 - ෙගෝවින්න උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොබවක උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉහළ 
නාරගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙගෝවින්න දකුණ සහ ෙද්වමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොබවක      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහළ නාරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙහොරණ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දිව්ලකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

813 - ෙකොබවක උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
813 B - ෙකොබවක දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
813 C - ඉහළ නාරගල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- දිව්ලකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඈගල්ඔය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ඈගල්ඔය සහ බුලත්සිංහල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම සහ ගලෙහේන හා රැටියල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙගෝවින්න දකුණ හා ෙගෝවින්න උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ඉහළ නාරගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඈගල්ඔය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම  821 D - ඈගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 

822 B - දිව්ලකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
822 E - මීගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යහලවත්ත හා ෙබෝතෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ බුලත්සිංහල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- බුලත්සිංහල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- ෙකොබවක දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙකොබවක උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්වතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 822 A - හල්වතුර ගාම නිලධාරි වසම 

822 C - ෙබෝතෙල් ගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
822 D - යහලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
822 F - ෙකෝන්ගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ෙදල්මෑල්ල හා අමරෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ අමරෙගදර උතුර හා ෙබෝතෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙබෝතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මීගහකුඹුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදල්මෑල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හල්වතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්නපුර දිස්තික් 

මායිම 
821 A - ෙදල්මෑල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
821 G - උඩුගලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
823 A - නිග්ගහ ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් ආගිරි කනත්ත ගම ඇතුළත් 
ෙකොටස (රැහැලිය රක්ෂිතෙයන් උතුරු 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- රැහැලිය රක්ෂිතය, නිග්ගහ ගාම නිලධාරී වසෙම් ආගිරි කනත්ත 
ගම හැර ඉතිරි ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  

බටහිරට:- අමරෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමරෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යහලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙබෝතෙල් 

ගංෙගොඩ, හල්වතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

821 - බුලත්සිංහල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
821 C - අමරෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
821 E - අමරෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
822 - ෙබෝතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙදල්මෑල්ල සහ උඩුගලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 

දකුණට:- නිග්ගහ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
යටගම්පිටිය ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම සහ කරල්දැක්ම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කරල්දැක්ම, බුලත්සිංහල මධ්යම හා බුලත්සිංහල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ඈගල්ඔය හා 
මීගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුලත්සිංහල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුලත්සිංහල දකුණ, බුලත්සිංහල මධ්යම සහ අමරෙගදර දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
823 - යටගම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
824 B - බුලත්සිංහල ගාම නිලධාරි වසම 
824 E - බුලත්සිංහල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
824 F - කරල්දැක්ම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නිග්ගහ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පරෙගොඩ 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

දකුණට:- පරෙගොඩ නැෙගනහිර, දම්පරාදුෙගොඩ සහ පහළ ෙවල්ගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- බුලත්සිංහල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ගලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලෙහේන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඈගල්ඔය, බුලත්සිංහල උතුර හා අමරෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ අමරෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 
 

821 B - බුලත්සිංහල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
821 F - බුලත්සිංහල මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
824 G - බුලත්සිංහල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
824 H - ගලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- අමරෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
කරල්දැක්ම හා බුලත්සිංහල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ බුලත්සිංහල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, 
බටහිර  හා දකුණු මායිම් 
 

දකුණට:- පහළ ෙවල්ගම හා දියකඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- රැටියල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙකොබවක 
දකුණ හා ඈගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ෙගෝවින්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පහළ නාරගල, ෙගෝවින්න  

උතුර,  ඉහළ නාරගල දකුණ හා ෙකොබවක දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 
 

812 - ෙද්වමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
814 A - රැටියල ගාම නිලධාරි වසම 
814 B - ෙගෝවින්න දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- දියකඩුව නැෙගනහිර හා දියකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රැටියල හා ගලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

පහළ ෙවල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
819 -  මහගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
819 B - මහගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
819 E - ෙදෙමෝදරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
820 - දියකඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
820 A - දියකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පහළ ෙවල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
තැන්නෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- මුදුන, ෙපොෙල්ෙගොඩ බටහිර හා මහගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු‚ නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩලිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, දියකඩුව බටහිර හා මහගම උතුර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මහගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
 

817 - ඉහළ කුඩලිගම ගාම නිලධාරි වසම 
817 A - පහළ කුඩලිගම ගාම නිලධාරි වසම 
819 D - ෙබෝගහවත්ත ග් රාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මහගම 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙව්යන්ගල්ල නැෙගනහිර හා ෙව්යන්ගල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

දකුණට:- ෙව්යන්ගල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
අගලවත්ත, මතුගම, ෙදොඩන්ෙගොඩ හා මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම් 

බටහිරට:- මදුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්යන්ගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පහළ කුඩලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම් සහ ෙබෝගහවත්ත හා මහගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
 

818 - ෙව්යන්ගල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
818 A - ෙව්යන්ගල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
819 C - මහගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ෙගොඩ බටහිර හා මහගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

බටහිරට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉහළ කුඩලිගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොෙල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝගහවත්ත, මහගම නැෙගනහිර, ෙදෙමෝදරවත්ත හා 

තැන්නෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
තැන්නෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
 

819 A - මහගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
819 F - ෙපොෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
819 G - මුදුන ගාම නිලධාරි වසම 
819 H - ගමෙග්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තැන්නෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 

දකුණට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

බටහිරට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගලෙහේන, බුලත්සිංහල බටහිර, බුලත්සිංහල, බුලත්සිංහල 

නැෙගනහිර, කරල්දැක්ම සහ යටගම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

824 - පහළ ෙවල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
824 A - ඉහළ ෙවල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
824 C - දම්පරාදුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
824 D - තැන්නෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- පරෙගොඩ නැෙගනහිර, පරෙගොඩ බටහිර හා ගලහිටිය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- පාලින්දනුවර හා අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම්, ගමෙග්වත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මුදුන ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- මුදුන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ෙදෙමෝදරවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ මහගම උතුර හා දියකඩුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අමරෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 

උඩුගලකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණූ මායිම සහ රැහැලිය 
රක්ෂිතය  
 

823 A - නිග්ගහ ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් (ආගිරි කනත්ත ගම හැර දකුණු 
ෙකොටස) 
825 - ෙමෝල්කාව ගාම නිලධාරි වසම 
825  A - පරෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
825 B - ගලහිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
825 C - පරෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 

බටහිරට:- ඉහළ ෙවල්ගම හා දම්පරාදුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ යටගම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/41 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල ප් රෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 10 - මතුගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                   සභික සංඛ්යාව - 20 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටෙදොලවත්ත        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැලිමානාන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
 

802 B - යටෙදොලවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
802 D - යටෙදොලවත්ත  නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- වැලිමානාන හා ෙබෝපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- තඹරැටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, අළුත් 
ගම්ෙගොඩ හා දියගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල  උතුරු මායිම් සහ 
ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

බටහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝපිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පාන්තිය ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බටහිර මායිම 
 

802 - ෙබෝපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
804 A - වැලිමානාන ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- පාන්තිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
යට්ෙටෝවිට ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ නාරවිල ගාම 
නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු මායිම 
 

දකුණට:- ෙබෝපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තඹරැටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
 

බටහිරට:- තඹරැටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ යටෙදොලවත්ත 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාන්තිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදොඩංෙගොඩ හා බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම්   804 - පාන්තිය ගාම නිලධාරි  වසම 

806 - ඉද්දෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
806 A - ඉද්දෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- බුලත්සිංහල හා අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

දකුණට:- හිරිකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මතුගම 
බටහිර හා යට්ෙටෝවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
වැලිමානාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වැලිමානාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙදොඩංෙගොඩ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මතුගම උතුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉද්දෙගොඩ බටහිර හා ඉද්දෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
805 B - මතුගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
806 B - හිරිකැටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
806 C - ගුරුෙදොල ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වෑත්තෑව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මතුගම නැෙගනහිර හා මතුගම දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මතුගම බටහිර හා  පාන්තිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මතුගම බටහිර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාන්තිය හා හිරිකැටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

මතුගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
805 A - මතුගම බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
805 C - මතුගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
805 E -  යට්ෙටෝවිට ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:- මතුගම උතුර හා මතුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඕවිටිගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ නාරවිල ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නාරවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙබෝපිටිය 
නැෙගනහිර හා වැලිමානාන ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මතුගම නැෙගනහිර       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගුරුෙදොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අගලවත්ත 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
805 - මතුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
805 D - වෑත්තෑව ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- සඳසිරිගම හා ඕවිටිගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මතුගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  මතුගම 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මතුගම උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕවිටිගල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මතුගම නැෙගනහිර හා වෑත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
795 - ඕවිටිගල ගාම නිලධාරි  වසම 
795 B - සඳසිරිගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බදුගම නව ජනපදය හා බදුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- නාරවිල හා මතුගම දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරවිල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝපිටිය නැෙගනහිර, යට්ෙටෝවිට, මතුගම දකුණ හා මතුගම 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
802 A - ෙබෝපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
803 - නාරවිල ගාම නිලධාරි  වසම 
803 A - ෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:- ඕවිටිගල, බදුගම හා ෙහොරවල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- වැලිපැන්න බටහිර, වැලිපැන්න නැෙගනහිර උතුර හා දිප්පිට ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙකොටෙගදර, දියගල හා තඹරැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුත් ගම්ෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යටෙදොලවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, යටෙදොලවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ ෙබෝපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර 
මායිම 

796 A - අළුත් ගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
802 C - දියගල ගාම නිලධාරි  වසම 
802 E - තඹරැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝපිටිය නැෙගනහිර, ෙබෝපිටිය බටහිර හා නාරවිල ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොටෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නවුත්තුඩුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුර හා බටහිර මායිම් සහ 
කීරන්තිඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවුත්තුඩුව - කීරන්තිඩිය       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, අළුත් ගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම සහ දියගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 
 

796 - නවුත්තුඩුව ගාම නිලධාරි  වසම 
797 - කීරන්තිඩිය ගාම නිලධාරි  වසම 
797 A - පුස්සලමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙකොටෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙකොලැහැකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්  
 

දකුණට:- ෙකොලැහැකඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, වරකෙතොල්ල 
හා නුගගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

බටහිරට:- ෙබ්රුවල හා ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටෙගදර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නවුත්තුඩුව, අළුත්ගම්ෙගොඩ, දියගල හා නාරවිල ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් 
 

798 - ෙකොටෙගදර ගාම නිලධාරි  වසම 
798 A - ෙකොලැහැකඩ ග් රාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙහේෙන්ගම හා දිප්පිට ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙහේන්පිට, ගල්මත්ත, වලෙගදර උතුර හා වරකෙතොල්ල ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- වරකෙතොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කීරන්තිඩිය 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඳිගස්තුඩුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුස්සලමුල්ල, කීරන්තිඩිය හා ෙකොලැහැකඩ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම්  
 

772 - ඉඳිගස්තුඩුව ගාම නිලධාරි  වසම 
772 A - වරකෙතොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
772 B - නුගගහලන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
775 A - ෙද්වෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම  නැෙගනහිරට:- වලෙගදර උතුර හා වලෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම්  
 

දකුණට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ මීගම හා ලද්දූව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- තල්ගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කැප්ෙපටිගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙබ්රුවල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොන්දුපිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ නුගගහලන්ද ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
771 - ෙබොන්දුපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
771 A - කැප්ෙපටිගහලන්ද ගාම නිලධාරි  
වසම 
771 B - තල්ගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

නුගගහලන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉඳිගස්තුඩුව 
 ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ලද්දූව හා ආදාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීගම - ආඳාවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ෙබොන්දුපිටිය, තල්ගස්ෙගොඩ, 

ඉඳිගස්තුඩුව, වරකෙතොල්ල හා ෙද්වෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

775 - මීගම ගාම නිලධාරි  වසම 
776 - ආඳාවල ගාම නිලධාරි  වසම 
776 A - ලද්දූව ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙද්වෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වලල්ලාවිට 
පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ ෙබ්රුවල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලෙගදර - කුරුදිප්පිට       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොලැහැකඩ හා ෙකොටෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
773 - කුරුදිප්පිට ගාම නිලධාරි  වසම 
773 A - වලෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
774 - වලෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
774 A - ගල්මත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
774 B - ෙහේන්පිට ගාම නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:- දිප්පිට, ෙලව්වන්දූව උතුර හා ෙලව්වන්දූව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ෙද්වෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වරකෙතොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙලව්වන්දූව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොටෙගදර හා ෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

 
792 - ෙලව්වන්දූව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
792 A - ෙලව්වන්දූව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
792 B - ෙලව්වන්දූව උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
793 C - දිප්පිට ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැලිපැන්න නැෙගනහිර උතුර හා වැලිපැන්න බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 

බටහිරට:- කුරුදිප්පිට ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, ගල්මත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙහේන්පිට ගාම නිලධාරි  
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම සහ ෙකොටෙගදර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිපැන්න        සභික සංඛ්යාව :- 02 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහේෙන්ගම හා බදුගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 793 - වැලිපැන්න බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 

793 A - වැලිපැන්න නැෙගනහිර දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසම 
793 B - වැලිපැන්න නැෙගනහිර උතුර ග් රාම 
නිලධාරි  වසම 
794 C - ෙහොරවල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරවල උතුර, ෙහොරවල හා මඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ වලල්ලාවිට පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙලව්වන්දූව නැෙගනහිර, ෙලව්වන්දූව උතුර හා දිප්පිට ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඕවිටිගල හා සඳසිරිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

අගලවත්ත පාෙද්ශිය සභා මායිම 
795 A - බදුගම ගාම නිලධාරි  වසම 
795 C - බදුගම නව ජනපදය ගාම නිලධාරි  
වසම 
 නැෙගනහිරට:- අගලවත්ත පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ෙහොරවල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 

දකුණට:- ෙහොරවල නැෙගනහිර, ෙහොරවල උතුර හා ෙහොරවල බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- ෙහේෙන්ගම හා නාරවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොරවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, බදුගම 

නව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අගලවත්ත 
පාෙද්ශිය සභා මායිම 

793 D - මඩවල ගාම නිලධාරි  වසම 
794 - ෙහොරවල ගාම නිලධාරි  වසම 
794 A - ෙහොරවල උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
794 B - ෙහොරවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අගලවත්ත හා වලල්ලාවිට පාෙද්ශිය සභා මායිම් 

දකුණට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශිය සභා මායිම 

බටහිරට:- වැලිපැන්න බටහිර හා වැලිපැන්න නැෙගනහිර දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, ෙහොරවල බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ බදුගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 
09-108/42 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 11 - ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                   සභික සංඛ්යාව - 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොෙහොලාන        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
719  - ෙකොෙහොලාන  දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
719 A - අධිකාරීෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
719 B  - ෙකොෙහොලාන  උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
720 -  උක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙසේරුපිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ෙසේරුපිට බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- ගමෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කළුතර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 

බටහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගමෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොෙහොලාන  දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම්, උක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ෙසේරුපිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ  ෙබොෙලොස්සගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

722 - ෙසේරුපිට බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
724 - ගමෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
724 A - ගමෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙරමුණෙගොඩ උතුර හා ෙරමුණෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝම්බුවල උතුර - නැෙගනහිර, ෙබෝම්බුවල උතුර - මධ්යම හා 
ෙබෝම්බුවල උතුර  - බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අධිකාරීෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරමුණෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර හා මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්   721 - ෙබොෙලොස්සගම ගාම නිලධාරි වසම 

722 A - ෙසේරුපිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
726 - ෙරමුණෙගොඩ  දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
726 A - ෙරමුණෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙතබුවන බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙතබුවන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙබෝම්බුවල 
උතුර - නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ගමෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ගමෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙසේරුපිට 
බටහිර හා උක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නෑබඩ         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිල්ලනිය හා මඳුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 807  - නෑබඩ ගාම නිලධාරි වසම 

807 A - ඉහළ නෑබඩ ගාම නිලධාරි වසම  
807 B - පහළ නෑබඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
810 - පැලපිටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
810 A - පැලපිටියාෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මඳුරාවල හා බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

දකුණට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, වත්තෙහේන ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ෙවල්ලත ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ  නෑබඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙතබුවන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම    
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවල්ලත  - ෙතබුවන       සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, පැලපිටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම සහ පහළ නෑබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 
 

807 C - නෑබඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
807 D - ෙවල්ලත ගාම නිලධාරි වසම 
807 E - වත්තෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
809 - ෙතබුවන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
809 A - ෙතබුවන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නෑබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ  ඉහළ නෑබඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
 

දකුණට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නෑහින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 
 

බටහිරට:- තුඩුගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, තුඩුගල බටහිර හා ෙබෝම්බුවල දකුණ - නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, ෙබෝම්බුවල උතුර - නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ ෙරමුණෙගොඩ දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 

              
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුඩුගල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙතබුවන බටහිර හා ෙතබුවන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
 

800 H  - නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර 
ගාම නිලධාරි වසම 
808 - තුඩුගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
808 A  - තුඩුගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙවල්ලත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- නෑහින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වඩුගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ සපුගහවත්ත, 
ෙදොඩන්ෙගොඩ දකුණ, නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ හා නැෙගනහිර 
ෙදොඩන්ෙගොඩ මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ දකුණ හා බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙබෝම්බුවල දකුණ - 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝම්බුවල දකුණ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝම්බුවල උතුර - මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම, ගමෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ ෙරමුණෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 
 

728 - ෙබෝම්බුවල දකුණ - මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 
728 A  - ෙබෝම්බුවල උතුර - නැෙගනහිර  
ගාම නිලධාරි වසම  
728 E - ෙබෝම්බුවල දකුණ-නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙරමුණෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙතබුවන බටහිර හා තුඩුගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  
 

දකුණට:- බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර, බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ වයඹ සහ 
බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- ෙබෝම්බුවල දකුණ - බටහිර හා ෙබෝම්බුවල උතුර - මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝම්බුවල උතුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගමෙගොඩ බටහිර හා ගමෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
728 B - ෙබෝම්බුවල උතුර - මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 
728 C - ෙබෝම්බුවල උතුර- බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
728 D - ෙබෝම්බුවල දකුණ - බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙබෝම්බුවල උතුර - නැෙගනහිර හා ෙබෝම්බුවල දකුණ - මධ්යම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝම්බුවල දකුණ - බටහිර හා ෙබෝම්බුවල දකුණ - මධ්යම ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
800 - බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
800 F - බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ වයඹ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට:- බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- ෙබ්රුවල හා කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොඩන්ෙගොඩ බටහිර - උතුර       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝම්බුවල දකුණ - නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
 

800 C - බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
800 D - බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
800 E - බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තුඩුගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් හා නැෙගනහිර 
ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 
 

බටහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ වයඹ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙබෝම්බුවල දකුණ - මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ දකුණ, බටහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර හා 

නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 
 

800 A  - නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම 
800 G  - නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසම 
800  I  - නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ මධ්යම 
ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සපුගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පූහාඹුෙගොඩ 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම 
 

දකුණට:- පූහාඹුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
පූහාඹුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 

බටහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නෑහින්න        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුඩුගල බටහිර, තුඩුගල නැෙගනහිර හා ෙවල්ලත ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ වත්තෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම  

800 B - සපුගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
801 - නෑහින්න ගාම නිලධාරි වසම 
801 A - වඩුගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වත්තෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, පූහාඹුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පූහාඹුෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ මධ්යම, නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ, 

නැෙගනහිර ෙදොඩන්ෙගොඩ දකුණ හා සපුගහවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 
 

799  - පූහාඹුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
799 A - ඇලදූව ගාම නිලධාරි වසම  
799 B - ගල්ෙපොත්තාවිල ගාම නිලධාරි වසම 
799 C - පූහාඹුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මතුගම හා ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 12 - කළුතර පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 26  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                   සභික සංඛ්යාව - 26 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝනදූව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

701 - මහෙගෝනදූව ගාම නිලධාරි වසම 
701 A - කුඩා ෙගෝනදූව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරගම හා මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
 

දකුණට:- ෙමොෙරොන්තුඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
 

බටහිරට:- මාවල හා මැස්ටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොෙරොන්තුඩුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහෙගෝනදූව හා කුඩාෙගෝනදූව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
706 - ෙමොෙරොන්තුඩුව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
706 A - නාන්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
706 B - ෙමොෙරොන්තුඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මිල්ලනිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කලපුගම නැෙගනහිර හා කලපුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අරියගම හා මාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්, මහරැක්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් සහ මාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 

700 - මැස්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 
705 - මහරැක්ම ගාම නිලධාරි වසම 
705 A - මාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
705 B - මාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහෙගෝනදූව හා ෙමොෙරොන්තුඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ෙමොෙරොන්තුඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:- ෙමොෙරොන්තුඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, අරියගම හා ෙදල්දූව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ෙපොතුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැගෙනහිර හා 
උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- මැලෑගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මැලෑගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු 
මායිම් සහ පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැලෑගම        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැස්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම 
703 - මැලෑගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
703 A - හබරලගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
703 B - මැලෑගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- මැස්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණ මායිම සහ මාවල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම, 
ෙපොතුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙපොෙහොද්දරමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොෙහොද්දරමුල්ල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පානදුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 707 - ෙපොෙහොද්දරමුල්ල නැෙගනහිර  ගාම 

නිලධාරි වසම 
707 A - ෙපොෙහොද්දරමුල්ල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හබරලගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙපොතුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙපොතුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙපොතුපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුපිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොෙහොද්දරමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 

ෙපොෙහොද්දරමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, හබරලගහලන්ද ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු 
මායිම  සහ මාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

708 - ෙපොතුපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
708 A - ෙපොතුපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
708 B - ෙපොතුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
708 C - ෙපොතුපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
708 D - මැද ෙපොතුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙදල්දූව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ නුගෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- නුගෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කුඩා වස්කඩුව 
උතුර හා කුඩා වස්කඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුගෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොතුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ මාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම  

709 A - ෙදල්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
709 B - නුගෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
709 D - අරියගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙමොෙරොන්තුඩුව දකුණ හා කලපුගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ උස්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උස්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
උග්ගල්බඩ බටහිර, කපුෙහේන හා කුඩා වස්කඩුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුඩා වස්කඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ කුඩා වස්කඩුව උතුර, ෙපොතුපිටිය දකුණ හා ෙපොතුපිටිය 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලපුගම        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොෙරොන්තුඩුව දකුණ හා නාන්දූව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
709 - කලපුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
709 C - කලපුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- මිල්ලනිය  පාෙද්ශිය සභා මායිම  සහ පරදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පනාපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- උස්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙදල්දූව හා අරියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දියගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කලපුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්  සහ මිල්ලනිය  පාෙද්ශිය සභා මායිම  
712 - පරදූව ගාම නිලධාරි වසම 
713 - දියගම ගාම නිලධාරි වසම 
713 A - ෙදොඩම්මුල්ල ග් රාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මිල්ලනිය  හා ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙද්ශිය සභා මායිම් 
දකුණට:- ෙදොඩංෙගොඩ  පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- පනාපිටිය දකුණ හා පනාපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාපිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කලපුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

සහ කලපුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
711 - පනාපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
711 A - රන්හුන්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
711 B - පනාපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
711 C - උස්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පරදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙදොඩන්ෙගොඩ  පාෙද්ශිය සභා මායිම  සහ උග්ගල්බඩ නැෙගනහිර  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- උග්ගල්බඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ නුගෙගොඩ හා ෙදල්දූව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උග්ගල්බඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නුගෙගොඩ, උස්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්,  

රන්හුන්ගල සහ පනාපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

716 - උග්ගල්බඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
716 A - උග්ගල්බඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
716 B - විෙජ්රත්නවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙත්ක්කවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම, එතනමඩල හා මල්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම් වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ජාවත්ත හා 
විෙල්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- කපුෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදදියවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුඩා වස්කඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු 

හා නැෙගනහිර මායිම් සහ නුගෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

715 - ෙදදියවල ගාම නිලධාරි වසම 
715 A - කපුෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උග්ගල්බඩ බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් සහ උස්ෙගොඩැල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම් වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- විෙල්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මහ වස්කඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මහ වස්කඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ කුඩා වස්කඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
   

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩා වස්කඩුව නැෙගනහිර         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොතුපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ නුගෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
710 - කුඩා වස්කඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
710 C - කුඩා වස්කඩුව නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- නුගෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

කපුෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙදදියවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුඩා වස්කඩුව 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුඩා වස්කඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩා වස්කඩුව බටහිර       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොතුපිටිය බටහිර හා ෙපොතුපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ කුඩා වස්කඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර සහ දකුණු මායිම් 

710 A  - කුඩා වස්කඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
710 B  - කුඩා වස්කඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:- කුඩා වස්කඩුව නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙදදියවල හා මහ වස්කඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහ වස්කඩුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුඩා වස්කඩුව බටහිර හා කුඩා වස්කඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
 

714 - මහ වස්කඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
714 A - මහ වස්කඩුව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙදදියවල හා විෙල්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කළුතර නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විෙල්ෙගොඩ උතුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදදියවල, කපුෙහේන හා උග්ගල්බඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ විෙජ්රත්න වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

718 A  - ජාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
718 C - විෙල්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
718 D - මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- විෙජ්රත්න වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- එතනමඩල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙබොට්නික්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

බටහිරට:- කළුතර නගර සභා මායිම සහ මහ වස්කඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එතනමඩල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- විෙල්ෙගොඩ උතුර, ජාවත්ත හා මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
718 - එතනමඩල ගාම නිලධාරි වසම 
718 B - ෙබොට්නික්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- විෙජ්රත්න වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙත්ක්කවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙත්ක්කවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පලාෙතොට 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කළුතර නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- කළුතර නගර සභා මායිම සහ විෙල්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලාෙතොට        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- එතනමඩල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, විෙජ්රත්න 

වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදොඩංෙගොඩ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

723 E - පලාෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
723  F - ෙත්ක්කවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිතුලාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙගොඩපරගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ඉලුක්වත්ත හා විෙල්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කළුතර නගර සභා මායිම සහ එතනමඩල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිතුලාව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙත්ක්කවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම් 

සහ ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
723 - කිතුලාව ගාම නිලධාරි වසම 
723 A - අල්විස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
723 C - ෙගොඩපරගහෙහේන ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුලර්ටන් හා ඇටවිල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ඉලුක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
පලාෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙත්ක්කවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුලර්ටන්        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අල්විස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කිතුලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
729 C - පුලර්ටන් ගාම නිලධාරි වසම 
729 G - රජවත්ත අලුත් ෙකොටස ගාම නිලධාරි 
වසම 
729 H - රජවත්ත පරණ ෙකොටස ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කිතුලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදොඩංෙගොඩ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නාෙගොඩ දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- අළුෙබෝගහලන්ද, වත්තමුල්ල, ඇටවිල හා අල්විස්වත්ත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇටවිල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පලාෙතොට හා ෙගොඩපරගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ අල්විස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

723 B - ඉලුක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
723 D - විෙල්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
727 A - ඇටවිල ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- පුලර්ටන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:- වත්තමුල්ල හා මහ හීනටියන්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කළුතර නගර සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහ හීනටියන්ගල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- විෙල්ෙගොඩ දකුණ හා ඇටවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
727 D - මහ හීනටියන්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
727  F - වත්තමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුලර්ටන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
අළුෙබෝගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- අළුෙබෝගහලන්ද හා උස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කළුතර නගර සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙගොඩ දකුණ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහ හීනටියන්ගල හා වත්තමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, පුලර්ටන් ගාම නිලධාරි ව සෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

729 - නාෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
729 A - අළුෙබෝගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
729  F - උස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙවනිවැල්කැටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගල්ලස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කජුදූවවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ කළුතර නගර 
සභා මායිම 

බටහිරට:- කළුතර නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවනිවැල්කැටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
729 D - ගල්ලස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
729 E - කජුදූවවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
729 I - ෙවනිවැල්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ඈතගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  
කළුතර නගර සභා මායිම සහ අළුෙබෝගහලන්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඈතගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කලමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, කලමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ කළුතර නගර සභා මායිම 

732 - ඈතගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
732 A - ඈතගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගල්ලස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙබ්රුවල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 26           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලමුල්ල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර නගර සභා මායිම 731 - කලමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

731 A - කලමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
731 B - කලමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කළුතර නගර සභා මායිම  

දකුණට:- ඈතගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් හා උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ඈතගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
09-108/44 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 13 - ෙබ්රුවල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -21   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02   සභික සංඛ්යාව - 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පයාගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 734 - කුඩා පයාගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

734 A - කුඩා පයාගල දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
735 - මහ පයාගල ගාම නිලධාරි වසම 
735 A - උතුරු පයාගල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මෙල්ෙගොඩ, පිණිදියමුල්ල, මහගම්මැද්ද හා ෙපොතුවිල බටහිර  
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුණසිංහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
මග්ෙගොන බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මෙල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 733 - මෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

733 A - පෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
733 B - මැහිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කළුතර හා ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- හිරිගල්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  
සහ විහාරකන්ද හා පිණිදියමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- උතුරු පයාගල, කුඩා පයාගල දකුණ හා කුඩා පයාගල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාලයන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදොඩංෙගොඩ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
737 A - හිරිගල්ෙගොඩැල්ල  ගාම නිලධාරි 
වසම 
738 - පාලයන්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
738 A - ෙව්රගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කටුකුරුඳුගහලන්ද නැෙගනහිර, කටුකුරුඳුගහලන්ද බටහිර, 
ෙපොතුවිල නැෙගනහිර හා මහගම්මැද්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- විහාරකන්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
සහ මෙල්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිණිදියමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

හිරිගල්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
736 - පිණිදියමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
737 - විහාරකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හිරිගල්ෙගොඩැල්ල හා පාලයන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පාලයන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මහගම්මැද්ද හා මහ පයාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- උතුරු පයාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 
මෙල්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පිණිදියමුල්ල, විහාරකන්ද, පාලයන්ෙගොඩ හා ෙව්රගල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
739 - මහගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
740 - ෙපොතුවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
740 A - ෙපොතුවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කටුකුරුඳුගහලන්ද බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කපුෙගොඩ හා මුණසිංහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහ පයාගල හා උතුරු පයාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්කඳවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙව්රගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ 

හිරිගල්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
738 B - කටුකුරුඳුගහලන්ද නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
740 B - කටුකුරුඳුගහලන්ද බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
744 - හල්කඳවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙයොවුන්ගම, දූෙව්ෙගොඩ, කැන්දගහවිල හා කපුෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙපොතුවිල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙව්රගල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දූෙව්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කටුකුරුඳුගහලන්ද බටහිර සහ හල්කඳවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
744 A - දූෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
744 B - ෙයොවුන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
744 C - කැන්දගහවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙදොඩංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බඳනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අක්කර අසූව, මුංෙහේන සහ කපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දියලෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහ පයාගල, ෙපොතුවිල බටහිර, ෙපොතුවිල නැෙගනහිර හා 

කටුකුරුඳුගහලන්ද බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
741 - දියලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
741 A - මුණසිංහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
741 B - කපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කැන්දගහවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ මුංෙහේන 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- මුංෙහේන  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
කදුරුගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ 
අක්කරමෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- අක්කරමෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මග්ෙගොන 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මහ 
පයාගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මග්ෙගොන     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුද, මහපයාගල හා මුණසිංහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  සහ දියලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
742 - මග්ෙගොන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
743 - මග්ෙගොන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
743 A - අක්කරමෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
746 - ඉදිරිලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දියලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 

දකුණට:- කදුරුගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මාගල්කන්ද 
උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කුඩා 
මාගල්කන්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
 

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාගල්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 
  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉදිරිලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ මග්ෙගොන නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
746 A - කුඩා මාගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
746 B - මාගල්කන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
746 C - මාගල්කන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කදුරුගස්මුල්ල හා බුබුලලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 
 

දකුණට:- කරඳෙගොඩ හා මරක්කලාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 
 

බටහිරට:- මුහුද 
 

   

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුංෙහේන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
   

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දියලෙගොඩ හා කපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

සහ කැන්දගහවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
745 - මුංෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
745 A - කදුරුගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
745 B - අක්කර අසූව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කැන්දගහවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  සහ 

දූෙව්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- බඳනාෙගොඩ, වලතර, පන්නිල හා කරඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බුබුලලන්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
මාගල්කන්ද උතුර හා  මග්ෙගොන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ අක්කරමෙල් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අෙඹ්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාගල්කන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, මාගල්කන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
කදුරුගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  සහ 
අක්කර අසූව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

747 - කරඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
747 A - මරක්කලාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
747 B - බුබුලලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
752 - අෙඹ්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
752 A - පන්නිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වලතර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පිංෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙහට්ටිමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ ෙබ්රුවල 
නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙබ්රුවල නගර සභා මායිම සහ මුහුද 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලතර      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අක්කර අසූව, දූෙව්ෙගොඩ හා   ෙයොවුන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
750 - වලතර ගාම නිලධාරි වසම 
750 A -බඳනෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
750 B -කාලවිලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙදොඩංෙගොඩ  හා මතුගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ කාලවිල, මාෙල්වන්ෙගොඩ හා 
පිංෙහේන ජනපදය  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පිංෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ අෙඹ්පිටිය  හා 
පන්නිල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාලවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
   

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලතර හා  කාලවිලකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

සහ මතුගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
767 - කාලවිල ගාම නිලධාරි වසම 
768 B - මාෙල්වන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මතුගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, දන්වත්තෙගොඩ හා නාකන්දලෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, අධිකාරිෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  සහ මාෙල්වන හා  වැලිපිටිය  
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- පාදෙගොඩ, පිංෙහේන  හා පිංෙහේන ජනපදය  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාදෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අෙඹ්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ 

වලතර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
759 - පිංෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
759 B - පිංෙහේන ජනපදය  ගාම නිලධාරි වසම 
768 - පාදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලතර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ මාෙල්වන්ෙගොඩ  
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වැලිපිටිය හා ගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙහට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අෙඹ්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහට්ටිමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබ්රුවල නගර සභා මායිම සහ අෙඹ්පිටිය හා  පිංෙහේන ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
758 - ෙහට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
759 A - ගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
761 - මුල්ලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පිංෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ පාදෙගොඩ  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- වැලිපිටිය, අලකදුපිටිය, ගම්මැද්ද හා  කළුවාෙමෝදර උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙමොරගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙබ්රුවල නගර සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබ්රුවල නගර සභා මායිම සහ ෙහට්ටිමුල්ල, මුල්ලපිටිය හා  

ගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
 

760 - ෙමොරගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
762 A - කළුවාෙමෝදර උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
762 B - ගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ගල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, අලකදුපිටිය, 

දර්ගානගරය, කළුවාෙමෝදර නැෙගනහිර හා කළුවාෙමෝදර බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 

දකුණට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 

බටහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ මුහුද 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුවාෙමෝදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුවාෙමෝදර උතුර හා  ගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
762 - කළුවාෙමෝදර බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
762 C - කළුවාෙමෝදර නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දර්ගානගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ සීනවත්ත  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- සීනවත්ත හා  ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම  සහ ෙමොරගල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 
 

   

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුත්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුවාෙමෝදර බටහිර, කළුවාෙමෝදර නැෙගනහිර, දර්ගානගරය 

සහ ගඟඅද්දර  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
763 - ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
764 - අළුත්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
765 - අළුත්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
765 A - සීනවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දර්ගානගරය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
   

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගම්මැද්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ 

අලකදුපිටිය හා පතිරාජෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

766 - දර්ගානගරය ගාම නිලධාරි වසම 
766 D - කාදියවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
766 E - ගඟඅද්දර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාෙල්වන  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ දර්ගානගරය 
නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දර්ගානගරය නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ සීනවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- සීනවත්ත හා කළුවාෙමෝදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්ෙහේන, පාදෙගොඩ හා මාෙල්වන්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
 

766 B - අලකදුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
766 C - පතිරාජෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
768 A - වැලිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාෙල්වන  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කාදියවත්ත හා ගඟඅද්දර  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- දර්ගානගරය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ ගම්මැද්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාෙල්වන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
   

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාෙල්වන්ෙගොඩ සහ කාලවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
766 A - දර්ගානගරය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
766 F - මාෙල්වන ගාම නිලධාරි වසම 
766 G - අධිකාරිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- දන්වත්තෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ 
නාකන්දලෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ගඟඅද්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කාදියවත්ත  
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
පතිරාජෙගොඩ හා  වැලිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අධිකාරිෙගොඩ හා  කාලවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 769 - වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

770 - ෙකොටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
770 A - නාකන්දලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
770 B - දන්වත්තෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මතුගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මතුගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම, දර්ගානගරය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ මාෙල්වන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 14 - පාලින්දනුවර පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 14 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙබල්ලන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ලත්පඳුර නැෙගනහිර ග් රාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
834 - ෙබල්ලන ගාම නිලධාරි වසම 
834 A - ෙබල්ලන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
834 B - කපුගම ගාම නිලධාරි වසම 
834 C - විහාරගම ගාම නිලධාරි වසම 
834 D - යකුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  ලත්පඳුර නැෙගනහිර, ලත්පඳුර, කඹුරාවල සහ මගුර බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඉලුක්ෙපොත     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කපුෙගදර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
835 A - ඉලුක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
835 B - ලත්පඳුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
835 C - මාරගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
836 F - ගලහිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  පැලෑඳ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  මිදලන බටහිර, බදුරලිය, කඹුරාවල හා ලත්පඳුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ ෙබල්ලන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  ෙබල්ලන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පැලෑඳ      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොස්ගුලන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
 

836 - පැලෑඳ ගාම නිලධාරි වසම 
836 C - කපුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
836 E - පැලෑඳ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
836 K - වලකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙකලින්කන්ද ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ බාම්පාර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
 

දකුණට:-  අෙඹ්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙමොරපිටිය 
උතුර, ෙමොරපිටිය හා මිදලන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 
 

බටහිරට:-  මාරගහෙදණිය හා ඉලුක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ගලහිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙකලින්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 836 B - ෙකලින්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

836 I - ෙකලින්කන්ද ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 
836 J - බාම්පාර ගාම නිලධාරි වසම 
836 L - ෙකොස්ගුලන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-  රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ අෙඹ්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  පැලෑඳ හා කපුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, 
වලකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කපුෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බුලත්සිංහල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  අත්වැල්ෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පැලෑඳ හා බාම්පාර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
836 D - අත්වැල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
836 M - අෙඹ්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
836 N - දිගන්න ගාම නිලධාරි වසම 
842 B - කළුකන්දාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ඇති රූණකන්ද තිෙකෝණමිතික ස්ථානය හරහා 
යන උතුරු - දකුණු ෙර්ඛාෙවන් ෙවන් ෙවන 
නැෙගනහිර ෙකොටසට (842 B - කළුකන්දාවල 
ගාම නිලධාරි වසෙමන් අංක 13 තිනියාවල 
ෙකොට්ඨාසයට ෙවන් කරන ලද දකුණු ෙදසින් 
ඇති මීටර් 500ක ෙකොටස අතහැර) අයත් 842 
B - කළුකන්දාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙදනිෙහේන සහ මන්නවත්ත ගම් කාණ්ඩ 
ඇතුළත් ෙකොටස   
 
 

නැෙගනහිරට:-  රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-  කළුතර, ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම් හමුවන සීමා 
ලක්ෂ්යෙය් සිට මීටර් 500ක් උතුරින් වූ සීමාෙවන් ආරම්භව 
කළුකන්දාව ඇළට සහ මගුරු ඔයට සමාන්තරව බටහිර ෙදසට 
842 B ගාම නිලධාරි වසෙම් ඇති රූණකන්ද තිෙකෝණමිතික 
ස්ථානය හරහා යන උතුරු - දකුණු ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය 
දක්වා සීමාව 842 B රූණකන්ද තිෙකෝණමිතික ස්ථානය හරහා 
යන උතුරු - දකුණු ෙර්ඛාෙව් සීමාව, ඉහත ෙර්ඛාව දිගන්න ගාම 
නිලධාරී වසම හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට බටහිර ෙදසට පිහිටි 
කළුන්දාව ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  රූණකන්ද තිෙකෝණමිතික ස්ථානය හරහා යන උතුරු - දකුණු 
ෙර්ඛාෙව් සීමාව, ඉහත ෙර්ඛාව දිගන්න ගාම නිලධාරී වසම 
හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට බටහිර ෙදසට පිහිටි කළුන්දාව ගාම 
නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම, ෙබොල්උන්න ගාම නිධාරී වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම, ෙමොරපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරී වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම සහ ෙමොරපිටිය උතුර ගාම නිළධාරී 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙමොරපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පැලෑඳ බටහිර හා පැලෑඳ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

අෙඹ්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
836 A - ෙමොරපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
836 G - ෙමොරපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
836 H - ෙමොරපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  අෙඹ්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අත්වැල්ෙතොට 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ දිගන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ෙබොල්උන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බටෙහේන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  මිදලන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් සහ 
මිදලන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මිදලන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මාරගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 

පැලෑඳ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙමොරපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
 

837- මිදලන ගාම නිලධාරි වසම 
837 A - මිදලන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙමොරපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  බටෙහේන හා හැඩිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
දිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-  දිග්ෙගොඩ සහ බදුරලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බදුරලිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ලත්පඳුර නැෙගනහිර හා මාරගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

835 - ලත්පඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
839 - බදුරලිය ගාම නිලධාරි වසම 
839 B - කඹුරාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  මිදලන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ දිග්ෙගොඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-  දිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මගුර 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  යකුපිටිය සහ ෙබල්ලන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මගුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කඹුරාවල, බදුරලිය සහ මිදලන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
839 A - මගුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
839 C - දිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
839 D - මගුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මිදලන සහ හැඩිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  පැණිගල හා අද්දරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ යකුපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අතෙල්      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මගුර බටහිර හා මගුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ හැඩිගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
840 - කළුගල ගාම නිලධාරි වසම 
840 A - පැණිගල ගාම නිලධාරි වසම 
840 B - අද්දරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
841 - අතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  හැඩිගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ඉගුරුදළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙබොරළුෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ෙබොරළුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ වලල්ලාවිට 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හැඩිගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මිදලන හා ෙමොරපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

ෙමොරපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
838 - හැඩිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
838 A - බටෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙමොරපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙබොල්උන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ෙබොල්උන්න, ඉගුරුදළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, අතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කළුගල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  කළුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පැණිගල, මගුර 
නැෙගනහිර හා  දිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉගුරුදළුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  බටෙහේන හා ෙමොරපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ දිගන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්  

841 A - ඉගුරුදළුව ගාම නිලධාරි වසම 
841 B - බටෙගොඩවිල ගාම නිලධාරි වසම 
841 C - ෙබොල්උන්න ගාම නිලධාරි වසම 
842 B - කළුකන්දාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ඇති රූණකන්ද තිෙකෝණමිතික ස්ථානය හරහා 
යන උතුරු - දකුණු ෙර්ඛාෙවන් ෙවන් ෙවන 
කළුන්දාව ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර 
ෙකොටසට අයත් (කළුකන්දාවල ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් තිනියාවල ෙකොට්ඨාසයට ෙවන් 
කරන ලද දකුණූ ෙදසින් ඇති මීටර් 500ක 
ෙකොටස අතහැර) කළුන්දාව ගාම නිලධාරී 
වසෙම් රූණකන්ද ගම් කාණ්ඩය අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:-  කළුන්දාව ගාම නිලධාරී වසෙම් ඇති රූණකන්ද තිෙකෝණමිතික 
ස්ථානය හරහා යන උතුරු - දකුණු ෙර්ඛාව  
 

දකුණට:-  කළුතර, ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම් හමුවන සීමා 
ලක්ෂ්යෙය් සිට මීටර් 500ක් උතුරින් වූ සීමාෙවන් ආරම්භව 
කළුකන්දාව ඇළට සහ මඟුරු ඔයට සමාන්තරව බටහිර ෙදසට 
ඇඳි ෙර්ඛාව, කළුකන්දාව ගාම නිලධාරී වසෙම් ඇති රූණකන්ද 
තිෙකෝණමිතික ස්ථානය හරහා යන උතුරු - දකුණු ෙර්ඛාෙව් 
දකුණු ලක්ෂ්යෙයන් ආරම්භව බටහිර ෙදසට බටෙගොඩවිල ගාම 
නිලධාරී වසම දක්වා වූ සීමාව කළුකන්දාව ගාම නිලධාරී වසෙම් 
බටහිර මායිම, තිනියාවල ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම   
 

බටහිරට:-  තිනියාවල හා ෙබොරළුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
අතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හැඩිගල්ල 
ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොරළුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ඉගුරුදළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, බටෙගොඩවිල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කළුකන්දාවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් කිරිකඳු ඇල මගුරු ඔයට සම්බන්ධ වන 
ස්ථානෙය් සිට නැෙගනහිරට මගුරු ඔය සහ කළුකන්දාව ඇළට 
සමාන්තරව කළුතර, ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම් හමුවන 
සීමා ලක්ෂ්ය දක්වා මීටර් 500ක් උතුරින් ඇඳි ෙර්ඛාව 
 

842 - ෙබොරළුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
842 A - තිනියාවල ගාම නිලධාරි වසම 
842 B - කළුකන්දාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
කිරිකඳු ඇල මඟුරු ඔයට සම්බන්ධ වන 
ස්ථානෙය් සිට නැෙගනහිරට මඟුරු ඔය සහ 
කළුකන්දාව ඇළට සමාන්තරව කළුතර, 
ගාල්ල සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම් හමුවන 
සීමා ලක්ෂ්යය දක්වා මීටර් 500ක් උතුරින් වූ 
සීමාවට දකුණින් පිහිටි කළුකන්දාව ගාම 
නිලධාරී වසෙම් හිඟුරුවැල්කැටිය ගම් 
කාණ්ඩය අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:-  රත්නපුර සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-  වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම, කළුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම සහ අතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/46 
 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 15 - අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිඹුර         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 827 - පිඹුර ගාම නිලධාරි  වසම 

827 A - ගිරිෙකොළ ගාම නිලධාරි  වසම 
827 B - හල්ඕවිට ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- ඕමත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කැකුළන්දල දකුණ හා කැකුළන්දල උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම්, උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ හෑළඹ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕමත්ත         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුලත්සිංහල හා පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 826 - ඕමත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 

826 A - ඇවරිවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
826 B - ඕමත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කැකුළන්දල දකුණ, හල්ඕවිට හා පිඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැකුළන්දල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හල්ඕවිට ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 829 A - කැකුළන්දල උතුර ගාම නිලධාරි  

වසම 
829 B - කැකුළන්දල දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
831 - දාපිළිෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ඕමත්ත හා ඇවරිවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  සහ 
පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රිදීෙර්ඛාගම ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වඳුරබ්බ, අගලවත්ත, ෙබ්රගම, ෙගොෙරොක්ෙගොඩ සහ උඩෙවල 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩෙවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුලත්සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගිරිෙකොළ ගාම නිලධාරි  

වසෙම් දකුණු මායිම  
828 - උඩෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
828 A - හෑළඹ ගාම නිලධාරි  වසම 
828 B - ෙගොෙරොක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- හල්ඕවිට හා කැකුළන්දල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් සහ ෙබ්රගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ෙබ්රගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, යටියන බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටියන         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හෑළඹ, ෙගොෙරොක්ෙගොඩ හා ෙබ්රගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
830 A - යටියන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
830 B - යටියන බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
832 - පින්නෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- වදුරබ්බ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
රිදීෙර්ඛාගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුලටියන ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, ෙබෝධියාකන්ද ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මතුගම පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අගලවත්ත        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගොෙරොක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ කැකුළන්දල උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම
829 - අගලවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
829  C - ෙබ්රගම ගාම නිලධාරි  වසම 
830 - වඳුරබ්බ ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- කැකුළන්දල උතුර හා දාපිළිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් සහ රිදීෙර්ඛාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- රිදීෙර්ඛාගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ පින්නෙගොඩ 
හා යටියන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

බටහිරට:- යටියන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් සහ යටියන බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුලටියන        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පින්නෙගොඩ, වදුරබ්බ හා දාපිළිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
830 C - ෙබෝධියාකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
832 A - මුලටියන ගාම නිලධාරි  වසම 
832 B - රිදීෙර්ඛාගම ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිතුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කුඩා කළුපහන ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ මතුගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පින්නෙගොඩ ගාම නිලධාරි  
වසෙම් දකුණු මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුපහන        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලටියන සහ  රිදීෙර්ඛාගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 847 - කළුපහන ගාම නිලධාරි  වසම 

847 A - කුඩා කළුපහන ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:- කිතුල්ෙගොඩ, කිතුල්ෙගොඩ දකුණ, ෙකවිටියාගල උතුර හා 

ෙකවිටියාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
ෙපොල්ගම්පල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිතුල්ෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 833 - කිතුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

833 A - කිතුල්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම නැෙගනහිරට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුරුපිට ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- දියපත්තුගම, ෙකවිටියාගල උතුර හා කළුපහන ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කළුපහන, කුඩා කළුපහන හා රිදීෙර්ඛාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකවිටියාගල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිතුල්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  846 - ෙකවිටියාගල ගාම නිලධාරි  වසම 

846 A - දියපත්තුගම ගාම නිලධාරි  වසම 
846 B - ෙකවිටියාගල උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුපිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හරන්කහපත 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හරන්කහපත ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, ෙපොල්ගම්පල 
නැෙගනහිර හා ෙපොල්ගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කළුපහන ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුපිට         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 844 C - ෙපොල්ගම්පල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි  වසම 
845 - කුරුපිට ගාම නිලධාරි  වසම 
845 A -   හරන්කහපත ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, රත්මෙල් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ රත්මෙල් ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙපොල්ගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙකවිටියාගල හා දියපත්තුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කිතුල්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මෙල්        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකවිටියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙපොල්ගම්පල 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ හරන්කහපත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

844 - රත්මෙල් ගාම නිලධාරි  වසම 
844 B - රත්මෙල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
844 D - ෙපොල්ගම්පල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- පාලින්දනුවර හා වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කළුපහන ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
09-108/47 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 16 - වලල්ලාවිට පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                   සභික සංඛ්යාව - 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉත්තපාන        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉත්තපාන උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
777 - ඉත්තපාන දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
777 A - ඉත්තපාන බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
777 B - ඉත්තපාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
777 C - මාළෙඹ්ෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉත්තපාන උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ හල්වල 
හා ලූල්බද්දුව ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලුල්බද්දුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, පන්නිල දකුණ ගාම නිලධාරි  

වසෙම් දකුණු මායිම සහ පන්නිල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා 
බටහිර මායිම් 

778 - ඉත්තපාන උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
778 A - මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
779 - හල්වල ගාම නිලධාරි  වසම 
780  - ලූල්බද්දුව ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- පන්නිල හා පන්නිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ පෙරයිගම උතුර හා පෙරයිගම දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- පෙරයිගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ගම්මන 
නැෙගනහිර හා ගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 

බටහිරට:- ඉත්තපාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මාළෙඹ්ෙහේන ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ඉත්තපාන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මතුගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නිල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
790 - ඌරෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
790 A - උතුම්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 
790 B - ඌරෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
791 - පන්නිල ගාම නිලධාරි  වසම 
791 A - පන්නිල දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
791 B - පන්නිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- හල්වලකැෙල් මල්වතුකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ ගුලවිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර හා බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- ගුලවිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කුඩා මතුගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, පෙරයිගම 
උතුර හා හල්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ මතුගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරගල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මතුගම සහ අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
848 - ෙමොරගල ගාම නිලධාරි  වසම 
848 A - ලිහිණියාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
848 B - ලිහිණියාව බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
848 C - හල්වලකැෙල් මල්වතුකන්ද ගාම 
නිලධාරි  වසම   

නැෙගනහිරට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මීගහතැන්න හා ෙබෝෙගොඩ 
කන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- ෙබෝෙගොඩ කන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, ගුලවිට 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උතුම්ගම ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

බටහිරට:- උතුම්ගම හා ඌරෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මතුගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීගහතැන්න        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ලිහිණියාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම්, ෙමොරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

849 - මීගහතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
849 A - මද්ෙදගම ගාම නිලධාරි  වසම 
849 C - මල්වච්චිෙගොඩගඟබඩ ගාම නිලධාරි  
වසම 
849 D - ෙබෝෙගොඩ කන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අගලවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙබෝතලාව ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම සහ කුම්බදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුම්බදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙවදවත්ත හා 
ගුලවිට උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- හල්වලකැෙල් මල්වතුකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ ලිහිණියාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුම්බදුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මද්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

මල්වච්චිෙගොඩගඟබඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙබෝතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
 

849 E - කුම්බදූව ගාම නිලධාරි  වසම 
 
850 D - පැලවත්ත බටහිර උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 
850 E - පැලවත්ත බටහිර දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කටුකැෙල්  වැල්මීෙගොඩ, පැලවත්ත හා 850 C ෙගොරකදූව ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  
 

දකුණට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ වලල්ලාවිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

බටහිරට:- වලල්ලාවිට නැෙගනහිර, වගුරුමස්විල, මාකලන්දාව දකුණ,  
මාකලන්දාව, ෙවදවත්ත හා මද්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝතලාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අගලවත්ත හා පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 

843 I - රෙණ්පුරෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
 
843 C - මණ්ඩාගල ගාම නිලධාරි  වසම 
 
844 A - ෙබෝතලාව ගාම නිලධාරි  වසම 
 
844 E - කටුකැෙල් වැල්මීෙගොඩ ගාම නිලධාරි  
වසම  

නැෙගනහිරට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ යට්ටපාත හා ගුලනවත්ත 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

දකුණට:- ගුලනවත්ත, පහළ ෙහෙවස්ස උතුර, පහළ ෙහෙවස්ස දකුණ, 
පැලවත්ත නැෙගනහිර හා  පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කුම්බදූව ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මල්වච්චිෙගොඩගඟබඩ ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ අගලවත්ත පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉහළ ෙහෙවස්ස        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මණ්ඩාගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

843 - ඉහළ ෙහෙවස්ස ගාම නිලධාරි  වසම 
843 B - යට්ටපාත ගාම නිලධාරි  වසම 
843 D - කංෙකොටවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
843 H - ගුලනවත්ත ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පාලින්දනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 

බටහිරට:- තුන්ෙදොල හා වීරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ පහළ ෙහෙවස්ස උතුර හා මණ්ඩාගල ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැලවත්ත        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කටුකැෙල් වැල්මීෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර හා දකුණු 

මායිම් සහ රෙණ්පුරෙගොඩ හා මණ්ඩාගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු මායිම් 
 

843 A - පහළ ෙහෙවස්ස උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
843 G - පහළ ෙහෙවස්ස දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
850 - පැලවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
850 B - පැලවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- ගුලනවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- වීරකන්ද, තුන්ෙදොල, මිරිස්වත්ත සහ 850 C ෙගොරකදූව ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල  උතුරු මායිම් 
  

බටහිරට:- පැලවත්ත බටහිර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
සහ කුම්බදූව ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොරකදූව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පැලවත්ත, පැලවත්ත නැෙගනහිර, පහළ ෙහෙවස්ස දකුණ සහ 

පහළ ෙහෙවස්ස උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  දකුණු මායිම් 
 

843 E - තුන්ෙදොල ගාම නිලධාරි  වසම 
843 F - වීරකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
850 A - මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
850 C - ෙගොරකදූව ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- ගුලනවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම සහ 

කංෙකොටවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 
 

දකුණට:- ඉහළ ෙහෙවස්ස ගාම නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු මායිම සහ ගාල්ල 
දිස්තික් මායිම 
 

බටහිරට:- පැලවත්ත බටහිර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම සහ පැලවත්ත බටහිර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාකලන්දාව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගුලවිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙබෝෙගොඩකන්ද හා වද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු 
මායිම් සහ කුම්බදුව ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම 
 

787 - වලල්ලාවිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම  
788 - මාකලන්දාව ගාම නිලධාරි  වසම 
788 A - මාකලන්දාව දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
788 B - මගුරුමස්විල ගාම නිලධාරි  වසම 
849 B - ෙවදවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුම්බදුව, පැලවත්ත බටහිර උතුර සහ පැලවත්ත බටහිර දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ වලල්ලාවිට දකුණ හා ෙතොටහ ගාම 
නිලධාරි වසම් වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- ෙතොටහ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කටුෙදොර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ගුලවිට දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලල්ලාවිට        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උතුම්ගම, හල්වලකැෙල් මල්වතුකන්ද හා ෙබෝෙගොඩ කන්ද ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල  දකුණු මායිම් 
 

787 A - කටුෙදොර ගාම නිලධාරි  වසම 
787 B - වලල්ලාවිට දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
787 C - ෙතොටහ ගාම නිලධාරි  වසම 
789 - ගුලවිට උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
789 A - ගුලවිට දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවදවත්ත, මාකලන්දාව,   මාකලන්දාව දකුණ, මගුරුමස්විල හා 
වලල්ලාවිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 

දකුණට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 

බටහිරට:- යගිරල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
කුඩා මතුගම ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පෙරයිගම        සභික සංඛ්යාව :- 01    

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පන්නිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු මායිම සහ 

උතුම්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 
 

781 - කුඩා මතුගම ගාම නිලධාරි  වසම 
782 - පෙරයිගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
782 A - පෙරයිගම දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
783 - ගම්මන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
783 A - ගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- උතුම්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු  මායිම, ගුලවිට උතුර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම සහ යගිරල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
උතුරු මායිම 
 

දකුණට:- යගිරල, කරපාගල හා 284 A ෙගොරකදූව ගාම නිලධාරි  වසම්වල  
උතුරු මායිම් සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 

බටහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම, ලූල්බද්දුව ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ හල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරපාගල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පෙරයිගම දකුණ, කුඩා මතුගම, ගුලවිට උතුර සහ ගුලවිට දකුණ 

ගාම නිලධාරි  වසම්වල  දකුණු මායිම් 
 

784 - කරපාගල ගාම නිලධාරි  වසම 
784 A - ෙගොරකදූව ගාම නිලධාරි  වසම 
785 - යගිරල ගාම නිලධාරි  වසම 
786 - උඩුගම ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ගුලවිට දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කටුෙදොර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම සහ ෙතොටහ ගාම 
නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම 
 

දකුණට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 

බටහිරට:- ගාල්ල දිස්තික් මායිම, ගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු මායිම, ගම්මන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ පෙරයිගම දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
දකුණු මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි.   
 
   
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   

         ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 03 - කළුතර දිස්තික්කය 
අංක 17 - මිල්ලනිය  පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුංගමුව         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බණ්ඩාරගම හා ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
655 - ගුංගමුව ගාම නිලධාරි  වසම 
 
655 A - බැල්ලන්තුඩාව ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෙලස්ගමුව ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බටහිර මායිම 
 

දකුණට:- ෙකෙලස්ගමුව හා හල්ෙතොට ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිකල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොරණ නගර සභා මායිම 647 B - ෙකෙලස්ගමුව ගාම නිලධාරි  වසම 

 
654 - වැලිකල ගාම නිලධාරි  වසම 
 
654 A - තිබ්ෙබොටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

දකුණට:- ලබුගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, ෙලනවර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ හල්ෙතොට ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
 

බටහිරට:- බැල්ලන්තුඩාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ගුංගමුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යාලගල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙලනවර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

තිබ්ෙබොටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙහොරණ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 

646 A - මාවත්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 
651 - යාලගල ගාම නිලධාරි  වසම 
653 - ලබුගම ගාම නිලධාරි  වසම 
653 A - ෙපතිගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
653 B - ෙපතිගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- ෙහොරණ හා මඳුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
දකුණට:- මඳුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙදොඹෙගොඩ, ෙවනිවැල්පිටිය හා  

මිල්ලගස්ෙපොල ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
ෙබොරලැස්ස ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 
 

බටහිරට:- ෙබොරලැස්ස ගාම නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු මායිම, ෙදල්ෙදොරවත්ත 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, අරකාෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, කැන්නන්තුඩාව ගාම නිලධාරි  
වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ලගාන ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්ෙතොට        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බැල්ලන්තුඩාව , ෙකෙලස්ගමුව, වැලිකල හා තිබ්ෙබොටුෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
 

646 - ලගාන ගාම නිලධාරි  වසම 
 
647 - හල්ෙතොට ගාම නිලධාරි  වසම 
 
647 A - ෙලනවර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- තිබ්ෙබොටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, ලබුගම ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- ලබුගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ කැන්නන්තුඩාව, 
අරකාෙගොඩ හා මිල්ලනිය  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- මිල්ලනිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ බණ්ඩාරගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිල්ලනිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, ලගාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

දකුණු මායිම සහ ලබුගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
 

645 - මිල්ලනිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 
645 A - අරකාෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
 
645 B - ෙදල්ෙදොරවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
 
652 - කැන්නන්තුඩාව ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- යාලගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ  මාවත්ගම හා 
ෙබොරලැස්ස ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 
 

දකුණට:- ෙබොරලැස්ස ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, ඉඹුලෙහේන ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
 

බටහිරට:- දික්ෙහේන ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, රද්ෙදෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ  
බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරගස්ෙතොට        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මිල්ලනිය ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බටහිර මායිම 
644 - පරගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි  වසම 
 
644 A - දැල්කඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
 
644 B - දික්ෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම 
 
644 C - රද්ෙදෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මිල්ලනිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ අරකාෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- අරකාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉඹුලෙහේන 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැල්ෙපොල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පරගස්ෙතොට, දික්ෙහේන, අරකාෙගොඩ හා ෙදල්ෙදොරවත්ත ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
643 - පැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි  වසම 
 
643 A - පුන්සිරිපුර ගාම නිලධාරි  වසම 
 
643 B - ඉඹුලෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදල්ෙදොරවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම , ෙබොරලැස්ස 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ගල්පාත 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ගල්පාත නැෙගනහිර හා ගල්පාත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුර මායිම්  සහ  කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදල්ෙදොරවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, මාවත්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
මිල්ලගස්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ෙවනිවැල්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
 

649 - බටෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
 
649 B - මුල්කඩකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
 
652 A - ෙබොරලැස්ස ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවනිවැල්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර  හා දකුණු මායිම්, 
ෙදොඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, අධිකාරීෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ උඩුවර උතුර 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- උඩුවර උතුර හා  පාතකඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ගල්පාත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ගල්පාත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
පුන්සිරිපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම්, 
ඉඹුලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙදල්ෙදොරවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවනිවැල්පිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාවත්ගම, යාලගල, ෙපතිගමුව දකුණ හා ෙපතිගමුව උතුර ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මඳුරාවල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 
 

649 A - ෙදොඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
649 C - අධිකාරීෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
651 A - ෙවනිවැල්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
651 B - මිල්ලගස්ෙපොල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මඳුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

දකුණට:- මඳුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, උඩුවර උතුර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම, මුල්කඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ බටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- බටෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ  ෙබොරලැස්ස 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුවර         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුල්කඩකන්ද හා  අධිකාරීෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 

මායිම් හා  මඳුරාවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

638 - උඩුවර බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
638 A - උඩුවර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
638 B - උඩුවර උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
638 C - උඩුවර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මඳුරාවල හා ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 

දකුණට:- ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදල්ෙගොඩ හා  
මහදුරුපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
 

බටහිරට:- පාතකඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර  හා උතුරු 
මායිම් 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්පාත         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුන්සිරිපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ෙබොරලැස්ස හා මුල්කඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ උඩුවර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
 

639 - පාතකඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
642 - ගල්පාත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
642 A - ගල්පාත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- උඩුවර උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ මහදුරුපිටිය 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

 

දකුණට:- මහදුරුපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ පනාෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
 

බටහිරට:- පනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙදොඩන්ෙගොඩ  
හා කළුතර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටවර         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්පාත බටහිර, ගල්පාත නැෙගනහිර, පාතකඩ හා උඩුවර උතුර 

ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ උඩුවර දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

639 A - ෙදල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
639 B - මහදුරුපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
640 - යටවර උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
640 A - යටවර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
640 B - ෙබ්ගමුව තලහිටිය ගාම නිලධාරි  
වසම 
641 - පනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 01 - මහනුවර මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 05                    සභික සංඛ්යාව - 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- යටිවාවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගාෙල්වත්ත ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
251 - ෙසංකඩගල ගාම නිලධාරි  වසම 
415 - යටිවාවල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

නවයාලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම, සියඹලාගස්තැන්න, පිටකන්දගම 
සහ වට්ටාරන්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගාෙල්වත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  226 - සියඹලාගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම  

607 - ගාෙල්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
608 - නවයාලතැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
මහනුවර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම, මාවිල්මඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ නිත්තවල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
බටහිර මායිම  

දකුණට:- 
 

නිත්තවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ පිටකන්දගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- 
 

 

ෙසංකඩගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03                  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-මාවිල්මඩ          සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නවයාලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
225 - නිත්තෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
227 - මාවිල්මඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහවැලි උයන, වටපුළුව හා 
වටපුළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු  හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වටපුළුව බටහිර සහ පිටකන්දගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- සියඹලාගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර  
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවැලි උයන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාවිල්මඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ පාතදුම්බර 

පාෙද්ශීය සභා මායිම  
228 - වටපුළුව ගාම නිලධාරි වසම 
231 - මහවැලි උයන ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වටපුළුව දකුණ සහ වටපුළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- වටපුළුව බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම සහ  
නිත්තෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාපනාවතුර          සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

ෙසංකඩගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
නවයාලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම,  සියඹලාගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  නිත්තෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

237 - මාපනාවතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
238 - වට්ටාරන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
241 - පුර්ණවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
250 - පිටකන්දගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:- 

 
නිත්තෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වටපුළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

මහයියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පුර්ණවත්ත බටහිර, අස්ගිරිය, බහිරවකන්ද සහ නුවර ෙදොඩම්වල  
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙසංකඩගල ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහනුවර          සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම්   
උතුරට:- පුර්ණවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම්, පිටකන්දගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ වටපුළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

239 - මහයියාව ගාම නිලධාරි වසම 
240 - පුර්ණවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
257 - මහනුවර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- වටපුළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
බූවැලිකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙබෝගම්බර  
ගාම නිලධාරි වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  
උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- ඉහළ කටුකැ ෙල්, අස්ගිරිය සහ පූර්ණවත්ත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර  මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වටපුළුව           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නිත්තෙවල, වටපුළුව සහ මහවැලිඋයන ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
229 - වටපුළුව බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
230 - වටපුළුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:- 

 
කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ අරුප්පල නැෙගනහිර, 
අරුප්පල බටහිර හා ෙල්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු හා 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- ෙල්වැල්ල සහ බුවැලිකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මහයියාව සහ පිටකන්දගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර   
මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08              ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරුප්පල             භික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

වටපුළුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

223 - අරුප්පල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
224 - අරුප්පල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- ෙල්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  

බටහිරට:- වටපුළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09             ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ෙල්වැල්ල            සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

වටපුළුව බටහිර සහ අරුප්පල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

221 - තල්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
222 - ෙල්වැල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- 
 
 

මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම්, 
අම්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බුවැලිකඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- බුවැලිකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

මහයියාව, වටපුළුව බටහිර හා ෙල්වැල්ල   ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු  මායිම් සහ තල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

220 - බූවැලිකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
252 - අම්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
253 - අම්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- 

 
තල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම් 

දකුණට:- පාතෙහේවාවහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 254 - මල්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 

264 - ෙබෝගම්බර ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර 
මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- බුවැලිකඩ සහ අම්පිටිය දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම්, නාගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම හා 
ෙදයියන්ෙනෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කටුකැෙල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ඉහළ 
කටුකැෙල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුකැෙල්         සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බහිරවකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  

අස්ගිරිය ගාම නිලධාරි  වසෙම්   දකුණු  මායිම 
255 - කටුකැෙල් ගාම නිලධාරි  වසම 
256 - කටුකැෙල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
258 - ඉහළ කටුකැෙල් ගාම නිලධාරි  වසම 
  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

මහනුවර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙබෝගම්බර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම සහ ෙදයියන්ෙනෙවල හා නාගස්තැන්න ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට  :- 
 

නාගස්තැන්න, සුදුහුම්ෙපොළ නැෙගනහිර, සුදුහුම්ෙපොළ බටහිර සහ 
ෙවල්අට ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- අනිවත්ත බටහිර, අනිවත්ත නැෙගනහිර සහ බහිරවකන්ද ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අස්ගිරිය           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

වට්ටාරන්තැන්න, පුර්ණවත්ත නැෙගනහිර සහ පුර්ණවත්ත බටහිර 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 

235 - අස්ගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
236 - බහිරවකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

මහනුවර සහ ඉහළ කටුකැෙල්  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- 
 

කටුකැෙල් සහ අනිවත්ත නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නුවර ෙදොඩම්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අනිවත්ත ෙදොඩම්වල         සභික සංඛ්යාව :- 01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වට්ටාරන්තැන්න ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු  මායිම  

232 - නුවර ෙදොඩම්වල ගාම නිලධාරි වසම 
234 - අනිවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- බහිරවකන්ද සහ කටුකැෙල් ගාම නිලධාරි   වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- 
 

කටුකැෙල් සහ අනිවත්ත බටහිර  ගාම නිලධාරි   වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවල්අට අනිවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නුවර ෙදොඩම්වල, අනිවත්ත නැෙගනහිර සහ කටුකැෙල් ගාම 

නිලධාරි   වසම්වල දකුණු මායිම් 
233 - අනිවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම     
260 - ෙවල්අට ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 නැෙගනහිරට:- කටුකැෙල් බටහිර, සුදුහුම්ෙපොල බටහිර සහ මුල්ගම්පල ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙබෝවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ ගැටෙඹ් ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- ගැටෙඹ් ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම  සහ 
හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැටෙඹ්           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යටිනුවර හා හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ අනිවත්ත 
බටහිර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු මායිම 

259 - ගැටෙඹ් ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- අනිවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙවල්අට ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ෙබෝවල ගාම නිලධාරි වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ හා උඩ ෙබෝවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම් සහ මහනුවර කඩවත් 
සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ, යටිනුවර සහ 
හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝවල           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගැටෙඹ් සහ ෙවල්අට ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 244 - උඩ ෙබෝවල ගාම නිලධාරි වසෙම් මහනුවර 

මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
245 - ෙබෝවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 
 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ  පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

දකුණට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ  පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

බටහිරට:- මහනුවර කඩවත්  සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම සහ ගැටෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-18           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ගම්පල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවල්අට, සුදුහුම්ෙපොළ බටහිර, සුදුහුම්ෙපොළ නැෙගනහිර සහ  

නාගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
242 - හීරැස්සගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර 
මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
243 -  මුල්ගම්පල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- නාගස්තැන්න  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට: මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19                 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සුදුහුම්ෙපොල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කටුකැෙල් බටහිර, කටුකැෙල් සහ නාගස්තැන්න ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්  
265 - සුදුහුම්ෙපොල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
266 - සුදුහුම්ෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- නාගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- හීරැස්සගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

මුල්ගම්පල, ෙවල්අට සහ කටුකැෙල් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20                 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාගස්තැන්න          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කටුකැෙල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 261 - ෙදයියන්ෙනෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

262 - නාගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝගම්බර ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ මහනුවර කඩවත් සතර හා 
ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- හීරැස්සගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හීරැස්සගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් මහනුවර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම් සහ සුදුහුම්ෙපොල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
09-108/50  
 

_________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 02 - වත්ෙත්ගම නගර සභා ව 
 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 07   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 09 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුරාවන          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 598 - උඩුරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් 

වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
622 - ඉහළ යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම  සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම   

බටහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වත්ෙත්ගම          සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහළ යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  
මායිම සහ වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

594 - වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුවරතැන්න          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතදුම්බර  සහ පන්විල පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 595 - වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
ෙකොටසක්  
 

නැෙගනහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම  
දකුණට:- 
 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් සිට උඩුෙගොඩ පටුමග හමුවන 
ෙතක් දිෙවන උඩුෙගොඩ  මාර්ග ෙකොටෙසේ මධ්ය  ෙර්ඛාව  සහ 
උඩුෙගොඩ මාර්ගෙයන් ආරම්භ වී වත්ෙත්ගම සිට පන්විල දක්වා වු 
මාර්ගය හමුවන ෙතක් දිෙවන උඩුෙගොඩ පටුමෙග් මධ්ය  ෙර්ඛාව 
සහ එතැන් සිට වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් මායිම දක්වා ඇති 
පන්විල සිට වත්ෙත්ගම දක්වා වු මාර්ගෙය් මාර්ග ෙකොටෙසේ මධ්ය  
ෙර්ඛාව 

බටහිරට:- පන්විල සිට වත්ෙත්ගම දක්වා ඇති මාර්ගෙය් උඩුෙගොඩ පටුමග 
හමුවන ස්ථානෙය් සිට වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  මායිම 
දක්වා ඇති මාර්ග ෙකොටෙසේ මධ්ය ෙර්ඛාව 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරංදණ්ඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වත්ෙත්ගම සිට පන්විල දක්වා වු මාර්ගෙය් ඇටලහෙගොඩ මාර්ගය 

හමුවන ස්ථානෙය් සිට උඩුෙගොඩ පටුමග හමුවන ස්ථානය දක්වා වූ 
මාර්ග ෙකොටෙසේ මධ්ය  ෙර්ඛාව සහ  එතැන් සිට උඩුෙගොඩ පටුමෙග් 
මධ්ය  ෙර්ඛාව සහ උඩුෙගොඩ පටුමග හමුවන ස්ථානෙය් සිට 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම දක්වා දිෙවන උඩුෙගොඩ මාර්ග 
ෙකොටෙසේ මධ්ය  ෙර්ඛාව සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම

595 - වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
ෙකොටසක් 
597 - ඊරියගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

බටහිරට:- අටලහෙගොඩ මාර්ගෙය් වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම කැෙපන ලක්ෂ්යෙය් සිට වත්ෙත්ගම සිට පන්විල 
දක්වා වු මාර්ගය හමුවන ෙතක් මාර්ග ෙකොටෙසේ මධ්ය  ෙර්ඛාව  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අටලහෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත්  

ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ වත්ෙත්ගම සිට 
පන්විල දක්වා වූ මාර්ගෙය් වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම හමුවන ස්ථානෙය් අටලහෙගොඩ  මාර්ගය 
හමුවන ස්ථාන දක්වා වූ මාර්ග ෙකොටෙසේ මධ්ය  ෙර්ඛාව 

595 - වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
ෙකොටසක් 
 
 

නැෙගනහිරට:- වත්ෙත්ගම සිට පන්විල දක්වා වු මාර්ගෙයන් ආරම්භ වී දකුණු  
ෙදසට දිෙවන අටලහෙගොඩ මාර්ගය වත්ෙත්ගම උතුර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම හමුවන ෙතක් දක්වා වූ මාර්ග 
ෙකොටෙසේ මධ්ය  ෙර්ඛාව 

දකුණට:- පිටිෙය්ෙගදර හා යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසම්වල වත්ෙත්ගම  
නගර සභාවට අයත් ෙකොටස්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- යටිරාවන හා වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල වත්ෙත්ගම නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටස්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටිෙය්ෙගදර          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 
සහ ඊරියගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

642 - පිටිෙය්ෙගදර  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- පාතදුම්බර ප් රාෙද්ශීය සභා  මායිම 
බටහිරට:- යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායි ම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලෙහල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ 
වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

641 - යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  

නැෙගනහිරට:- පිටිෙය්ෙගදර  ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ  බටහිර හා උතුරු මායිම් 

දකුණට:- පිටිෙය්ෙගදර  ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ  උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර සිට වත්ෙත්ගම දක්වා වු මහා මාර්ගෙය් යටිරාවන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම කැෙපන ලක්ෂ්යෙය් සිට යටිරාවන 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු 
මාර්ග ෙකොට ෙසේ මධ්ය  ෙර්ඛාව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටිරාවන          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 601 - මීගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් 

වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
641 - යටිරාවන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- වත්ෙත්ගම සිට මහනුවර දක්වා වු මහා මාර්ගෙය් යටිරාවන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම කැෙපන ලක්ෂ්යෙය් සිට යටිරාවන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු 
මාර්ග ෙකොටස 

දකුණට:- පිටිෙය්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් වත්ෙත්ගම නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම  

බටහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 03 - කඩුගන්නා ව නගර සභාව 
 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 05  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 02   සභික සංඛ්යාව :- 09 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩුගන්නාව      සභික සංඛ්යාව  :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  193 - මුදලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 

කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
205 - කඩුගන්නාව නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම 
210 - පානෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් 
කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- 
 

යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම , කඳංගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 
සහ කඳංගම දකුණ ගාම  නිලධාරි  වසෙම් බටහිර  හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- කඩවත්ගම ගාම  නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩවත්ගම      සභික සංඛ්යාව  :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මුදලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ සහ කඩුගන්නාව නගරය හා කඳංගම දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 

204 - කඩවත්ගම ගාම  නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

මදරන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ උඩුනුවර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම  
බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඳංගම         සභික සංඛ්යාව  :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම   175 - ෙකොටෙබෝෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් 

කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
208 - කඳංගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
209 - කඳංගම දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ඌරාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් කඩුගන්නාව නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ මදරන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- 
 

මදරන්ෙගොඩ හා කඩවත්ගම ගාම  නිලධාරි  වසම් වල උතුරු 
මායිම් සහ කඩුගන්නාව නගරය ගාම  නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 

කඩුගන්නාව නගරය ගාම නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු මායිම, 
පානෙබොක්ක ගාම නිලධාරි  වසෙම් කඩුගන්නාව නගර සභාවට 
අයත්  ෙකොටෙසේ  නැෙගනහිර මායිම සහ යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04             ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩරන්ෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව  :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

කඳංගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
ෙකොටෙබෝෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් කඩුගන්නාව නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම  

176 - මඩරන්ෙගොඩ ගාම   නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ඌරාෙපොල ගාම නිලධාරි  වසෙම් කඩුගන්නාව නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කඩවත්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම    
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලුක්වත්ත      සභික සංඛ්යාව  :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 164 - අරෙඹ්ගම නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි  

වසෙම් කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
165 - අරෙඹ්ගම බටහිර ගාම  නිලධාරි  වසෙම් 
කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
168 - ඌරාෙපොල ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
173 - ඉලුක්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:- පිළිමතලාව ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර හා උතුරු මායිම්  

දකුණට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- 
 

මඩරන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙකොටෙබෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් කඩුගන්නාව නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිළිමතලාව      සභික සංඛ්යාව  :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
  උතුරට:- 
 

අරෙඹ්ගම බටහිර හා අරෙඹ්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම් 
වල කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස් වල දකුණු මායිම් 
සහ  යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

166 - ඇඹිල්මීගම උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
කඩුගන්නාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 172 - පිළිමතලාව ගාම නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙගෝවින්දල ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙගෝවින්දල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
උඩුනුවර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ඉලුක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝවින්දල      සභික සංඛ්යාව  :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පිලිමතලාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 171- ෙගෝවින්දල ගාම නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:- යටිනුවර සහ උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම්
දකුණට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පිලිමතලාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
09-108/52 

__________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 04 - ගම්ෙපොල නගර සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                     සභික සංඛ්යාව - 17 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහටපිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම 
1119 - කහටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1124 - ගල්ෙගඩියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිරින්ද සහ  උෙඩෝවිට  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙබෝතලාපිටිය හා ගම්ෙපොල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරින්ද           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම   1123 - කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උෙඩෝවිට  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- උෙඩෝවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කහටපිටිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ගල්ෙගඩියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03                  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උෙඩෝවිට          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩුනුවර සහ උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1125 - උෙඩෝවිට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කහටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කිරින්ද ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම්  සහ උඩනුවර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝතලාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 02  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගම්ෙපොල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ කහටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
1109 - ෙබෝතලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1110 - ඉල්ලවතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අංගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙපොල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 බටහිරට:-   ෙපොල්කුඹුර හා ගම්ෙපොල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල   
නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්ෙපොල නැෙගනහිර         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කහටපිටිය  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
1108 - ගම්ෙපොල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝතලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙබෝතලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ඉල්ලවතුර හා ෙපොල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙපොල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මවුන්ට්ෙටම්පල්          සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 1122 - මවුන්ට් ෙටම්පල් ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොල්කුඹුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- කීරපෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මල්කඩුව          සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩුනුවර සහ උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1126 - රත්මල්කඩුව ගාම නිලධාරි වසම  

1127 - සිංහපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- සිංහපිටිය දකුණ සහ ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්  
බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩගම          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සිංහපිටිය උතුර  හා  සිංහපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ගම්ෙපොල බටහිර ගාම 
නිලධාරි ව සෙම් දකුණු මායිම 

1117 - ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- සිංහපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ගම්ෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම, ඇරෑෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කුඩමාෙක් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය 
සභා මායිම  

දකුණට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම   
බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්ෙපොල බටහිර          සභික සංඛ්යාව :- 03 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

රත්මල්කඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, උඩපළාත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මවුන්ට් ෙටම්පල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර, දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් 

1111 - ගම්ෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
1112 - ෙපොල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
1118 - සිංහපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
1129 - කීරපෙන් ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ගම්ෙපොල නැෙගනහිර සහ ඉල්ලවතුර බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්  

දකුණට:- අංගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ගඟ ඉහළ 
ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම, ඇරෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම  සහ ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්,  
සිංහපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
රත්මල්කඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-10            ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අංගම්මන නැෙගනහිර         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය  සභා මායිම 1163 - අංගම්මන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම  
 

නැෙගනහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
දකුණට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය  සභා මායිම  
බටහිරට:- අංගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අංගම්මන බටහිර          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොල්කුඹුර සහ ඉල්ලවතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  1164 - අංගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අංගම්මන නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය  සභා මායිම  
බටහිරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇරෑෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ගඟ ඉහළ 

ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
1113 - ඇරෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිර:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- කුරුකුෙද් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කුඩමාෙක් සහ ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩමාෙක්          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් 1115 - කුඩමාෙක් ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:- ඈරෑෙගොඩ සහ කුරුකුෙද් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ජයමාලපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගඟ ඉහළ 
ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම    

බටහිරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-14          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයමාලපුර          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඇරෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායිම 1114 - කුරුකුෙද් ගාම නිලධාරි වසම  

1116 - ජයමාලපුර ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුඩමාෙක් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/53 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
  

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 05 - නාවලපිටිය නගර සභාව 
 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :-  09   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  :-  00    සභික සංඛ්යාව :-   09 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙදොෙළොස්බාෙග් පාර         සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ  පාෙද්ශීය සභා මායිම  1086 - නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක් 
 
 

නැෙගනහිරට:-  වරකාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නාවලපිටිය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  
 

නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු 
මායිම්, නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:-  
 
 
 
 
 

නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම ෙජ්දනය 
ෙවමින් දකුණු ෙදසට ගලා බසින පැණිතුඩුමුල්ල ඔෙය් මධ්ය ෙර්ඛාව, 
නාවලපිටිය උතුරු ගාම නිලධාරි  වසෙම් මායිම හමුවන ලක්ෂ්යෙය් 
සිට එම මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වූ ෙකොටස සහ පස්බාෙග් 
ෙකෝරෙළේ  පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙගොන්ෙදන්නාව          සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  
 

නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  
පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම   

1085 - නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙකොටසක්  
1105 - වරකාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නාවලපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස
 

නැෙගනහිරට:-  
 

නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ  පාෙද්ශීය සභා 
මායිම   

දකුණට:-  
 
 
 
 
 

නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  සහ මැදගහ වතුර පාෙරහි මධ්ය ෙර්ඛාව 
පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ  පාෙද්ශීය සභා මායිම හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට 
එම මධ්ය ෙර්ඛාව ෙබ්ලි පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා 
වු ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට ෙබ්ලි පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව 
නාවලපිටිය ගම්ෙපොල මහා මාර්ගෙය් මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය 
දක්වා වූ ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට නාවලපිටිය-ගම්ෙපොල මහා 
මාර්ගෙය් මධ්ය ෙර්ඛාව ෙවත දුම්රිය නිල නිවාස ෙවත දිෙවන  අඩි 
පාෙරහි මධ්ය ෙර්ඛාව දික් කිරීෙමන් හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට  එම 
මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වූ ෙකොටස 

බටහිරට:-  නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03                  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙබ්ලිපාර          සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
දුම්රිය නිල නිවාස වල සිට නාවලපිටිය-ගම්ෙපොල මහා මාර්ගය 
දක්වා වූ අඩිපාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසෙම් මායිම හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට එම මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය 
- ගම්ෙපොල මහා මාර්ගෙය් මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වූ 
ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට නාවලපිටිය-ගම්ෙපොල මහා 
මාර්ගෙය් මධ්ය ෙර්ඛාව ෙබ්ලි පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය 
දක්වා වූ ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට ෙබ්ලි පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව 
මැදගහ වතුර පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන  ලක්ෂ්යය දක්වා වූ 
ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට මැදගහ වතුර පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව 
පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වූ 
ෙකොටස 

1085 - නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ  පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:-  
 

ඉඹුල්පිටිය හා බව්වාගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල නාවලපිටිය නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටස්වල උතුරු මායිම් සහ නාවලපිටිය බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04                  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැණිතුඩුමුල්ල ෙසොයිසාකැෙල්        සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  
 

නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා බටහිර 
මායිම්  

1088 - නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-  නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

දකුණට:-  
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙසොයිසා කැෙල් 5 වන පටුමෙගහි මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හමුවන ලක්ෂ්යෙය් 
සිට එම මධ්ය ෙර්ඛාව ෙසොයිසා කැෙල් වට රවුම් පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව 
හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට ෙසොයිසා 
කැෙල් වට රවුම් පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව පැණිතුඩමුල්ල පඩිෙපෙල්  
මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් 
සිට පැණිතුඩමුල්ල පඩිෙපෙල් මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වූ 
ෙකොටස 

බටහිරට:-  
 
 
 
 

ෙසොයිසා කැෙල් 5 වන පටුමෙගහි මධ්ය ෙර්ඛාව,ෙසොයිසා කැෙල්   
පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට ෙසොයිසා කැෙල් වටරවුම් 
පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව පැණිතුඩමුල්ල පඩිෙපෙල් මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන 
ලක්ෂ්යය දක්වා වූ ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට පැණිතුඩමුල්ල 
පඩිෙපෙල් මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස සහ 
නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැණිතුඩුමුල්ල ඉහළ           සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු 

මායිම්  
1087 - නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-  නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-  නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

බටහිරට:-  
 
 
 
 
 
 
 
 

නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් පිහිටි ෙජ්තවනාරාමය 
අසලින් නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම ෙදසට දිෙවන 
පැණිතුඩමුල්ල පඩිෙපෙලහි මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් මායිම හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට එම මධ්ය ලක්ෂ්යෙය් 
සිට එම මධ්ය ෙර්ඛාව ෙජ්තවනාරාම පාෙරහි මධ්ය ෙර්ඛාව කැෙපන 
ලක්ෂ්යය දක්වා ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට  ෙජ්තවනාරාම 
පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස් සහ නාවලපිටිය දකුණ 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හඳුන්ගලවත්ත          සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පැණිතුඩමුල්ල 

ඔෙය් මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම ෙජ්දනය වන ලක්ෂ්යෙය් සිට එම මධ්ය ෙර්ඛාව 
නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි මායිම ෙජ්දනය වන ලක්ෂ්යය 
දක්වා වු ෙකොටස් 

1086 - නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-  
 
 
 
 
 

නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම ෙජ්දනය 
ෙවමින් දකුණු ෙදසට ගලා බසින පැණිතුඩමුල්ල ඔෙය් 
මධ්යෙර්ඛාව නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම ෙජ්දනය වන ලක්ෂ්යෙය් සිට එම මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය 
උතුර ගාම නිලධාරි මායිම ෙජ්දනය වන ලක්ෂ්යය දක්වා වු 
ෙකොටස් සහ නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:-  
 

නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ජයසුන්දෙර්             සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  නාවලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 1087 - නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

ෙකොටසක් නැෙගනහිරට:-  
 
 
 
 
 
 
 

ෙජ්තවනාරාම පාෙරන් මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම හමුවන  ලක්ෂ්යෙය් සිට එම මධ්ය 
ෙර්ඛාව පැණිතුඩුමුල්ල පඩිෙපෙලහි මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන 
ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට පැණිතුඩුමුල්ල 
පඩිෙපෙලහි මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස සහ 
නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  
 

පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නාවලපිටිය දකුණ 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙගොඩමුදුන ෙසොයිසාකැෙල්         සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  
 
 
 
 

නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පැණිතුඩුමුල්ල පඩිෙපෙලහි මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය 
උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හමුවන 
ලක්ෂ්යෙය් සිට එම මධ්ය ෙර්ඛාව ෙසොයිසා කැෙල් වටරවුම් 
පාෙරහි මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස 

1088 - නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-  
 
 
 
 
 
 
 
 

පැණිතුඩුමුල්ල පඩිෙපෙලහි මධ්ය ෙර්ඛාව නාවලපිටිය උතුර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට එම 
මධ්ය ෙර්ඛාව ෙසොයිසා කැෙල් වටරවුම් පාෙරහි මධ්ය ෙර්ඛාව 
හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට 
ෙසොයිසා කැෙල් වටරවුම් පාෙරහි  මධ්ය ෙර්ඛාව වරිපනම් අංක 
108 ෙද්පල ආසන්නෙයන්  ආරම්භ වන වියළි ඇෙලහි මධ්ය 
ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු  ෙකොටස සහ එම  ලක්ෂ්යෙය් 
සිට වියළි ඇෙලහි මධ්ය ෙර්ඛාව පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය  
සභා මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා  වු ෙකොටස. 

දකුණට:-  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-  නාවලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09             ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අයිඩීඑච් මහකුඹුර            සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  
 
 
 
 
 
 
 
 

ෙසොයිසා කැෙල් වටරවුම් පාෙරහි මධ්ය ෙර්ඛාව  එම පාෙරහි 
වරිපනම් අංක 108  ෙද්පල ආසන්නෙයන් ආරම්භවන වියළි 
ඇෙලහි මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යෙය් සිට ෙසොයිසා කැෙල් 
වටරවුම පාෙරහි මධ්ය ෙර්ඛාව ෙසොයිසා කැෙල් 5 වන  පටුමෙග් 
මධ්ය ෙර්ඛාව හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස සහ එම 
ලක්ෂ්යෙය් සිට ෙසොයිසා කැෙල් 5 වන පටුමෙග් මධ්ය ෙර්ඛාව 
නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම හමුවන 
ලක්ෂ්යය දක්වා වු ෙකොටස සහ නාවලපිටිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

1083 - බව්වාගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නාවලපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
1084 - ඉඹුල්පිටිය ගාම නිලධාරි  ව සෙම් 
නාවලපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
1088 - නාවලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-  පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-  
 
 
 
 
 
 
 

ෙසොයිසා කැෙල් වටරවුම් පාෙර් වරිපනම් අංක 108  දරණ ෙද්පල 
ආසන්න ෙයන් ආරම්භ වන වියළි ඇෙලහි මධ්ය ෙර්ඛාව පස්බාෙග් 
ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම හමුවන ලක්ෂ්යෙය්  සිට ෙසොයිසා 
කැෙල් වටරවුම් පාෙර් මධ්ය ෙර්ඛාව  හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වු 
ෙකොටස් සහ එම ලක්ෂ්යෙය් සිට ෙසොයිසා කැෙල් වටරවුම් පාෙර් 
මධ්ය ෙර්ඛාව , ෙසොයිසා කැෙල් 5 වන පටුමග හමුවන ලක්ෂ්යය 
දක්වා වු ෙකොටස  සහ නාවලපිටිය නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
09-108/54 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 06 - තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00            සභික සංඛ්යාව - 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-01         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලබාව         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 319 - කන්නෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

320 - ගංෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
321- පුබ්බිලිය ගාම නිලධාරි වසම 
322 - බරන්දර ගාම නිලධාරි වසම 
370 - ෙකොබ්බෑගල ගාම නිලධාරි වසම  
378 - ගලබාව ගාම නිලධාරි වසම 
379 - මිගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
380 - මීගහෙහේන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ අඹගහෙහේන හා ඕපල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- 
 

කළුවාන, කිණිගම බටහිර, අළුෙදණිය උතුර සහ පරෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 

කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුව         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

බරන්දර හා ඕපල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
ගුණදහ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

312 - උඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
313 - ෙපොන්නිල ගාම නිලධාරි වසම 
316 - කිණිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
317 - කිණිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
318 - කළුවාන ගාම නිලධාරි වසම 
406 - පහළ මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
407 - ඉහළ මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

ගුණදහ, නාරංවල සහ හික්ෙගොඩ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- 
 

ඉල්ෙප්මඩ, ෙපොල්වත්ත ඉහළගම සහ ගල්ෙදොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- අළුෙදණිය දකුණ, අළුෙදණිය උතුර සහ බරන්දර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරංවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 298 - හික්ෙගොඩ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

299 - නාරංවල ගාම නිලධාරි වසම 
371 - අඹගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
372 - ගුණදහ ගාම නිලධාරි වසම 
373 - ඕපල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙරොක්හිල් ,ෙපතිෙග්ෙවල, උදලාගම හා ගලෙගදර මඩිෙග් බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, වෑත්තෑව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පරණගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:- පරණගම සහ ඉල්ෙප්මඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්   
බටහිරට:- 
 

උඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඉහළ මැදෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පහළ මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, කළුවාන, බරන්දර, 
පුබ්බිලිය හා ගංෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙකොබ්බෑගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දමුණුගස්තැන්න        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 302 - ෙරොක්හිල් ගාම නිලධාරි වසම 

303 - අක්කරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
306 - දමුණුගස්තැන්ත ගාම නිලධාරි වසම 
307 - ෙදල්ගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
309 - උදලාගම ගාම නිලධාරි වසම 
310 - ෙපතිෙග්වල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- 
 
 

ගල්ෙලන වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හද්දාපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ගලෙගදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ගලෙගදර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙබොනෙකෝට් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ගලෙගදර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ගලෙගදර මඩිෙග් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ගලෙගදර මඩිෙග් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ගුණදහ සහ අඹගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05               ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හද්දාපිටිය                 සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දමුණුගස්තැන්න හා ෙදල්ගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
305 - හද්දාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
308 - පාළුෙකෝපිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
363 - බාංඅංග ගාම නිලධාරි වසම 
364 - ගල්ෙලනවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
400 - කදන්ෙහේන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
401 - කදන්ෙහේන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අලවත්ෙත්ගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුඹුෙර්ගම,  ඇතාමුල්ල සහ නිකතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- උඩපිටිය, ගලෙගදර බටහිර සහ ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුෙර්ගම        සභික සංඛ්යාව :- 01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

පාළුෙකෝපිවත්ත, ගල්ෙලනවත්ත, බාන්අංග, කදන්ෙහේන 
නැෙගනහිර හා කදන්ෙහේන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

358 - නියංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
359 - දියපලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
361 - කන්ෙදකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
362 - ඇතාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
398 - කුඹුෙර්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
399 - අලවත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නියෙඹ්ෙපොල, මරවනාෙගොඩ, අදුන්ගම පල්කුඹුර සහ 
කිරිදිවැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙදහිෙදණිය සහ නිකතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඩෙම්ගම        සභික සංඛ්යාව :- 01 
  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 360 - අදුන්ගම පල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

402 - මරවනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
403 - නියෙඹ්ෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම 
404 - ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
405 - ෙහේෙන්ගමපල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- කිරිදිවැල්ෙපොල හා ෙදහිෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්, කන්ෙදකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම, නියංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කුඹුෙර්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිෙදණිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කූරගම උතුර, උඩපිටිය, පාළුෙකෝපිවත්ත සහ ඇතාමුල්ල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
284 - ෙදහිෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
285 - කිරිදිවැල්ෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම 
286 - තහල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
287 - උඩෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
288 - ෙපොෙහොලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
289 - නිකතැන්ත ගාම නිලධාරි වසම 
290 - ඇටෙඹ්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
392 - පල්ෙල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කන්ෙදකුඹුර, නියංෙගොඩ සහ අදුන්ගම පල්කුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- 
 
 

හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වල්පලෙගොල්ල උතුර, 
මුරුද්ෙදණිය, එරමුදුලියද්ද හා සිවුරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මිණිගමුව ඉහළගම, හියදෑල, කූරගම, කූරගම උතුර සහ උඩපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලෙගදර        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ෙපතිෙග්ෙවල, අක්කරවත්ත සහ දමුණුගස්තැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්   

296 - වෑත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම 
297 - පවුල්පාව ගාම නිලධාරි වසම 
300 - ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
301 - ගලෙගදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
304 -   ෙබොනෙකෝට් ගම නිලධාරි වසම 
311 - උඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
368 - ගලෙගදර මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
369 - ගලෙගදර මඩිෙග් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

හද්දාපිටිය, පාළුෙකෝපිවත්ත සහ නිකතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- කූරගම උතුර, කූරගම සහ පරණගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- 
 

පරණගම, ගුණදහ සහ උදලාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10              ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිණිගමුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ගුණදහ, වෑත්තෑව, පවුල්පාව, ගලෙගදර බටහිර සහ උඩපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

291- මිණිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
293 - මිණිගමුව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
294 - හියදෑල වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
295 - හියදෑල ගාම නිලධාරි වසම 
365 - කූරගම ගාම නිලධාරි වසම 
366 - කූරගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
367 - පරණගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

නිකතැන්න, ඇටෙඹ්ෙගොඩ, තහල්පිටිය සහ ෙපොෙහොලියද්ද ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- 
 

ෙපොෙහොලියද්ද, සිවුරුපිටිය සහ වැලිවිට ඉහළගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- ෙපොල්වත්ත ඉහළගම, ඉල්ෙප්මඩ සහ හික්ෙගොඩ වල්ෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11              ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිවිට         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩුව සහ හික්ෙගොඩ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
325-ඉඹුෙල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
326-මාවතගම ගාම නිලධාරි වසම 
338-වැලිවිට ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
340- වැලිවිට ඉහළගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
346 - ඉල්ෙප්මඩ ගාම නිලධාරි වසම 
347- ෙපොල්වත්ත ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පරණගම, හියදල වල්ෙපොල, මිණිගමුව, මිණිගමුව ඉහළගම සහ 
සිවුරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- වැලිවිට පහළගම, හඳෙබෝව, වැලිවිට පහළගම දකුණ, 
පට්ටෙපොල, පහළගම සහ හතරලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- හතරලියද්ද, ෙපොල්වත්ත සහ ගල්ෙදොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හතරලියද්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නිකතැන්න, අම්ෙබෝරුව සහ ගල්ෙදොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්   
323 - ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
324 - දුන්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
328 - වැලිෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
329 - පල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
348 - කනක්කරෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
349 - කනක්කරෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
350 - හතරලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්වත්ත ඉහළගම, මාවතගම සහ ඉඹුෙල්තැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

පට්ටෙපොල පහළගම, මීගස්තැන්න, මුදගම්මන, අලගල්ල 
පහළගම, අවුල්ෙබෝදෙල් සහ කන්ෙදමිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- ෙලච්චමීමැනිලා, ෙවලගම, දමුණුෙපොල සහ නාරංගස්පිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුෙදණිය       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ කන්නෙදණිය හා බරන්දර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   
314 - ගල්ෙදොල ගාම නිලධාරි වසම 
315 - අම්ෙඹෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 
330 - නිකතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
374 - අළුෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
375 - පරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
376 - අළුෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
377 - අලෙකොලමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිණිගම බටහිර, කිණිගම නැෙගනහිර, ෙපොන්නිල, උඩුව සහ 
ෙපොල්වත්ත ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, දුන්කුඹුර හා 
හතරලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
වැලිෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
පල්ෙල ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:-   නාරංගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්දුනුපිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 331 - ෙද්දුනුපිටිය ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

332 - ෙද්දුනුපිටිය පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
333 - ෙගොඩතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
334 - කලටුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
335 - ෙවලගම ගාම නිලධාරි වසම 
336 - නාරංගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
337 - දමුණුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
388 - රන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
389 - අම්බාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 
 

නිකතැන්න, පල්ෙල්ෙපොල, වැලිෙගොඩෙපොල, ෙලච්චිමීමැනිලා, 
යග්ගල සහ ෙදහිෙදණිය මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-15         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-යග්ගල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවලගම, වැලිෙගොඩෙපොල සහ කනක්කරෙපොල දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   
327 - අවුල්ෙබෝදෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
383 - පැලෑන පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
384 - පැලෑන ගාම නිලධාරි වසම 
385 - කන්ෙදමීය ගාම නිලධාරි වසම 
386 - ෙදහිෙදණිය මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
387 - ෙලච්චිමීමැනිලා ගාම නිලධාරි වසම 
390 - යග්ගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අලගල්ල පහළගම සහ අලගල්ල ඉහළගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ අම්බාව හා රංගමුව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පට්ටෙපොල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කනක්කරෙපොල දකුණ සහ හතරලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්   
342 - පට්ටෙපොල ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
343 - පට්ටෙපොල පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
344 - මූදගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
345 - මීගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
381 - අලගල්ල පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
382- අලගල්ල ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ඉඹුෙල්තැන්න, වැලිවිට ඉහළගම උතුර, වැලිවිට පහළගම දකුණ 
සහ ආඩියාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම     
බටහිරට:- 
 
 

කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ පැලෑන, පැලෑන පහළගම, 
කන්ෙදමීය හා අවුල්ෙබෝදෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්   

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17              ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොළුගල             සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

වැලිවිට ඉහළගම උතුර, හඳෙබෝව, වැලිවිට පහළගම, 
එරමුදුලියද්ද, මුරුද්ෙදණිය සහ වල්පලෙගොල්ල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   

353 - වැලිවිට පහළගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
354 - ෙකොළුගල ගාම නිලධාරි වසම 
355 - ෙකොළුගල පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
356 - කිතුල්ෙදොර ගාම නිලධාරි වසම 
357 - ආඩියාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
393 - පහළ අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
394 - ඉහළ අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පට්ටෙපොල ඉහළගම සහ පට්ටෙපොල පහළගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එරමුදුලියද්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මිනිගමුව ඉහළගම හා ෙපොෙහොලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්, උඩෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම, පල්ෙලෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ උඩෙහේෙන්ෙපොල හා කිරිදිවැල්ෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

339 - සිවුරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
341 - හඳෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම 
351 - එරමුදුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
352 - වැලිවිට පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
391 - මුරුද්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
395 -වල්පලෙගොල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
396 - වල්පලෙගොල්ල දකුණ ග් රාම නිලධාරි වසම
397 - වල්පලෙගොල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- හාරිස්පත්තුව සහ යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- ඉහළ අළුත්ගම, පහළ අළුත්ගම, කිතුල්ෙදොර, ෙකොළුගල පහළගම 
සහ වැලිවිට පහළගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

වැලිවිට ඉහළගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ වැලිවිට ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්   

 
09-108/55 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

  

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 07 - හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                     සභික සංඛ්යාව - 22 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදවල                                  සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 484 - මැදවල ගාම නිලධාරි වසම 

485 - අංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
487 - ෙදොරණෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
488 - අමුවත්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
489 - ඉහගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදඹරලාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය  :- 02                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම  :- අත්තරගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 481 - අත්තරගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
482 - අත්තරගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
483 - ෙබෝෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
486 - ෙදඹරලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හපුෙගොඩ  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- රජපිහිල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අත්තරගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ තුම්පෙන් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මැදවල සහ ඉහගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හපුෙගොඩ                    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

අත්තරගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

408 - හපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
411 - උඩෙබොකලෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
412 - පල්ෙල්ෙබොකලෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම  
463 - රජපිහිල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- පූජාපිටිය සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- රණවන බටහිර, උඩුවාවල උතුර, උඩුවාවල බටහිර සහ 
ඇඹුල්පුරය ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- 
 

එඩරුතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ උල්ලදුපිටිය නැෙගනහිර, ෙගෝනිෙගොඩ හා අත්තරගම ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝනිෙගොඩ                   සභික සංඛ්යාව :- 01  
 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ෙදඹරලාව, ෙබෝෙතොට හා අත්තරගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ අත්තරගම දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්   

464 - එඩරුතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
465 - උල්ලදුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
467 - ෙගෝනිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
468 - ෙගෝනිෙගොඩ පල්කුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
480 - අත්තරගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රජපිහිල්ල, උඩුවාවල බටහිර සහ ඇඹුල්පුරය ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- බටුඅෙඹ් හා තිත්තපජ්ජල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, උල්ලදුපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ අරෙඹ්ගම හා අලෙදනිය ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විගුහුම්ෙපොල                      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙගෝනිෙගොඩ පල්කුඹුර සහ ෙගෝනිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්   
466 - උල්ලදුපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
469 - විගුහුම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
470 - අරෙඹ්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- උල්ලදුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 

තිත්තපජ්ජල උතුර හා තිත්තපජ්ජල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  සහ හිරියලගම්මන, කුරුඳුවත්ත හා යහලතැන්න බටහිර 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කරඬුවාවල ඉහළ, කුරුඳුෙගොල්ල සහ අලෙදනිය ගාම නිලධාරි  

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06                       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හෑෙදනිය                    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම   471 - අලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  

472 - හෑෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
473 - නාරංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
475 - පල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
476 - රාජසිංහගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- අරෙඹ්ගම සහ විගුහුම්ෙපොල ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:- කුරුඳුෙගොල්ල සහ ඕවතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 

මායිම්    
බටහිරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරඬුවාවල                   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

රාජසිංහගම, නාරංෙගොඩ සහ  අලෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

474 - කුරුඳුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
477 - කරඬුවාවල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම  
478 - කරඬුවාවල පහළ ගාම නිලධාරි වසම  
479 - ඕවතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- විගුහුම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ පල්කුඹුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම්   
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08                   ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යහලතැන්න                   සභික සංඛ්යාව :- 01 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

විගුහුම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
හිරියලගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

456 - කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
457 - යහලතැන්න කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
459 - යහලතැන්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
460 - රුවන්පුරය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හිරියලගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මහතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ යටිනුවර 

පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ විගුහුම්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිත්තපජ්ජල                      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

අරෙඹ්ගම, උල්ලදුපිටිය බටහිර සහ උල්ලදුපිටිය නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්  

451 - මාලගම්මන ගාම නිලධාරි වසම  
455 - හිරියලගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
461 - තිත්තපජ්ජල ගාම නිලධාරි වසම 
462 - තිත්තපජ්ජල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

 

නැෙගනහිරට:- බටුඅෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නුගෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  සහ මාපාමඩුල්ල හා 
කුළුගම්මන ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්    

දකුණට:- කුරුඳුගහමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, සීවලීකන්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- යහලතැන්න කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, රුවන්පුරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ කුරුඳුවත්ත හා විගුහුම්ෙපොල ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුගෙවල                       සභික සංඛ්යාව :- 01 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උල්ලදුපිටිය නැෙගනහිර හා එඩරුතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම්  සහ උඩුවාවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

452 - නුගෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
453 - ඇඹුල්පුරය ගාම නිලධාරි වසම 
454 - බටුඅෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
491 - උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උඩුවාවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙසනරත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වතුවල 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්    

දකුණට:- දඩෙහෝගම, මාපාමඩුල්ල සහ මාලගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තිත්තපජ්ජල සහ තිත්තපජ්ජල උතුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුවාවල                   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රජපිහිල්ල, උඩෙබොකලෙවල සහ පල්ෙල්ෙබොකලෙවල ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්   
417 - උඩුවාවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
418 - උඩුවාවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
419 - උඩුවාවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  නැෙගනහිරට:- රණවන බටහිර සහ රණවන නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

බටහිර මායිම්   
දකුණට:- ඇටමුරුංගාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙස නරත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්    

බටහිරට:- ඇඹුල්පුරය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
එඩරුතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
රජපිහිල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රණවන                    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ෙල්ෙබොකලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
409 - රණවන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
410 - රණවන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
413 - කටුගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ මහනුවර මහ නගර සභා 
මායිම  

දකුණට:- 
 

මහනුවර මහ නගර සභා මායිම සහ ඇටමුරුංගාෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

උඩුවාවල නැෙගනහිර සහ උඩුවාවල උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13                                 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොණ්ඩ ෙදණිය                         සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඇටමුරුංගා ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 
416 - ඉනිගල ගාම නිලධාරි වසම 
420 - ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
422 - රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
423 - ෙකොණ්ඩෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 
දකුණට:- මඩපාතගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙව්ගිරිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  සහ හමං ෙගොඩ 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- හමං ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙසනරත්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙසනරත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14                         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසනරත්ගම                       සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උයන්වත්ත හා ඇඹුල්පුරය ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ උඩුවාවල බටහිර, උඩුවාවල නැෙගනහිර 
හා රණවන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්    

414 - ඇටමුරුංගා  ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
424 - ෙසනරත්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
425 - ෙසනරත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
426 - උගුරැස්සපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
427 - උග්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
490 - වතුවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කටුගස්ෙතොට  ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම සහ මහනුවර 
මහ නගර සභා මායිම, ඉනිගල ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු 
මායිම සහ   ෙකොණ්ඩ ෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   ෙකොණ්ඩ ෙදණිය දකුණ හා හමං ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පහළ දුල්වල හා උඩ 
දුල්වල ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්    

බටහිරට:- 
 

කුළුගම්මන හා දඩෙහෝගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   15                                   ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුළුගම්මන                   සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නුගෙවල හා උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්  442 - උඩ දුල්වල ගාම නිලධාරි වසම  

447 - කුළුගම්මන ගාම නිලධාරි වසම  
449 - දඩෙහෝගම ගාම නිලධාරි වසම  
450 - මාපාමඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වතුවල, උගුරැස්සපිටිය, උග්ගල්ල සහ පහළ දුල්වල ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- පහළ දුල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
සීවලීකන්ද හා කුරුඳුගහමඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- හිරියලගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මාලගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුල්වල                    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ යහලතැන්න බටහිර, 
යහලතැන්න කන්ද, හිරියලගම්මන හා කුළුගම්මන ගාම නිලධාරි  
වසම්වල දකුණු මායිම්   

444 - බුලත්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
445 - යටිහලගල උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
446 - සීවලීකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
448 - කුරුඳුගහමඩ ගාම නිලධාරි වසම  
458 - මහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උඩ දුල්වල, පහළ දුල්වල සහ ෙබෝගහකන්ද ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- 
 

යටිහලගල පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17                                         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හමංෙගොඩ                   සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උගුරැස්සපිටිය, ෙසනරත්ගම දකුණ සහ ෙකොණ්ඩෙදණිය දකුණ 

ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්    
432 - පල්ෙලමුල්ල ග් රාම නිලධාරි වසම  
433 - උඩමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
436 - හමංෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
437 - හමංෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙව්ගිරිය, ෙගොහාෙගොඩ සහ නාරංගස්කුඹුර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- හල්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- හල්ඔළුව පල්ෙලගම, පහළ දුල්වල, උග්ගල්ල ගාම නිලධාරි  

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොහාෙගොඩ                       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රත්මෙල් සහ ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්   421 - ෙව්ගිරිය ගාම නිලධාරි වසම  

428 - මඩපාතගම ගාම නිලධාරි වසම  
429 - ෙගොහාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
431 - බාන්වැල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 
දකුණට: මහනුවර මහ නගර සභා මායිම, නාරංගස්කුඹුර ගාම නිලධාරි  

වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  සහ පල්ෙල්මුල්ල ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- උඩමුල්ල, හමංෙගොඩ උතුර සහ ෙකොණ්ඩෙදණිය දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   19                                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්ඔළුව                          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උග්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හමංෙගොඩ දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, උඩමුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පල්ෙලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙගොහාෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

430 - නාරංගස්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
434 - හල්ඔළුව පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
435 - හල්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසම 
443 - පහළ දුල්වල ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට 
 

බාන්වැල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ මහනුවර මහ නගර සභා මායිම

දකුණට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම සහ කුඹුෙරෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙබෝගහකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
යටිහලගල උඩගම හා සීවලීකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ උඩ දුල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   20                         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටිහලගල                        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පහළ දුල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 438 - ෙබෝගහකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

439 - වරතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
440 - යටිහලගල පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම 
441 - කුඹුෙරෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හල්ඔළුව පල්ෙල්ගම සහ හල්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම්   සහ මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම සහ යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

බටහිරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ යටිහලගල උඩගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
09-108/56 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 08 - අකුරණ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                     සභික සංඛ්යාව - 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විලානගම උතුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 589 - විලාන උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 

590 - රඹුෙක්ඇල ගාම නිලධාරි වසම   නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම  
දකුණට:- විලාන පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විලානගම දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- විලාන උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  588 - ෙදල්ගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

591 - විලාන පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම,  අලවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම්, වලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර,  
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ අලවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

දකුණට:- අර  ෙඹ්ෙපොල සහ දිප්පිටිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලවතුෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

විලාන පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ බලකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

583 - අලවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
587 - වලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බලකඩුව සහ මාවතුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- අර  ෙඹ්ෙපොල සහ ෙදල්ගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්   

බටහිරට:- විලාන පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවතුෙපොල          සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 580 - මාවතුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

585 - බලකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ මල්ගමන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 

වසෙම්  බටහිර  මායිම 
දකුණට: ෙකොනකලගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- 
 

අර     ෙඹ්ෙපොල සහ අලවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-දිප්පිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට: ෙදල්ගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්  

සහ  අලවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
584 - අර     ෙඹ්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
586 - දිප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවතුෙපොල සහ ෙකොනකලගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්   

දකුණට:- මල්වානහින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මැල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම    

බටහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  ෙදල්ගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-නීරැල්ල           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දිප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ 

අර     ෙඹ්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
567 - නීරැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
568 - මැල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
569 - මල්වානහින්න ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- හුරීෙගොල්ල, කුරුෙගොඩ, ෙදල්ගස්තැන්න සහ අකුරණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- බුළුෙගොෙහොතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-07       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාරෙහල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාවතුෙපොල සහ මල්ගමන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  

මායිම්   
581 - ෙකොනකලගල ගාම නිලධාරි වසම 
582 - මාරෙහල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රතුෙකොෙහො ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම  
දකුණට:- කුරුෙගොඩ සහ හුරීෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මල්වානහින්න සහ අර     ෙඹ්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-පන්ෙගොල්ලාමඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 574 - මල්ගමන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

575 - රතුෙකොෙහො ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ පන්ෙගොල්ලාමඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දීගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්   
බටහිරට:- කුරුෙගොඩ හා හුරීෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්  සහ මාරෙහල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු , නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් ෙකොනකලගල හා මාවතුෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොනකලගල සහ මාරෙහල  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්   
570 - කුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
571 - හුරීෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
572 - ෙදල්ගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- රතුෙකොෙහො, දීගල සහ පල්ෙල දීගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම්   
දකුණට:- ෙතලඹුගහවත්ත සහ අකුරණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්   
බටහිරට:- නීරැල්ල සහ මල්වානහින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අකුරණ           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නීරැල්ල සහ ෙදල්ගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  564 - අකුරණ ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- ෙතලඹුගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- වරාගස්හින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්   
බටහිරට:- ෙදොඩන්ෙගොල්ල හා බුළුෙගොෙහොතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  සහ නීරැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුළුෙගොෙහොතැන්න         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැල්ෙහේන හා නීරැල්ල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   
559 - බුළුෙගොෙහොතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
560 - කසාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නීරැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අකුරණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

ෙදොඩන්ෙගොල්ල, පල්ෙල්වැලිකැටිය හා උඩවැලිකැටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 බටහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-උඩවැලිකැටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුළුෙගොෙහොතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 561- උඩවැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට පල්ෙල්වැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පල්ෙල්වැලිකැටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  සහ 

පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කසාවත්ත ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ෙදොඩන්ෙගොල්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩවැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්   

සහ බුළුෙගොෙහොතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  මායිම 
562 - පල්ෙල්වැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
563 - ෙදොඩන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අකුරණ සහ කුරුදුගහඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උඩවැලිකැටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරාගස්හින්න          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අකුරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   566 - වරාගස්හින්න ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ෙතලඹුගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- උග්ගල සහ කුරුදුගහඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්   
බටහිරට:- අකුරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම   :- කුරුඳුගහඇල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වරාගස්හින්න සහ ෙතලඹුගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්   සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
592 - කුරුදුගහඇල ගාම නිලධාරි වසම 
593 - උග්ගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදොඩන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-16                                ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ෙතලඹුගහවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදල්ගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු  මායිම සහ පල්ෙල් 

දීගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
565 - ෙතලඹුගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පල්ෙල දීගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පාතදුම්බර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- උග්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- වරාගස්හින්න සහ අකුරණ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-17                                ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-දීගල           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රතුෙකොෙහො  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ මල්ගමන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  හා 
මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

573 - පන්ෙගොල්ලාමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
576 - දීගල ගාම නිලධාරි වසම 
577 - පල්ෙල දීගල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- දුනුවිල උතුර හා දුනුවිල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- ෙතලඹුගහවත්ත, ෙදල්ගස්තැන්න සහ කුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-18                                ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුනුවිල           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පන්ෙගොල්ලාමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
578 - දුනුවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
579 - දුනුවිල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම හා පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- පල්ෙල දීගල සහ දීගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/57 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 

 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 09 -  පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                    සභික සංඛ්යාව - 17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉහළමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුණෑගල සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම් 528 - ඉහළමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

529 - ෙදහිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
530 - එෙගොඩමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
531 - එෙගොඩමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- අංකුඹුර උතුර, අංකුඹුර දකුණ සහ පහළ කිතුල්ෙගොල්ල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කිතුල්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- එෙගොඩමුල්ල උතුර, එෙගොඩමුල්ල දකුණ, ඉහළමුල්ල සහ 

ෙදහිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
532 - අංකුඹුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
538 - අලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
539 - උඩ කිතුල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
540 - පහළ කිතුල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- අංකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- පහළ පල්ෙල්ගම හා වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්, අංකුඹුර උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  , ෙකෝවිලමුදුන සහ  ගල්හින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :-  අංකුඹුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පහළ කිතුල්ෙගොල්ල හා උඩකිතුල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්, අංකුඹුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, ෙදහිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ  මාතෙල් දිස්තික් මායිම  

533 - අංකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
534 - පහළ පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
536 - අංකුඹුර උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
537 - වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උග්ගල ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- බටෙගොල්ලෙදණිය, ෙකෝවිලමුදුන සහ ගල්හින්න ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්     

බටහිරට:- අලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පහළ 
කිතුල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
උඩකිතුල්ෙගොල්ල හා අංකුඹුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම්          

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බටෙගොල්ලාෙදණිය    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අලවත්ත, අංකුඹුර උඩගම හා වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්, පහළ පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් හා අංකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ මාතෙල් දිසත්ික් මායිම 

525 - ෙකෝවිලමුදුන ගාම නිලධාරි වසම 
527 - බටෙගොල්ලාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
535 - උග්ගල ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අකුරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   
දකුණට:- කහටගස්තැන්න සහ වටගලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:-  පල්ලියෙකොටුව සහ ගල්හින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැ ෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගල්හින්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 524 - ගල්හින්න ගාම නිලධාරි වසම 

526 - පල්ලියෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අංකුඹුර උඩගම, ෙකෝවිලමුදුන සහ බටෙගොල්ලාෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- වටගලතැන්න සහ ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම    
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙමොරන්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ ගල්හින්න හා පල්ලියෙකොටුව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
505 - ෙමොරන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
506 - වෑවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
507 - පහළ හිගුල්වල ගාම නිලධාරි වසම  
517 - රඹුෙක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
523 - ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වටගලතැන්න, ෙගොඩෙහේන සහ ෙදොලපිහිල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- වැලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වෑවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙබොක්කාවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- උඩහිගුල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා උඩෙහේන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙබොක්කාවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ වෑවල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම   
499 - උඩහිගුල්වල ගාම නිලධාරි වසම   
500 - උඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
501- සියපත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
502 - ෙබොක්කාවල ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- පහළ හිගුල්වල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, රඹුෙක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  
මායිම සහ වෑවල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- වල්ෙදණිය, ෙමොලෙගොඩ, හරංකහව සහ පතිරාද  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්    

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හරංකහව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සියපත්ගම සහ උඩහිගුල්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  494 - හරංකහව ගාම නිලධාරි වසම 

495 - ෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
496 - අඹරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම 
497 - පතිරාද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට: ෙමොලෙගොඩ සහ ගල්ලෑල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගල්ලෑල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩහිඟුල්වල, ෙබොක්කාවල සහ වෑවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්    
492 - ගල්ලෑල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
493 - මාරුද්දන  ගාම නිලධාරි වසම 
498 - ෙමොලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
504 - වල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වැලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මාරතුෙගොඩ දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  සහ මාරතුෙගොඩ 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

දකුණට:- හාරිස්පත්තුව සහ තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- අඹරුප්ප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙහේනගම හා 
හරංකහව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාරතුෙගොඩ             සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රඹුෙක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 503 - වෑවල ගාම නිලධාරි වසම 

508 - මාරතුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
509 - මාරතුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
516 - වැලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදොලපිහිල්ල දකුණ, මැදෙගොඩ, උග්ගහකුඹුර සහ අලෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හාරිස්පත්තුව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාරුද්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙබොක්කාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගොඩෙහේන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ලියෙකොටුව සහ  බටෙගොල්ලාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
519 - ෙදොලපිහිල්ල  දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
520 - කහටගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
521 -  ෙගොඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
522 - වටගලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අකුරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වටෙගොඩ හා ෙදොලපිහිල්ල උතුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්      

දකුණට:- මැදෙගොඩ සහ වැලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- රඹුෙක්ෙවල සහ ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඕවිස්ස       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කහටගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අකුරණ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම  
518 - ෙදොලපිහිල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
541 - වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
542 - ඕවිස්ස උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
543 - ඕවිස්ස දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අකුරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අකුරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම 
බටහිරට:- දිද්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

මැදෙගොඩ, ෙදොලපිහිල්ල දකුණ හා කහටගස්තැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදොඹගම්මන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වැලිගල්ල, ෙදොලපිහිල්ල දකුණ සහ ෙදොලපිහිල්ල උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   
510 - අලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
511 - මඩෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
513 - මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
514 - උක්ගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
515 - ෙදොඹගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
    
   

නැෙගනහිරට:- දිද්ෙදණිය, පලීපාන, වරකාෙදණිය සහ බටගල්ල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- බටගල්ල උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- මාරතුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පලීපාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  ෙදොලපිහිල්ල 

උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ ඕවිස්ස උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්   

512 - වරකාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
545 - කිරලගම ගාම නිලධාරි වසම 
546 - පලීපාන ගාම නිලධාරි වසම 
547 - දිද්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
548 - බටගල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අකුරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම   
දකුණට:- බමුණුෙපොල හා බටුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 

මායිම්, බටගල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මඩෙදණිය, අලෙගොඩ ෙදොඹගම්මන සහ  මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බටුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බටගල්ල උතුර නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම, පලීපාන සහ 

කිරගලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   
549 - බටගල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
550 - බටුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
551 - බටුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
555 - කලුවාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
556 - කලුවාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බමුණුෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, දීවානවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්, මුල්ෙල්ගම උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ මුල්ෙල්ගම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බටගල්ල උතුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මුල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බටුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

කිරලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අකුරණ පාෙද්ශීය 
සභා මායිම   

544 - බමුණුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
552 - දිවානවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
553 - මුල්ෙල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
554 - මුල්ෙල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
557 - කහවත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
558 - කහවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- අකුරණ සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 
දකුණට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම  
බටහිරට:- කලුවාන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම , 

කලුවාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, බටුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
සහ බටුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්   

 
09-108/58 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           371 
 

 

උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 10 - පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                     සභික සංඛ්යාව - 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුත්ගම          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අකුරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 623 - දීගහවතුර ගාම නිලධාරි වසම 

624 - මහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
625 - අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
626 - ෙබෝගහකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදොරගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ගලෙදණිය, ඉහළ පල්ෙල්තලවින්න හා මූණමෙල් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- පරණගම හා මන්දණ්ඩාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ අකුරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොරගමුව          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අකුරණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ යටවර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම 
598 - උඩුරාවණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
599 - පුවක්ගහෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසම 
600 - ෙදොරගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
602 - වල්පලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ඉහළ යටවර ගාම නිලධාරි වසෙම් පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ  වත්ෙත්ගම නගර සභා මායිම 

දකුණට:- වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, මීගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ මීගම්මන බටහිර හා ගලෙදණිය ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- අළුත්ගම හා ෙබෝගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

          
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටවර           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 620 - යටවර ගාම නිලධාරි  වසම  

621 - යටවර කන්දගම ගාම නිලධාරි වසම
622 - ඉහළ යටවර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- පන්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වත්ෙත්ගම නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- උඩුරාවණ ගාම නිලධාරි වසෙම් පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ අකුරණ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුනැම්බිල්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පන්විල පාෙද්ශීය සභා  මායිම  595 - වත්ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
596 - ගුනැම්බිල් ගාම නිලධාරි  වසම 
597- ඊරියගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
642- පිටිෙය්ෙගදර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- පන්විල සහ කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කැටකහල හා මඩවල 

ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- වත්ෙත්ගම නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීගම්මන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වල්පලාෙදණිය සහ පුවක්ගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
594 - වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
601 - මීගම්මන ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
603 - මීගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- වත්ෙත්ගම නගර සභා මායිම 
දකුණට:- වත්ෙත්ගම නගර සභා මායිම, යටිරාවණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, 
මීගමවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උඩතලවින්න 
මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
වල්පලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩතලවින්න     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අළුත්ගම හා ෙදොරගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

වල්පලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
611 - උඩතලවින්න මඩිෙග් ගාම නිලධාරි 
වසම 
612 - ගලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
615 - උඩතලවින්න ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වල්පලෙදණිය, මීගම්මන බටහිර හා මීගමවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ  කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය  සභා මායිම      

දකුණට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොල්ෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙපොල්ෙගොල්ල, බලනගල, පල්ෙල්තලවින්න හා ඉහළ 
පල්ෙල්තලවින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙලතලවින්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුණමෙල් සහ අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 613 - පල්ෙලතලවින්න ගාම නිලධාරි  වසම 

614- ඉහළ පල්ෙලතලවින්න ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගලෙදණිය සහ උඩතලවින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- බලනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මහනුවර මහ නගර 
සභා මායිම, නවයාලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් පාතදුම්බර 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ කහල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කහල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  සහ 
එෙගොඩගම, මිල්ලංග හා මූණමෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරණගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අකුරණ  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම                                                                        
627 - පරණගම ගාම නිලධාරි වසම  
628 - මූණමෙල් ගාම නිලධාරි වසම            
631 - ගිරාකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
632 - මන්දණ්ඩාවල ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- අළුත්ගම හා ඉහළ පල්ෙලතලවින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ඉහළ පල්ෙලතලවින්න, පල්ෙලතලවින්න හා මිල්ලංග ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කැන්දලියද්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කැන්දලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම් 
සහ පූජාපිටිය සහ අකුරණ  පාෙද්ශීය සභා මායිම්

 
 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           373 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹතැන්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගිරාකඩුව සහ මන්දණ්ඩාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   619 - ෙමොලෙගොඩයාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

629 - අඹතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
630 - කැන්දලියද්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පරණගම හා මූණමෙල් ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
මිල්ලංග හා එෙගොඩගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- මිල්ලංග, එෙගොඩගම හා ෙමෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කළුගලවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- හාරිස්පත්තුව සහ පූජාපිටිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමෙගොඩගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කැන්දලියද්ද හා මූණමෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම්  616 - එෙගොඩගම ගාම නිලධාරි  වසම 

617 - මිල්ලංග ගාම නිලධාරි වසම 
618 - ෙමෙගොඩගම ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉහළ පල්ෙලතලවින්න සහ පල්ෙලතලවින්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කහල්ල, කළුගලවත්ත සහ ෙමොලෙගොඩයාවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙමොලෙගොඩයාවත්ත සහ අඹතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොලෙගොඩයාවත්ත, ෙමෙගොඩගම, එෙගොඩගම සහ 

පල්ෙලතලවින්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
605 - කහල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
606 - කළුගලවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
608 - නවයාලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- පල්ෙලතලවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මහනුවර 
මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම සහ හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා 

මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ෙලතලවින්න  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 609 - ෙපොල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

610 - බලනගල ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- උඩතලවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම  
දකුණට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර මහ නගර සභා 

මායිම 
බටහිරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීගමවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මීගම්මන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් සහ මීගම්මන ගාම 

නිලධාරි වසෙම් පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු මායිම්  

604 - මීගමවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම  
641- යටිරාවණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
 නැෙගනහිරට:- වත්ෙත්ගම නගර සභා මායිම 

දකුණට:- මඩවල මඩිෙග් හා ගුන්නෑපාන මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  සහ කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- උඩතලවින්න මඩිෙග් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩවල      සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මීගමවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් හා යටිරාවණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු 
මායිම් සහ වත්ෙත්ගම  නගර සභා මායිම සහ පිටිෙය්ෙගදර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු මායිම 

637 - මඩවල මඩිෙග් ගාම නිලධාරි  වසම  
638 - ගුන්නෑපාන මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
640 - මඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කැටකහල හා වලල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
ලීමගහෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- ලීමගහෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
අබසිංගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුණ්ඩසාෙල් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

පිටිෙය්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

636 - ලීමගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
643- වලල ගාම නිලධාරි වසම 
644- කැටකහල ගාම නිලධාරි වසම 
645- තල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හමින්දෙගොඩ, නාපාන හා 

අබසිංගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- අබසිංගම හා මඩවල මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාපාන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගුන්නෑපාන මඩිෙග්, මඩවල මඩිෙග් සහ ලීමගහෙදණිය ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්  
633 - නාපාන ගාම නිලධාරි වසම 
634 - හමින්දෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
635 - අබසිංගම ගාම නිලධාරි වසම 
639 - පිහිල්ලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලල හා තල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම                                             
බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
09-108/59 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 11 - පන්විල පාෙද්ශීය සභා ව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 08   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:-10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැලෑෙබොක්ක        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 735 - කැලෑෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ වටකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම  

දකුණට:- මහපතන සහ ම ෙඩොල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

 බටහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-02         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහපතන - වටකැෙල්       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

කැලෑෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

734 - වටකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
733 - මහපතන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- මෙඩොල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

මෙඩොල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ කැලෑෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොස්ගම        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වටකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මාතෙල් 

දිස්තික් මායිම 
739 - ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 නැෙගනහිරට:- 

 
තවලන්තැන්න සහ බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- බැද්ෙද්ගම, අරත්තන හා මෙඩොල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මහපතන සහ වටකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තවලන්තැන්න        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මාතෙල් 
දිස්තික් මායිම සහ උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

737 - තවලන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- උඩුදුම්බර සහ මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- 
 

මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙගෝමරය හා බැද්ෙද්ගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-බැද්ෙද්ගම - ෙගෝමරය       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   තවලන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 736 - බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

738 - ෙගෝමරය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තවලන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

දකුණට:- මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- අරත්තන සහ ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරත්තන        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මෙඩොල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
730 - අරත්තන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මැදදුම්බර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මැදදුම්බර සහ කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- හාතෙල් සහ මෙඩොල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාතෙල් - මෙඩොල්කැෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

කැලෑෙබොක්ක, මහපතන සහ ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්  

731 - මෙඩොල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
732 - හාතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙකොස්ගම සහ අරත්තන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පන්විල හා අංගම්මන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

අංගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මාතෙල් 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අංගම්මන - පන්විල        සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ හාතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 

මායිම 
728 - අංගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
729 - පන්විල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හාතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  

දකුණට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- 
 

පිටවල සහ උඩුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  සහ 
මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටවල - උඩුෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 726 - උඩුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

727 - පිටවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 
 

අංගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ පන්විල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

දකුණට:- කුණ්ඩසාෙල් සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වත්ෙත්ගම නගර සභා සීමාව 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 12 - උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  :- 00    සභික සංඛ්යාව :-  10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීමුෙර්           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ මිනිෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 893 - මීමුෙර් ගාම නිලධාරි  වසම  

894 - කයිකාවල ගාම නිලධාරි  වසම 
895 - කුඹුක්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම  
896 - කරඹකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
897 - පුස්ෙසේඇල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

මිනිෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම, උඩඉලුක ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ කළුගල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- 
 

මුණමල්පැලැස්ස, ගැරඬිගල හා ෙකොෙබෝනිල්ල ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මැදදුම්බර හා පන්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ මාතෙල්  දිස්තික්  
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුගල           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුඹුක්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මිනිෙප් 

පාෙද්ශීය සභා මායිම  
871 - ෙපෝප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
873 - උඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
874 - පදුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
880 - මූණමල්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි  වසම 
881 - දුම්බරගම ගාම නිලධාරි වසම 
885 - කළුගල ගාම නිලධාරි  වසම 
886 - කළුගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
887 - උඩඉලුක ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මිනිෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- 
 

මිනිෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඔයතැන්න, දඹගහපිටිය හා 
ආඬිෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- පල්ෙල්ෙවල, ගැරඬිගල හා කුඹුක්ෙගොල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඹගහපිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරඹකැටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කුඹුක්ෙගොල්ල 

ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ මූණමල්පැලැස්ස ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

878 - පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
879 - ගැරඬිගල ගාම නිලධාරි වසම  
882 - හංවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
883 - දඹගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
884 - ආඬිෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
888 - උඩෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
889 - කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මූණමල්පැලැස්ස හා දුම්බරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ ෙපෝප්පිටිය හා  ඔයතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තලගුෙණ් සහ පල්ෙල්කන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- පල්ෙල්කන්ද හා වදවලකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ ෙකොෙබොනිල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුන්නස්ගිරිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරඹකැටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, ගැරඬිගල ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්, උඩෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු මායිම සහ හංවැල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්  

843 - හුන්නස්ගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
848 - නවනගල ගාම නිලධාරි  වසම 
890 - වදවලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
891 - ෙකොෙබොනිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
892 - පල්ෙල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- තලගුෙණ්, ෙගදරමඩ, කිරිගම්කුඹුර, උඩදුම්බර සහ හල්යාය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   
දකුණට:- කිරිපට්ටිය, ෙදනපිටිය හා නුෙග්තැන්න නැෙගනහිර සහ නුෙග්තැන්න 

බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්  

බටහිරට:- මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩදුම්බර          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හංවැල්ල හා ආඬිෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

දඹගහපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
845 - හල්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
846 - මැදිරිය ගාම නිලධාරි  වසම 
847 - උඩදුම්බර ගාම නිලධාරි වසම 
875 - තලගුෙණ් ගාම නිලධාරි වසම 
876 - ෙගදරමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
877 - කිරිගම්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දඹගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඔයතැන්න හා උඩපිටවල ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගන්ෙගොඩ හා මැදිවක ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා උතුරු 
මායිම්, කරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කිරිපට්ටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නවනගල සහ පල්ෙල්කන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදිවක           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපෝප්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ මිනිෙප් පාෙද්ශීය 

සභා මායිම  
852 - මැදිවක ගාම නිලධාරි  වසම 
854 -  ෙගොඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
855 - ගන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
866 - උඩපිටවල ගාම නිලධාරි වසම 
870 - මහවල ගාම නිලධාරි වසම 
872 - ඔයතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මිනිෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- මිනිෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙද්වහන්දිය නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පිටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම, පිටපල උඩගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ කලල්ගමුව හා මිනුවන්ගමුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රඹුක්වැල්ල නැෙගනහිර, කරඳෙගොල්ල, කිරිපට්ටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ මැදිරිය, උඩදුම්බර, කිරිගම්කුඹුර, 
ෙගදරමඩ, තලගුෙණ් හා දඹගහපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹුක්වැල්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හුන්නස්ගිරිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, නවනගල 

ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ හල්යාල හා මැදිරිය ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්  

835 - පමුෙණ්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
839 - ගෙන්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
840 - ෙකවුල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
844 - ෙදනාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
849 - රඹුක්වැල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
850 - රඹුක්වැල්ල නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
851 - කිරිපට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 
853 - කරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැදිවක, මිනුවන්ගමුව, මඩුගල්ල දකුණ සහ කලවාල ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බඹරබැද්ද 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- ෙදවින්ෙන්ගම හා නුෙග්තැන්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, නුෙග්තැන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ හුන්නස්ගිරිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බඹරබැද්ද          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හුන්නස්ගිරිය සහ ෙදනපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල  දකුණු මායිම්  834 - පිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

836 - බඹරබැද්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
837 - බඹරබැද්ද බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
838 - ෙදවින්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
841 - නුෙග්තැන්න බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
842 - නුෙග්තැන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම

නැෙගනහිරට:- ෙකවුල්ගම හා ගෙන්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්,  
පමුෙණ්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
කලවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  
බටහිරට:- මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

                 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩුගල්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැදිවක සහ ෙගොඩකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්  856 - මිනුවන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

857 - කලල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
858 - මඩුගල්ල උඩගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි 
වසම 
859 - මඩුගල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
860 - මඩුගල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
861 - කලවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පිටවල උඩගම්මැද්ද, හපුකන්ද බටහිර, ෙද්වහන්දිය බටහිර සහ 
ෙද්වහන්දිය නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්         

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  

බටහිරට:- පිටිෙගොඩ, පමුෙණ්තැන්න, ගෙන්ගල, ෙකවුල්ගම, රඹුක්වැල්ල 
බටහිර සහ රඹුක්වැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වහන්දිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගොඩකුඹුර සහ උඩපිටවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 862 - ෙද්වහන්දිය බටහිර වසම 

863 - ෙද්වහන්දිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
864 - හපුකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
865 - හපුකන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම
867 - පි ටවල  ගාම නිලධාරි වසම 
868 - පිටවල උඩගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මහවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මිනිෙප් පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම                                  
බටහිරට:- කලවල, මඩුගල්ල දකුණ, මඩුගල්ල උඩගම්මැද්ද හා මිනුවන්ගමුව 

ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ කලල්ගමුව ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 13 - මිනිෙප් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00            සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩත්තව        සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 898 - ගලමුදුන ගාම නිලධාරි වසම 

899 - උඩගල්ෙදෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම 
900 - දුන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
901- පල්ෙල්ගල්ෙදෙබොක්ක ගාම නිලධාරි 
වසම 
911 - උඩත්තව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
912 - උඩත්තව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙතොටිල්ලගස්ඇල්ල, දැහැමිගම, හිඹුටුව, දඹගහෙවල, උඩෙවල 
සහ අඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්      

දකුණට:- 
 

දෙඹ්පිටිය හා වැල්ගහවාඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම 
සහ උඩුදුම්බර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඹුටුව         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙතොටිල්ලගස්ඇල්ල සහ ෙව්වැෙර් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
902 - දඹගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
903 - හිඹුටුව ගාම නිලධාරි වසම 
905 - දැහැමිගම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කිඳිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ උඩෙවල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්   

දකුණට:- උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  සහ 
උඩත්තව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට:- උඩත්තව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
හා පල්ෙල්ගල්ෙදෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම සහ 
දුන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොෙළොන්ෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 904 - ෙතොටිල්ලගස්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

906 - පලුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
907 - ෙව්වැෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- 
 

කිඳිෙගොඩ දකුණ, කිඳිෙගොඩ උතුර සහ දැහැමිගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- දුන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මාතෙල් 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩෙවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- 
 

හිඹුටුව හා දැහැමිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙව්වැෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

908 - කිඳිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
909 - කිඳිෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
910 - උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- 
 

බදුල්ල දිස්තික් මායිම, උල්ෙපොතගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ අඹෙගොල්ල හා උඩත්තව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- උඩත්තව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
දඹගහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ හිඹුටුව හා දැහැමිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-05              ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-උල්පතගම        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- උඩෙවල සහ කිඳිෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
913 - අඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
914 - උල්පතගම ගාම නිලධාරි වසම 
915 - දෙඹ්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
921 - අෙට් ඇල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

කිඳිෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, බදුල්ල 
දිස්තික් මායිම සහ වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මහගලහීන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම්, මහයාය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මහයාය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර, උතුර හා බටහිර මායිම්, මහයාය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම සහ වැල්ගහවාඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

වැල්ගහවාඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උඩත්තව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහයාය         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- 
 

උඩත්තව, දෙඹ්පිටිය හා උල්පතගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, අෙට් ඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණ හා 
නැෙගනහිර මායිම්, උල්පත්ලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

916 - මහයාය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
917 - මහයාය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
918 - වැල්ගහවාඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
922 - මහගලහීන්න ගාම නිලධාරි වසම 
923 - වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ හසලක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 

බටහිර මායිම 
දකුණට:- 
 

හසලක ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කීනපැලැස්ස හා 
ෙතෝරපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- උඩුදුම්බර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතෝරපිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:-  
 

වැල්ගහවාඩිය, මහයාය දකුණ හා මහගලහින්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

919 - ෙතෝරපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
920 - කීනපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
924 - හසලක ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- 
 

පල්ෙල්වත්ත හා හසලක නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ මහඅස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 

රත්නඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උඩුදුම්බර  
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුරුළුෙපොත        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- 
 

උඩුදුම්බර  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙතෝරපිටිය, කීනපැලැස්ස 
හා හසලක ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

925 - මහඅස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසම 
926 - රත්නඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
927 - ගුරුළුෙපොත ගාම නිලධාරි  වසම  
928 - හසලක නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පල්ෙල්වත්ත, වරාෙගොල්ල, ෙව්රගම සහ බුලත්වැල්කඳුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- බුලත්වැල්කඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ උඩුදුම්බර  
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- උඩුදුම්බර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- හසලක ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බදුල්ල දිස්තික් 

මායිම 
929 - වරාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
930 - පල්ෙල්වත්ත ගාම නිලධාරි  
931 - ෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම  

දකුණට:- බුලත්වැල්කඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ගුරුළුෙපොත සහ හසලක නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-10         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරයාය        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 932 - බුලත්වැල්කඳුර ගාම නිලධාරි වසම 

933 - ෙව්රගන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
934 - ෙමොරයාය ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ දියබුබුල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 

මායිම්  

දකුණට:- ලුණුමඩලාකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ උඩුදුම්බර පෙද්ශිය සභා මායිම 

බටහිරට:- උඩුදුම්බර පෙද්ශිය සභා මායිම සහ ගුරුළුෙපොත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හඳගනාව        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙමොරයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ දකුණු මායිම  935 - ලුණුමඩලාකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

936 - දියබුබුල ගාම නිලධාරි වසම 
937 - හඳගනාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- 
 

බටුමුල්ල, ෙකොෙලොන්යාය සහ බැඹිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹගහපැලැස්ස        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- ලුණුමඩලාකැටිය සහ හඳගනාව ගාම නිලධාරි වසම් දකුණු මායිම් 938 - බටුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

939 - උඩයාගල ගාම නිලධාරි වසම 
940 - අසෙමෝදගම්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
941 - අඹගහපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට බදුල්ල දිස්තික් මායිම  
දකුණට:- මුත්ෙතට්ටුතැන්න හා මිනිෙප් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

සහ ෙකොෙලොන්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ෙකොෙලොන්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-13         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිනිෙප්         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත  ෙකොටස ්
උතුරට:- 
 
 

උඩුදුම්බර  පාෙද්ශීය සභා මායිම , ලුණුමඩලාකැටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම සහ බටුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් 

942 - මුත්ෙතට්ටුතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
943 - මිනිෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
944 - ෙකොෙලොන්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
945 - බැඹිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

උදයගල හා අසෙමෝදගම්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම්, අඹගහපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- බදුල්ල සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- උඩුදුම්බර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 

අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 14 - මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :-  19    බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :-  00    සභික සංඛ්යාව :-  19 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01                 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලබඩවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පන්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම 742 - තුනිස්ගල ගාම නිලධාරි වසම 

743 - ගලබඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
744 - නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
745 - ඇල්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
746 - ගල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම  
747 - ෙව්රපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
749 - බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙගෝනවල, ෙකොටගඟ සහ ඩක්වාරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙබෝබැබිල, රන්දිෙවල, ෙව්රතැන්න, දුන්හින්න හා මාෙනලුව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් සහ පන්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02            ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රංගල            සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුනිස්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් සහ පන්විල 

හා උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
740 - ෙගෝනවල ගාම නිලධාරි වසම  
741 - ෙකොටගඟ ගාම නිලධාරි වසම  
790 - රංගල අලුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
791 - රංගල ගාම නිලධාරි වසම  
792 - ඩක්වාරිය ගාම නිලධාරි වසම  
793 - තංගප්පුව ගාම නිලධාරි වසම  
794 - ෙෆරන්ෙඩ්ල් ගාම නිලධාරි වසම  
795 - බර්න්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හක්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

හීල්ඔය, කටුෙගොඩ, ෙපොද්දල්ෙගොඩ, ෙවළඳරාඬ සහ මකුල්ෙදණිය 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 
 

මකුල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙබෝබැබිල හා  
බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්,  තුනිස්ගල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ පන්විල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

     
  
 
 
 
 



384       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03            ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙර්ටියගම                සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

බර්න්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  ෙෆරන්ෙඩ්ල් 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ 
උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

800 - හක්මන ගාම නිලධාරි වසම  
801 - ෙර්ටියගම ගාම නිලධාරි වසම  
802 - කන්ෙද්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
804 - හාතියල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
805 - නමඳගල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාංෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 
 

මාංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, ෙබෝමුෙර් 
හා මැදමහනුවර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මැටිෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙදොරලියද්ද  දකුණ, කිරිබත්තලාව හා කුරුෙකොෙහොගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  හීල්ඔය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ බර්න්සයිඩ් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04            ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොද්දල්ෙගොඩ             සභික සංඛ්යාව :- 01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මකුල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ඩක්වාරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රංගල හා 
බර්න්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර හා දකුණු මායිම්  

783 - ෙගොඩමුන්න ගාම නිලධාරි වසම  
787 - ෙපොද්දල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
788 - ෙවළඳරාඬ ගාම නිලධාරි වසම  
789 - කටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
796 - හීල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
797 - කුරුෙකොෙහොගම ගාම නිලධාරි වසම 
798 - කිරිබත්තලාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- හක්මන, ෙර්ටියගම සහ කන්ෙද්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර  මායිම්   

දකුණට:- ෙදොරලියද්ද දකුණ සහ  වෑගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්   

බටහිරට:- මහරෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
නිල්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
මැෙදනියාවක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  ඇඹලගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මකුල්ෙදණිය             සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ගිඩ්ඩව වරදිෙවල, රන්දිෙවෙල හා බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ඩක්වාරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

779 - උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසම  
780 - වරදිෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
781 - ෙබෝබැබිල ගාම නිලධාරි වසම  
782 - මකුල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ඩක්වාරිය සහ ෙවළඳරාඬ ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   

දකුණට:- ෙගොඩමුන්න, ඇඹලගම සහ අමුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- 
 

පුටුහපුව හා වැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ගිඩ්ඩව වරදිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුන්හින්න           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙව්රපිටිය සහ බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 748 - ෙව්රතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  

750 - දුන්හින්න ගාම නිලධාරි වසම  
751 - මාෙනලුව ගාම නිලධාරි වසම  
752 - ගිඩ්ඩව වරදිෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
753 - රන්දිෙවල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙබෝබැබිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:- 
 

වරදිෙවල, වැලිකැටිය සහ ගිඩ්ඩව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්   

බටහිරට:- 
 

ගිඩ්ඩව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, කුණ්ඩසාෙල් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙව්රපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           385 
 

 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07                ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුටුහපුව                සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාෙනලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  සහ ගිඩ්ඩව 

වරදිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   
754 - වැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
755 - පුටුහපුව ගාම නිලධාරි වසම  
756 - ගිඩ්ඩව ගාම නිලධාරි වසම  
757 -අම්බලගල ගාම නිලධාරි වසම  
758 - වටපාන ගාම නිලධාරි වසම  
759 - නුෙග්පතන ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

වරදිෙවල, උඩබාෙග් සහ අමුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්   

දකුණට:- 
 

සිරිදිගන, කන්ෙද්ගම හා මඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ ගඟසිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08            ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරල්ලියද්ද         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වටපාන සහ නුෙග්පතන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 

මායිම්   
760 - ගඟසිරිගම ගාම නිලධාරි වසම  
761 - මඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
762 - කරල්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- කන්ෙද්ගම සහ විල්අමුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- අඹගහලන්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම  

බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09               ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරිදිගන             සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

නුෙග්පතන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා පුටුහපුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ අමුපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

763 - කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
764 - විල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසම  
774 - සිරිදිඟන ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:- 

 
පල්ෙල්බාෙග් හා උඩිස්පත්තුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
  

දකුණට:- 
 

රන්ෙදණිය ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ වැෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- 
 

අඹගහලන්ද, කරල්ලියද්ද හා මඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්   

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-10               ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමුපිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  

මකුල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම   
776 - ගබ්ෙබල ගාම නිලධාරි වසම  
777 - ඇඹලගම ගාම නිලධාරි වසම  
778 - අමුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
784 - මැෙදනියාවක ගාම නිලධාරි වසම 
786 - නිල්ගල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙගොඩමුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙපොද්දල්ෙගොඩ හා කුරුෙකොෙහොගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්    

දකුණට:- මහරෙවල, රංමුල්ල හා උඩිස්පත්තුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  සහ පල්ෙල් බාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- සිරිදිගන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
පුටුහපුව ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11               ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩිස්පත්තුව                සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

සිරිදිගන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, අමුපිටිය, ගබ්ෙබල හා මැෙදනියාවක ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ නිල්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

772 - රංමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
773 - උඩිස්පත්තුව ගාම නිලධාරි වසම  
775 - පල්ෙල්බාෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
785 - මහරෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
  නැෙගනහිරට:- කුරුෙකොෙහොගම හා කිරිබත්තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් සහ  වෑගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  
දකුණට:- වෑගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,  මීගහමඩිත්ත 

හා රඹුක්වැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- රඹුක්වැල්ල දකුණ ග් රාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රන්ෙදණිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සිරිදිගන ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12              ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹුක්වැල්ල             සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

සිරිදිගන ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම   
765 - රන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
766 - උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
767 - වැල්ෙල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම  
768 - රඹුක්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- උඩිස්පත්තුව ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
රඹුක්වැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම්  

දකුණට:- රඹුක්වැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම හා 
නිතුෙල්මඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වැෙව්ගම ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා විලමුන ගාම 
නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13               ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිජ්රාපුර             සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මඩෙපොල හා කරල්ලියද්ද 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   
831 - ගල්අම්බලම ගාම නිලධාරි වසම  
832 - හිජ්රාපුර ගාම නිලධාරි වසම  
833 - අඹගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
  නැෙගනහිරට:- විල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ වැෙව්ගම හා 

ඇල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්   
දකුණට:- ඇල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  හා 

මාෙබ්රියතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ 
කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14            ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසනරත්ෙවල            සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හිජ්රාපුර ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම, අඹගහලන්ද ගාම 

නිලධාරී වසෙම් දකුණූ හා නැෙගනහිර මායිම් සහ විලමුන ගාම 
නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම 

826 - නිතුෙල්මඩ ගාම නිලධාරි වසම 
827 - මාෙබ්රියතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
828 - ෙසනරත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
829 - වැෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසම            
830 - ඇල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

වැල්ෙල්ෙතොට ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
රඹුක්වැල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ රඹුක්වැල්ල 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- වික්ෙටෝරියා ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්අම්බලම ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑගල              සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩිස්පත්තුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම , රංමුල්ල ග් රාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ 
මහරෙවල හා කිරිබත්තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

769 - රඹුක්වැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
770 - මීගහමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
771 - වෑගල ගාම නිලධාරි වසම 
799 - ෙදොරලියද්ද  දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- 
 

කන්ෙදකුඹුර, මැටිෙදණිය, මැදමහනුවර සහ  උඩතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- 
 

ෙමොරගහමුල, මහෙදොරලියද්ද සහ වික්ෙටෝරියා ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- 
 

නිතුෙල්මඩ, රඹුක්වැල්ල, උඩෙවල සහ රන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16                   ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදමහනුවර             සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

කන්ෙද්කුඹුර සහ  හාතියල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

803 - මැටිෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
809 - ෙබෝමුෙර් ගාම නිලධාරි වසම  
810 - මැදමහනුවර ගාම නිලධාරි වසම  
811 - උඩතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
812 - ෙමොරගහමුල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

නමඳගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, මාංෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා රජගල ගාම නිලධාරි වසෙම්  
බටහිර මායිම  සහ  වතුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  
මායිම්  

දකුණට:- 
 

වතුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් සහ 
මහෙදොරලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- 
 

වෑගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදොරලියද්ද දකුණ  
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17                 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹුක්ෙපොත            සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

හාතියල්ෙවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

806 - මාංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
807 - රඹුක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම  
808 - රජගල ගාම නිලධාරි වසම  
813 - වතුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම    

දකුණට:- 
 
 

උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මීරියෙගොල්ල, අම්බාෙල්, 
පුවක්ගහදිෙවල හා මහෙදොරලියද්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්   

බටහිරට:- ෙමොරගහමුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙබෝමුෙර් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ නමඳගල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-18                 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්බාෙල්            සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

මාෙබ්රියතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, නිතුෙල්මඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම සහ රඹුක්වැල්ල 
දකුණ, මීගහමඩිත්ත, වෑගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  , 
ෙමොරගහමුල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  , 
වතුලියද්ද හා රජගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   

814 - මහෙදොරලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
815 - අම්බාෙල් ගාම නිලධාරි වසම  
816 - මීරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
817 - පුවක්ගහදිෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
818 - බඹරගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
825 - වික්ෙටෝරියා ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- 
 
 

මීගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, සඳසිරි දුනුවිල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
තැන්නලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19               ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සඳසිරි දුනුවිල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

මහෙදොරලියද්ද, පුවක්ගහදිෙවල හා අම්බාෙල් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ බඹරගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා  දකුණු මායිම්  

819 - සඳසිරි දුනුවිල ගාම නිලධාරි වසම  
820 - තැන්නලන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
821 - මීගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
822 - ෙවලපහළ ගාම නිලධාරි වසම  
823 - මැද ගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
824 - උඩගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- උඩුදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
 
09-108/63 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 15 - කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 19   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 03   සභික සංඛ්යාව :- 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්පිහිල්ල       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පන්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දුනුහප්පාව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
646 - ගල්පිහිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
648 - මක්කානිගම ගාම නිලධාරි වසම 
649 - අලවතුගිරිගම ගාම නිලධාරි වසම  
670 - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
671 - වාවින්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කන්ෙද්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- 
 
 

ඉහළ  ෙගෝනාගම, උඩගම උතුර හා මහරතැන්න බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ පන්විල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරම්පනාව       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පන්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම  647 - දුණුහප්පාව ගාම නිලධාරි වසම 

722- කුරුඅෙඹ්මුදුන ගාම නිලධාරි වසම  
723- නාරම්පනාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
724 - කන්ෙද්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
725- නාරම්පනාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැදදුම්බර ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- 
 
බටහිරට:- 

මලුෙව්ගම, වෑපතන, ලුණුකැටියාමඬිත්ත, ෙදල්ගස්ලන්ද හා ඉහළ 
ෙගෝනාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
අලවතුගිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
හා ගල්පිහිල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝනවල කුඹුක්කඳුර      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
 
උතුරට:- 
 

කුරුඅෙඹ්මුදුන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මැදදුම්බර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

716 - කුඹුක්කඳුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
717 - කුඹුක්කඳුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
718 - ෙගෝනවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
719 - ෙගෝනාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
720 - මලුෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
721- වෑපතන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- 
 

මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රජවැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම සහ අහස්ෙපොකුණ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු සහ නැෙගනහිර මායිම්

බටහිරට:- දැලිවලතැන්න සහ ලුණුකැටියමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දැලිවලතැන්න        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

ඉහළ ෙගෝනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කන්ෙද් කුඹුර හා නාරම්පනාව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

708 - ෙදල්ගස්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
709 - ලුණුකැටියමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
710 - දැලිවලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
711 - හීපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුරුඅෙඹ්මුදුන, වෑපතන, මලුෙව්ගම,  ෙගෝනාවල උතුර හා 
ෙගෝනාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

අහස්ෙපොකුණ උතුර, මල්පාන හා ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 

මහරතැන්න නැෙගනහිර, උඩගම දකුණ හා ඉහළ ෙගෝනාගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩගම         සභික සංඛ්යාව :- 01.  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   
 

පල්ෙල්ගම, වාවින්න, මක්කානිගම සහ අලවතුගිරිගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

672 - උඩගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
673 - උඩගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
674 - මහරතැන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
675 - මහරතැන්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
676 - ඉහළ ෙගෝනාගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කන්ෙද්කුඹුර, ෙදල්ගස්ලන්ද, දැලිවලතැන්න සහ හීපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

ගල්අමුණ, මැණික්හින්න හා හුරීකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 
 

හුරීකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුරීකඩුව         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහරතැන්න බටහිර හා 
මහරතැන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

677 - හුරීකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
678 - හුරීකඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
679 - හුරීකඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
680 - හුරීකඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මැණික්හින්න සහ හුරීකඩුව මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- නිතුෙල්තැන්න, ෙදොඩම්ෙගොල්ල සහ හතමුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හතමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පාතදුම්බර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැණික්හින්න         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

හුරීකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මහරතැන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ හීපිටිය ගම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

700 - ෙකන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (නැකිතිකුඹුර ගම්මානය ඇතුළත් 
ෙකොටස) 
704 - හුරීකඩුව මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
705 - මැණික්හින්න ගාම නිලධාරි වසම 
713 - ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- 
 

මල්පාන සහ අහස්ෙපොකුණ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- 
 

ඉහළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම , ෙකන්ගල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැකිතිකුඹුර ගෙම් දකුණු මායිම සහ නිතුෙල්තැන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- 
 

හුරීකඩුව නැෙගනහිර, හුරීකඩුව දකුණ, හුරීකඩුව උතුර සහ 
හුරීකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්පාන         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හීපිටිය සහ දැලිවලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 712 - මල්පාන ගාම නිලධාරි වසම 

714- අහස්ෙපොකුණ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
715- අහස්ෙපොකුණ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙගෝනවල උතුර සහ ෙගෝනවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- රජවැල්ල උතුර, දියබුබුල සහ ඉහළෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ඉහළෙවල සහ ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-රජවැල්ල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ඉහළෙවල, අහස්ෙපොකුණ දකුණ, අහස්ෙපොකුණ උතුර, ෙගෝණාවල 
දකුණ හා කුඹුක්කඳුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

696 - රජවැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
697 - රජවැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
703 - දියබුබුල ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:- මැදදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- 
 

නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ අලුත්පල්ෙල්කැෙල්, විජය ශී ගම සහ 
අඹෙකොෙට්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 

බලෙගොල්ල නැෙගනහිර, අස්වලපිටිය සහ ඉහළෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විජය ශී ගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

දියබුබුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම , රජවැල්ල උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රජවැල්ල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම්  

693 - විජය ශ් රී ගම ගාම නිලධාරි වසම 
694 - අලුත්පල්ෙල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- අඹෙකොෙට්වත්ත සහ දියබුබුල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
 
 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           391 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-11          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹෙකොෙට්         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බලෙගොල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ  දියබුබුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
695 - අඹෙකොෙට් වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  විජය ශී ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර කඩවත් සතර හා 
ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- 
 
 

මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
සහ බලෙගොල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලෙගොල්ල ෙකන්ගල්ල        සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

හූරිකඩුව මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙකන්ගල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැකිතිකුඹුර ගෙම් දකුණු මායිම, ගල්අමුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අහස්ෙපොකුණ දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  

698 - බලෙගොල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
699 - බලෙගොල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
700 - ෙකන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (නැකිතිකුඹුර ගම හැර ඉතිරි 
ෙකොටස) 
701 - ඉහළෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
702 - අස්වලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

දියබුබුල හා අඹෙකොෙට් වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්   

දකුණට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පා ෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් දකුණ සහ නිතුෙල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුණ්ඩසාෙල් දකුණ නිතුෙල්තැන්න       සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

දම්බරාව, ෙදොඩම්ෙගොල්ල, හුරීකඩුව නැෙගනහිර සහ හුරිකඩුව 
මඩිෙහේ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

681- නිතුෙල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
692 - කුණ්ඩසාෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙකන්ගල්ල, බලෙගොල්ල බටහිර සහ බලෙගොල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් උතුර, මහවත්ත උතුර සහ මහවත්ත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දම්බරාව         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ෙබෝගස් කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, පාතදුම්බර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හුරීකඩුව බටහිර හා හුරීකඩුව උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

662 - පිලවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
682 - ෙදොඩම්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
706 - දම්බරාව ග් රාම නිලධාරි වසම 
707 - හතමුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 
හුරීකඩුව දකුණ, හුරීකඩුව නැෙගනහිර සහ නිතුෙල්තැන්න ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

කුණ්ඩසාෙල් දකුණ මහවත්ත නැෙගනහිර හා මහවත්ත දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

මහවත්ත දකුණ, ගලපිට අෙඹ් සහ ෙබෝගස් කුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමුණුගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ෙලගුන්නෑපාන උතුර හා උඩගුන්නෑපාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
656 - අමුණුගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
657 - අමුණුගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
660 - පිලවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
661 - ෙබෝගස්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
663 - ගලපිටඅෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හතමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

පිල්ලවල දකුණ, මහ වත්ත දකුණ, හපුවල සහ දීකිරිමඩවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- දීකිරිමඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ සිරිමල්වත්ත 
පල්ෙලගම හා සිරිමල්වත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-16          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුන්නෑපාන         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

පල්ෙල්ගුන්නෑපාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, ගබඩාගම උතුර හා ගබඩාගම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

664 - පල්ෙල්ගුන්නෑපාන උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
666 - උඩගුන්නෑපාන උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
667 - උඩගුන්නෑපාන දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අමුණුගම උතුර හා අමුණුගම 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

දකුණට:- 
 

අමුණුගම දකුණ, සිරිමල්වත්ත නැෙගනහිර සහ සිරිමල්වත්ත බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

මහනුවර මහ නගර සභා මායිම සහ පල්ෙල්ගුන්නෑපාන දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගබඩාගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  665 - පල්ෙල්ගුන්නෑපාන දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම 
668 - ගබඩාගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
669 - ගබඩාගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- 
 

උඩගුන්නෑපාන උතුර සහ පල්ෙල්ගුන්නෑපාන උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මහනුවර මහනගර සභා මායිම සහ පාතදුම්බර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරිමල්වත්ත         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

පල්ෙල්ගුන්නෑපාන උතුර සහ අමුණුගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

650 - සිරිමල්වත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
651 - සිරිමල්වත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
653 - සිරිමල්වත්ත පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම 
655 - ෙල්වැල්ලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

දීකිරි මඩවල,ෙදගල්ෙදොරුව සහ කරත්තමඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කරත්තමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මහනුවර කඩවත් 
සතර හා ගඟවට  ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- 
 

මහනුවර මහනගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදගල්ෙදොරුව       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   අමුණුගම දකුණ සහ අමුණුගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
652 - ෙදගල්ෙදොරුව ගාම නිලධාරි වසම 
654 - කරත්තමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
658 - හපුවල ගාම නිලධාරි වසම 
659 - දීකිරිමඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
685 - අරංගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- 
 

පිලවල උතුර සහ මහවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- 
 

අරංගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මහනුවර 
කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- 
 
 

මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
සහ ෙල්වැල්ලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, සිරිමල්වලවත්ත පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවත්ත       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

හපුවල, ගලපිට අෙඹ් සහ පිටවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

687 - මහවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
688 - මහවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
689 - මහවත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
690 - මහවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

දම්බරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුණ්ඩසාෙල් දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

කුණ්ඩසාෙල් උතුර සහ නත්තරම්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

නත්තරම්ෙපොත, ගල්මඩුව, අරංගල දකුණ සහ අරංගල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුණ්ඩසාෙල් උතුර       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මහවත්ත උතුර හා කුණ්ඩසාෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

691- කුණ්ඩසාෙල් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- 
 
 

මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම, 
නත්තරම්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මහවත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්මඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරත්තමඩ හා අරංගල උතුර, ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 683 - ගල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

684 - නත්තරම්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
686 - අරංගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 
මහවත්ත දකුණ, මහවත්ත බටහිර, මහවත්ත උතුර සහ කුණ්ඩසාෙල් 
උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 16 - පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 21  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                  සභික සංඛ්යාව - 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුෙවල          සභික සංඛ්යාව :- .01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟව ට ෙකෝර  ෙළේ ප ාෙද්ශීය සභා 
මායිම සහ වතුලියද්ද හා ගාල්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල  
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

947 - උඩුෙවල උඩගම බටහිර  ගාම නිලධාරි   
වසම       
954 - උඩුෙවල වත්ත ජනපදය ගාම නිලධාරි   
වසම නැෙගනහිරට:- ගාල්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  

රෙට්මුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- 
 

උඩුෙවල උඩගම නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර 
මායිම සහ මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝර ෙළේ පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝර ෙළේ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වතුලියද්ද          සභික සංඛ්යාව :- .01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර නගර සභා මායිම සහ මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට 

ෙකෝර ෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
952 - ෙමොණරංගල ගාම නිලධාරි   වසම       
953 - වතුලියද්ද ගාම නිලධාරි   වසම 
955 - ගාල්තැන්න ගාම නිලධාරි   වසම  නැෙගනහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝර ෙළේ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම් සහ නැහිනිෙවළ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

ඇතුල්ගම උතුර, උඩුෙවල පල්ෙල්ගම නැෙගනහිර, උඩුෙවල 
පල්ෙල්ගම දකුණ සහ උඩුෙවල උඩගම බටහිර  ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- උඩුෙවල වත්ත ජනපදය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
සහ මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝර ෙළේ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුෙවල පල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ෙමොණරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්, 
වතුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ මහනුවර 
කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

948 - උඩුෙවල පල්ෙල්ගම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
949 - උඩුෙවල පල්ෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
950- උඩුෙවල පල්ෙල්ගම බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
962 - නැහිනිෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
967 - ඇතුල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙගොඩම්පිටිය සහ ඇතුල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

ඇතුල්ගම දකුණ, ඇතුල්ගම බටහිර සහ පුලියද්ද ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම් 

 බටහිරට:- 
 

ර ෙට්මුල්ල සහ ගාල්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිප්ෙපොල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝර ෙළේ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
956 - ෙකොස්සින්න ගාම නිලධාරි වසම 
957 - පුස්සතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
958 - හිප්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
960 -  තලාතුඔය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
963 - ෙගොඩම්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝර ෙළේ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම සහ පින්නෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- 
 

තලාතුඔය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර 
මායිම් සහ අංෙකළිපිටිය, බටගල්ල, ඇතුල්ගම නැෙගනහිර හා 
ඇතුල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නැහිනිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝර ෙළේ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බූටාවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුස්සතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මහනුවර 

කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
984 - බූටාවත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
985 - බූටාවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
986 - පින්නෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
988 - සිංහාරගම ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම් සහ හාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර 
මායිම, කපුලියද්ද නැෙගනහිර හා කපුලියද්ද බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ දුල්මුෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- ෙගොඩමුන්න බටහිර හා පහළ නුගලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අංෙකළිපිටිය සහ තලාතුඔය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හාරගම           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

සිංහාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මහනුවර කඩවත් 
සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

987 - දුල්මුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
991 - කපුලියද්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
992 - කපුලියද්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1001 - හාරගම ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පාතමයිලපිටිය උතුර  
ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙබෝලෑෙප්, ෙගොඩලෙවල,  නාරංගස්තැන්න හා ෙගොඩමුන්න 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුර මායිම් 

බටහිරට:- බූටාවත්ත දකුණ සහ බූටාවත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාතමයිලපිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  1002 - උඩමයිලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

1003 - උඩමයිලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
1005 - පාතමයිලපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1006 - පාතමයිලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  

දකුණට:- 
 

උණුවින්න නැෙගනහිර, උණුවින්න බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කැතිගන්නාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කැතිගන්නාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, දමුණුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙබෝලෑෙප් හා හාරගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝලෑෙප්          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

දුල්මුෙර්, කපුලියද්ද බටහිර, කපුලියද්ද නැෙගනහිර සහ හාරගම 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 

989 - ෙගොඩමුන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
990 - ෙගොඩමුන්න බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
993 - නාරංගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
994 - ෙගොඩලෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
995 - ෙව ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 
999 - ෙබෝලෑෙප් ගාම නිලධාරි  වසම 
1000 - මැදෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පාතමයිලපිටිය උතුර, පාතමයිලපිටිය දකුණ, දමුණුෙගොල්ල සහ 
මාරස්සන ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- මාරස්සන, කැන්ෙදෙවල , මැදගම පල්ෙල්ගම හා මැදගම උඩගම 
ගාම නිලධාරි   වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- ශියාගම, ලෑටියෙගොල්ල හා  පහළ නුගලියද්ද ගාම නිලධාරි  
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් සහ බූටාවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි   
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අංෙකලිපිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හපුතෙල් එෙගොඩගම, බටෙගොල්ල, තලාතුඔය බටහිර සහ 

පුස්සතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
961 - තලාතුඔය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
969 - හපුතෙල් උඩගම ගාම නිලධාරි  වසම 
970 - හපුතෙල් පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  
වසම 
971 - අංෙකළිපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පින්නෙගොල්ල, බුටාවත්ත උතුර, බුටාවත්ත දකුණ සහ පහළ 
නුගලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

පහළ නුගලියද්ද, ඉහළ නුගලියද්ද හා ලෑටියෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල  උතුරු මායිම්, ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා  බටහිර මායිම් සහ ශියාගම හා 
ෙප්රවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

ෙප්රවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ඇතුල්ගම දකුණ හා හපුතෙල් එෙගොඩගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇතුල්ගම          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඇතුල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ෙගොඩම්පිටිය, හිප්ෙපොල හා තලාතුඔය බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල දකුණු මායිම් 

959 - බටගල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
965 - ඇතුල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
966 - ඇතුල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
968 - ඇතුල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
972 - හපුතෙල් එ ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- අංෙකළිපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, හපුතෙල් 
පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ හපුතෙල් උඩගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ෙප්රවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- රෙට්මුල්ල සහ පුලියද්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රෙට්මුල්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ගාල්තැන්න, උඩුෙවල පල්ෙල්ගම දකුණ, උඩුෙවල පල්ෙල්ගම 
බටහිර සහ උඩුෙවල පල්ෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

946 - උඩුෙවල උඩගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
951 - රෙට්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
964 - පූලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ඇතුල්ගම උතුර සහ ඇතුල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙප්රවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- 
 

උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම,  මහනුවර කඩවත් සතර හා 
ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උඩුෙවල උඩගම 
බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරෙගොල්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හපුතෙල් උඩගම, හපුතෙල් පල්ෙල්ගම, අංෙකලිපිටිය සහ 

බූටාවත්ත දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
973 - ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
974 - ශියාගම ගාම නිලධාරි  වසම 
975 - ලෑටියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
982 - පහළ නුගලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
983 - ඉහළ නුගලියද්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙගොඩමුන්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙගොඩමුන්න නැෙගනහිර හා මැදගම උඩගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

බව්ලානවත්ත ජනපදය හා උඩෙදල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්, පාළුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- පාළුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙප්රවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බව්ලාන           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගොඩමුන්න නැෙගනහිර, ෙව ෙල්ගම හා ෙබෝලෑෙප් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මැදෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

996 - මැදගම උඩගම ගාම නිලධාරි  වසම 
997 - මැදගම පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
1013 - කන්ෙද්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
1014 - බව්ලාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට මාරස්සන, ඇලිෙක්ෙවල, ෙහේවාවිස්ස බටහිර හා ඔළුවාවත්ත ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බව්ලානවත්ත ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- ශියාගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහේවාවිස්ස         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  
 

මාරස්සන, මීරුප්ප හා කැතිගන්නාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්  

1010 - ඇලිෙක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1011 - ගලෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
1015 - ඔළුවාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1016 - ෙහේවාවිස්ස නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1017 - ෙහේවාවිස්ස බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
1022 - උඩෙදණිය මඩිෙහේ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උණුවින්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම
දකුණට:- උඩුෙදණිය, කිරිවනාෙගොඩ හා මාවුස්සාව බව්ලානවත්ත ජනපදය 

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- 
 

බව්ලාන හා කන්ෙද්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාරස්සන          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැදෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, ෙබොලැෙප් හා පාතමයිලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

1004 - කැතිගන්නාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1007 - මාරස්සන ගාම නිලධාරි වසම 
1008 - දමුණුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1009 - මීරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උඩමයිලපිටිය උතුර හා උඩමයිලපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උණුවින්න බටහිර හා ගලෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඇලිෙක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්,  
කන්ෙදෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මැදෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝපිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ගලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම, උඩුෙදණියමඩිෙහේ 
ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ගලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 
කැතිගන්නාෙවල හා උඩමයිලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1012 - කිරිවනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
1018 - ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1019 - ෙපොත්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
1020 - නීලවල ගාම නිලධාරි  වසම 
1021 - කහඹිලිය ගාම නිලධාරි  වසම 
1023 - උඩුෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසම 
1024 - උණුවින්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1025 - උණුවින්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ මුරෙපොල නැෙගනහිර හා මුරෙපොල 
බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- මාවුස්සාව හා ඔළුවාවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාඋස්සාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ශියාගම, මැදගම උඩගම, බව්ලාන හා ඔළුවාවත්ත ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
998 - බව්ලානවත්ත ජනපදය ගාම නිලධාරි  
වසම 
1035 - මාවුස්සාව ගාම නිලධාරි වසම 
1036 - වනහපුව ගාම නිලධාරි වසම 
1038 - ෙබෝපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කිරිවනාෙගොඩ, ෙබෝපිටිය,  නීලවල හා  මුරෙපොළ බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කිරිවනාකැටිය, පට්ටියගමපල්ෙල්ගම,  වැටෙක්ෙපොත හා 
මැදකැකිල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 

ෙගේට්වැලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
උඩෙදල්ෙතොට ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩෙදල්ෙතොට          සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ශියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 976 - උඩෙදල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

977 - පාළුගම ගාම නිලධාරි වසම 
978 - ගලහ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ශියාගම, බව්ලානවත්ත ජනපදය හා ෙගේට්වැලිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

සුදුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම හා උඩපළාත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙප්රවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙප්රවත්ත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම්

 
 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           399 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙප්රවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රෙට්මුල්ල, ඇතුල්ගම බටහිර හා ඇතුල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් 
980 - ෙප්රවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
981 - ෙප්රවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

හපුතෙල් උඩගම, ශියාගම හා පාළුගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩෙදල්ෙතොට හා ගලහ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදල්ෙතොට          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩෙදල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

බව්ලානවත්ත ජනපදය ගාම නිළධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
979 - සුදුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1043 - ෙගේට්වැලිය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- බව්ලානවත්ත ජනපදය සහ ෙබෝපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

 දකුණට:- 
 

මැදකැකිල, කරගස්කඩ දකුණ සහ කරගස්කඩ උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ උඩෙදල්ෙතොට ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පට්ටියගම          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙබෝපිටිය නගරය, වනහපුව හා මාවුස්සාව ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
1033 - පට්ටියගම පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසම 
1034 - වැටෙක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
1037 - මැදකැකිල  ගාම නිලධාරි වසම 
1042 - කරගස්කඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
1046 - කන්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසම 
1047 - වාඩියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

කිරිවානාකැටිය හා නවනැලිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- 
 

පට්ටියගම උඩගම හා ෙගෝනංෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කරගස්කඩ  උතුර හා සුදුවැල්ල ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙගේට්වැලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

    
    

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙකොළඹිස්ස     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මාවුස්සාව සහ නීලවල ගාම නිලධාරි   වසම්වල දකුණු මායිම් 1026 - නවනැලිය ගාම නිලධාරි වසම 

1027 - කිරිවානාකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1028 - ෙකොටෙග්පිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1029 - ෙකොළඹිස්ස නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1030 - ෙකොළඹිස්ස බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
 1031 - මුරෙපොල  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම
1032 - මුරෙපොල බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- 
 

නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ පට්ටියගම ගබඩාගම දකුණ හා 
පට්ටියගම ගබඩාගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පට්ටියගම  උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
වාඩියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ පට්ටියගම පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගබඩාගම - කරගස්කඩ         සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සුදුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කරගස්කඩ දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, මැදකැකිල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කන්ෙදගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

1039 - පට්ටියගම උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
1040 - ෙගෝනංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
1041 - කරගස්කඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1044 - පට්ටියගම ගබඩා ගම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
1045 - පට්ටියගම ගබඩාගම උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාඩියෙගොඩ, නවනැලිය හා ෙකොටෙගපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු මායිම  සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
09-108/65 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 17 - මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : -  11   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01  සභික සංඛ්යාව :- 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩගන්ෙදණිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 282 - පහළ ඊරියගම ගාම නිලධාරි වසම  

283 - ෙගොඩගන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

මහනුවර මහ නගර සභා මායිම සහ පල්ෙල් ෙප්රාෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම       

දකුණට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල් ෙප්රාෙදණිය         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 248 -පල්ෙල් ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරී  වසම 

 නැෙගනහිරට:- උඩ ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- හිඳගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙගොඩගන්ෙදණිය හා පහළ 
ඊරියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03              ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකන්ද             සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ෙල් ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 267 - හිඳගල ගාම නිලධාරි වසම  

268 - මහකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:- 
 

උඩ ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ උඩපලාත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- උඩපලාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-04             ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩ ෙප්රාෙදණිය             සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මහනුවර මහ නගර සභා මායිම, උඩෙබෝවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ෙබෝවලවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

246 - ඔගස්ටාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
249 - උඩ ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- උඩපලාත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- 
 

හිඳගල හා පල්ෙල් ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්   

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05             ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝවල             සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 244 - උඩෙබෝවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් 

මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
245 - ෙබෝවල ගාම නිලධාරි ව සෙම් මහනුවර 
කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටස 
247 - ෙබෝවලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

මහනුවර මහ නගර සභා මායිම, හීරුස්සගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- උඩ ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

උඩ ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඔගස්ටාවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් සහ උඩ 
ෙප්රාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-06             ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-හන්තාන             සභික සංඛ්යාව :- 01.  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 242 -  හීරුස්සගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
263 - හන්තාන ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
264 - ෙබෝගම්බර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:- 
 

පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙබෝවලවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- 
 

ෙබෝවලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහනුවර මහ 
නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07             ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-තැන්ෙන්කුඹුර            සභික සංඛ් යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මහනුවර මහ නගර සභා මායිම සහ කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

269 - අම්පිටිය උඩගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
270 - අම්පිටිය උඩගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
275 - තැන්ෙන්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- 
 

අම්පිටිය පල්ෙල්ගම හා මැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම්, වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම  සහ 
පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැවතැන්න          සභික සංඛ්යාව :- 01 
  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

අම්පිටිය උඩගම දකුණ හා අම්පිටිය උඩගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම්  

272 - මැද්ෙද්ගම  ගාම නිලධාරි වසම  
274 - වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

අම්පිටිය පල්ෙල්ගම, උල්පතකුඹුර හා කැටවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම්  

දකුණට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- 
 

පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අම්පිටිය උඩගම  දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-උල්පතකුඹුර          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

අම්පිටිය උඩගම උතුර හා තැන්ෙන්කුඹුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම්  සහ  කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

271 - අම්පිටිය පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
273- උල්පතකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ගුරුෙදණිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ගුරුෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කැටවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

වැවතැන්න සහ මැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-කැටවල ෙලව්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

උල්පතකුඹුර සහ ගුරුෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම්    

277 - ගුරුෙදණිය දෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම  
280 - ෙලව්ල ගාම නිලධාරි වසම  
281 - කැටවල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ගුරුෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම පාතෙහේවාහැට 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- 
 

පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැවතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-මාළිගාතැන්න          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

අම්පිටිය පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ
ගුරුෙදණිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

278 - ගුරුෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
279 - මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ගුරුෙදණිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- 
 

පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගුරුෙදණිය දෙඹ්වල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 
 

උල්පත්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ගුරුෙදණිය නැෙගනහිර         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 276 - ගුරුෙදණිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම  නැෙගනහිරට:- 
 

කුණ්ඩසාෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

දකුණට:- 
 

පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාලිගාතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ගුරුෙදණිය 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
අම්පිටිය පල්ෙල්ගම නැෙගනහිර මායිම  

 
09-108/66 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 18 - යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 24  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 26 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොබ්බෑකඩුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 139 - පෑලව ඉහළමැද ගාම නිලධාරි වසම 

141 - ෙකොබ්බෑකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
142 - ඉහළ ෙකොබ්බෑකඩුව ගාම නිලධාරි 
වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- පෑලව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
යහලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
හාරිස්පත්තුව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- 
 

ෙදහිගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙදහිඅංග උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ගුරුගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යහලතැන්න        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හාරිස්පත්තුව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 138 - පෑලව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

140 - යහලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හාරිස්පත්තුව  පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- පෑලව ඉහළමැද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- ෙකොබ්බෑකඩුව සහ ඉහළ ෙකොබ්බෑකඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගන්ෙනෝරුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පෑලව ඉහළමැද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම
135 - ගන්ෙනෝරුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
136 - ගන්ෙනෝරුව මධ්යම ග් රාම නිලධාරි 
වසම 
137 - පෑලව පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගන්ෙනෝරුව නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- ගන්ෙනෝරුව නැෙගනහිර, කැන්දකඩුව, ෙදහිෙදණිය 
නැෙගනහිර,  
ෙදහිෙදණිය බටහිර, පිලපිටිය හා කළුවරවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කළුවරවත්ත සහ ෙදහිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදහිඅංග උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙකොබ්බෑකඩුව හා පෑලව ඉහළමැද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ පෑලව පහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්        

143 - ෙදහිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
144 - ෙදහිගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
145 - ෙදහිගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- ගන්ෙනෝරුව බටහිර සහ කළුවරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කළුවරවත්ත, සුරියෙගොඩ හා මංගලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- දියපලාෙගොඩ, ගුරුගම, ෙදහිඅංග දකුණ සහ ෙදහිඅංග උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිඅංග        සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොබ්බෑකඩුව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම   
157 - වතුරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
158 - ගුරුගම ගාම නිලධාරි වසම  
159 - ෙදහිඅංග උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
160 - ෙදහිඅංග දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොබ්බෑකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදහිගම 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- දියපලාෙගොඩ, පහළ ෙදොඩම්වල, ඉහළ ෙදොඩම්වල සහ උඩෙවල 
පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- උඩෙවල පල්ෙල්මඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොඩම්වල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වතුරකුඹුර සහ ගුරුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 155 - ඉහළ ෙදොඩම්වල ගාම නිලධාරි වසම 

156 - පහළ ෙදොඩම්වල ගාම නිලධාරි වසම 
181 - පරකටවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- දියපලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- ඉඹුල්මල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

අෙඹ්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම, අෙඹ්ගම බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
උතුරු මායිම සහ කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- සියඹලාෙගොඩ, දන්තුෙර් සහ උඩෙවල පහළගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩෙවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  162 - මුංවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

177 - උඩෙවල නාඩිතලාව ගාම නිලධාරි 
වසම 
178 - උඩෙවල පල්ෙල්මඩිත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 
179 - උඩෙවල පහළගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වතුරකුඹුර හා ඉහළ ෙදොඩම්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්       

දකුණට:- දන්තුෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වල්ගම්පාය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙදොළුව 
නැෙගනහිර හා ෙදොළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- ෙකොටලිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්ගම්පාය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩ ෙවල නාඩිතලාව සහ උඩෙවල පල්ෙල්මඩිත්ත ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්     
211 - වල්ගම්පාය ගාම නිලධාරි වසම 
212 - බත්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
213- ෙදොළුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
214-ෙදොළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- උඩෙවල පහළගම, මුංවතුෙගොඩ සහ දන්තුෙර් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්     

දකුණට:- හාලියද්ද, වල්ෙගොව්වාෙගොඩ සහ ෙදල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙදල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙකොටලිෙගොඩ දකුණ හා ෙකොටලිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැණික්දිෙවල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිස්මඩ   ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  තුම්පෙන් 

පාෙද්ශීය සභා මායිම      
196 - උඩරත්මීවල ගාම නිලධාරි වසම 
215 - ෙකොටලිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
216- ෙකොටලිෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම
217 - මැණික්දිවල ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- උඩෙවල නාඩිතලාව, ෙදොළුව බටහිර සහ ෙදල්ෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- පහළ රත්මීවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මාදිලිගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙපොත්තපිටිය සහ යටිගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටිගම්මන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 183 - යටිගම්මන ගාම නිලධාරි වසම  

184 - පහළ යටිගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
185 - ෙපොත්තපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
186 - කිරිමැටිය වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
219 - තිස්මඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙකොටලිෙගොඩ උතුර, 
ෙකොටලිෙගොඩ දකුණ සහ මැණික්දිෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- මාදිලිගම හා ෙගෝන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- ෙගොඩිගමුව, ඉහළ අලගල්ල හා අලගල්ල වත්ත ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  සහ තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලගල්ල        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරිමැටිය වත්ත ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
187 - ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
188 - ෙගෝන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
189 - ඉහළ අලගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
190 - අලගල්ල වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
195 - මාදිලිගම ගාම නිලධාරි වසම  
199 - ෙමොටාන ෙදකිඳ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පහළ යටිගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම, ෙපොත්තපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම සහ මැණික්දිෙවල, උඩ රත්මීෙවල හා පහළ රත්මීෙවල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- අමුණුපුර, බලන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්   
බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලන         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොටාන ෙදකිඳ, ෙගෝන්ෙදණිය, මාදිලිගම සහ පහළ රත්මීවල 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
191 - අමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
192 - ෙවරළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
193 - මුදලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
194 - පහළ මුදලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
198 - බලන ගාම නිලධාරි වසම 
200 - ෙමොරෙගොල්ල මහකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කැටකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පානෙබොක්ක 
ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම්  
බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ ෙමොටාන ෙදකිඳ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදල්ෙදණිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොටලිෙගොඩ දකුණ , ෙදොළුව බටහිර, ෙදොළුව නැෙගනහිර සහ 

බත්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
197 - පහළ රත්මීවල ගාම නිලධාරි වසම 
202 - කැටකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
206 - වල්ෙගොව්වාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
218 - ෙදල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- හාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කඳන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, කවුඩුපන හා මාළිගාතැන්න ග් රාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්,පානෙබොක්ක ගාම නිලධාරි 
වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, 
පහළ මුදලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මාදිලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම , උඩරත්මිවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මැණික්දිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාළිගාතැන්න        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වල්ෙගොව්වාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 201 - මාමුඩවල ගාම නිලධාරි වසම  

203 - මාළිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
207 - කවුඩුපන ගාම නිලධාරි වසම  
208 - කඳන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
210 - පානෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් 
යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- හාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙකොටෙබොෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම   

දකුණට:- කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම  
බටහිරට:- මුදලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම  සහ පහළ මුදලිවත්ත හා 
කැටකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාලියද්ද        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දන්තුෙර් සහ සියඹලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  168 - ඌරාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
169 - කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
170 - කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසම  
174 - හාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
175 - ෙකොටෙබෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- පරකටවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අරෙඹ්ගම 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- කඳන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ වල්ෙගොව්වාෙගොඩ හා 
බත්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දන්තුෙර්        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුංවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ උඩෙවල පහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා 
ඉහළ ෙදොඩම්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

161 - දන්තුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
163 - සියඹලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- පරකටවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
දකුණට:- කුඩාඔය හා කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 

හාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- හාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

බත්ෙගොඩ හා වල්ගම්පාය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මුංවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ගම්මන        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහළ ෙදොඩම්වල, පහළ ෙදොඩම්වල, ගුරුගම සහ ෙදහිගම උතුර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
147 - දියපලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
148 - ෙමොලදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම 
149 - මල්ගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
182 - ඉඹුල්මල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදහිගම දකුණ, මංගලගම, සුරියෙගොඩ, පිලපිටිය සහ බුළුමුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- රණවන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම , ඇඹිල්මීලම 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම , ගිරාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ අරෙඹ්ගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  

බටහිරට:- පරකටවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සූරියෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදහිගම දකුණ, ෙදහිගම නැෙගනහිර, ගන්ෙනෝරුව බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
127 - සුරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
128 - කළුවරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
146 - මංගලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ගන්ෙනෝරුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
පිලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- පිලපිටිය සහ ෙමොලදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්   
බටහිරට:- මල්ගම්මන සහ දියපලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිලපිටිය        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සුරියෙගොඩ හා කළුවරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ ගන්ෙනෝරුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
126 - පිලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
154 - ෙදහිෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  නැෙගනහිරට:- ගන්ෙනෝරුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ 

ෙදහිෙදණිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- කිරිබත්කුඹුර නැෙගනහිර සහ කිරිබත්කුඹුර බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බුළුමුල්ල හා ෙමොලදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  සහ සුරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැන්දකඩුව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගන්ෙනෝරුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
133 - ගන්ෙනෝරුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
134 - කැන්දකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර මහ නගර සභා 
මායිම 

දකුණට:- මහනුවර මහ නගර සභා මායිම සහ මහනුවර කඩවත්සතර සහ 
ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- උඩඊරියගම නැෙගනහිර, ෙදහිෙදණිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 

 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           409 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊරියගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදහිෙදණිය බටහිර සහ ගන්ෙනෝරුව මධ්යම ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්   
151 - උඩඊරියගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
152 - උඩඊරියගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
153 - ෙදහිෙදණිය නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- කැන්දකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මහනුවර කඩවත්සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම සහ ඒදඩුවාව නැෙගනහිර හා ඒදඩුවාව බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කිරිබත්කුඹුර නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඒදඬුවාව        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිරිබත්කුඹුර නැ ෙගනහිර සහ උඩඊරියගම බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්  
131 - ඒදඩුවාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
132 - ඒදඩුවාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- මහනුවර කඩවත්සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
දකුණට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- කිරිබත්කුඹුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිබත්කුඹුර        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පිලපිටිය සහ ෙදහිෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
129 - කිරිබත්කුඹුර නැ ෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
130 - කිරිබත්කුඹුර බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදහිෙදණිය බටහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ෙදහිෙදණිය නැෙගනහිර හා උඩඊරියගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ ඒදඩුවාව බටහිර ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඒදඩුවාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, බුළුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ පිලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රණවන         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොලදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ පිලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
125 - බුළුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
150 - රණවන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
167 - ඇඹිල්මීගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පිලපිටිය, කිරිබත්කුඹුර නැෙගනහිර සහ කිරිබත්කුඹුර බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   
දකුණට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම සහ ඇඹිල්මීගම උතුර ගාම  

නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගිරාගම         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉඹුල්මල්ගම සහ මල්ගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
164 - අරෙඹ්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
165 - අරෙඹ්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
166 - ඇඹිල්මීගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
180 - ගිරාගම ග් රාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොලදණ්ඩ සහ රණවන උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- ඇඹිල්මීගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- ඌරාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් යටිනුවර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, කුඩාඔය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පරකටවැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම  

 
09-108/67 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 

 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය 

 
උපෙල්ඛනය 

 
 

අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 19 - උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා ව 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 19   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 02   සභික සංඛ්යාව:- 23 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලඟමුව           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම, ඉහළ කුරුකුත්තල ගාම  නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ පහළ කුරුකුත්තල, අලන්දුවක 
සහ කිරිමවුල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්   

114 - ලඟමුව ගාම  නිලධාරි වසම 
115 - බැලුන්ගල ගාම  නිලධාරි වසම 
 
116 - අළුත්කන්ද ගාම  නිලධාරි වසම 
119 - මත්ගමුව ගාම  නිලධාරි වසම 
120 - උඩගම ගාම  නිලධාරි වසම 
121 - උරුලෑවත්ත ගාම  නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වරකාෙගොඩ සහ ගඟුල්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- 
 

වට්ටප්ෙපොල, වලෙගදර උතුර  සහ සාදික්කාවත්ත ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුකුත්තල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම 117-ඉහළ කුරුකුත්තල ගාම  නිලධාරි වසම 

118-පහළ කුරුකුත්තල ගාම  නිලධාරි වසම 
122-අලන්දුවක ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කිරිවවුල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- උරුලෑවත්ත, උඩගම, මත්ගමුව සහ ලඟමුව ගාම  නිලධාරි වසම්වල  

උතුරු මායිම්   
බටහිරට:- බැලුන්ගල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කඩුගන්නාව  නගර සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිද්දවුල           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම සහ ගඩලාෙදණිය උතුර ගාම  

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
86 - වරකාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
87 - ෙහේපාන ගාම  නිලධාරි වසම 
88 - ගඟුල්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
89 - කිරිවවුල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
90 - කිරිවවුල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
91 - හිද්දවුල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
92 - හිද්දවුල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගඩලාෙදණිය උතුර, ගඩලාෙදණිය දකුණ, දැලිවල, රබ්ෙබ්ගමුව 
උතුර, රබ්ෙබ්ගමුව දකුණ, හියරාපිටිය සහ ඇරුව්වාවල ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   

දකුණට:- රංගම, වතුෙපොල සහ පානෙබොක්ක ගාම  නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම්   

බටහිරට:- වට්ටප්ෙපොල, උරුලෑවත්ත සහ ආලන්දුවක ගාම  නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගඩලාෙදණිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කඩුගන්නාව නගර සභා මායිම , යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 

ගංෙගොඩ හා ගංෙගොඩ දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්  
79 - රබ්ෙබ්ගමුව උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
80 - රබ්ෙබ්ගමුව දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 
81 - ගඩලාෙදණිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
82 - ගඩලාෙදණිය දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 
84 - පමුණුව බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
85 - දැලිවල ගාම  නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ගංෙගොඩ දකුණ, මාම්පිටිය, පමුණුව නැෙගනහිර, වල්ගම සහ 
හීයාවල ගාම  නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   

දකුණට:- හියරාපිටිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හිද්දවුල 
නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්    

බටහිරට:- හිද්දවුල නැෙගනහිර, ෙහේපාන සහ කිරිවවුල නැෙගනහිර ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්    

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගංෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 1 - ගංෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 

2 - ගංෙගොඩ දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 
3 - ගංෙගොඩ උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
4 - තලවත්ත ගාම  නිලධාරි වසම 
5 - වැරුල්ලමාන ගාම  නිලධාරි වසම 
6 - ෙබෝයගම ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යටිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- ෙහේන්ෙදණිය බටහිර, මාම්පිටිය සහ පමුණුව බටහිර   ගාම  නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු මායිම්   
බටහිරට:- ගඩලාෙදණිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම    

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලපලාවල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගංෙගොඩ දකුණ, ෙබෝයගම සහ තලවත්ත ගාම  නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම්   
7 - මාම්පිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
8 - රාජගිරිය ගාම  නිලධාරි වසම 
16 - අලපලාවල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
17 - අලපලාවල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
78 - වල්ගම ගාම  නිලධාරි වසම 
83 - පමුණුව නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහේන්ෙදණිය බටහිර, යාෙල්ෙගොඩ බටහිර, පිලිගල්ල බටහිර ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   

දකුණට:- නාරංවල හා හීයාවල ගාම  නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  සහ රබ්ෙබ්ගමුව දකුණ ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම   

බටහිරට:- රබ්ෙබ්ගමුව උතුර හා පමුණුව බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම්   

 



412       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහේන්ෙදණිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තලවත්ත ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, යටිනුවර පාෙද්ශීය 

සභා මායිම සහ මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

9 - ෙහේන්ෙදණිය බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
10 - ෙහේන්ෙදණිය නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
11 - යාෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ග් රාම  
නිලධාරි වසම 
12 - යාෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
13 - සඟෙබෝගම ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පැණිෙදණිය, මීවතුර සහ අඟුනාවල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම්   

දකුණට:- පිලිගල්ල නැෙගනහිර හා පිලිගල්ල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම්  සහ  අලපලාවල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- අලපලාවල නැෙගනහිර, රාජගිරිය සහ මාම්පිටිය ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්    

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැණිෙදණිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 18 - අඟුණාවල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 

වසම 
19 - අඟුණාවල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
20 - මීවතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
21 - පැණිෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙගොඩෙපොල නැෙගනහිර හා ෙගොඩෙපොල බටහිර ගාම  නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු මායිම්  සහ පිලිගල්ල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- පිලිගල්ල නැෙගනහිර හා යාෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් , සඟෙබෝගම ගාම  නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙහේන්ෙදණිය නැෙගනහිර ගාම  
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිලිගල්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යාෙල්ෙගොඩ බටහිර, යාෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර, අඟුණාවල බටහිර 

සහ අඟුණාවල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්   
22 - පිලිගල්ල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
23 - පිලිගල්ල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
24 - කරමඩ උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
27 - ෙගොඩෙපොල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
28 - ෙගොඩෙපොල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
29 - කඹුරාෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
සහ නව ෙප්රාෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කරමඩ දකුණ හා පල්ෙල් අළුෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම්  සහ මීවලෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්    

බටහිරට:- මීවලෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
හන්ෙදස්ස, නාරංවල සහ  අලපලාව නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්    

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හන්ෙදස්ස          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රබ්ෙබ්ගමුව දකුණ ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ වල්ගම, අලපලාවල බටහිර හා අලපලාවල  
නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්

14 - හන්ෙදස්ස ගාම  නිලධාරි වසම 
15 - නාරංවල ගාම  නිලධාරි වසම 
74 - හියරාපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
75 - ඇරව්වාවල ගාම  නිලධාරි වසම 
76 - ඉඹුල්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
77 - හීයාවල ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අලපලාවල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
පිලිගල්ල බටහිර  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මීවලෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- මීවලෙදණිය, අරන්තන, දවුලගල, අඹරෙපොල සහ ඇම්බැක්ක ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- මැද්ෙද්ෙගොඩ, රංගම හා හිද්දවුල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්  සහ රබ්ෙබ්ගමුව දකුණ ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇම්බැක්ක          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හිද්දවුල බ ටහිර හා හිද්දවුල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම්  සහ ඇරුව්වාවල ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

60 - ෙදොඩම්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
63 - බඹරෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
66 - රංෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
67 - ෙව්රවල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
69 - ෙව්රවල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
70 - ඇම්බැක්ක ගාම  නිලධාරි වසම 
71 - මැද්ෙද්ෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
72 - සියඹලාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
73 - රංගම ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අඹරෙපොල ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, බුවැලිකඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
කැටකුඹුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බටුපිටිය ගාම  
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පිලපිටිය හා ගංහත ගාම  නිලධාරි වසම්වල  උතුරු හා බටහිර  
මායිම්   සහ ෙවලම්ෙබොඩ, අඹගස්තැන්න හා කූරෙදණිය ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- අඹන්වල සහ වතුෙපොල ගාම  නිලධාරි  වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්   

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලෙගදර          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අළුත්කන්ද, මත්ගමුව, උඩගම සහ  උරුලෑවත්ත ගාම  නිලධාරි 

වසම්වල  දකුණු මායිම්   
65 - වතුෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම 
109 - නිකහැටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
110 - වලෙගදර උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
111 - වලෙගදර දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 
112 - සාදික්කාවත්ත ගාම  නිලධාරි වසම 
113 - ෙකෝවිලකන්ද ගාම  නිලධාරි වසම 
123 - වට්ටප්ෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම  
124 - පානෙබොක්ක ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගඟුල්ෙදණිය, හිද්දවුල බටහිර, රංගම සහ ෙව්රවල බටහිර ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   

දකුණට:- ෙව්රවල නැෙගනහිර, අඹන්වල, කූරෙදණිය, මානික්කාව සහ 
ඇල්පිටිකන්ද ගාම  නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කෑගල්ල  දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාණික්කාව          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ ෙකෝවිල්කන්ද හා නිකහැටිය ගාම  

නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්   
103-මාවීකුඹුර උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
104-මාවීකුඹුර දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 
107-ඇල්පිටිකන්ද ගාම  නිලධාරි  වසම 
108-මාණික්කාව ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කූරෙදණිය, ලියන්ගහවත්ත, වටෙදණිය හා අප්පල්ලාෙගොඩ බටහිර 
ගාම  නිලධාරි වසම්වල  බටහිර  මායිම්, උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා 
මායිම   සහ ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 

දකුණට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- කෑගල්ල  දිස්තික් මායිම 
 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙවලම්ෙබොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නිකහැටිය, පානෙබොක්ක සහ වතුෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම්   
68 - අඹගස්තැන්න ගාම  නිලධාරි වසම 
95 - අප්පල්ලාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම  
නිලධාරි වසම 
96 - අප්පල්ලාෙගොඩ බටහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
99 - විහාරගම ගාම  නිලධාරි වසම 
100 - ෙවලම්ෙබොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
101 - ලියන්ගහවත්ත ගාම  නිලධාරි වසම  
102 - වටෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම  
105 - අඹන්වල ගාම  නිලධාරි වසම 
106 - කූරෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙව්රවල නැෙගනහිර, රංෙගොඩ, ගංහත සහ දිහිටිෙදණිය ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්    

දකුණට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාවීකුඹුර උතුර ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- මාවීකුඹුර උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
සහ මානික්කාව ගාම  නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගංහත           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බඹරෙදණිය, බටුපිටිය සහ හත්නාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම්  වල 

දකුණු මායිම්   
47 - ෙව්ගිරිය බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
48 - ෙව්ගිරිය නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
61 - දස්කර ගාම  නිලධාරි වසම 
64 - පිලපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
93 - ගංහත ගාම  නිලධාරි වසම 
94 - දිහිටිෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
97 - ෙකොටගල්ඹලුව ගාම  නිලධාරි වසම  
98 - ෙදල්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තලවතුර, ලුණුගම සහ ෙහොඬියාෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර  මායිම්    

දකුණට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම සහ උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- අප්පල්ලාෙගොඩ නැෙගනහිර, විහාරගම, ෙවලම්ෙබොඩ සහ රංෙගොඩ 

ගාම  නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්    

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැටකුඹුර          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදොඩම්ෙදණිය සහ අඹරෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම් 
56 - කැටකුඹුර ගාම  නිලධාරි වසම 
57 - බටුපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
58 - බුවැලිකඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
62 - හත්නාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- එලදැත්ත බටහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ එලදැත්ත 
නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම 

දකුණට:- තලවතුර, ෙව්ගිරිය නැෙගනහිර, දස්කර සහ පිලපිටිය ගාම  නිලධාරි  
වසම්වල  උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- බඹරෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙදොඩම්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දවුලගල           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉඹුල්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 53 - එලදැත්ත බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 

55 - දවුලගල ගාම  නිලධාරි වසම 
59 - අඹරෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අරන්තන සහ ඉහළ ෙපතියාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම්   

දකුණට:- එලදැත්ත නැෙගනහිර, බූවැලිකඩ සහ ෙදොඩම්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම්    

බටහිරට:- ඇම්බැක්ක සහ ඇරව්වාවල ගාම  නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 
මායිම්   

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපතියාෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉඹුල්ෙදණිය, හන්ෙදස්ස හා පිලිගල්ල බටහිර ගාම  නිලධාරි 

වසම්වල  දකුණු මායිම්   සහ කඹුරාෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම්   

30 - පල්ෙල් අළුෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
31 - ෙපතියාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
32 - ෙපතියාෙගොඩ බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම
33 - මීවලෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
34 - ඉහළ ෙපතියාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
35 - මුරුතගහමුල ගාම  නිලධාරි වසම 
36 - ෙදහිපාෙගොඩ බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
37 - ෙදහිපාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම  
52 - එලදැත්ත නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම  
54 - අරන්තන ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරමඩ උතුර, කරමඩ දකුණ, ෙගලිඔය, පිටවලවත්ත සහ 
ෙපොල්ගහඅංග ගාම  නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   

දකුණට:- පල්කුඹුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තලවතුර ගාම  
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- හත්නාෙගොඩ, කැටකුඹුර හා බූවැලිකඩ ගාම  නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම්,  එලදැත්ත බටහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ දවුලගල ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගලිඔය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරමඩ උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙගොඩෙපොල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම්   
25 - කරමඩ දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 
26 - නව ෙප්රාෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
38 - ෙගලිඔය ගාම  නිලධාරි වසම 
39 - නව ඇල්පිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
සහ උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නව ඇල්පිටිය දකුණ සහ පිටවලවත්ත ගාම  නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- ෙදහිපා ෙගොඩ බටහිර, ෙපතියාෙගොඩ නැෙගනහිර සහ පල්ෙල් 
අළුෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිගල්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගලිඔය සහ නව ඇල්පිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම්     
40 - නව ඇල්පිටිය දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 
41 - වැලිගල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 
43 - පිටවලවත්ත ගාම  නිලධාරි වසම 
44 - ෙපොල්ගහඅංග ගාම  නිලධාරි වසම 
45 - ෙදල්ගහපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගම්ෙපොල  නගර සභා මායිම 
දකුණට:- ගම්ෙපොල  නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- උඩ අළුෙදණිය, පල්කුඹුර, මුරුතගහමුල සහ ෙදහිපාෙගොඩ බටහිර 

ගාම  නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්     
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලවතුර          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හත්නා ෙගොඩ, එලදැත්ත නැෙගනහිර හා  ෙදහිපාෙගොඩ නැෙගනහිර 

ගාම  නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ මුරුතගහමුල ගාම  
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

42 - උඩ අළුෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
46 - පල්කුඹුර ගාම  නිලධාරි වසම 
49 - තලවතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
50 - ලුණුගම ගාම  නිලධාරි වසම 
51 - ෙහොඬියාෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහඅංග, ෙදල්ගහපිටිය සහ වැලිගල්ල ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම්   

දකුණට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙව්ගිරිය නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/68 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 20 - උඩපළාත පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 24   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  :- 01   සභික සංඛ්යාව :-  26 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එෙගොඩ කළුගමුව          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 1159 - එෙගොඩ කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- 
 

ෙමෙගොඩ කළුගමුව සහ ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  සහ ගම්ෙපොල 
නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙන්ෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 1157 - ෙමෙගොඩ කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

1158 - ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගල්ඔය සහ වාරියගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- එෙගොඩ කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ඔය           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහනුවර කඩවත් සතර හා ගඟවට ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 1160 - හල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 

1162 - ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම    
 

නැෙගනහිරට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වාරියගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙම ෙගොඩ කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිල්ලඹ           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල් ඔය සහ හල් ඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 1137 - නිල්ලඹ ගාම නිලධාරි වසම 

1161 - වාරියගල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 
 

පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නව නිල්ලඹ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ගුරුකැෙල්, නව ගුරුකැෙල් සහ ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ගෙන්ෙගොඩ හා 
ෙමෙගොඩ කළුගමුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොළුව           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- එෙගොඩකළුගමුව සහ ගෙන්ෙගොඩ ග් රාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු  

මායිම් 
1139 - නව ගුරුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
1155 - ෙදොළුව ගාම නිලධාරි වසම 
1156 - ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

වාරියගල හා නිල්ලඹ ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ 
ගුරුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

ගුරුකැෙල්, ලැගුම්ෙදණිය, ඔරායන්වත්ත සහ ඉඟුරු වත්ත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හපුගස්පිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 1128 - හපුගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

1130 - රණවල ගාම නිලධාරි වසම 
1131 - ෙබෝවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම සහ 
උනම්බුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම සහ උඩුනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලංගවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රණවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ගම්ෙපොල නගර 

සභා මායිම 
1120 - ඉලංගවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1121 - උනම්බුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 
දකුණට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම සහ රණවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරංවිට          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම සහ ෙදොළුව ගාම නිලධාරි වසෙම්  

දකුණු මායිම 
1149 - නාරංවිට ගාම නිලධාරි වසම 
1151 - අටුෙව්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1153 - ඉඟුරුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඔරායන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 
දකුණට:- වැවතැන්න සහ ගම්ෙපොලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු   

මායිම් 
බටහිරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්ෙපොලවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාරංවිට සහ ඉඟුරු වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 1150 - ගම්ෙපොලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

1152 - වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඔරායන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- තුංෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගම්ෙපොල නගර 

සභා මායිම 
බටහිරට:- ගම්ෙපොල  නගර සභා මායිම සහ අටුෙව්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර  මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදොළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 1143 - තුංෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

1144 - කහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1154 - ඔරායන්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ලැගුම්ෙදණිය සහ ෙගොතටුෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල   බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මිල්ලගහමුල ගාම නිළධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වත්ෙත්ෙහේන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම

බටහිරට:- ගම්ෙපොල  නගර සභා මායිම සහ ගම්ෙපොලවත්ත, වැවතැන්න හා 
ඉඟුරු වත්ත  ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්   

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිල්ලගහමුල          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඔරායන්වත්ත සහ ලැගුම්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම්  
1145 - ෙගොතටුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1148 - පඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
1173 - මිල්ලගහමුල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ලැගුම්ෙදණිය සහ පන්විලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල   බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- දුනුෙක්උල්ල, හුණුෙකොටුගම, උඩගම සහ මිල්ලගස්පිටිය  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වත්ෙත්ෙහේන, කහවත්ත සහ ඔරායන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල   
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්විලතැන්න          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නව ගුරුකැෙල් සහ නිල්ලඹ ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 1138 - ගුරුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

1146 - ලැගුම්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
1147 - පන්විලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නවනිල්ලඹ, පල්ෙල්ෙදල්ෙතොට, මස්ෙගොල්ල සහ  රජතලාව  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- රජතලාව හා දුනුෙක්උල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
සහ පඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් 

බටහිරට:- ෙගොතටුෙවල, ඔරායන්වත්ත සහ ෙදොළුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්ෙදල්ෙතොට          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 1135 - පල්ෙල්ෙදල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

1136 - නවනිල්ලඹ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිටවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- තුංපෑලවක සහ මස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ගුරුකැෙල්, නිල්ලඹ සහ වාරියගල ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ගම           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 1132 - මුල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

1133 - පිටවල ගාම නිලධාරි වසම 
1134 - උඩුෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
1142 - හුණුගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පුපුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- රජතලාව, මස්ෙගොල්ල, තුංපෑලවක සහ පල්ෙල්ෙදල්ෙතොට ගාම 

නිලධාරි වසම්වල   නැෙගනහිර   මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මස්ෙගොල්ල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ෙල්ෙදල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 1140 - තුංපෑලවක ගාම නිලධාරි වසම               

1141 - මස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1182 - රජතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පිටවල, මුල්ගම, උඩුෙදණිය, හුණුගල සහ පුපුරුස්ස   ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වනහපුව සහ දුනුෙක්උල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- පන්විලතැන්න සහ ගුරුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර  

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුපුරැස්ස          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රජතලාව, හුණුගල සහ පිටවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
1181 - පුපුරුස්ස ගාම නිලධාරි වසම       
 

නැෙගනහිරට:- පාතෙහේවාහැට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- පුස්සැල්ලාව, දුණුෙක්උල්ල සහ වනහපුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුස්සැල්ලාව          සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පන්විලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ රජතලාව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් 
1176 - පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසම 
1179 - පුස්සැල්ලාවගම ගාම නිලධාරි වසම 
1183 - දුණුෙක්උල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1184 - වනහපුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පුපුරුස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙදොරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, වහුගපිටිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, පාරෙදක, 
ඉහළගම හා හුණුෙකොටුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉහළගම          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිල්ලගහමුල සහ පඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 1171 - උඩගම ගාම නිලධාරි  වසම       

1174 - ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
1175 - හුණුෙකොටුගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දුණුෙක්උල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:- පාරෙදක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- මිල්ලගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වත්ෙත්ෙහේන          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුංෙදණිය, කහවත්ත හා ෙගොතටුෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  සහ මිල්ලගහමුල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්   

1169 - අමුෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
1170 - වත්ෙත්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
1172 - මිල්ලගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මිල්ලගහමුල, උඩගම සහ පාරෙදක ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- පාරෙදක, පල්ෙල්ගම සහ නවෙද්විට ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:-  නවෙද්විට, දැල්පිටිය හා අමුණුපුරය ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් සහ  ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දැල්පිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 1165 - අමුණුපුරය ගාම නිලධාරි වසම  

1166 - දැල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තුංෙදණිය සහ වත්ෙත්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   
දකුණට:- නවෙද්විට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්ගම          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අමුණුපුරය, දැල්පිටිය, වත්ෙත්ෙහේන සහ අමුෙහේන ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
1167 - නවෙද්විට ගාම නිලධාරි  වසම 
1168 - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසම       
 නැෙගනහිරට:- පාරෙදක ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ගලත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාරෙදක          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිල්ලගස්පිටිය, උඩගම සහ ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම්  
1177 - වහුගපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1178 - පාරෙදක ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- දුණුෙක්උල්ල සහ පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර  

මායිම් 
දකුණට:- පුස්සැල්ලාවගම, ෙදොරගල සහ ගලත ගාම නිලධාරි වසම්වල  

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- පල්ෙල්ගම සහ  අමුෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර   

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොරගල          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාරෙදක ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වහුපිටිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
1180 - ෙදොරගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පුස්සැල්ලාවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- කැකුලන්ද සහ ගලත ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර  මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලත           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නවෙද්විට, පල්ෙල්ගම සහ පාරෙදක ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම්   
1185 - ගලත ගාම නිලධාරි වසම  
1186 - කැකුලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙදොරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම, මාවතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම සහ වැලිගඟ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවතුර           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කැකුලන්ද ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
1187 - මාවතුර ගාම නිලධාරි වසම  
1188 - වැලිගඟ ගාම නිලධාරි වසම 
1189 - කලුගල්හින්න ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කැකුලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම                                
දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09-108/69 

 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 21 - ගඟ ඉහල ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                     සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්පාය           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 1060 - ෙකොෙහොවල ගාම  නිලධාරි  වසම 

1062 - ෙපොල්මලගම ගාම  නිලධාරි  වසම 
1066 - ගල්පාය ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- හැරෙකොල සහ තැඹිලිගල ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපල්ලපිටිය උතුර සහ මල්වත්තගම ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්, ගිරාඋල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ කරගල ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කරගල ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් 
මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්ලහෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම     1067 - හැරෙකොල ගාම  නිලධාරි  වසම 

1068 - වල්ලහෙගොඩ ගාම  නිලධාරි  වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට: ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම  
දකුණට: ඇත්ගාල උතුර සහ තැඹිලිගල ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ගල්පාය ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගම්ෙපොල 

නගර සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්ෙපොලෙවල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම සහ උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 1077 - ගම්ෙපොලෙවල ගාම  නිලධාරි  වසම 

1078 - මාලිගාපුරණ ගාම  නිලධාරි  වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ගම්ෙපොල  නගර සභා මායිම සහ උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම, සිංහපුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම සහ ඇත්ගාල උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිංහපුර          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගම්ෙපොල නගර සභා මායිම  1073 - ඇත්ගාල උතුර ගාම  නිලධාරි  වසම 

1074 - ඇත්ගාල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
1076 - සිංහපුර ගාම  නිලධාරි  වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ගම්ෙපොලෙවල ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:- උඩගම ගාම  නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- උඩගම, ඇත්ගාල බටහිර,  තැඹිලිගල සහ හැරෙකොල ගාම  

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩගම           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්පාය ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, හැරෙකොල 

ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඇත්ගාල උතුර ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

1069 - උඩගම ගාම  නිලධාරි වසම 
1070 - තැඹිලිගල ගාම  නිලධාරි  වසම 
1075 - ඇත්ගාල බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- ඇත්ගාල උතුර හා ඇත්ගාල නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, සිංහපුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ  උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- උලපෙන් උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- උලපෙන් උතුර සහ ෙපල්ලපිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උලපෙන්          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපල්ලපිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ උඩගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
1071 - උලපෙන් උතුර ගාම  නිලධාරි  වසම 
1072 - උලපෙන් දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- උඩගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- උඩපළාත සහ පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

බටහිරට:- පිටකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙපල්ලපිටිය 
දකුණ ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙපල්ලපිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
දකුණු මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුඳුවත්ත          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මල්වත්තගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ගල්පාය ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
1064 - ෙපල්ලපිටිය දකුණ ගාම  නිලධාරි 
වසම 
1065 - ෙපල්ලපිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- තැඹිලිගල හා උඩගම ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
උලපෙන් උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උලපෙන් උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ උලපෙන් 
දකුණ හා පිටකන්ද ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පිටකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  යටපාන හා 
මල්වත්තගම ගාම  නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර   මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්වත්තගම          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ ෙකොෙහොවල, ෙපොල්මලගම හා 

ගල්පාය ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
1059 - කරගල ගාම  නිලධාරි වසම  
1061 - ගිරාඋල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 
1063 - මල්වත්තගම ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපල්ලපිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙපල්ලපිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

යටපාන හා ගැමුණුපුර ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- වැටෙක්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැටෙක්ෙදණිය          සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ කරගල ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම 
1057 - ගැමුණුපුර ගාම  නිලධාරි  වසම  
1058 - වැටෙක්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මල්වත්තගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

යටපාන ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම     
දකුණට:- උඩෙහේන්තැන්න ගාම  නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

උඩුවැල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- උඩුවැල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-10           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පටිතලාව         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ වැටෙක්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර හා  දකුණු මායිම්  
1048 - පටිතලාව ගාම  නිලධාරි වසම 
1052 - උඩුවැල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 
 
 

නැෙගනහිරට ගැමුණුපුර සහ උඩෙහේන්තැන්න ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට: උඩෙහේන්තැන්න ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, රක්ෂාව ගාම  
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අලුෙගොල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ෙකලිගෲප් ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-11          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොෙලොස්බාෙග්          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පටිතලාව හා  උඩුවැල්ල ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 1049 - ෙකලිගෲප් ගාම  නිලධාරි වසම 

1050 - මියනෙගොල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 
1051 - අලුෙගොල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- රක්ෂාව ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-12           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩෙහේන්තැන්න         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අලුෙගොල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

උඩුවැල්ල, ගැමුණුපුර හා  යටපාන ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

1053-රක්ෂාව ගාම  නිලධාරි  වසම 
1055-උඩෙහේන්තැන්න ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- පිටකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- මියන්ෙගොල්ල ගාම  නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම සහ 

අලුෙගොල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-13           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටපාන           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මල්වත්තගම සහ ෙපල්ලපිටිය උතුර ගාම  නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
1054 - පිටකන්ද ගාම  නිලධාරි  වසම 
1056 - යටපාන ගාම  නිලධාරි  වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපල්ලපිටිය දකුණ ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ  උලපෙන් දකුණ ගාම  නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- රක්ෂාව ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම,  

උඩෙහේන්තැන්න ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ ගැමුණුපුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 04 - මහනුවර දිස්තික්කය 
අංක 22 - පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                     සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරකාව           සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වැලිෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගඟ 

ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
1104 - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 
1105 - වරකාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස  

නැෙගනහිරට:- උඩපළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ නාවලපිටිය නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- වැලිෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඬුබැඳිරුප්ප          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 1102 -වැලිෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 

1103 - දඬුබැඳිරුප්ප  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  වරකාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාවට අයත්  
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

නාවලපිටිය නගර සභා මායිම සහ පැණිතුඩුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  නැෙගනහිර  සහ  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- පැණිතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම, පහළ 
රඹුක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ ගඟ ඉහළ 
ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැණිතුඩුව          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දඬුබැඳිරුප්ප ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 1106 - පැණිතුඩුව ගාම නිලධාරි  වසම 

1107 - කරහඳුන්ගල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැලිෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නාවලපිටිය නගර සභා  මායිම 

දකුණට:- නාවලපිටිය නගර සභා මායිම,  කැන්ෙදොපිටිය ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම සහ පහළ රඹුක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- පහළ රඹුක්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04                  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹුක්පිටිය          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 1089 - උඩ රඹුක්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 

1090 - පහළ රඹුක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 
 

දඩුබැඳිරුප්ප, පැණිතුඩුව හා  කරහඳුන්ගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කැන්ෙදොපිටිය, වැලිගම්ෙපොල හා බලන්ෙතොට උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු  මායිම්  

බටහිරට:- බලන්ෙතොට උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලන්ෙතොට      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ උඩ රඹුක්පිටිය, පහළ රඹුක්පිටිය හා 

වැලිගම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
1091- බලන්ෙතොට උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
1092- බලන්ෙතොට දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
1093 - අළුත්ගම ග් රාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කැන්ෙදොපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා ෙදකිඳ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදකිඳ       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා කැන්ෙදෝපිටිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
1094 -  ෙදකිඳ  ගාම නිලධාරි  වසම 
1095 - වැෙව්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:- මාපාකන්ද දකුණ, ඉඟුරුඔය දකුණ හා හයිඩි ගාම නිලධාරි  

වසම්වල බටහිර  මායිම්  
දකුණට:- හයිඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් 

මායිම  
බටහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිගම්ෙපොල         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පහළ රඹුක්පිටිය හා කරහඳුන්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
1096 - වැලිගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි  වසම 
1097 - කැන්ෙදොපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- බව්වාගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම  

දකුණට:- මාපාකන්ද උතුර, මාපාකන්ද දකුණ හා වැෙව්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙදකිඳ, අළුත්ගම හා බලන්ෙතොට උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බව්වාගම          සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරහඳුන්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  නාවලපිටිය නගර 

සභා මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
1083 - බව්වාගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
1084 - ඉඹුල්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාව අයත් 
ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම හා ගීන්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉඟුරුඔය උතුර හා මාපාකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ කැන්ෙදොපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 

බටහිරට:- කැන්ෙදොපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09           ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩියන්ෙලන          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ඉඹුල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් 
මායිම 

1081 - කඩියන්ෙලන ගාම නිලධාරි  වසම 
1082 - ගීන්වුඩ් ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 නැෙගනහිරට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ ෙවස්ට්ෙහෝල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- 
 

ෙවස්ට්ෙහෝල්  හා ඉඟුරුඔය උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, බව්වාගම  සහ ඉඹුල්පිටිය ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඟුරුඔය          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කැන්ෙදොපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බව්වාගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් පස්බාෙග් ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම  

1098 - ඉඟුරුඔය දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
1099 - ඉඟුරුඔය උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
1100 - මාපාකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1101 - මාපාකන්ද දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගීන්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙවස්ට්ෙහෝල් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙවස්ට්ෙහෝල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
හයිඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- වැෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙවස්ට්ෙහෝල්          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉඟුරුඔය උතුර හා ගීන්වුඩ් ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

කඩියන්ෙලන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  
1079 - ෙවස්ට්ෙහෝල් ගාම නිලධාරි වසම 
1080 - හයිඩි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කඩියන්ෙලන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  
බටහිරට:- 
 

නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ වැෙව්ගම හා ඉඟුරුඔය දකුණ  ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
  

උපෙල්ඛනය 
 
 

 
අංක 05 - මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 01 - දඹුල්ල මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුලාගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 450 B - බුලාගල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- පැල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පැල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අතුපාරයාය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දඹුලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
     
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැල්වැහැර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 450 A - පැල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, අතුපාරයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම සහ දඹුලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- බුලාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අතුපාරයාය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බුලාගල  සහ පැල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 445 C - අතුපාරයාය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- රත්මල්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පහළවැව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- දඹුල්ල නගරය සහ දඹුලුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඹුලුගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බුලාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 445 F - දඹුලුගම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- බුලාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පැල්වැහැර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අතුපාරයාය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- දඹුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
සළුඅපුල්ලනවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- සළුඅපුල්ලනවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සළුඅපුල්ලනවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ දඹුලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

445 E - සළුඅපුල්ලනවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දඹුලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
දඹුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- යාපාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙපොෙහොරන්වැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඹුල්ල  නගරය     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දඹුලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 445 - දඹුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- අතුපාරයාය, පහළවැව සහ රත්මල්ගහඇල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- යාපාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- සළුඅපුල්ලනවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
දඹුලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පහළවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අතුපාරයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 445 D - පහළවැව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- අතුපාරයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
දකුණට:- රත්මල්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දඹුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මල්ගහඇල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළවැව සහ අතුපාරයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 445 A - රත්මල්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- තිත්තවැල්ෙගොල්ල සහ කපුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- යාපාගම සහ දඹුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යාපාගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සළුඅපුල්ලනවැව සහ දඹුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

445 G - යාපාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රත්මල්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කපුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොෙහොරන්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොෙහොරන්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සළුඅපුල්ලනවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 445 B - ෙපොෙහොරන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- සළුඅපුල්ලනවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

සහ  යාපාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිත්තවැල්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යාපාගම සහ රත්මල්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

444 - තිත්තවැල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
444 A - කපුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- රත්මල්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ දඹුල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙමොරෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- දඹුල්ල හා ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරෙගොල්ලෑව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කපුවත්ත සහ තිත්තවැල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

444 B - ෙමොරෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09-108/72 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 05 - මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 02 - මාතෙල් මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 02   සභික සංඛ්යාව:- 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුවිහාරය නගරය     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 327 - අළුවිහාරය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස) 
350 - හරස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාතෙල් නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:- මා තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මන්දණ්ඩාෙවල  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝගහෙකොටුව හා මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම් වල උතුරු හා  
බටහිර මායිම් සහ  මා තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුදෑවල      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අළුවිහාරය ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ  දකුණු මායිම සහ මා තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

350 A - මන්දණ්ඩාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
350 B - පරාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාතෙල්  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස) 
350 C - කළුදෑවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඔයපහළ, මුස්ලිම් නගරය සහ ෙබෝගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි 

වසම් වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හරස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්වත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හරස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ෙබෝගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

352 D - මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- විහාර පාර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- සිංහල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විහාර ෙපෙදස     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හරස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ මන්දණ්ඩාෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

352 E- ෙබෝගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
352 G - විහාර පාර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුස්ලිම් නගරය සහ ෙගොංගාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- සිංහල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සිංහල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  මල්වත්ත 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මධ්ය නගරය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්දණ්ඩාෙවල සහ කළුදෑවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

352 - මුස්ලිම් නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඔයපහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඔයපහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙගොංගාෙවල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- විහාර පාර සහ ෙබෝගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුම්රිය ෙපොල ෙපෙදස     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුස්ලිම් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කළුදෑවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

352 B - ෙගොංගාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
352 F - දියබුබුල ගාම නිලධාරි වසම 
352 H - ඔයපහළ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රත්ෙතොට හා උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- හුලංගමුව උතුර, සිංහල නගරය සහ විහාර පාර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සංඝමිත්තා ෙපෙදස     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මල්වත්ත හා විහාර පාර ගාම 
නිලධාරි වසම් වල දකුණු මායිම් 

351 A - ෙදොඩන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාතෙල්  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස) 
352 A - සිංහල නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙගොංගාෙවල හා දිය බුබුල ගාම නිලධාරි වසම් වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- හුලංගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හුලංගමුව 

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ  උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුලංගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදොඩන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ සිංහල නගරය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

353 - හුලංගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාතෙල් නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස) 
353 B - හුලංගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දියබුබුල, මාලිගාතැන්න සහ නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම් වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කූඹියන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පඩිවිට 
ෙවලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 348 - ෙකොටුෙව්ෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් (මාතෙල් මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටස)  
353 A - නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොෙහොඹිලිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ උකුෙවල පාෙද්ශීය 
සභා  මායිම 

දකුණට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුඹියන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
හුලංගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලිගාතැන්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දියබුබුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙගොංගාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

352 C - මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
355 C- ෙකොෙහොඹිලිෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් (මාතෙල් මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- ෙකොටුෙව්ෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 
බටහිරට:- නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ හුලංගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම හා හුලංගමුව 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කූඹියන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හුලංගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ නාෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

347 B - කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස) 
348 A - කූඹියන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
349 A - පඩිවිට ෙවලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොටුෙව්ෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ මාතෙල් පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

දකුණට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09-108/73 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 05 - මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 03 - පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-00   සභික සංඛ්යාව:- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලුත්ගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙල්ෙවල සහ නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 417 A - ෙදමැඳඔය ගාම නිලධාරි වසම 
418 - කිරිඔරුව ගාම නිලධාරි වසම 
426 - අලුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
426 B - මනන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වල්ෙමෝරුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වල්ෙමෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
මැදලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ නාගහෙපොල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- කන්ෙදවත්ත හා ෙබෝෙම්රුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ තලකිරියාව, නිලන්ෙනෝරුව සහ නිලන්ෙනෝරුව 
ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජානකගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 423 B - තලකිරියාව ගාම නිලධාරි වසම 
423 E - ෙබෝෙම්රුව ගාම නිලධාරි වසම  
426 A - නිලන්ෙනෝරුව  ගාම නිලධාරි වසම 
426 C - ජානකගම ගාම නිලධාරි වසම 
426 D - නිලන්ෙනෝරුව ජනපදය ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අලුත්ගම, මනන්වත්ත, කිරිඔරුව සහ කන්ෙදවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙදවරම්මුල්ල සහ මිල්ලවාන ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 
මිල්ලවාන මැදගම, මිල්ලවාන පහළගම හා ෙකොබ්බෑවැහැර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

 
බටහිරට:- 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිල්ලවාන      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 423 - මිල්ලවාන ඉහළගම  ගාම නිලධාරි වසම 
423 A - මිල්ලවාන පහළගම ගාම නිලධාරි 
වසම 
423 D - ෙකොබ්බෑවැහැර  ගාම නිලධාරි වසම 
426 C - මිල්ලවාන මැදගම ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තලකිරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙබෝෙම්රුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, කන්ෙදවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙදවරම්මුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අම්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්ෙදවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිරිඔරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 419 A - කන්ෙදවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
419 B - ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
419 C - මහයායවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
419 D - මැදලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
419 E - නාගහෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 
  

නැෙගනහිරට:- කිරිඔරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, වල්ෙමෝරුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙමොරගස්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ෙමොරගස්පිටිය, අකුරම්ෙබොඩ සහ ෙදවරම්මුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙදවරම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙබෝෙම්රුව 
හා මිල්ලවාන ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇහැෙල්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහයායවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මැදලන්ද හා 
කිරිඔරුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙදමැඳඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

416 - ඇහැෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
416 B- ෙමොරගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
417 - වල්ෙමෝරුව ගාම නිලධාරි වසම  
419 - අකුරම්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
420 C - අම්ෙබොකුෙදන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොෙහොලන්වල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොෙහොලන්වල හා උදුරම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම්, කිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ පල්ෙල්ෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- පල්ෙල්ෙපොල දකුණ හා පල්ෙල්ෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, එකමුතුගම හා ෙකොස්වත්ත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙදවරම්මුල්ල 
හා කන්ෙදවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අකුරම්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
අම්ෙබොකුෙදන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

420 - ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
420 A - පල්ෙල්ෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
420 B - ෙමොණරවිල ගාම නිලධාරි වසම 
420 D - එකමුතුගම ගාම නිලධාරි වසම 
420 E - පල්ෙල්ෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
  
  

නැෙගනහිරට:- ෙමොරගස්පිටිය සහ ඇහැෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පල්ෙදණිය හා 
ෙදොඩම්ගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රුසිගම ඉහළගම, රුසිගම පහළගම, ගලහිටියාගම, මානිංගමුව 
නැෙගනහිර සහ ෙදවරම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මානිංගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මිල්ලවාන ඉහළගම  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් සහ ෙබෝෙම්රුව හා කන්ෙදවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

422 - අම්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම 
422 A - මානිංගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
422 B - මානිංගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
422 C - ෙදවරම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
422 D - ගලහිටියාගම ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- අකුරම්ෙබොඩ, ෙකොස්වත්ත, ෙමොණරවිල සහ පල්ෙල්ෙපොල දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රුසිගම පහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රුසිගම 
ඉහළගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ මිල්ලවාල ඉහළගම  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රුසිගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගලහිටියාගම සහ ෙමොණරවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

421 A - ආරියගම ගාම නිලධාරි වසම 
421 B - රුසිගම ඉහළගම  ගාම නිලධාරි වසම 
421 E - ෙදොඩන්ගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
421 F - රුසිගම පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- පල්ෙල්ෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ පල්ෙදණිය හා ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ මානිංගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පල්ෙල්ෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ඇහැෙල්ෙපොල හා උදුරම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

421 - පල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
421 C - තැඹිලිෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
421 D - කිණිගම ගාම නිලධාරි වසම 
421 G - ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උදුරම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
දිඹුල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ආරියගම හා  ෙදොඩම්ගස්යාය 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොෙහොලංෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙමොරගස්පිටිය හා වල්ෙමෝරුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

416 A - දිඹුල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
416 C - උදුරම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
416 D - ෙකොෙහොලන්වල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නාඋල සහ මාතෙල්  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තැඹිලිෙදණිය උතුර, පල්ෙදණිය, කිණිගම සහ ඇහැෙල්ෙපොළ 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
09-108/74 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 05- මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 04 - ගෙල්ෙවල  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 17 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතන්නෙකෝන්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 438 - දඩුබැඳිරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම 
438 A - මකුළුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
438 C - ෙතන්නෙකෝන්පුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
438 D - වැටෙකොළුවැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම, ඉබ්බන්කටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ තලකිරියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ වැව හා මීවලපතහ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ පහළ දිග්ගල සහ ෙද්වහුව ජනපදය 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙද්වහුව ජනපදය 1 ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ  ෙද්වහුව ජනපදය 2 ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලකිරියාගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළ දිග්ගල හා ෙතන්නෙකෝන්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම 

433 D - මීවලපතහ ගාම නිලධාරි වසම 
439 - තලකිරියාගම ගාම නිලධාරි වසම 
439 A - පහළවැව ගාම නිලධාරි වසම 
439 B - ඉබ්බන්කටුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- සිල්වත්ගම හා යටිගල්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, කුඹුක්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පහළ දිග්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වහූව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම, වැටෙකොළුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම හා දඬුබැඳිරුප්ප ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම 

437 C - ෙද්වහුව ජනපදය 1 ගාම නිලධාරි 
වසම 
437 D - ෙද්වහුව ජනපදය 2 ගාම නිලධාරි 
වසම 
438 B - පහළ දිග්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මකුළුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙතන්නෙකෝන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- 
මීවලපතහ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- කුඹුක්ෙගොල්ල හා බුලනවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 
සහ උතුරු මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුලනවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ ෙද්වහූව ජනපදය 1 ගාම නිලධාරී 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

437 A - බුලනවැව ගාම නිලධාරි වසම  
437 B - කුඹුක්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- පහළ දිග්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් සහ 

මීවලපතහ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- යටිගල්ෙපොත්ත සහ ෙබ්ලියකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ෙකොස්ගහහින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු 

මායිම් සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 436 - අලුත්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
436 A - ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
436 B - පිබිදුණුගම ගාම නිලධාරි වසම 
436 C - රාළලෑෙරොටවැව ගාම නිලධාරි වසම 
436 D - ෙකොස්ගහහින්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බුලනවැව හා කුඹුක්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ ෙබ්ලියකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- නිලගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙහොම්බාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුරුණෑගල 
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම්
 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දමුණුමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොස්ගහහින්න, කුඹුක්ෙගොල්ල සහ මීවලපතහ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

432 A - දමුණුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
433 A - යටිගල්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
437 - ෙබ්ලියකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- පහළවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ සිල්වත්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- සිල්වත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ගලපාමුල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
පුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:-  දඹවටන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පට්ටිෙවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
බඹරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නිලගම හා 
රාළලෑෙරොටවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලස්වැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යටිගල්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පහළවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

432 H - ගලපාමුල ගාම නිලධාරි වසම 
433 - වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
433 B - පුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
433 C - සිල්වත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පහළවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙව්රගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නබඩගහවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ දඩුයාය හා 
ගෙල්ෙවල නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- දඹවටවන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
දමුණුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙල්ෙවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබ්ලියකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 432 - ගෙල්ෙවල නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
432 B - පත්ෙකොලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම 
432 F - පට්ටිෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
432 G - දඹවටවන ගාම නිලධාරි වසම 
432 J - පාළුෙහොම්බාව ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- ෙබ්ලියකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, දමුණුමුල්ල හා 
පුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
නබඩගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- දඩුයාය සහ රංවැඩියාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- ෙකොස්ෙපොත හා බඹරගස්වැව ග් රාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙබ්ලියකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බඹරගස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අළුත්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙමොරෙගොල්ල හා රාළලෑෙරොටවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  සහ ෙබ්ලියකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

431 A - ෙහොම්බාව ගාම නිලධාරි වසම 
431 C - ෙකොස්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
435 - බඹරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
435 A - නිලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පට්ටිෙවල හා දඹවටවන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
පාළුෙහොම්බාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
රංවැඩියාව හා දිවුල්ගස්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙබලිගමුව සහ හත්අඩුක්කුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-  කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ අළුත්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙබලිගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොස්ෙපොත ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම රංවැඩියාව හා 
දිවුල්ගස්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

431 - ෙබලිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
431 B - හත්අඩුක්කුව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මැදබැද්ද උතුර, මැදබැද්ද දකුණ හා දඹෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම්   
දකුණට:- වෑෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

කැඳන්ගමුව ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුරුණෑගල 
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  දිවුල්ගස්ෙකොටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාළුෙහොම්බාව සහ පත්ෙකොලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

431 D - දිවුල්ගස්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
432 I - රංවැඩියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දඩුයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පහළ බම්බාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ඉහළ බම්බාව  සහ 
මැදබැද්ද උතුර ගාම නිලධාරී වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මැදබැද්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙබලිගමුව ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙබලිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොස්ෙපොත 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බම්බාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙල්ෙවල නගරය සහ පුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

432 C - දඩුයාය ගාම නිලධාරි වසම 
432 D - ඉහළ බම්බාව ගාම නිලධාරි වසම 
432 E - පහළ බම්බාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- නබඩගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- පිහිල්ලයාය, මැදබැද්ද උතුර සහ දිවුල්ගස්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- රංවැඩියාව සහ පත්ෙකොලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නබඩගහවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

434 - නබඩගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
434 A - ෙව්රගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
434 B - දඔෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ සියඹලාගහෙවල ගාම නිලධාරි 

වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:- සියඹලාගහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ පිහිල්ලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම
බටහිරට:- ඉහළ බම්බාව ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, පහළ බම්බාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
දඩුයාය ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ගෙල්ෙවල නගරය හා පුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වහෙකෝට්ෙට්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

427 - වහෙකෝට්ෙට් ගාම නිලධාරි වසම 
427 A - සියඹලාගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
427 B - පලාපත්වල  ගාම නිලධාරි වසම 
427 C - පිහිල්ලයාය ගාම නිලධාරි වසම 
427 D - ගල්ෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙල්නාවල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ යටිවැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මැදබැද්ද දකුණ, මැදබැද්ද උතුර සහ ඉහළ බම්බාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මැදබැද්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ බම්බාව ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 428 - ෙල්නාවල ගාම නිලධාරි වසම 
428 A - යටිවැහැර ගාම නිලධාරි වසම 
428 B - මැදබැද්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
428 C - මැදබැද්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පිහිල්ලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වහෙකෝට්ෙට් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, සියඹලාගහෙවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා පලාපත්වල  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම සහ පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම, හැවෙන්ෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ එලමල්ෙපොත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් හා දැඹව ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙබලිගමුව සහ දිවුල්ගස්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එලමල්ෙපොත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදබැද්ද දකුණ සහ යටිවැහැර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

429 - එලමල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
429 A - හැවෙන්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙල්නාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පල්ෙල්ෙපොල 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මාදිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කැඳන්ගමුව, වෑෙගොඩෙපොල සහ දඹව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාදිෙපොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හත්අඩුක්කුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙබලිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මැදබැද්ද 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

430 - දැඹව ගාම නිලධාරි වසම 
430 A - මාදිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
430 B - වෑෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
430 C - කැඳන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- එලමල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  හැවෙන්ෙවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ පල්ෙල්ෙපොල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ හත්අඩුක්කුව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් 
09-108/75 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

අංක 05- මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 05 - දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 16  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-00   සභික සංඛ්යාව:- 16 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉනාමලුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 451- ඉනාමලුව ගාම නිලධාරි වසම  
451 A - ෙබල්ලන්ෙනඔය ගාම නිලධාරි වසම 
451 B - ඇටවරාෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාවැව, දිගම්පතහ, නාගලවැව හා ෙපොතාන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කණ්ඩලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රත්මල්කටුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ වැලිෙහේන 
හා පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිගම්පතහ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 453 - අවුඩංගාව ගාම නිලධාරි වසම 
453 A - දිගම්පතහ ගාම නිලධාරි වසම 
453 B - නාගලවැව ගාම නිලධාරි වසම 
453 C - සියඹලාවැව ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙගඩිගස්වලාන හා තල්ෙකොෙට් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- එෙගොඩවැව, කිඹිස්ස හා ෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඉනාමලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සීගිරිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම් 454 - ෙගඩිගස්වලාන ගාම නිලධාරි වසම 
455 - සීගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
455 A - තල්ෙකොෙට් ගාම නිලධාරි වසම 
455 C - පිදුරංගල ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් මායිම සහ  මයිලත්තෑව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මයිලත්තෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පලුටාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- එෙගොඩවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
නාගලවැව හා දිගම්පතහ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ අවුඩංගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මයිලත්තෑව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සීගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පිදුරංගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

455 B - ෙපොල්අත්තාව ගාම නිලධාරි වසම 
455 D - මයිලත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- වෑවලවැව හා නිකවටවන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුඹුක්කඳන්වල හා පලුටාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලුටාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාගලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ තල්ෙකොෙට් හා සීගිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම්  

452 - පලුටාව ගාම නිලධාරි වසම 
452 A - කිඹිස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
452 B - එෙගොඩවැව ගාම නිලධාරි වසම 
452 C - ෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මයිලත්තෑව  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කුඹුක්කඳන්වල හා කණ්ඩලම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- කණ්ඩලම ග් රාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉනාමලුව 

ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇටවරාෙහේන හා ඉනාමලුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

450 - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
450 C - වැලිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
451 C - රත්මල්කටුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙබල්ලන්ෙනඔය හා කණ්ඩලම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කණ්ඩලම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉනාමලුව, ෙපොතාන හා පලුටාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

448 - කුඹුක්කඳන්වල ගාම නිලධාරි වසම 
449 - කණ්ඩලම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මයිලත්තෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නිකවටවන 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ඉහළ ඇරෑවුල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ඉහළ ඇරෑවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,පහළ ඇරෑවුල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
යක්කුරාගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- විල්හත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම, රත්මල්කටුව හා ෙබල්ලන්ෙන්ඔය 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිකවටවන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මයිලත්තෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙපොල්අත්තාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

447- නිකවටවන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්අත්තාව හා වෑවලවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙවලංෙගොල්ල හා ඉහළ ඇරෑවුල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ කණ්ඩලම ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කුඹුක්කඳන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑවලවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නිකවටවන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙපොල්අත්තාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

446 C - ඉහළ ඇරෑවුල ගාම නිලධාරි වසම 
446 D - ෙවලංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
447 A - වෑවලවැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- අඟුණවැල්පැලැසස් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පහළ 

ඇරෑවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටහිරට:- පහළ ඇරෑවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කණ්ඩලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුන්දෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කෙලෝගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පහළ 
ඇරෑවුල හා ෙවලංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

443 - කළුන්දෑව පරණගම ගාම නිලධාරි වසම 
443 A - කළුන්දෑව අලුත්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම 
443 B - අඟුණවැල්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් මායිම සහ නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නයාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වල්ගම්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ කෙලෝගහඇල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යක්කුරාගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ කණ්ඩලම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

446 A - යක්කුරාගල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
446 E - යක්කුරාගල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
446 F - විල්හත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කණ්ඩලම හා පහළ ඇරෑවුල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  සහ කෙලෝගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- කෙලෝගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කෙලෝගහඇල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කණ්ඩලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 446 - පහළ ඇරෑවුල ගාම නිලධාරි වසම 
446 B - කෙලෝගහඇල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉහළ ඇරෑවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 
දකුණට:- අඟුණවැල්පැලැසස් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

කළුන්දෑව අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  
මායිම් සහ කළුන්දෑව පරණගම, වල්ගම්වැව හා පුවක් අත්තාවල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ යක්කුරාගල දකුණ හා 
යක්කුරාගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්ගම්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කෙලෝගහඇල හා කළුන්දෑව අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ කළුන්දෑව පරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

442 - නයාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
442 A - වල්ගම්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කළුන්දෑව පරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම,ෙලනෙදොර දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ෙලනෙදොර උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කිරලැස්ස ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ පුවක්අත්තාවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරලෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දඹුල්ල මහ නගර සභා 
මායිම 

440 - ඇඹුල්අෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
440 B - කිරලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
441 D - පුවක් අත්තාවල ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- දඹුල්ල මහ නගර සභා මායිම, කෙලෝගහඇල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම සහ වල්ගම්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- කිරලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
පන්නම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ඇතාබැඳිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ඇතාබැඳිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
වවුල්අෙඹ් ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇතාබැඳිවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු  මායිම 

440 A - ඇතාබැඳිවැව ගාම නිලධාරි වසම 
440 C - වවුල්අෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
440 D - වැලමිටියාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ඇඹුල්අෙඹ් ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 

මායිම්, පන්නම්පිටිය හා ෙලනෙදොර උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙලනෙදොර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නාඋල සහ ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම්
බටහිරට: ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නම්පිටිය     සභික සංඛ් යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇඹුල්අෙඹ් සහ පුවක් අත්තාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

441 - ෙලනෙදොර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
441 A - පන්නම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
441 B  - ෙලනෙදොර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
441 C  - කිරලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වල්ගම්වැව හා නයාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට: ඇතාබැඳිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ඇඹුල්අෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
09-108/76 
 

 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
 

අංක 05- මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 06 - අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඹුල්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුඹල්ඔළුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

380 A - රන්මුතුගම ගාම නිලධාරි වසම 
381 B - ඉඹුල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
381 D - ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුඹල්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ගම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කළුගල්තැන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- නාගුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
තිබ්බටුකනත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රයිතලාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ අලුත්ෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹල්ඔළුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 381- කුඹල්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ගම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ඉඹුල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්මඩුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 381 A - කලුගල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
381 C - ගම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- සිරන්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පුස්සැල්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටහිරට:- පුස්සැල්ල, නාගුලියද්ද, ෙකොස්ෙගොල්ල හා කුඹල්ඔළුව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුස්සැල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කළුගල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

384 - පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
384 C - නාගුල්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කළුගල්තැන්න හා සිරන්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- සිරන්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාරංෙගොල්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පල්ෙලඅස්වැද්දුම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පල්ෙල්අස්වැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, තිබ්බටුකනත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිබ්බටුකනත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉඹුල්ෙගොල්ල හා ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

380 C - තිබ්බටුකනත ගාම නිලධාරි වසම 
384 G - පල්ෙල්අස්වැද්දුම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාගුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
පුස්සැල්ල හා සිරන්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- නාරංෙගොල්ල, පල්ෙල්තැන්න හා ගුරුබැබිල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මැටිහක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- රයිතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැටිහක්ක      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රම්මුතුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ඉඹුල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

379 B - මැටිහක්ක ගාම නිලධාරි වසම 
380 - රයිතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
380 B - අලුත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තිබ්බටුකනත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ගුරුබැබිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

ක්ෙලෝඩා බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුරුබැබිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අළුත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මැටිහක්ක ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ රයිතලාව හා 
තිබ්බටුකනත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

379 - ගුරුබැබිල ගාම නිලධාරි වසම 
379 A - ක්ෙලෝඩා බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පල්ෙල්තැන්න හා හුණුකැෙට් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- රත්  ෙතොට හා මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම්
 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුණුකැෙට්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිබ්බටුකනත, පල්ෙල්අස්වැද්දුම හා පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

384 B - හුණුකැෙට් ගාම නිලධාරි වසම 
384 F - පල්ෙල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සිරන්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම, ගුරුබැබිල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම සහ තිබ්බටුකනත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසෙය් සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරංෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
කළුගල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ලග්ගල 
පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

384 A - නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
384 D - කවුඩාගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
384 E - සිරන්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හුණුකැෙට් හා පල්ෙල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ පල්ෙල්අස්වැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
 
09-108/77 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 

 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 05 - මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 07 - නාඋල  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-  10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-  00   සභික සංඛ්යාව:-  10 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බිබිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 413 - බිබිල ගාම නිලධාරි වසම 
413 A - නිකුල ගාම නිලධාරි වසම 
413 C - උස්සත්තාව ගාම නිලධාරි වසම 
413 D - ෙපනලෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
414 A - මුරුෙතෝළුව ගාම නිලධාරි වසම 
414 C - වැවත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  ෙසේරුදණ්ඩාෙපොල, ෙබොබැල්ල සහ නාඋල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  අරංගල හා හබරගහමඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
ෙම්ල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙබොබැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 412 - කරවිලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
412 B -  හාඩුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
412 C - හාඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
415 A - ෙසේරුදණ්ඩාෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
415 E - ෙබොබැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  පුබ්බිලිය හා මාරගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
කූඹියන්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-  ෙබෝවතැන්න වත්ත හා පිළිහුඩුෙගොල්ල ඉහළ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්, ෙදොඩම්අත්තාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මීගහඇල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:-  නාඋල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බිබිල හා නිකුල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඹෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 404 - හැලඹගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
404 A - දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
404 B - බඹරගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
406 - මාරංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
406 A - පුබ්බිලිය ගාම නිලධාරි වසම 
409 B - මිල්ලගහමුලතැන්න ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම,  ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 
සහ තලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  තලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  මැදපිහිල්ල, 
ඇලගමුව හා ෙකෝන්ගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-  කූඹියන්ගහඇල, හාඩුෙවල හා හාඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ දඹුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මාරගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
පුබ්බිලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

401 - කඹරව ගාම නිලධාරි වසම 
401 A - ගල්ෙපොරුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  
වසම 
407 - ඇලගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
407 A - තලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
407 B - කඩවත ගාම නිලධාරි වසම  
407 C - මැදපිහිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

 408 - ගල්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම සහ ලග්ගල පල්ෙල්ගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-  ඕපල්ගල, ෙමොරෙගොල්ල, රජාෙවල, ෙකෝන්ගහෙවල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ මිල්ලගහමුලතැන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝන්ගහෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

 උතුරට:-  මීගහඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හාඩුෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, මාරංගමුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මිල්ලගහමුලතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

383 C - ෙමොරගහමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
409 - ෙකෝන්ගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
409 A - රජාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
409 C - ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
412 A - කූඹියන්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසම  
412 D - ෙබෝවතැන්න වත්ත ගාම නිලධාරි  
වසම  
412 E - ගංඉමයාය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මිල්ලගහමුලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඇලගමුව හා ගල්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ඕපල්ගල, අඹන සහ ෙසේනාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  ලිහිණිපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පිළිහුඩුෙගොල්ල පහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පිළිහුඩුෙගොල්ල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාඋල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  ෙබොබැල්ල, කරවිලෙහේන සහ හාඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

412 F - මීගහඇල ගාම නිලධාරි වසම 
412 G - ෙදොඩම්අත්තාවල ගාම නිලධාරි වසම 
413 B - නාඋල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  හාඩුෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-  ෙබෝවතැන්න වත්ත, පිළිහුඩුෙගොල්ල ඉහළ සහ අරංගල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-  ෙපනලෙබොඩ සහ බිබිල ග් රාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරංගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  ෙපනලෙබොඩ, නාඋල, මීගහඇල සහ හාඩුෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

410 - පිළිහුඩුෙගොල්ල ඉහළ ගාම නිලධාරි 
වසම 
410 A - අරංගල ගාම නිලධාරි වසම 
410 B - පිළිහුඩුෙගොල්ල පහළ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
415 G - මීෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  ෙබෝවතැන්න වත්ත සහ ෙමොරගහමඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ෙමොරගහමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ලිහිණිපිටිය 
හා හපුගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  වම්බටුයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම්, 
අළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඇල්ෙහේන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හබරගහමඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මුරුෙතොලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වැවත්තාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

410 C - හබරගහමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
414 - ෙම්ල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
414 B - දියන්කඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
415 C - අළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
415 F - ඇල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  වැවත්තාව හා ෙපනලෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
අරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මීෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ වම්බටුයාය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  නාලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පල්ෙල්ෙපොල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  පල්ෙල්ෙපොල සහ ගෙල්ෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාලන්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  අළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මීෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

415 - නාලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
415 B - උඩු ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
415 D - හපුගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
415 H - වම්බටුයාය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  ලිහිණිපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-  මාතෙල් සහ පල්ෙල් ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම්
බටහිරට:-  පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලිහිණිපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මීෙගොල්ල, පිලිහුඩුෙගොල්ල පහළ, ෙමොරගහමඩ සහ රජාෙවල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

382 - ආඳාවල ගාම නිලධාරි වසම 
382 A - ලිහිණිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
383 - ඕපල්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
383 A - අඹන ගාම නිලධාරි වසම 
383 B - ෙසේනාගම ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:-  ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ගල් බඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අඹන්ගඟ 
ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හපුගස්යාය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
  

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 05- මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 08 - ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සහික සංඛ්යාව:- 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වාලෙදණිය     සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික් මායිම 402 B - මාඔය ගාම නිලධාරි වසම 
402 G - කන්ෙද්පිටවල ගාම නිලධාරි වසම 
402 H - ෙද්වාලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට: විල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කළුගඟ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ හත්ෙතොටඅමුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හත්ෙතොටඅමුණ     සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්ෙද්පිටවල හා ෙද්වාලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

402 - හත්ෙතොටඅමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
402 A - දාස්ගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
402 F - කළුගඟ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට: අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
බටහිරට:- වැලිවරණාෙගොල්ල හා වැල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්, ෙමොරතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම

   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරතැන්න     සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හත්ෙතොටඅමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 402 C - වැලිවරණාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම 
402 D - වැල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
402 E - ෙමොරතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට: දාස්ගිරිය හා අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙල්ල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙපොත්තටෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලුක්කුඹුර     සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 388 - කහගල ගාම නිලධාරි වසම 

388 A - ඉලුක්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
399 - ෙපොත්තටවල ගාම නිලධාරි වසම 
399 A - දම්මන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
400 - ගඟලපුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
400 A - දිවුල්ගස්පතන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට: වැල්ෙල්ෙවල, වැලිවරණාෙගොල්ල, ෙල්ල්ඔය හා කරඳමුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහලෙකොටුව හා පිටවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අකරහැඩිය     සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැලිවරණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, දාස්ගිරිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, කළුගඟ හා 
ෙද්වාලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මාඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

396 - ෙල්ල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
396 B - අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට: විල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, හිඹිලියාකඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම සහ ගල්ෙගෙදවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රාවනාගම හා මිණිරන්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ කරඳමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කහගල හා ෙපොත්තටෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුරුෙවල      සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
විල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

396 A - ගල්ෙගෙදවල ගාම නිලධාරි වසම 
396 C - හිඹිලියාකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
397 A - රාවනාගම ගාම නිලධාරි වසම 
397 D - මිනිරන්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
397 E - ගුරුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට: විල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- කිවුෙල්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හල්මිණිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට: ඉමාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ලග්ගල පල්ෙල්ගම 

හා කරඳමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ 
අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

  
 
  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්ගම     සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙල්ල්ඔය හා අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 397 - ලග්ගල පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
397 B - ෙගෝනවල ගාම නිලධාරි වසම 
397 C  - කරඳමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අකරහැඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මිනිරන්කැටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඉමාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: ගඟෙහේන්වල, මහලෙකොටුව සහ කහගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහලෙකොටුව     සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දිවුල්ගස්පතන හා ගඟලපුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, කහගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඉලුක්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

385 - පිටවල ගාම නිලධාරි වසම 
386 - ඇටන්වල ගාම නිලධාරි වසම 
386 A - රත්නින්ද ගාම නිලධාරි වසම 
387 - මහලෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
387 A - මැදඇල ගාම නිලධාරි වසම 
389 - රඹුක්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසම 
389 A - ගඟෙහේන්වල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරඳමුල්ල, ෙගෝනවල, ඉමාඩුව, හල්මිණිය හා රණමුෙර්ගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්මිණිය      සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගෝනවල, ලග්ගල පල්ෙල්ගම හා මිණිරන්කැටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

390 - ඉමාඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
392 - හල්මිණිය ගාම නිලධාරි වසම 
392 B - රණමුෙර්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට: මිණිරන්කැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කිවුෙල්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ලෙක්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නාරංගමුව ග් රාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම්, මහනුවර දිස්තික් 
මායිම සහ ඇටන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට: ඇටන්වල, රඹුක්ඔළුව හා ගඟෙහේන්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරංගමුව      සහික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මිණිරන්කැටිය හා ගුරුෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 391 A - ලෙක්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
391 - නාරංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
392 A - කිවුෙල්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
398 L - සුළුගුෙන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට: විල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට: රණමුෙර්ගම හා හල්මිණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
   
09-108/79 
 
 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
  

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 05 - මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 09 - විල්ගමුව පාෙද්ශීය සභාව 
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ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-00   සභික සංඛ්යාව:- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හඳුන්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 398 - හඳුන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
398 D - ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම 
398 I - කුඹුක්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
398 J - ෙටොප්වලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
398 K - විහාරගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- දුණුවිලපිටිය, රත්ෙතොටයාය හා පලුපිටිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්, තුන්හිරියාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම්, අලිවංගුව, ගැඹුරුඔය, අලියාවල, 
ෙබෝගහවැව, පිදුරුඇල්ල හා ෙද්වගිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, නාමිනිඔය හා ෙහට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

බටහිරට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික් මායිම 

    
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුණුවිලපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුඹුක්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 398 A - මැදකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
398 C - තුන්හිරියාවැව ගාම නිලධාරි වසම 
398 E - රත්ෙතොටයාය ගාම නිලධාරි වසම 
398 F - දුණුවිලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
398 H - පලුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර හා බදුල්ල දිස්තික් මායිම් 
දකුණට:- රදුන්ෙන්වැව, කරව්ගහවැව සහ කුඹුක්කන්දන ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අලිවංගුව, විහාරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ කුඹුක්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාරක      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලිවංගුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මැදකන්ද හා දුණුවිලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

395 B - කරව්ගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 
395 H - මාරක ගාම නිලධාරි වසම 
395 I - රදුන්ෙන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
398 B - කුඹුක්කන්දන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මල්ගම්මන සහ ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ෙල්ඩියන්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ ගැඹුරුඔය හා අලිවංගුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

  
    
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැඹුරුඔය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විහාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
තුන්හිරියාවැව, පලුපිටිය හා රත්ෙතොටයාය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මැදකන්ද හා කුඹුක්කන්දන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

395 A - ෙල්ඩියන්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
395 K  - ගැඹුරුඔය ගාම නිලධාරි වසම 
395 L - අලියාවල ගාම නිලධාරි වසම 
398 G - අලිවංගුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුඹුක්කන්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කරව්ගහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම්

දකුණට:- ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ෙවෙහරගල, ෙටොප්වලපිටිය සහ විහාරගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ගම්මන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලියාවල, ෙල්ඩියන්ගල, කරව්ගහවැව සහ මාරක ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

394 - ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 
394 B - නාමිනිගම ගාම නිලධාරි වසම 
394 D - ගුරුෙවලයාය ගාම නිලධාරි වසම 
395 J - මල්ගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට: බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙප්රකනත්ත, විල්ගමුව, වනරව සහ බත්ගම්පල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නාමිණිඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙද්වගිරිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, පිදුරුඇල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වගිරිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

394 C - නාමිනිඔය ගාම නිලධාරි වසම 
394 E - පිදුරුඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
394 F - ෙද්වගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගුරුෙවලයාය සහ නාමිණිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  
මායිම් 

දකුණට:- බත්ගම්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- ෙහට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු 

මායිම් සහ ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහට්ටිෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙවෙහරගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ නාමිණිඔය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

394 A - ෙහට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
395 E - නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
395 F - ෙමොරගහඋල්පත ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- නාමිණිඔය, බත්ගම්පල, නුගෙගොල්ල සහ මීවාඔෙබ් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම්
දකුණට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම
  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වනරව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙහට්ටිෙපොල, නාමිණිඔය සහ නාමිණිගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

395 D - බත්ගම්පල ගාම නිලධාරි වසම 
395 G - වනරව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- විල්ගමුව සහ ෙප්රකනත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  
මායිම් 

දකුණට:- මීවාඔෙබ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නුගෙගොල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙමොරගහඋල්පත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුගෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බත්ගම්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
වනරව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙප්රකනත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම

393 A - නුගෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
393 B - මීවාඔෙබ් ගාම නිලධාරි වසම 
393 C - උඩුෙවල්වල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 80 යාය හා ෙසෝනුත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 
සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම  
බටහිරට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොරගහඋල්පත 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විල්ගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාමිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් 

393 - ෙසෝනුත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
393 D - 80 යාය ගාම නිලධාරි වසම 
395 - විල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
395 C - ෙප්රකනත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට: මීවාඔෙබ් සහ වනරව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
09-108/80 
 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
  

උපෙල්ඛනය 
 
 

අංක 05 - මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 10 - මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-02   සභික සංඛ්යාව:- 18 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩවල උල්පත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පල්ෙල්ෙපොල සහ නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 322 C - මඩවල උල්පත ගාම නිලධාරි වසම 
323- නාරංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිර:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ තලගස්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- තලගස්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම සහ 
පල්ෙල්ෙපොල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලගස්යාය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩවල උල්පත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම

322 - මඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
322 B- තලගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිර:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රජ්ජම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම  
දකුණට:- ෙමොරගහමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

හතමුණගාල හා අංකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මඩවල උල්පත ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රජ්ජම්මන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාඋල පාෙද්ශීය සභා මායිම 322 A - රජ්ජම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
324 A - ෙමොරගහමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිර:- නාඋල සහ අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම හා හතමුණගාල ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- හතමුණගාල හා මඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුවක්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම, තලගස්යාය හා මඩවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

324 - පුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
324 B - අංකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
324 C - හතමුණගාල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිර:- ෙමොරගහමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අඹන්ගඟ 

ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිමල ඊරියෙගොල්ල හා 

කවටයාමුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් හා වල්ලිෙවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- වල්ලිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ යටවත්ත හා පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්වඩුකුඹුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම  330 - ගල්වඩුකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
330 A  - වල්ලිෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
330 B - කවටයාමුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිර:- පුවක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඉඹුලන්දණ්ඩ සහ ෙගොලෙහේන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම් වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙදොඹෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොඹෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්වඩුකුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  දකුණු මායිම 

329 - ෙදොඹෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
329 A  - පරණ ෙදොඹෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිර:- ගල්වඩුකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කවටයාමුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙගොලහැන්වත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඇල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඇල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ යටවත්ත 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇල්ෙල්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පරණ ෙදොඹෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙදොඹෙවල හා කවටයාමුණ ගාම නිලධාරි 
වසම් වල දකුණු මායිම් 

328 - උඩුගම ගාම නිලධාරි වසම 
328 A - ඇල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
328 B  - ෙගොලෙහේන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම

නැෙගනහිර:- ඉඹුලන්දන්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම, පලාපත්වල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මකුල්ගහරුප්ප 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කිරිගල්ෙපොත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

දකුණට:- කිරිගල්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු සහ බටහිර මායිම් 
බටහිරට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලාපත්වල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගොලෙහේන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඉඹුලන්දණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

328 D - පලාපත්වල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිර:- ඉඹුලන්දණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඕවලෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ඕවලෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
දුන්කලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම්

බටහිරට:- මකුල්ගහරුප්ප ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, උඩුගම හා ඇල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම් වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙගොලෙහේන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුවක්පිටිය සහ අංකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 325 - ඉඹුලන්දණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම 
325 A  - ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
325 B -  ෙකෝට්ෙට්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිර:- අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඕවලෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

පලාපත්වල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- පලාපත්වල, ෙගොලෙහේන්වත්ත සහ කවටයාමුණ ගාම නිලධාරි 

වසම් වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොරකුඹුර     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මකුල්ගහරුප්ප ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පලාපත්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ඉඹුලදණ්ඩ හා ෙකෝට්ටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

326 - ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
326 A - දුන්කලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
326 B - ඕවල ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 
 නැෙගනහිර:- අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ සහ රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම, පාරාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  
මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම හා 
දික්කිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
අළුවිහාරය ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  

බටහිරට:-  කිරිගල්ෙපොත්ත සහ මකුල්ගහරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම් වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිගල්ෙපොත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ පලාපත්වල 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

328 C - කිරිගල්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
328 E - මකුල්ගහරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිර:- පලාපත්වල, දුන්කලවත්ත සහ ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම් 

වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- දික්කිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අළුවිහාරය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
උතුරු මායිම සහ බීරිෙදෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- බීරිෙදවල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම, යටවත්ත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාරාවත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- A 9 නුවර - යාපනය මාර්ග ෙය් නැ ෙගනහිර මායිෙම් සිට 
ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

327 - අළුවිහාරය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතෙල් මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
A9 මාර්ගෙයන් නැෙගනහිර ෙකොටස 
327 B - දික්කිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
350 B - පාරාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිර:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම සහ එතැන් සිට A 9 නුවර - 

යාපනය මාර්ගය,  ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායිම 
දක්වා 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුවිහාරය     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරිගල්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

327 - අළුවිහාරය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ A9 
මාර්ගෙයන් බටහිර ෙකොටස  
327 A - බීරිෙදවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිර:- A 9 නුවර - යාපනය මාර්ග ය සහ මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම 
දකුණට:- මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම සහ හරස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 
බටහිරට:- යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්ෙද්ෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අළුවිහාරය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

350 - හරස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතෙල් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
351 - කන්ෙද්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිර:- මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම  
දකුණට:- මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම, ෙදොඩම්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 

වසෙම් මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  
සහ උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පඬිවිට      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කන්ෙද්ෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  දකුණු මායිම 

349 - පඬිවිට ගාම නිලධාරි වසම 
349 A  - පඬිවිට ෙවලගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
351 A - ෙදොඩම්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
353 - හුලංගමුව දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිර:- මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම 
දකුණට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටුෙව්ෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම 348 - ෙකොටුෙව්ෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මාතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
348 B - ෙකොටුෙව්ෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිර:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් මහ නගර සභා 

මායිම 
09-108/81 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 05- මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 11 - යටවත්ත පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-00   සභික සංඛ්යාව:- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සැලගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

332 A- සැලගම ගාම නිලධාරි වසම 
332 B - උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
332 C - නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
332 D - සැල ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
332 E- උඩගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තැඹිලිෙදණිය දකුණ හා ෙදල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:-  ගලගම හා උරුලෑවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිර:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පල්ෙල්ෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 331 - මහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
331 A - කවුඩුපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
331 B - තැඹිලිෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
331 E  - මහෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
331 G - උතුරු මාතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ගලලියද්ද හා වත්ෙත්ෙගදර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ රතලවැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරුමායිම් 

බටහිර:- නිකෙගොල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙදල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරුමායිම් 
සහ සැලගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දික්කුඹුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහෙවල බටහිර හා මහෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් සහ උතුරු මාතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

331 C - රතලවැව ගාම නිලධාරි වසම 
331 D  - දික්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
331 H  - ගලලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
331 I  - වත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
331 J  - දික්කුඹුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උතුරු මාතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුරුතවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිර:- මුරුතවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ  නික ෙගොල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිකෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගලගම හා සැලගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම් වල 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ තැඹිලිෙදණිය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

331 F  - ෙදල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
331 K  - මුරුතවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
333 - නිකෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
333A - නිකෙගොල්ල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
337 C - දීවිල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහෙවල බටහිර හා රතලවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, දික්කුඹුර බටහිර, දික්කුඹුර හා වත්ෙතෙගදර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර හා දකුණු  මායිම්, ගලලියද්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දීවිල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු මායිම 

බටහිර:- ඩන්ගන් ෙපෙදස හා මැදියාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ගලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටවත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම, උඩගම බටහිර හා උඩගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ සැලගම නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

332 - ගලගම ගාම නිලධාරි වසම 
334 - යටවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
334 A - උරුලෑවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
334 B - වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
334 C - මැදියාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
337 E - ආෙලෝකගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදල්ෙගොල්ල, නිකෙගොල්ල උතුර හා නිකෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ ඩන්ගන් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඩන්ගන් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ලක්ෂෙහේන, අඹන්ෙපොල හා අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිර:- මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාතලාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 334 D - මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
335 A  - ඉඩංගම ගාම නිලධාරි වසම 
335 C - අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
336 - උඩස්ගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
336 A - මඩෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
340 A - මාතලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
340 D - මාතලාපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- උරුලෑවත්ත, යටවත්ත හා වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම, අඹන්ෙපොල හා ඇතිපල්ලාවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ උණෙව්රුව හා 
ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අස්ගිරි ෙදොරකුඹුර හා රත්නින්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම් 

බටහිර:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඩන්ගන් ෙපෙදස     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ආෙලෝකගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, යටවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මැදියාෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

335 - අඹන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
335 B  - ෙමොට්ටුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
335 D - ඇතිපල්ලාවල ගාම නිලධාරි වසම 
335 E - ලක්ෂෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
337 B - ඩන්ගන් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නිකෙගොල්ල, දීවිල්ල උතුර,දීවිල්ල,දීවිල්ල දකුණ හා ගම්මුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- අළුත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
උණෙව්රුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මඩෙදණිය 
හා උඩස්ගිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්

බටහිර:- උඩස්ගිරිය, ඉඩම්ගම හා අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්මුල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දීවිල්ල උතුර හා මුරුතවත්ත ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු 
මායිම 

337- ගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
337 A - දීවිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
337 D - දීවිල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
338- අලුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
338 A - අලුත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
339 A -උණෙව්රුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පමුණුව හා වාලෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 

මායිම් සහ ෙපොල්වත්ත හා මාතලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම් 
වල උතුරු මායිම 

බටහිර:- මඩෙදණිය, ඇතිපල්ලාවල, ෙමොට්ටුෙවල, ලක්ෂෙහේන හා 
ඩන්ගන් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දූල්ලෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලුත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 339 - පමුණුව ගාම නිලධාරි වසම 
339 B- වාලෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
341 B - දළුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
342 - දූල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
342 A- තල්ගහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
342 B - දූල්ලෑව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිර:- ඇතිෙපොල, ෙපොල්වත්ත හා උණෙව්රුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇතිෙපොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතලාපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, මාතලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම, 
උණෙව්රුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වාලෙවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

340 - අස්ගිරි ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
340 B  - අස්ගිරි ෙදොරකුඹුර නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
340 C  - ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
340 E -  රත්නින්ද ගාම නිලධාරි වසම 
341 - ඇතිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
341 A  - ඇතිෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වාලෙවල හා දූල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
තල්ගහෙගොඩ හා දළුෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිර: කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
  

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 05 - මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 12 - උකුෙවල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 16  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 16 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මකුෙල්මඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ යටවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 343 B - මකුෙල්මඩ ගාම නිලධාරි වසම 
343 C - වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
343 D - පංවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
343 E - කටුඅත්තාමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
343 F - ගලඋඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
343 H - පල්ෙල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
343 I - වත ්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
344 B- පතිංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
344 E- වෙද්මඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- තැන්න, කිරිමැටියාව හා ඕවිලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම්, ෙහොරගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ අලවතුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

     
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕවිලිකන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පතිංෙගොල්ල, වෙද්මඩ, පංවත්ත, කටුඅත්තාමඩ, පල්ෙල්කුඹුර 
සහ වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

343 A - කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසම 
344 - ඕවිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
344 A - ඕවිලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
344 C - අලවතුවල ගාම නිලධාරි වසම 
344 D - එනසල්මඩ ගාම නිලධාරි වසම 
344 F -ෙහොරගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
345 - තිබ්බටුවාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- ෙදොඹගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහනුවර 

දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර සහ කුරුණැගල දිස්තික් මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තැන්න      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම 343 - තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
343 G - මුවගල ගාම නිලධාරි වසම 
345 A - ෙදොඹගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම 
346 - පුරිජ්ජල ගාම නිලධාරි වසම 
347 - උඩුපිහිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
347 B - කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උකුෙවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස  

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, පහලෙවල හා ෙදහිපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ නාගහතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- නා ගහතැන්න හා හලංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම,  තිබ්බුටුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම්, ඕවිල්ල හා කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ පල්ෙල්කුඹුර හා ව ටෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදොඹගස්ෙදණිය, උඩුපිහිල්ල සහ පුරිජ්ජල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

346 B - නාගහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
347 A - හලංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
357 A - කලල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
357 D - බලකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදහිපිටිය, වරකාමුර, උඩුපිටිය සහ ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ ෙදොඹගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරකාමුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පහළෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

356 - වරකාමුර ගාම නිලධාරි වසම 
356 A - ෙදහිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
356 B - මීෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නාෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- උඩුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලල්පිටිය, නාගහතැන්න හා පුරිජ්ජල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උකුෙවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පහළෙවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම,  
සහ වාරියෙපොල වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

346 A - පහලෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
355 A - ඇල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
355 C - ෙකොෙහොඹිලිෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උකුෙවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස  
 

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ කටුෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- තවලංෙකොය හා නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙදහිපිටිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාරියෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් මහ නගර සභා මායිම සහ රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

354 - වාරියෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
354 A -කටුෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
355 E - වාරියෙපොල වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- දුඹුෙකොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, තවලංෙකොය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ඇල්වල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඇල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ෙකොෙහොඹිලිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උකුෙවල පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ මාතෙල් මහ 
නගර සභා මායිම   

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවරත්නෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 363 - උඩංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
363 B - හුණුකැටවල ගාම නිලධාරි වසම 
365 A - ලෑලිඅෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
365 B - නවරත්නෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
365 C - උඩතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
365 D - ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
365 F - පනන්තඩිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඇල්කඩුව වත්ත හා 
ඇල්කඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කැන්දෙගොල්ලාමඩ හා රත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, වැලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ කුරීෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- 
පරගහෙවල හා දුඹුෙකොල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුඹුෙකොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කටුෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 354 B - දුඹුෙකොල ගාම නිලධාරි වසම 
359 A - පරගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
359 B - මාෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම, උඩතැන්න සහ කුරීෙවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුරීෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මාරුෙකොන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මානාෙබොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- උකුෙවල සහ තවලංෙකොය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උකුෙවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 355- උකුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
355 B - තවලංෙකොය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කටුෙදණිය, දුඹුෙකොල සහ පරගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මානාෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ගුරලෙවල 

උතුර හා ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මීෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
වරකාමුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙදහිපිටිය ග් රාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  ඇල්ලව හා  තවලංෙකොය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

355 D - නාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
357 - ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
357 B - උඩුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උකුෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ගුරලෙවල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- ගුරලෙවල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම‚ නුගපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මහනුවර දිස්තික් 
මායිම සහ බලකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:- බලකඩුව හා කලල්පිටිය ග් රාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ වරකාමුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුගපිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උකුෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මානාෙබොඩ හා 
මාරුෙකොන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්

357 C - නුගපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
358 - ගුරලෙවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
358 A - ගුරලෙවල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
358 B - කන්ෙද්මඩ ගාම නිලධාරි වසම 
360 B - උල්පතපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රයිතලාෙවල සහ කඩුෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාරුෙකොන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පරගහෙවල සහ මාෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

359 - මානම්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
360 - මාරුෙකොන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරීෙවල සහ රයිතලාෙවල ග් රාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- උල්පතපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගුරලෙවල 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගුරලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උකුෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් 

  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රයිතලාෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හුණුකැටවල 
හා උඩංගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්

360 A - රයිතලාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
360 C - කුරීෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
361 - කඩුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
364 - රත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
365 - වැලිගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැන්දෙගොල්ලාමඩ, වැහිගල, පහළ වැහිගල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ පූජාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පූජාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, රණගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ 
උල්පතපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- උල්පතපිටිය හා මාරුෙකොන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම්, මාෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ පරගහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඹුල්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්, 
උඩංගමුව හා ලෑලිඅෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
ඇල්කඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

362 - ඉඹුල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
362 A - වැහිගල ගාම නිලධාරි වසම 
362 B - රංගම ගාම නිලධාරි වසම 
362 C - පහළ වැහිගල ගාම නිලධාරි වසම 
362 D - තාලිංගාමඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
362 F - කරගහහින්න ගාම නිලධාරි වසම 
362 G - පූජාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
362 H - කැන්දෙගොල්ලාමඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇල්කඩුව සහ හුන්නස්ගිරියවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- හුන්නස්ගිරියවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මහනුවර 
දිස්තික් මායිම සහ කඩුෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- කඩුෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
රයිතලාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
රත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇල්කඩුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 362 E - හුන්නස්ගිරියවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 
363 A - ඇල්කඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
363 C - ඇල්කඩුව වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ඉඹුල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම්, 
කරගහහින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
තාලිංගාමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ කැන්දෙගොල්ලමඩ හා ලෑලිඅෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/83  
 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
  

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 05 - මාතෙල් දිස්තික්කය 
අංක 13 - රත්ෙතොට පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-02   සභික සංඛ්යාව:- 15 
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ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- කයිකාෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 372 - පහළ ඕවල ගාම නිලධාරි වසම 
372 A - ඉහළ ඕවල ගාම නිලධාරි වසම 
373 A - කයිකාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නිකවැල්ල සහ පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙකොස්වාන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ පල්ෙල්ෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිර: ඉකිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
  
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- කුරුවාව      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 373 B - මරදුරාවල ගාම නිලධාරි වසම 
373 C - ෙලෝන්විල් ගාම නිලධාරි වසම 
376 - රත්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
376 B - කුරුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
377 -  නිකවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝධිෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වනරාණිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මාඋස්සාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ෙවලන්ගහවත්ත සහ ගාෙල්ෙකොලුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිර: පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ කයිකාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

  
 
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- දන්කන්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ලග්ගල 
පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

375 B - ෙවරළුගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
378 - දන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
378 A - ෙපොල්වත්තාකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම 
378 B - කිරිමැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
378 C - දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මැදවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

මඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිර: ෙබෝධිෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ අඹන්ගඟෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- බඹරකිරිඇල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවරළුගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

375 D - බඹරකිරි ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
375 E - මැදවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
375 F - මඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ලග්ගල පල්ෙල්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, මහනුවර දිස්තික් 
මායිම සහ ෙහොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිර: ෙහොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මාඋස්සාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ  ෙබෝධිෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- ෙබෝධිෙකොටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දන්කන්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් 

375 - මාඋස් සාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
375 A - ෙබෝධිෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
375 C - වනරාණිය ගාම නිලධාරි වසම 
376 A - ෙවලංගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
376 C - ෙහොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවරළුගස්තැන්න හා මඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ බඹරකිරිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ තඹලගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිර: උඩගම, අලෙකොලමඩ හා ගා ෙල්ෙකොළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙලෝන්විල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

  
 
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- අලෙකොලමඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පල්ෙල්ගම, මරදුරාවල සහ ෙලෝන්විල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

368 C - පිටකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
374 - උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
374 B - ගාෙල්ෙකොළුව ගාම නිලධාරි වසම 
374 C - අලෙකොලමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
374 D - ගන්සරෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවලන්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
තඹලගල ගාම නිලධාරි වසෙම්   උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පුංචිෙසළුවකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙනළුවාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් 

බටහිර: පල්ෙල්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, එපිටමුල්ල හා 
ෙකොස්වාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙබෝගම්බර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

  
 
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- ෙබෝගම්බර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කයිකාෙවල හා නිකවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කුරුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

371 A - ෙකොස්වාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
371 E - ෙකොස්වාන දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
373 - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
374 A - ෙබෝගම්බර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙලෝන්විල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මරදුරාවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ  ගාෙල්ෙකොළුව හා 
අලෙකොලමඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පිටකන්ද, ගන්සරෙපොල සහ එපිටමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිර: මැදෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
පල්ෙල්ෙව්රගම හා ඉහල ඕවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කයිකාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- ෙව්රගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් සහ අඹන්ගඟ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 371 - පල්ෙල්ෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසම 
371 B - උඩෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසම 
371 D- ඉකිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
371 F - මැදෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පහල ඕවල, ඉහළ ඕවල හා ෙකොස්වාන උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ එපි ටමුල්ල හා වැටස්යාය 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වැටස්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම්, 
ෙගොඩපල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උල්පතපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිර: කයිනැක හා විහාරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

  
 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- විහාරගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉකිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු  මායිම් 371 C - විහාරගම ගාම නිලධාරි වසම 
371 G - කයිනැක ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ඉකිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 

පල්ෙල්ෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ උඩෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- උල්පතපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 
බටහිර: මාත ෙල් මහ නගර සභා මායිම සහ මාතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම
  
 
 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- බණ්ඩාරෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විහාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කයිනැක ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ උඩෙව්රගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

366 - බණ්ඩාරෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
366 A - ෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
366 B - වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
370 - උල්පතපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැටස්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
අල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- පහළ හපුවිද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උකුෙවල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිර: උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- මුවන්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙකොස්වාන උතුර, ෙකොස්වාන දකුණ හා ෙබෝගම්බර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්  

368 - මුවන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
368 A - ෙනළුවාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
368 B - වැටස්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
368 E - පල්ෙල්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
368 F - එපිටමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගන්සරෙපොල සහ පිටකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

දකුණට:- පුංචිෙසළුවකන්ද හා කන්ෙද්නුවර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්, කන්ෙද්නුවර බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, අල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙගොඩ ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිර: ෙගොඩෙපොල, උඩෙව්රගම සහ මැදෙව්රගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- තඹලගල      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනළුවාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණ හා නැෙගනහිර මායිම්, 
පිටකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, උඩගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ෙවලන්ගහවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙහොරෙගොල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

367 B - හඟරන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
368 D - කන්ෙද්නුවර නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
368 G - කන්ෙද්නුවර බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
369 A - තඹලගල ගාම නිලධාරි වසම 
369 B - පුංචිෙසළුවකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිර: උඩහපුවිද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

අල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මුවන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසය අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසය නම :- අල්වත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගොඩපල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
වැටස්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මුවන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කන්ෙද්නුවර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

366 C - ෙදොඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
367 - උඩහපුවිද ගාම නිලධාරි වසම 
367 A - පහළ හපුවිද ගාම නිලධාරි වසම 
369 - අල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කන්ෙද්නුවර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
හඟරන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිර: උකුෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 06 - නුවරඑළිය  දිස්තික්කය 
අංක 01 - නුවරඑළිය මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 05  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 04   සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බඹරකැෙල්     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 535 K - බඹරකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් 
535 N - කලාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           නුවරඑළිය හා නුවරඑළිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුවරඑළිය     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කලාපුර හා බඹරකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල නුවරඑළිය මහ 

නගර සභාවට අයත් ෙකොටස්වල දකුණු මායිම් සහ නුවරඑළිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

535 - නුවරඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
535 L - නුවරඑළිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක්  
 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, නුවරඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර 
මායිම, නුවරඑළිය මධ්යම, කැෙල්ගාල හා කළුකැෙල් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-         නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාවාඑළිය උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 535 G - හාවාඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක්  නැෙගනහිරට:-   හාවාඑළිය බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-           නුවරඑළිය මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම    
බටහිරට :-         නුවරඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම    
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාවාඑළිය බටහිර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 535 F - හාවාඑළිය බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   හාවාඑළිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-           නුවරඑළිය මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම   
බටහිරට :-         හාවාඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම   
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාවාඑළිය නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 535 H - හාවාඑළිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක් 
535 I - බුළුඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-           සඳතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු  මායිම සහ නුවරඑළිය මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගහිර මායිම 

බටහිරට :-         නුවරඑළිය මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් හා හාවාඑළිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය 
මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  නැෙගනහිර  මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුවරඑළිය මධ්යම     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාවාඑළිය උතුර, හාවාඑළිය බටහිර හා හාවාඑළිය නැෙගනහිර  

ගාම නිලධාරි වසම්වල නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස්වල දකුණු මායිම් 

535 D - නුවරඑළිය මධ්යම ග් රාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   බුළුඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ සඳතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
උතුරු හා බටහිර  මායිම්   

දකුණට:-           කැෙල්ගාල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         නුවරඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම    
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුකැෙල්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ නුවරඑළිය මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

535 B - කළුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
535 C - කැෙල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   සඳතැන්න හා මාගස්ෙතොට  ගාම නිලධාරි වසම්වල නුවරඑළිය 
මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නුවරඑළිය බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සඳතැන්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ බුළුඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

478 A - සීතාඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
535 E - සඳතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-         මාගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ කැෙල්ගාල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහගස්ෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කැෙල්ගාල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

සඳතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

535 A - මහගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  

නැෙගනහිරට:-   සඳතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ සීතාඑළිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කළුකැෙල් ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/85 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 06 - නුවරඑළිය  දිස්තික්කය 
අංක 02 - හැටන් දික්ඔය  නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03   සභික සංඛ්යාව - 09 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විල්ෆඩ්පුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  319 B - හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෛවද්ය මධ්යස්ථාන මාර්ගෙයන් උතුරට ඇති 
ෙකොටස  
319 C - හැටන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:-   අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෛවද්ය මධ්යස්ථාන මාර්ගය  
දකුණට:-           ෛවද්ය මධ්යස්ථාන මාර්ගය සහ හැටන් නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආරියගම      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හැටන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ හැටන් 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් 
ෛවද්ය මධ්යස්ථාන මාර්ගෙයන් උතුරට ඇති ෙකොටෙසේ බටහිර 
මායිම 

319 E - හැටන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:-   හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දුම්රිය මාර්ගය හා ෛවද්ය මධ්යස්ථාන මාර්ගය 
අතර පිහිටි ෙකො ටෙසේ  හැටන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා නැෙගනහිර මායිම් හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වූ ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-           හැටන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොන්නගර්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෛවද්ය මධ්යස්ථාන මාර්ගය හා අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 319  B   - හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  

ෙකොටසක් (ෛවද්ය මධ්යස්ථාන මාර්ගය හා 
දුම්රිය මාර්ගය අතර ඇති ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           දුම්රිය මාර්ගය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මහා 

මාර්ගය  
බටහිරට :-         දුම්රිය මාර්ගෙයන් උතුරු ෙදසට විහිදුණු හැටන් දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස හා 
හැටන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 
හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා වූ ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ 
හැටන් නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ ෛවද්ය මධ්යස්ථාන මාර්ගය හමුවන 
ලක්ෂ්යය දක්වා වූ ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හැටන්      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           දුම්රිය මාර්ගය හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මහා 

මාර්ගය 
319 A - දික්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක් (නගර සභාවට අයත් මායිම) 
319 B - හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක් (දුම්රිය මාර්ගය හා මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් මහා මාර්ගෙයන් 
දකුණු ෙදසට ඇති ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:-   අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දික්ඔය දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු  
මායිම 

බටහිරට :-         හැටන් දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඩන්බාර්      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හැටන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ 
හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට 
අයත්   ෙකොටෙසේ දුම්රිය මාර්ගෙයන් උතුරට විහිදුනු හැටන් 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම හමුවන ලක්ෂ්යය දක්වා 
වූ ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

319 D - හැටන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:-   හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දුම්රිය මාර්ගෙයන් දකුණට  
ඇති ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ දික්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-           දික්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම්, දික්ඔය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම සහ අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-         අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දික්ඔය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, හැටන් දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු 
මායිම සහ දික්ඔය ග් රාම නිලධාරි වසෙම් හැටන් දික්ඔය නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම   

319 - දික්ඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  
හැටන් දික්ඔය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:-   අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
 09-108/86 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 06 - නුවරඑළිය  දිස්තික්කය 
අංක 03 - තලවකැෙල් ලිඳුල  නගර  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02   සභික සංඛ්යාව - 07 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොලිරූඩ්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාව මායිම 475 D - වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක්  
 
475 S - ෙහොලිරූඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක් 
 
475 X - ෙබයාෙවල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාව මායිම 
දකුණට:-           තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් තලවකැෙල් ලිඳුල නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම්, කූම්බ්වුඩ් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර  මායිම 

බටහිරට :-         තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් තලවකැෙල් ලිඳුල නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් සහ 
නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලවකැෙල්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම හා මහවැලි ගඟ (ඉහළ 

ෙකොත්මෙල්  ජලාශෙය් මධ්යම ෙර්ඛාව) 
475 E - තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (තලවකැෙල් වත්ත, නව නිවාස - 
හැටන් මාර්ගය ෙදපස නගර සභා සීමාව) 
  

නැෙගනහිරට:-   මහවැලි ගඟ (ඉහළ ෙකොත්මෙල්  ජලාශෙය් මධ්යම ෙර්ඛාව) 
දකුණට:-           ටෲප් වත්ත පාෙර් මධ්යම ෙර්ඛාව, තලව කැෙල් පාර මධ්යම 

ෙර්ඛාව හා තවලන්තැන්න පාෙර් මධ්යම ෙර්ඛාව  
බටහිරට :-         නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලවකැෙල් දකුණ     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-             ටෲප් වත්ත පාර මධ්යම ෙර්ඛාව හා තලවකැෙල්, නුවරඑළිය පාෙර් 

මධ්යම ෙර්ඛාව  
475 E - තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක් (ප් රාෙද්ශීය සභා සීමාවට අයත් ෙනොවන 
ෙකොටස) ජයන්ති මාවත, බණ්ඩාරනායක චතුරසය, 
නුවරඑළිය මාර්ගය, නුවරඑළිය මාර්ගය නව නිවාස, 
මිඩ්ල්ටන් නව නිවාස, ෙහේමචන්ද මාවත, මිඩ්ල්ටන් 
වත්ත දකුණ  
475 R - කූම්බ්වුඩ්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-    නුවරඑළිය, තලවකැෙල් මහා මාර්ගෙය් සිට බස් නැවතුම් ෙපොළ දක්වා 
අඩිපාෙර් මධ්යම ෙර්ඛාව, අඩිපාර දි ෙග් ඇති ස්වභාවික ඇළ මධ්යම 
ෙර්ඛාව, තලවකැෙල් නුවරඑළිය මාර්ගෙය් මධ්යම ෙර්ඛාව හා 
තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසමට යාබදව පිහිටි ෙබයාෙවල් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු මායිම සහ ලිඳුල ගාම නිලධාරි වසෙම් තලවකැෙල් ලිඳුල නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-            නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          තලවකැෙල් ලිඳුල ගාම නිලධාරි වසෙම් තලවකැෙල් ලිඳුල නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් හා ටෲප් වත්ත 
පාර මධ්යම ෙර්ඛාව 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බණ්ඩාරනායක     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           තලවකැෙල්, තවලන් තැන්න මාර්ගෙය් මධ්යම ෙර්ඛාව 475 E - තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක්  නැෙගනහිරට:-   මහවැලි ගඟ, ෙකොත්මෙල් ජලාශෙය් මධ්යම ෙර්ඛාව 
දකුණට:-           නුවරඑළිය, තලවකැෙල් මහා මාර්ගෙය් බස් නැවතුම් පළ දක්වා 

අඩිපාෙර් මධ්යම ෙර්ඛාව, අඩිපාර දිෙග් ඇති ස්වභාවික ඇළ 
මධ්යම  ෙර්ඛාව, තලවකැෙල් නුවරඑළිය මාර්ගෙය් මධ්යම 
ෙර්ඛාව 

බටහිරට :-         තලවකැෙල් නුවරඑළිය මාර්ගෙය් මධ්යම ෙර්ඛාව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලිඳුල      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 475 F - ලිඳුල ගාම නිලධාරි වසෙම්  

ෙකොටසක්  
475 G - රත්නගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක්  
475 X - ෙබයාෙවල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක්  

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-         නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි 

වසෙම් තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  
නැෙගනහිර මායිම  

 
09-108/87 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 06 - නුවරඑළිය  දිස්තික්කය 
අංක 04 - අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 35  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00  සභික සංඛ්යාව - 35 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසල්ලිපිගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම 314- අඹගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 

314A - අඹගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
314B - අඹගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
314C - ෙසල්ලිපිගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           ගිණිගත්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, සමන්ගිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු 
හා බටහිර මායිම්, රම්පාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ බුලත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         බුලත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
කෑගල්ල හා මහනුවර දිස්තික් මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රම්පාෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අඹගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ අඹගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
314G - හම්බාකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
315B - සමන්සිරිගම ගාම නිලධාරි  වසම 
316A - රම්පාෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසම 
316B - ෙගෝනෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අඹගමුව නැෙගනහිර හා ගිණිගත්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, තීනියගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ෙදහිගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           ෙහෝමාගම හා දාගම්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         දාගම්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ බුලත්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ අඹගමුව දකුණ  ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
316 - බුලත්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 
316C - කළුගල ගාම නිලධාරි  වසම 
316D - පිටවල ගාම නිලධාරි  වසම 
316E - මිල්ලගහමුල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අඹගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ රම්පාෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           දාගම්පිටිය හා ෙපොල්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල දිස්තික් මායිම, කදිරන් ඔය, කැලණි ගඟ මායිම, 

මස්ෙකලි ඔය හා කළුගල, පිටවල, මිල්ලගහමුල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්, දාගම්පිටිය හා ෙකෙහල්වරාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

318 - ෙපොල්පිටිය  ගාම නිලධාරි  වසම 
318A - හිටිගම ගාම නිලධාරි  වසම 
318C - මිනුවන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කැලණි ගඟ, මස්ෙකළිය ඔය හා  දාගම්පිටිය,ෙකෙහල්වරාව හා 
ෙමොරෙහේනගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
හඟරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ජම්බුතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙකොත්ෙතල්ලන ගාම නිලධාරි වසෙම් බ ටහිර මායිම

දකුණට:-           මන්දාගල්ඔය සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         මන්දාගල්ඔය සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජම්බුතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හිටිගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, මස්ෙකළිය ඔය, 

ලක්ෂපාන ජලාශය සහ ෙමොරෙහේනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා  දකුණු මායිම් 

318B - හඟරාපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
318D - ජම්බුතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
318E - ෙකොත්ෙතල්ලන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොරෙහේනගම හා වෑගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම්, ලක්ෂපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ 
කිරිවන්එළිය හා මාවුස්සාකැෙල් ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           මාවුස්සාකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කෑගල්ල 
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :-         කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ මිනුවන්ෙදණිය  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෙහල්වරාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කැලණි ගඟ සීමාව සහ මිල්ලගහමුල, බුලත්ගම හා රම්පාෙදණිය 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
316F - දාගම්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
316G - ෙකෙහල්වරාව ගාම නිලධාරි  වසම 
317C - ෙමොරෙහේනගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙගෝනෙවල, හම්බාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
ෙහෝමාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා 
කැෙල්වැල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           ලක්ෂපාන හා වෑගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         ජම්බුතැන්න, හඟරාපිටිය, හිටිගම හා ෙපොල්පිටිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලක්ෂපාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙමොරෙහේනගම හා ෙහෝමාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
317 - කිරිවන්එළිය ගාම නිලධාරි  වසම 
317A - ලක්ෂපාන ගාම නිලධාරි  වසම 
317B - වෑගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කැෙල්වැල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ විදුලිපුර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර  මායිම

දකුණට:-           මාවුස්සාකැෙල්  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         ෙකොත්තැල්ෙලන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ ජම්බුතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විදුලිපුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           දාගම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

හම්බාකන්ද හා ෙදහිගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
හා දකුණු  මායිම් සහ කැලණි ගඟ මායිම 

314D - ෙහෝමාගම ගාම නිලධාරි  වසම 
314E - කැෙල්වැල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි  
වසම 
315C - විදුලිපුර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
315D - විදුලිපුර උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
319K- ෙලතන්   (මිඩ්ෙෆෝඩ්) ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් (රක්ෂිතෙය් උතුරු ෙකොටස) 
320P- වැලිඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (දඩුකැෙල්, ෙලෝනැක්, 
 ෙස ෙනොබින්ස්  හා  ෙබනාචි) 

නැෙගනහිරට:-   කැලණි ගඟ මායිම, වටවල හා ෙරොසැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ වැලිඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වැලිඔය ඉහළ හා පහළ සහ අගාඔය, අගාඔය බී හා අගාඔය 
විෙල්ජ ් ඇතුළත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් හා පන්මූර් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් සැෙනොන් ස්ෙට්ට් ඇතුළත් ෙකොටෙසේ දකුණු 
මායිම, සැෙනොන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙනෝටන්බිජ් ජලාශ මායිම  

දකුණට:-           රක්ෂිතෙයන් දකුෙණ් පිහිටි ෙලතන් ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම හා මාවුස්සාකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         මාවුස්සාකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කිරිවන්එළිය හා ලක්ෂපාන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ ෙමොරෙහේනගම හා ෙකෙහල්වරාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගිණිගත්ෙහේන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           සමන්ගිරිගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, අඹගමුව 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් සහ 
මහනුවර දිස්තික් මායිම 

314 F - ෙදහිගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
315 - තීනියගල ගාම නිලධාරි  වසම 
315 A - ගිණිගත්ෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ වටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           වටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, විදුලිපුර උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කැෙල්වැල්ෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         ෙහෝමාගම හා හම්බාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්, ෙගෝනෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා  
නැෙගනහිර මායිම් සහ රම්පාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වටවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගිණිගත්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු  

මායිම් සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 
320 F - වටවල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම  
දකුණට:-           ෙරොසැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 
බටහිරට :-         විදුලිපුර උතුර හා ෙදහිගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර  මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරොසැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           විදුලිපුර උතුර හා වටවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු  මායිම් 

සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 
320 E - ෙරොසැල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
320 P - වැලිඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  (වැලිඔය ඉහළ හා පහළ) 
 

නැෙගනහිරට:-   රුවන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පන්මූර්  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  
උතුරු මායිම 

දකුණට:-           පන්මූර්  ගාම නිලධාරි  වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ  උතුරු මායිම සහ අගාඔය, අගාඔය බී හා අගාඔය 
විෙල්ජ් ඇතුළත් වැලිඔය ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ  උතුරු 
මායිම 

බටහිරට :-         දඩුකැෙල්, ෙලෝනැක්,   ෙස ෙනොබින්ස් හා  ෙබනාචි ඇතුළත් 
වැලිඔය ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ  නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රුවන්පුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 319 C - හැටන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (හැටන් දික්ඔය නගර සභාෙවන් 
බටහිරට මායිම්වන ෙකොටස) 
320 G - රුවන්පුර ගාම නිලධාරි  වසම 
320R- පන්මූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙරොෙතස් ජනපදය) 
 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

දකුණට:-           හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ හැටන් දික්ඔය නගර සභා 
මායිම, හැටන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම

බටහිරට :-         සැෙනොන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, සැෙනොන් 
ස්ෙට්ට් ඇතුළත් පන්මූර් ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම, වැලිඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර  මායිම සහ 
ෙරොසැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සැෙනොන්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වැලිඔය ඉහළ හා පහළ ඇතුළත් වැලිඔය ගාම නිලධාරි වසම් 

ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 
319D - හැටන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
319E - හැටන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක්  
320 O - සැෙනොන් ගාම නිලධාරි  වසම 
320P - වැලිඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (අගාඔය, අගාඔය බී, අගාඔය 
විෙල්ජ්) 
320R - පන්මූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  (සැෙනෝන් ස්ෙට්ට්)   

නැෙගනහිරට:-   ෙරොෙතස් ජනපදය ඇතුළත් පන්මූර් ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම්, හැටන් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් හැ ටන් දික්ඔය නගර සභාෙව්  බටහිර මායිමට මායිම් වන 
ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ හැටන් දික්ඔය නගර සභා 
මායිම 

දකුණට:-           දික්ඔය ගාම නිලධාරි ව සෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ වනරාජ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම්, ෙලතන් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙකෙහල්ගමුව ඔය  

බටහිරට :-         ෙලතන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වැලිඔය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දඬු කැෙල්, ෙලෝනැක්, ෙසෙනොබින්ස් හා 
ෙබනාචි යන ෙකොටස් ඇතුළත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මා යිම 

31 - G 22195 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවුස්සාකැෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කිරිවන්එළිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  මායිම සහ විදුලිපුර 

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
320 I - මාවුස්සාකැෙල් ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   විදුලිපුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙලතන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-           බවුන්ෙලෝ සහ සීතගඟුල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         කෑගල්ල  දිස්තික් මායිම සහ ෙකොත්තැල්ලන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම්
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සමරවැලි      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රක්ෂිතය (විදුලිපුර දකුණ)  319 K - ෙලතන් ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   වනරාජ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 
දකුණට:-           කාසල්රි ජලාශය සහ ෙනෝර්වුඩ් හා බවුන්ෙලෝ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු  මායිම් 
බටහිරට :-         මාවුස්සාකැෙල්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වනරාජ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
ෙමම ෙකොට්ඨාසය  හැටන් දික්ඔය නගර සභා මායිෙමන් ෙකොටස් ෙදකකට ෙබෙද්. 
උතුරු ෙදසින් ඇති ෙකොටස 

319 - දික්ඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
319 A - දික්ඔය ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස   
319 B - හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස   
319 C - හැටන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
හැටන් දික්ඔය නගර සභාෙව් නැ ෙගනහිරට 
මා යිම් වන ෙකොටස (පෘතිල්) 
319 J - වනරාජ ගාම නිලධාරි  වසම 
 

උතුරට :-           
  

හැටන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ හැටන් දික්ඔය නගර සභාෙව් නැෙගනහිරින් 
පිහිටි ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඇනිෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           හැටන් දික්ඔය නගර සභා මායිම  
බටහිරට :-        හැටන් දික්ඔය නගර සභා මායිම 

දකුණු ෙදසින් ඇති ෙකොටස 
උතුරට :-           
 

ෙලතන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
හැටන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ හැටන් දික්ඔය නගර 
සභා මායිම 

නැෙගනහිරට:- ඇනිෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-  ඉන්ජස්ටර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නව වැලිගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙනෝර්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :- ෙලතන් ග් රාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සලන්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 319 I - ඇනිෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-           ඉන්ජස්ටර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දික්ඔය දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 

බටහිරට :-         දික්ඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, හැටන් 
දික්ඔය නගර සභා මායිම, දික්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් හා 
හැටන් උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවවැලිගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කාසල්රි ජලාශය, වනරාජ ගාම නිලධාරි වසෙම්   දකුණු මායිම 

සහ දික්ඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

319 H - නවවැලිගම ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   දික්ඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ඉන්ජස්ටර් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙනෝර්වුඩ් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කාසල්රි ජලාශය 

බටහිරට :-         කාසල්රි ජලාශය සහ ෙනෝවුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනෝර්වුඩ්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙලතන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, වනරාජ ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම, කාසල්රි ජලාශය සහ 
හම්බන්ෙතොට ඔය  

320 - ෙනෝර්වුඩ් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   කාසල්රි ජලාශය, නව වැලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ ෙවන්චර්  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
මහෙනලු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මස්ෙකළිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් සහ ඔය  

බටහිරට :-         මස්ෙකළිය ගාම නිලධාරි නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ඔය සහ 
බවුන්ස්වික් හා බවුන්ෙලෝ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බවුන්ෙලෝ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මාවුස්සාකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙලතන් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙනෝර්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම  සහ කාසල්රි ජලාශය  

320 N - බවුන්ෙලෝ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   කාසල්රි ජලාශය, ෙනෝර්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:-           බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඇළ  
බටහිරට :-         කාසල්රි ජලාශය සහ සීතගඟුල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර  මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සීතගඟුල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල දිස්තික් මායිම, මාවුස්සාකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම සහ මස්ෙකළිය ජලාශය  
320 B - සීතගඟුල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   මස්ෙකළිය ජලාශය සහ බවුන්ෙලෝ හා බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර  මායිම 

දකුණට:-           ෙමොකා ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මෙර්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රත්නපුර දිස්තික් මායිම, සීතගඟුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම සහ මස්ෙකළිය ජලාශය  
320 H - ෙමොකා ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   මස්ෙකළිය ජලාශය, බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ ෙමොෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-           රත්නපුර දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         රත්නපුර දිස්තික් මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  2 3      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බවුන්ස්වික්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බවුන්ෙලෝ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ෙනෝවුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මස්ෙකළිය 
ජලාශය  සහ ඇල  

320 M - බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   මස්ෙකළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
මහෙනලු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ගවරවිල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ගවරවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, ෙමොෙර් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ මස්ෙකළිය ජලාශය  

බටහිරට :-         ෙමොෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම, ෙමොකා හා සීත 
ගඟුල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් සහ 
මස්ෙකළිය ජලාශය  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මස්ෙකළිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙනෝවුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
320 A - මස්ෙකළිය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙනෝවුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම 
දකුණට:-           මහෙනලු හා ගවරවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම් සහ 

බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට :-         ඇල සහ බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙනලු      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බවුන්ස්වික් හා මස්ෙකළිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු හා 

නැෙගනහිර   මායිම්, ෙනෝර්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  
මායිම සහ ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

320 C - ගවරවිල ගාම නිලධාරි  වසම 
320 K - මහෙනලු ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඕල්ටන්වත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           ඕල්ටන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ස්ෙටන්ස්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර  මායිම් 

බටහිරට :-         ස්ෙටන්ස්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා නැෙගනහිර  
මායිම්, ෙමොෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  26      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතන්මදුරි      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙනෝර්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

නවවැලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කර්කස්වර්ල්ඩ් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම  සහ හම්බන්ෙතොට ඔය  

320 L - ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   හම්බන්ෙතොට ඔය, කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:-           ෙබොගවන්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ඕල්ටන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙහෝටන් 
තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම 

බටහිරට :-         මහෙනලු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙනොර්වුඩ් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  27      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙලච්චමි පහළ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නවවැලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

දික්ඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ඉන්ජස්ටර් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

319G  - කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
ෙකොටසක්  (කර්කස්වර්ල්ඩ්වත්ත, 
ඇල්බැද්දවත්ත ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   ඉන්ජස්ටර් හා ටිලරි ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
ෙරොක්හිල්වත්ත, ෙමෝරාවත්ත, සින්නආරුක්ෙතෝට්ටම්වත්ත 
ඇතුලත් කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           ෙරොක්හිල්වත්ත, ෙමෝරාවත්ත, සින්නආරුක්ෙතෝට්ටම්වත්ත 
ඇතුලත් කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
හම්බන්ෙතොට  ඔය  

බටහිරට :-         ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
හම්බන්ෙතොට ඔය   

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  28      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පූලියවත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඇනිෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ නුවරඑළිය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
319 L - ඉන්ජස්ටර් ගාම නිලධාරි  වසම 
319 M - ටිලරි ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-           කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-         කර්කස්වර්ල්ඩ්වත්ත, ඇල්බැද්දවත්ත ඇතුලත් කර්කස්වර්ල්ඩ් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, නවවැලිගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ දික්ඔය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් අඹගමුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  29      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙලච්චමි ඉහළ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ටිලරි  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  මායිම,  නුවරඑළිය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය 
මායිම 

319G - කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම්
ෙකොටසක් (ෙරොක්හිල්වත්ත, ෙමෝරාවත්ත,
සින්නආරුක්ෙතෝට්ටම්වත්ත ඇතුලත් ෙකොටස)

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙහෝටන් තැන්න ජාතික 
වෙනෝද්යානය මායිම සහ ෙබොගවන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට:-           ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම, ෙබොගවන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකොටියාගල හා 
ෙබොගවන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු  මායිම් 

බටහිරට :-         ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
කර්කස්වර්ල්ඩ්වත්ත, ඇල්බැද්දවත්ත ඇතුළත් කර්කස්වර්ල්ඩ් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  30      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොගවන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු 

මායිම්,  ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම සහ 
නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

319 N - ෙබොගවන ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම, නුවරඑළිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම, රත්නපුර දිස්තික් 
මායිම සහ ෙලොයිනන්  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු   මායිම් 

බටහිරට :-         ෙලොයිනන් හා ෙකොටියාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරී වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  31      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙලොයිනන්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙකොටියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙබොගවන  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් සහ  ෙහෝටන් තැන්න 
ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම 

319 O - ෙලොයිනන් ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙබොගවන  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම

දකුණට:-           ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම
බටහිරට :-         ෙබොගවන්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙකොටියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  32      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොගවන්තලාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ඔය 

සහ කර්කස්වර්ල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම් 

319 F - ෙබොගවන්තලාව ගාම නිලධාරි  වසම 
319 P - ෙකොටියාගල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඔය, ෙබොගවන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙලොයිනන්  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           ෙලොයිනන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, රත්නපුර දිස්තික් 
මායිම, සහ ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම 

බටහිරට :-         ඕල්ටන්වත්ත හා ෙවන්චර්  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  
මායිම සහ ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  33      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අප්කට්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහෙනලු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

ෙවන්චර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු  මායිම් 
320 J - ඕල්ටන්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙබොගවන්තලාව  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම සහ 
රත්නපුර දිස්තික් මායිම  

දකුණට:-           රත්නපුර දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         රක්ෂිතය සීමාව, ස්ෙටත්ස්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  

මායිම සහ ගවරවිල ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  34      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙමොෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගවරවිල  

ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  මායිම 
320 D - ස්ෙටත්ස්ෙප ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඕල්ටන්වත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 
දකුණට:-           රත්නපුර දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         ෙමොෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  35      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දම්ෙබ්තැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මස්ෙකළිය ජලාශය සීමාව, ෙමොකා ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම සහ බවුන්ස්වික් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  
මායිම 

320 Q - ෙමොෙර් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ගවරවිල සහ ස්ෙටත්ස්ෙප ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 
දකුණට:-           රත්නපුර දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         ෙමොකා ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම 

 
  09-108/88 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 06 - නුවරඑළිය දිස්තික්කය 
අංක 05 - නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාව 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 31  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 33 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඳෙපොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       හඟුරන්ෙකත සහ වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 534 - කඳෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  

534 F - ෙකොන්ෙකෝඩියා ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම, කඳෙපොල සීතාඑළිය රක්ෂිතය  
සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-       කඳෙපොල සීතාඑළිය රක්ෂිතය, කඳෙපොල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ජයලංකා ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-      කඳෙපොල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර සහ 
උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාක්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       පිදුරුතලාගල රක්ෂිතය,  හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම හා 

ෙකොන්ෙකෝඩියා ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
534 C - කඳෙපොල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම  
534 G - පාක් ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:-   ෙකොන්ෙකෝඩියා ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කඳෙපොල 

සහ ජයලංකා ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-       ගල්පාලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හාවාඑළිය 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාව ට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-      පිදුරුතලාගල රක්ෂිතය, හාවාඑළිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම සහ හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්පාලම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       පාක් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කඳෙපොල මධ්යම 

හා කඳෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
ෙකොන්ෙකෝඩියා ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

534 A - ගල්පාලම ගාම නිලධාරි වසම 
534 B - ජයලංකා ගාම නිලධාරි වසම 
534 D - කඳෙපොල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොන්ෙකෝඩියා ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
හා කඳෙපොල සීතාඑළිය රක්ෂිතය සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-       කඳෙපොල සීතාඑළිය රක්ෂිතය, බදුල්ල දිස්තික් මායිම, බුළුඇල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පීඩෘ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      හාවාඑළිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ පාක් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පීඩෘ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පාක් ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
534 H - පීඩෘ ගාම නිලධාරි වසම 
535 G - හාවාඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
535 H - හාවාඑළිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස  
535 I - බුළුඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටස  

නැෙගනහිරට:-   පාක් හා ගල්පාලම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම් හා බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-       සඳතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ නුවරඑළිය 
මහ නගර සභා මායිම  

බටහිරට :-      නුවරඑළිය මහ නගර සභා මායිම, හාවාඑළිය බටහිර සහ 
නුවරඑළිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස්වල නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ශාන්තිපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම හා හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය 

සභා මායිම  
535 - නුවරඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
535 F - හාවාඑළිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
535 J - ෙටොප්පාස් ගාම නිලධාරි වසම 
535 K - බඹරකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
535 L - නුවරඑළිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
535 M - ශාන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
535 N - කලාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:-   හාවාඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ නුවරඑළිය මහ නගර 
සභා මායිම  

දකුණට:-       වින්ඩිෙකොනර් හා නානුඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
බංගලාහත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙබයාෙවල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  

බටහිරට :-      ෙගේට්ෙවස්ටන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගේට්ෙවස්ටන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ශාන්තිපුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම්  
475 S - ෙහොලි රූඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
475 Z - ෙගේට්ෙවස්ටන් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙබයාෙවල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-       තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභා මායිම  
බටහිරට :-      වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වටෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  475 D - වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  

පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස නැෙගනහිරට:-   ෙගේට්ෙවස්ටන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙහොලි රූඩ් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ තලවකැෙල් ලිඳුල නගර 
සභා මායිම  

දකුණට:-       තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභා මායිම, තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම සහ ෙඩෙවෝන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      දිඹුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් සහ 
මවුන්ට් වර්ෙනොන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්නගිරිය       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ෙගේට්ෙවස්ටන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, ශාන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කලාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් 

475 F - ලිඳුල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභා 
සීමාෙවන් දකුණු පසින් ෙවෝල්ටිම් ගාම 
නිලධාරි වසමට මැදිව පිහිටි ෙකොටස) 
475 G - රත්නගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
475 X - ෙබයාෙවල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:-   කලාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම්, බංගලාහත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ සමර්ෙසට් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       සමර්ෙසට්, රත්නගිරිය හා ලිඳුල ගාම නිලධාරි වසම්වලට මැදිව 
පිහිටි ෙවෝල්ටිම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
නාගෙසේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ලිඳුල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසමට නැෙගනහිරින් 
තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභාවට යාබදව පිහිටි ලිඳුල ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ තලවකැෙල් 
ලිඳුල නගර සභා මායිම  

බටහිරට:- තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභා මායිම, ෙහොලිරූඩ් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම සහ ෙගේට්ෙවස්ටන් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නානුඔය        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       කලාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 
476 - නානුඔය ගාම නිලධාරි වසම  
476 C - බංගලාහත ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම්, වින්ඩිෙකෝනර් 
සහ මාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-       පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කිරිමැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      සමර්ෙසට් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 
සහ ෙබයාෙවල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාෙගොඩ        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       නුවරඑළිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ නුවරඑළිය මහ නගර 
සභා මායිම 

476 E - වින්ඩිෙකෝනර් ගාම නිලධාරි වසම 
476 F - මාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මාගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම, රුවන්එළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම්, මිහිඳුපුර සහ මීපිළිමාන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       බදුල්ල දිස්තික් මායිම, අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-      පැරකුම්පුර හා නානුඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රුවන්එළිය       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       නුවරඑළිය මහ නගර සභා මායිම  476 D - රුවන්එළිය ගාම නිලධාරි වසම 

535 A - මාගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   සීතාඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මිහිඳුපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-       මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මීපිළිමාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-      මාෙගොඩ සහ වින්ඩිෙකෝනර් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සීතාඑළිය       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       පීඩෘ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බුළුඇල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර සහ දකුණු මායිම් 

478 - ෙගොරඩිෙහල ගාම නිලධාරි වසම 
478 A - සීතාඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
535 E - සඳතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-       බදුල්ල දිස්තික් මායිම, මීපිළිමාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-      මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම්, 

රුවන්එළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
නුවරඑළිය මහ නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීපිළිමාන      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       රුවන්එළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සීතාඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම්  

 476 G - මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසම 
476 H - මීපිළිමාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හග්ගල උද්භිද උද්යාන රක්ෂිතය, ෙගොරඩිෙහල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-       බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-      මාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

රුවන්එළිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැරකුම්පුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       නානුඔය රක්ෂිතය , නානුඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

සහ මාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
476 B - පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
බදුල්ල දිස්තික් මායිම  

දකුණට:-       අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තන්ගකැෙල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      තන්ගකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කිරිමැටිය  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ නානුඔය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සමර්ෙසට්      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ෙබයාෙවල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, බංගලාහත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම සහ නානුඔය ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර 
මායිම 

475 V - ෙවොල්ටිම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (සමර්ෙසට්, රත්නගිරිය හා ලිඳුල 
ගාම නිලධාරි වසම් වලට මැදිව පිහිටි 
ෙකොටස) 
475W - සමර්ෙසට් ගාම නිලධාරි වසම 
476 A - කිරිමැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නානුඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
පැරකුම්පුර හා තන්ගකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       ෙබ්ෙමෝර් සහ ෙහෝල්බෘක් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      නාගෙසේන ගාම නිලධාරි වසම හා තලවකැෙල් ලිඳුල නගර 
සභාව අතර පිහිටි ෙවෝල්ටිම් ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම, තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභා මායිම, 
රත්නගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කූම්බ්වුඩ්       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ෙඩෙවෝන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, වටෙගොඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභා මායිම 

475 E - තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
475 F - ලිඳුල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසමට 
නැෙගනහිරින් තලවකැෙල් ලිඳුල නගර 
සභාවට යාබදව පිහිටි ෙකොටස) 
475 R - කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   තලවකැෙල් ලිඳුල නගර සභා මායිම  
දකුණට:-       නාගෙසේන, එල්ඩන්ෙහෝල් සහ රහන්වත්ත ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-      ඉයුෆිල්ඩ්, ෙඩ්ෙටෝන් සහ ෙඩෙවෝන් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩෙවෝන්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       දි ්ඹුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් සහ 

වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

475 C - ෙඩෙවෝන් ගාම නිලධාරි වසම 
475 N - ෙඩ්ෙටෝන් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   තලවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-       ඉයුෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-      කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකොටගල හා 
දිඹුල යන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිඹුල       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       මවුන්ට් වර්ෙනොන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

475 B - දිඹුල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙඩෙවෝන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-       ෙඩෙවෝන් ෙඩ්ෙටෝන් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      ෙකොටගල සහ ස්ෙටෝනික්ලිප් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මවුන්ට් වර්ෙනොන් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝගහවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  475 P - ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

475 Q - මවුන්ට් වර්ෙනෝන් ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වටෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර 
මායිම  

දකුණට:-       දිඹුල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ස්ෙටෝනික්ලිප් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-      ස්ෙටෝනික්ලිප් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහනුවර 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       මහනුවර දිස්තික් මායිම, ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම 
475 - ෙකොටගල ගාම නිලධාරි වසම 
475 M - ස්ෙටෝනික්ලිප් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මවුන්ට් වර්ෙනොන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ දිඹුල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම්

දකුණට:-       ෙඩ්ෙටෝන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම, 
ඉයුෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුඩාඔය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට :-      කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මහනුවර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාඔය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ස්ෙටෝනික්ලිප් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 475 A - කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   ස්ෙටෝනික්ලිප් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙකොටගල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙඩ්ෙටෝන් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-       ඉයුෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ අඹගමුව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-      අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉයුෆිල්ඩ්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       කුඩාඔය, ෙකොටගල, ෙඩ්ෙටෝන් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

475Y - ඉයුෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
රහන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

දකුණට:-       අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-      අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රහන්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ඉයුෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කූම්බ්වුඩ් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම්  
475 T - එල්ඩන්ෙහෝල් ගාම නිලධාරි වසම 
475 U - රහන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   නාගෙසේන ග් රාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
බැල්ෙමොරල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       බැල්ෙමොරල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-      අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉයුෆිල්ඩ් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාගෙසේන      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ලිඳුල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
475 H - නාගෙසේන ගාම නිලධාරි වසම 
475 V - ෙවෝල්ටිම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ලිඳුල හා නා ගෙසේන ගාම නිලධාරි 
වසම් අතර පිහිටි ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   තලතවකැෙල් ලිඳුල නගර සභා මායිම සහ සමර්ෙසට්, 
රත්නගිරිය හා ලිඳුල ගාම නිලධාරි වසම්වලට මැදිව පිහිටි 
ෙවෝල්ටිම් ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම, 
ෙහෝල්බෘක් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-       බැල්ෙමොරල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-      එල්ඩන්ෙහෝල් හා කූම්බ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහෝල්බෘක්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       රහන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම්, එල්ඩන්ෙහෝල් 

සහ නාගෙසේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙවෝල්ටිම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

475 I - ෙහෝල්බෘක් ගාම නිලධාරි වසම 
476 Q - බැල්ෙමොරල් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙබ්ෙමෝර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙහන්ෙෆෝල්ඩ් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-       ඇලබැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඇල්බිඔන් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-      අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 26      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහන්ෙෆෝල්ඩ්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ෙවොල්ටිම්, සමර්ෙසට් සහ කිරිමැටිය යන ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
476 N - ෙහන්ෙෆෝල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසම 
476 P - ෙබ්ෙමෝර් ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:-   තන්ගකැෙල්, ලිපකැෙල් සහ වැවර්ලි ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:-       ග්ලාස්ෙගෝ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

ඇලබැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-      බැල්ෙමොරල් සහ ෙහෝල්බෘක් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 27      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තන්ගකැෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       කිරිමැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් 

සහ පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
476 L - ලිපකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
476 M - තන්ගකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-       ඩයගම බටහිර සහ වැවර්ලි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-      ෙබ්ෙමෝර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 28      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අෙඹ්ෙවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       පැරකුම්පුර, මාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් හා 

බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
477 - පට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
477 A - අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-       බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-      ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය , අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා 

මායිම, සන්දිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ඩයගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, 
නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම්, ඩයගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ලිපකැෙල් හා 
තන්ගකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 29      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඩයගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ලිපකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, අෙඹ්ෙවල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙහෝටන් තැන්න 
ජාතික වෙනෝද්යානය  

475 L - ඩයගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
476 S - ඩයගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:-   අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙහෝටන් තැන්න 

ජාතික වෙනෝද්යානය සහ පට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-       ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය සහ පට්ටිෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

බටහිරට :-      ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය සහ සන්දිරිගම හා 
වැවර්ලි  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 30      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැවර්ලි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ෙබ්ෙමෝර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ලිපකැෙල් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
476 R - සන්දිරිගම ගාම නිලධාරි වසම 
476 T - වැවර්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   රක්ෂිතය, ඩයගම බටහිර සහ ඩයගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර සහ දකුණු මායිම් 
දකුණට:-       පට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අඹගමුව 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-      ආගරපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ග්ලාස්ෙගෝ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 31      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආගරපතන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       ෙහන්ෙෆෝල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 

මායිම් සහ ෙබ්ෙමෝර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
475 K - ආගරපතන ගාම නිලධාරි වසම 
476 J - ග්ලාස්ෙගෝ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   වැවර්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් සහ 
සන්දිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-       අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම හා ෙහෝටන් තැන්න ජාතික 
වෙනෝද්යානය  

බටහිරට :-      ෙහෝටන් තැන්න ජාතික වෙනෝද්යානය, ඇලබැද්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 32      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇලබැද්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-       බැල්ෙමොරල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙහන්ෙෆෝල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
475 J - ඇලබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
476 K - ඇල්බිඔන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ග්ලාස්ෙගෝ සහ ආගරපතන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:-       ආගරපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා අඹගමුව 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-      අඹගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

09-108/89 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 06 - නුවරඑළිය  දිස්තික්කය 
අංක 06 - ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 22  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 05                       සභික සංඛ්යාව - 32 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රජඇළ      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම 456 A - නව කඩෙදොර ගාම නිලධාරි වසම 

456 D - නව ෙමොරෙප ගාම නිලධාරි වසම 
456 E - රජ ඇල ගාම නිලධාරි වසම 
474 F - ෙඩල්ටාගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙහල්ෙබොඩ, ෙකොත්මල්ගම සහ ෙහල්සිරිගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙහල්සිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙගෝඹුරුඔය, මාස්ෙවල කන්ද, මාෙවල නැෙගනහිර හා මාෙවල 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙකොටෙගපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහල්ෙබොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම 474 J - ෙහල්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම, ෙෆෝෙටොප් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 

මායිම සහ  කරගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           කටුකිතුල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙහල්සිරිගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම

බටහිරට :-         ෙකොත්මල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ  රජ ඇල හා ෙඩල්ටාගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙෆෝෙටොප්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම, හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 

පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත මායිම 
474 M - ෙෆෝෙටොප් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම හා පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත 
මායිම 

දකුණට:-           පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම සහ ෙවදමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         රම්ෙබොඩ හා කරගස්තලාව, ෙහල්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සන්ගිලිපාලම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කටුකිතුල හා ෙහල්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම්, ෙෆෝෙටොප්  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත මායිම 

471 A - සන්ගිලිපාලම ගාම නිලධාරි වසම 
472 - රම්ෙබොඩගම ගාම නිලධාරි වසම  
473 - පනන්ගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
474 A - කරගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත මායිම, ෙෆෝෙටොප් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම, රම්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු 
මායිම් සහ ෙවදමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           මල්හෑව සහ අඹතලාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         වෑතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙදළුම්තලාමඩ හා කටුකිතුල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහල්සිරිගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රජඇළ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙහල්ෙබොඩ  

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
473 A - ෙදළුම්තලාමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
473 B - වැවහින්න ගාම නිලධාරි වසම 
474 D - ෙහල්සිරිගම ගාම නිලධාරි වසම 
474 E - කටුකිතුල ගාම නිලධාරි වසම 
474 G - ෙකොත්මල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කරගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  
පනන්ගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           වෑතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙගෝඹුරුඔය  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙගෝඹුරුඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මාස්ෙවල 
කන්ද හා රජඇළ  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාස්ෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙකොත්මෙල් ජලාශ මායිම සහ නව ෙමොරෙප, රජ ඇල හා 

ෙහල්සිරිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
456 - මාෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
456 B - මාෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
456 C - මාස්ෙවල කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
457 - මාස්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
473 C - ෙගෝඹුරුඔය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   වැවහින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  
ෙදළුම්තලාමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:-           ෙකොත්මෙල් ජලාශ මායිම, වෑතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම, හැදුනුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නවන්ගම හා වටද්දර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙකොත්මෙල් ජලාශ මායිම සහ රන්වන්තලාව , ෙකොටෙග්පිටිය 
දකුණ හා ෙකොටෙග්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩෙදොර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම  458 - රන්වන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 

459 - කඩෙදොර ගාම නිලධාරි වසම 
459 A - ෙකොටෙග්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
459 B - ෙකොටෙග්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
459 C - නයාපාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   නවෙමොරෙප, මාෙවල බටහිර හා මාස්ෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ ෙකොත්මෙල් ජලාශ මායිම 

දකුණට:-           ෙකොත්මෙල් ජලාශ මායිම, ඔය සහ වටද්දර, තිස්පෙන් කන්ද, 
හරන්ගල හා හරන්ගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට :-         ෙකොත්මෙල් ජලාශ මායිම, ඔය සහ  හපුගස්තලාව හා දඹගල්ල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ලන්ද      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම 460 A - ෙදොරවෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

460 D - දඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
460 F - මල්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
460 K - ෙපොල්වතුර  ගාම නිලධාරි වසම 
460 L - පහළ ෙගොරකඔය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ  නයාපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-           හපුගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම්, 
කළුෙදමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
සහ රුවන්පුර  හා  ඉහළ ෙගොරකඔය  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රුවන්පුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ මල්ලන්ද, පහළ ෙගොරකඔය හා 

ෙපොල්වතුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
460 C - රුවන්පුර ගාම නිලධාරි වසම 
460 J - ඉහළ ෙගොරකඔය ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කළුෙදමඩ සහ උණුගල්ඔය  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:-           ෙතලිස්සගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහනුවර 

දිස්තික් මායිම   
බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හපුගස්තලාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙපොල්වතුර හා දඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

සහ ෙකොත්මලා ඔය මායිම 
460 - හපුගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසම  
460 E - කළුෙදමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙකොත්මලා ඔය සහ නයාපාන, කඩෙදොර හා හරන්ගල දකුණ  

ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           උණුගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         රුවන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හරන්ගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කඩෙදොර හා රන්වන්තලාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ ෙකොත්මෙල් ජලාශ මායිම 
461 - හරන්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
461 A - හරන්ගල දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 
461 B - කිරිමැටියාව  ගාම නිලධාරි වසම 
461 D - වැරැල්ල පතන ගාම නිලධාරි වසම 
462 A - තිස්පෙන් කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වටද්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙගොඩමඩිත්ත 
හා කටුෙගොල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           කටුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
හල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ 
උණුගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         උණුගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ  හපුගස්තලාව  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලපිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙකොත්මෙල් ජලාශය, රන්වන්තලාව, මාස්ෙවල හා මාෙවල 

බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, මාස්ෙවල කන්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ෙගෝඹුරුඔය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙදළුම්තලාමඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

463 - වටද්දර ගාම නිලධාරි වසම 
464 - නවන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
465 - කලපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
465 A - හැදුනුවැව ගාම නිලධාරි වසම 
465 C - කලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
465 E - වෑතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
465 F - ෙකොත්තුනුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොත්මෙල් ජලාශය, පනන්ගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ නියන්ගන්ෙදොර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙකොත්මෙල් ජලාශය සහ කිරිඳිෙවල, කටාරන්ෙදන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ වීරෙසේකරපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් හා ෙරොජසන්ගම උතුර හා 
ෙගොඩමඩිත්ත  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         තිස්පෙන් කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නියන්ගන්ෙදොර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වෑතලාව, පනන්ගම්මන, සංගිලි පාලම සහ රම්ෙබොඩගම ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
469 - කුඹල්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසම 
469 B - කිරිඳිෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
470 - නියන්ගන්ෙදොර ගාම නිලධාරි වසම  
470 A - අඹතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
472 A - මල්හෑව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙවදමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පලාෙගොල්ල  
ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා උතුරු මායිම් 

දකුණට:-           පුඬලුඔය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මැදකන්ද හා 
එෙගොඩෙවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙකොස්ගහපතන ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම 

බටහිරට :-         හාල්ෙපොල, මල්ෙදණිය, කටාරන්ෙදන, කලපිටිය නැෙගනහිර 
සහ හැදුනුවැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රම්ෙබොඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙෆෝෙටොප් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත  මායිම 
474 - රම්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
474 L - ෙවදමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:-   හඟුරන්ෙකත පෙද්ශිය සභා මායිම සහ පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත 

මායිම 
දකුණට:-           පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම, ලබුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ  පලාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         මල්හෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම , රම්ෙබොඩගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු,  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
සංගිලිපාලම හා කරගස්තලාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලබුකැෙල්      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කිකිළියාමාන රක්ෂිත මායිම, මල්හෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම, ෙවදමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත  මායිම 

474 C - පලාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
474 I - ලබුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙවදමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හඟුරන්ෙකත  
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත මායිම

දකුණට:-           පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම සහ කුඩාඔය, සමන්එළිය, 
කිකිළියාමාන හා  ඩන්සිනන්  ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු  
මායිම් 

බටහිරට :-         පුඬලුඔය උතුර හා නියන්ගන්ෙදොර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර  මායිම් සහ මල්නෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුඬලුඔය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කිරිඳිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කුඹල්ඔළුව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
නියන්ගන්ෙදොර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  මායිම 

468 E - පුඬලුඔය උතුර  ගාම නිලධාරි වසම  
469 A - එෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
469 C - මැදකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:-   පලාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඩන්සිනන්  

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර  මායිම්
දකුණට:-           ඩන්සිනන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, සීන් 

ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම සහ පූඬලුඔය දකුණ ගාම 
නිලාධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

බටහිරට :-         කඩෙදොරපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, ෙකොස්ගහපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ 
කිරිඳිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩෙදොරපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මල්ෙදණිය හා කිරිඳිෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

සහ එෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු  මායිම් 
468 A - කඩෙදොරපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
468 C - පුඬලුඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
468 G - ෙකොස්ගහපතන ගාම නිලධාරි වසම 
468 J - සීන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   පුඬලුඔය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ සීන්  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර  මායිම්

දකුණට:-           සීන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මඩකුඹුර උතුර හා 
කරගහයාතැන්න  ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර  මායිම් 

බටහිරට :-         කරගහයාතැන්න හා දුණුෙකෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, ෙබොගෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  
නැෙගනහිර  මායිම් සහ හල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩකුඹුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මෑතගම, මල්ෙදණිය හා කිරිඳිෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙකොස්ගහපතන ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම්  

468 - මඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
468 B - දුනුෙකෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
468 D - ෙබෝගාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
468 F - කරගහයාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
468 H - හාල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොස්ගහපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ  පුඬලුඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම 

දකුණට:-           මඩකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම 

බටහිරට :-         ෙබරමාන , උඩගම  සහ රාවණාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වටද්දර, නවන්ගම හා ෙකොත්තුනුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්,  කලපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ කලපිටිය නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්   
දකුණු මායිම 

465 G - වීරෙසේකරපුර ගාම නිලධාරි වසම 
466 - මෑතගම ගාම නිලධාරි වසම  
466 A - මල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
466 B - කටාරන්ෙදන ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කිරිඳිෙවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:-           හාල්ෙපොල,  රාවණාෙගොඩ නැෙගනහිර සහ රාවණාෙගොඩ බටහිර  
ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙදොඹගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙරොජසන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙරොජසන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩමඩිත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           තිස්පෙන් කන්ද, වටද්දර සහ නවන්ගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් 
462 B - ෙගොඩමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
465 B - ෙරොජසන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
465 D - ෙරොජසන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වීරෙසේකරපුර, කටාරන්ෙදන සහ මල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           මෑතගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙදොඹගස්තලාව  
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         කටුෙගොල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ වැරැල්ලපතන ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නව තිස්පෙන්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රුවන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

කළුෙදමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
හපුගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ  හරන්ගල 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

460 H - උණුගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
460 I - ෙතලිස්සගල ගාම නිලධාරි වසම  
461 C - හල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
462 C - කටුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

වැරැල්ලපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, ෙගොඩමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ ෙරොජසන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  
මායිම 

දකුණට:-           ෙදොඹගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
කැටඹුලාව  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම සහ මහනුවර 
දිස්තික් මායිම  (ෙකොරවක්ඔය) 

බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ රුවන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැටබුලාව     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙතලිස්සගල, හල්ෙගොල්ල, ෙකොටුෙගොල්ල සහ ෙරොජසන්ගම 

දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
460 B - ෙකොළපතන ගාම නිලධාරි වසම 
460 G - කැටඹුලාව ගාම නිලධාරි වසම 
460 M - කුවීන්ස්ෙබරි ගාම නිලධාරි වසම 
465 H - ෙදොඹගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මෑතගම, රාවණාෙගොඩ බටහිර, විජයබාහුකන්ද, ෙබරමාන උතුර 
සහ වීරපුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රාවණාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙදොඹගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මෑතගම  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
467 - රාවණාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි
වසම 
467 A - විජයබාහුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
467 B - ෙබරමාන ගාම නිලධාරි වසම 
467 C - ෙබරමාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම
467 D - ෙබරමාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
467 E - රාවණාෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි
වසම 
467 F - උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
467 G - වීරපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   හාල්ෙපොල, මඩකුඹුර, දුනුෙකෙදණිය, කරගහයාතැන්න සහ 
මඩකුඹුර උතුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           මඩකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ක්වීන්ස්ෙබරි හා 
කැටබුලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදකුඹුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කරගහයාතැන්න සහ පුඬලුඔය දකුණ   ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
468 K - මඩකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පුඬලුඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම්, සීන්  ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ ෙබරමාන දකුණ, වීරපුර 

හා ෙබරමාන  ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සීන්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           සීන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ   

පුඬලුඔය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් 
468 M - සීන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඩන්සිනන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම්  සහ  
නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         මඩකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ   

පුඬලුඔය දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  26      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඩන්සිනන්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පුඬලුඔය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, පලාෙගොල්ල, ලබුකැෙල්  ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් සහ  කිකිළියාමාන රක්ෂිත මායිම 

468 N - ඩන්සිනන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කිකිළියාමාන රක්ෂිත මායිම සහ කිකිළියාමාන ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ සීන් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         සීන්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම  සහ පූඬලුඔය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  27      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාඔය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ලබුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හඟුරන්ෙකත  

පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත මායිම 
468 I - කිකිළියාමාන ගාම නිලධාරි වසම 
474 B - කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසම  
474 H - සමන්එළිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හඟුරන්ෙකත  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත 
මායිම 

දකුණට:-           පිදුරුතලාගල  රක්ෂිත මායිම, නුවරඑළිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම  
සහ  සමන්එළිය රක්ෂිත මායිම 

බටහිරට :-         ඩන්සිනන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම 

 
09-108/90 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත ප් රෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 06 - නුවරඑළිය දිස්තික්කය 
අංක 07 - හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 22  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 24 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අධිකාරිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මහනුවර දිස්තික් මායිම (වික්ෙටෝරියා ජලාශය) 486 - ඉඩමලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

486 A - හිඟුරුකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
486 B - අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
486 C - අධිකාරිගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම (වික්ෙටොරියා ජලාශය) හා මහවැලි ගඟ 
සහ වැලිකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       මහවැලි ගඟ, කරල්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ මාලියද්ද, මිරහම්ෙප හා පුස්සැල්ලමන්කඩ  
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      මහනුවර දිස්තික්  මායිම (වික්ෙටෝරියා ජලාශය) 

 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හකුරුතෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මහනුවර 

දිස්තික් මායිම  
485 A - ෙබෝගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
485 B - වැලිකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
488 A - හකුරුතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
488 B - හිල්පැන්කඳුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම  
දකුණට:-       එදිරිබැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ගලඋඩ උතුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, ගලඋඩ දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, උඩවත්ත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, උඩවත්ත බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මල්උල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :-      කරලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ අධිකාරිගම හා ඉඩමලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්උල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       අධිකාරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, වැලිකඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම් සහ 
ෙබෝගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

485 - කරලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
485 C - මාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
487 - ගඟඋඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
487 A - මුදුනපිට ගාම නිලධාරි වසම 
487 B - මිරහම්ෙප ගාම නිලධාරි වසම  
488 - මල්උල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හකුරුතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
උඩවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  සහ 
උඩවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       උඩවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, ෙකොට්ටල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ 
උඩවත්තකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට :-      උඩවත්තකුඹුර හා සඟරාජගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ පුස්සලමන්කඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාඔෙය් නම :- සඟරාජගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මහනුවර දිස්තික් මායිම, අධිකාරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම සහ මිරහම්ෙප ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම් 
494 B - සඟරාජගම ගාම නිලධාරි වසම 
494 F - උඩවත්තකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
495 A - පුස්සලමන්කඩ ගාම නිලධාරි වසම 
495 C - පල්ෙලමළුව ගාම නිලධාරි වසම 
495 D - ෙදල්ගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මිරහම්ෙප හා  මුදුනපිට ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ උඩවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම  

දකුණට:-       ෙකොට්ටල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, යටිහගුරන්ෙකත  
 
 
 
 
 
බටහිරට :-      

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම්, 
හගුරන්ෙකත හා දමුනුමෑය ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම්, අරත්තන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ දම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම  
දම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ මහනුවර 
දිස්තික් මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හඟුරන්ෙකත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       දම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 

පුස්සලමන්කඩ, ෙදල්ගහපිටිය හා පල්ෙලමළුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

494 - දමුණුමෑය ගාම නිලධාරි වසම 
494 E - දමුණුමෑය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
495 - හඟුරන්ෙකත ගාම නිලධාරි වසම 
495 B - යටිහඟුරන්ෙකත ගාම නිලධාරි වසම  
496 A - අඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
496 B - අරත්තන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   උඩවත්තකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ 
ෙකොට්ටල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       මාදන්වල, ෙදොළුගල සහ හපුවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-      උනන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 
දම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උනන්තැන්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මහනුවර දිස්තික් මායිම, පුස්සලමන්කඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම, අරත්තන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
අඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
දමුණුමෑය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

496 - හපුවල ගාම නිලධාරි වසම 
496 C - දම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
497 - උනන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
497 A - රැකිටිෙප ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙදොළුගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම  

දකුණට:-       හපුගස්ෙදණිය, දිග්ගල්ෙපොත්ත, ෙකොස්ගහෙදබල සහ කිතුල්ෙප  
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-      මහනුවර දිස්තික් මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රිකිල්ලගස්කඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       අඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම , දමුණුමෑය උතුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, දමුණුමෑය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම  සහ හඟුරන්ෙකත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

492 A - රිකිල්ලගස්කඩ ගාම නිලධාරි වසම 
492 C - වලලෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
494 A - ෙදොළුගල ගාම නිලධාරි වසම 
494 C - රත්මැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
494 D - දැලිවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මාදන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
දියඋඩගම හා ෙදොඩන්කුඹුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       උඩමකුරුප්ප, ෙදනිෙක හා උඩෙවලපතන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් සහ ලබුෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      ලබුෙහේන හා හපුගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ හපුවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාදන්වල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       හඟුරන්ෙකත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ යටිහඟුරන්ෙකත, උඩවත්තකුඹුර හා මුදුනපිට ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

492 - දියඋඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
492 B - ෙදොඩන්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
493 - මාදන්වල ගාම නිලධාරි වසම 
493 A - ෙකොට්ටල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   උඩවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ උඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම  

දකුණට:-       දිඹුල්කුඹුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
උඩමකුරුප්ප  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      රිකිල්ලගස්කඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
වලලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ දැලිවල හා ෙදොළුගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩවත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මල් උල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

හකුරුතෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ 
හිල්පැන්කඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

489 - ගලඋඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
489 A - උඩවත්ත නැෙගනහිර  
 ගාම නිලධාරි වසම 
489 B - උඩගලඋඩ ගාම නිලධාරි වසම 
489 C - උඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
489 D - උඩවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
489 E - ගලඋඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   එදිරිබැද්ද හා හප්පාවර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
සහ ඉල්ලෙගොල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-       ෙමොරෙගොල්ල සහ දිඹුල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-      ෙදොඩන්කුඹුර, දියඋඩගම, ෙකොට්ටල, උඩවත්ත කුඹුර සහ 
මුදුනපිට  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හප්පාවර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මහනුවර දිස්තික් මායිම  491 - ඉල්ලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

491 A - ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
491 B - එදිරිබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
491 C - රම්මලකඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
491 D - හප්පාවර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-       වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙබෝධියාෙවල හා ෙබෝගමුව 

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ දිඹුල්කුඹුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-      උඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, උඩගලඋඩ හා 
ගලඋඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ගලඋඩ උතුර හා හිල්පැන්කඳුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මකුරුප්ප      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       රිකිල්ලගස්කඩ, ෙදොඩන්කුඹුර හා උඩකන්ද ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙමොරෙගොල්ල හා රම්මලකඳුර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

484 - පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
484 A - ෙබෝගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
484 B - උඩමකුරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම 
484 C - පල්ෙලමකුරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම 
484 D - දිඹුල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
484 E - ෙබෝධියාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රම්මලකඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-       වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම,  ෙවලපහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම  සහ වදවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      වදවල, අලවත්ෙත්ගම සහ ෙදනිෙක ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උදළුමඩ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ලබුෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

රිකිල්ලගස්කඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ 
උඩමකුරුප්ප ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

479 - වදවල ගාම නිලධාරි වසම 
479A - අලවත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
479B - කළුඅත්තනෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම
482 - ෙදනිෙක ගාම නිලධාරි වසම 
482A - උදළුමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
482B - ෙව්ලම්පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
482C - උඩෙවලපතන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පල්ෙලමකුරුප්ප සහ පල්ෙලෙවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:-       ෙවලපහළ හා ෙදහිෙප ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
විල්වල, ඇහැලමල්ෙප හා බුළුගහපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      ෙපොරමඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ලබුෙහේන  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොරමඩුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       රැකිටිෙප, උනන්තැන්න, හපුවල, ෙදොළුගල සහ රිකිල්ලගස්කඩ 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
498 A - ෙපොරමඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
498 F - ලබුෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
502 - ඇකිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
502 A - හපුගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
502 B - දිග්ගල්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   උඩෙවලපතන, ෙව්ලම්ෙපෙගොඩ සහ උදළුමඩ  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       බුළුගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ මාෙකම්ෙප 
හා පුරාණගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-      පුරාණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කිතුල්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 
ෙකොස්ගහෙදබල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගන්නෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මහනුවර දිස්තික් මායිම, රැකිටිෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම  සහ දිග්ගල්ෙපොත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

499 - බඹරගම ගාම නිලධාරි වසම 
500 - ෙබෝවල ගාම නිලධාරි වසම 
500 A - කිතුල්ෙප ගාම නිලධාරි වසම 
500 B - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
500 C - වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
500 D - ෙකොස්ගහෙදබල ගාම නිලධාරි වසම 
503 - ගන්නෑව උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
503 A - මලන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
503 B - ෙගදෙරයියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇකිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පුරාණගම හා අගප්පල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
බඹරගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බඹරගම 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
හදවලපිටිය හා දාරාඔය  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම  සහ ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

බටහිරට :-      පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරාමිදුල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මාලන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

බඹරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ෙබෝවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
වරාපිටිය, කිතුල්ෙප හා ෙකොස්ගහෙදබල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්  සහ ඇකිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

498 - වෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
498 B - අගප්පල ගාම නිලධාරි වසම  
498 C - මාෙකම්ෙප ගාම නිලධාරි වසම 
498 E - පුරාණගම ගාම නිලධාරි වසම 
499 A - හදවලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
499 B - කරාමිදුල ගාම නිලධාරි වසම 
499 C - දාරාඔය ගාම නිලධාරි වසම 
499 D - වැටස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
499 E - බඹරගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
499 F - බඹරගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
499 G - කිරිමැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙපොරමඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
බුළුගහපිටිය, මඩුමාන හා රහතුන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       ෙහෝප් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම  සහ ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

බටහිරට :-      පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම, ෙගදෙරයියාව හා ගන්නෑව උඩගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ මලන්වත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රහතුන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       වෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, මාෙකම්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ෙපොරමඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ 
උදළුමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

501 - රහතුන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
501 A - බුළුගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
501 C - මඩුමාන ගාම නිලධාරි වසම 
501 D - කවටයාමාන ගාම නිලධාරි වසම 
501 E - එනසල්අරාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ඇහැලමල්ෙප හා රතුකුරුස ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් සහ ෙදණියගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

දකුණට:-       ඔකඳගල හා ෙරොක්වුඩ් වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, මුල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙහෝප් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :-      කිරිමැටිය සහ කරාමිදුල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිෙප      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       උදළුමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ෙවලම්ෙපෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
අලවත්ෙත්ගම හා වදවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
කළුඅත්තනෙගොල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ වදවල, පල්ෙලෙවල හා ෙබෝධියාෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

481 - ෙදහිෙප ගාම නිලධාරි වසම 
481 A - ෙබෝධිමල්කඩ ගාම නිලධාරි වසම 
481 B - ෙදණියගම ගාම නිලධාරි වසම 
481 C - රතුකුරුස ජනපදය ගාම 
නිලධාරි වසම 
481 D - ෙවලපහළ ගාම නිලධාරි වසම 
483 - විල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
483 A - ඇහැලමල්ෙප ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-       උඩපදියපැලැල්ල සහ ඔකඳගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-      කවටයාමන හා එනසල් අරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ බුළුගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඩම්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ෙරොක්වුඩ් වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ කවටයාමන, ෙදණියගම හා ෙවලපහළ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

510 - ඉඩම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
510A-උඩපදියපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
510 B - ඔකඳගල ගාම නිලධාරි වසම 
511 - මානෙකොල ගාම නිලධාරි වසම 
511 B - මරාටුෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 
511 C - රත්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
511 D - ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ වැල්ලගිරිය හා මැටිබැඹිය  
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       මැටිබැඹිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ලබුෙහේන්වල, කැටහිර හා දීගලහින්න  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම  

බටහිරට :-      ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙහෝප් හා මුල්ඔය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, ෙරොක්වුඩ්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  පිදුරුතලාගල රක්ෂිත 
මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ඔය      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       දාරාඔය හා කිරිමැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම්, රහතුන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් සහ එනසල්අරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම  

501 B - මුල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
501 F - ෙරොක්වුඩ් වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
501 G - ෙහෝප් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කවටයාමාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ඔකඳගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ රත්යාය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-       රත්යාය හා ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-      ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දාරාඔය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එළමුල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම හා ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ මානෙකොල  ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  දකුණු මායිම  

511 A - දීගලහින්න ගාම නිලධාරි වසම 
511 E - එළමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
511 F - කැටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
512 A - මැටිබැඹිය ගාම නිලධාරි වසම 
512 E - ලබුෙහේන්වල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැල්ලගිරිය හා ගුඩ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
මැදෙවල හා උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම  

දකුණට:-       උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නුවරඑළිය සහ 
ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට :-      ෙකොත්මෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිදුරුතලාගල රක්ෂිත 
මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මතුරට      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ඉඩම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
508 - කැටයාපතන ගාම නිලධාරි වසම 
508 A - දුනුෙකබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
508 B - ෙගෝනකැෙල්  ගාම නිලධාරි වසම 
508 C - උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
508 D - අම්පිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
508 E - ෙබෝමැල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
509 - මතුරට ගාම නිලධාරි වසම 
509 A - මැරිෙගෝල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසම 
512 - වැල්ලගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   වලපෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-       වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙගෝනපිටිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ගුඩ්වුඩ් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  

බටහිරට :-      මැටිබැඹිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 
මානෙකොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝනපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මැටිබැඹිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

වැල්ලගිරිය හා අම්පිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, ෙබෝමැල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ෙගෝනකැෙල්  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

508 F - ෙගෝනපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
512 C - ගුඩ්වුඩ් ගාම නිලධාරි වසම 
512 F - වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වලපෙන් සහ නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-       නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ මල්සරානුවර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-      මල්සරානුවර හා හුණුෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මැදෙවල හා ලබුෙහේන්වල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මන්දාරම් නුවර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ලබුෙහේන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ගුඩ්වුඩ් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, වැවතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම  

512 B - මන්දාරම්නුවර ගාම නිලධාරි වසම 
512 D - උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
512 G - මැදෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
512 H - මල්සරානුවර ගාම නිලධාරි වසම 
512 I - හුණුෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නුවරඑළිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ නුවරඑළිය රක්ෂිත මායිම  

දකුණට:-       නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිදුරුතලාගල රක්ෂිත 
මායිම  

බටහිරට :-      පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම  සහ එළමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම  

 
09-108/91 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 06 - නුවරඑළිය දිස්තික්කය 
අංක 08 - වලපෙන් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 21  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 06   සභික සංඛ්යාව - 33 
 
 
 
 
 
 
 



510             I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ රන්ෙදනිගල ජලාශ මායිම 506 F - ඉලුක් පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 

513 - පන්නල ගාම නිලධාරි වසම 
513 A - ෙසේරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
513 B - සැරසුන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
513 D - ඉහළ පන්නල ගාම නිලධාරි වසම 
513 E - මයිලගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
513 F - ආඳාවල ගාම නිලධාරි වසම 
514 A - නාරන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රන්ෙදනිගල ජලාශ මායිම සහ ෙමෝරන්ගාතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-       දැලිවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, දැලිවල උතුර 
හා වැවකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
කුඹල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම , වඩුමාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ලියන්වල 
පහළ හා උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට :-      හගුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්කඩවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මහනුවර දිස්තික් මායිම 518 C - ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

519 D - හපුගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
519 E - ෙමෝරන්ගාතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම 
521 - ෙබොලගන්දාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
521 A - හෑගස්වුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
521 B - අඹගහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-       කන්ෙදයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

යටිමාදුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
උඩමාදුර හා කුඩාමාදුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, ෙහලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
නැෙගනහිර මායිම් හා මල්ලෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, 
බටහිර හා නැෙගනහිර මායිම්, දුලන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් හා ගල්කැටිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම්, මුගුනපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම, කැටකඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම සහ බටෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-      දැලිවල දකුණ හා සැරසුන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ රන්ෙදනිගල ජලාශ මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතරිපැහැ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ෙමෝරන්ගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, හෑගස්වුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ වික්ෙටෝරියා - රන්ෙදනිගල - රන්ටැෙඹ් අභය භූමි 
මායිම් 

518 B - උඩමාදුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
521 C - ෙතරිපැහැ ගාම නිලධාරි වසම 
521 D - මල්ලෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
521 E - දුලන ගාම නිලධාරි වසම 
521 F - ෙහලගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   වික්ෙටෝරියා - රන්ෙදනිගල - රන්ටැෙඹ් අභය භූමි මායිම්, 

අඹගහතැන්න හා ෙබොලගන්දාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       උඩමාදුර හා දම්බෙර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-      උඩෙවල හා කලගන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්, ඇල්ෙල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, ගල්කැටිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ වික්ෙටෝරියා - රන්ෙදනිගල- රන්ටැෙඹ් අභය භූමි 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලගන්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       හපුගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙමෝරන්ගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
519 - කලගන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
519 A - උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
519 B - ෙයොඹුවැල්තැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම 
519 C - ගල්කැටිෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
519 F - ඇල්ෙල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
519 G - මුගුනගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   දුලන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙතරිපැහැ හා උඩමාදුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       දම්බෙර් හා අරම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ කැටකඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       දැලිවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

හපුගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
515 - බටෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
515 A - මාෙනල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
516 - කැටකඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
516 A - කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
517 - තිබ්බටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
517 A - වටෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මුගුනගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙයොඹුවැල්තැන්න හා උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       අරම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රඹුෙක ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, තිබ්බටුෙගොඩ දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වැරැල්ල පතන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ එෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      කන්ෙදගම හා වලපෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්, වතුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ තැන්නෙහේනවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹල්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ෙසේරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඉහළ පන්නල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ පන්නල 
හා සැරසුන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

513 C - වැවකැෙළේ ගාම නිලධාරි වසම 
514 - කුඹල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
514 B - කුඹල්ගමුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
514 D - තැන්නෙහේන්වල ගාම නිලධාරි වසම 
514 E - දැලිවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
514 F - දැලිවල දකුණ ග් රාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොරගාතැන්න හා හපුගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, බටෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ කැටකඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-       වතුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා 
මුල්හාල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ ලියන්වල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම  

බටහිරට :-      මඩුමාන හා නාරන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලියන්වල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම, ඉලුක්පැලැස්ස ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ආඳාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා නාරන්තලාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

506 - මුංවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
506 A - උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
506 B - ලියන්වල පහළ ගාම නිලධාරි වසම 
506 D - ලියන්වල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම 
506 E - මඩුමාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නාරන්තලාව හා කුඹල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ මුල්හාල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:-       හයිෙෆොරස්ට් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මැදකඳුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම සහ අඹගස්පිටිය 
හා ලඳුපිට ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාපටවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුංවත්ත හා 

උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
505 - නාපටවල ගාම නිලධාරි වසම 
505 B - අඹගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
505 C - ගලෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
505 D - ලඳුපිට ගාම නිලධාරි වසම 
505 E - වැටෙක්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
507 A - උකුතුෙල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මැදකඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-       අලෙකොළවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වැටෙක්ෙපොත 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
උකුතුෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-      පදියපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පදියපැලැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම, වැටෙක්ගම ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම, නාපටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්, උකුතුෙල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ගලෙබොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

504 - වැටෙක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
504 C - අලෙකොළවැව ගාම නිලධාරි වසම 
505 A - පදියපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
507 - උකුතුෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
507 B - යටිවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   මැදකඳුර හා කුරුඳුඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-      හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලපෙන්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       කුඹල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කුඹල්ගමුව 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
දැලිවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
තැන්නෙහේන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ කැටකඳුර හා මාෙනල්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

514 C - මුල්හාල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
515 B - වලපෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
515 C - කන්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසම 
515 D - වතුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
516 B - එෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
516 D - මහපතන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
තිබ්බටුෙගොඩ හා වැරැල්ලපතන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       මහඌව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හයිෙෆොරස්ට් 
වත්ත හා හයිෙෆොරස්ට් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      මැදකඳුර හා ලියන්වල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කුඹල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිල්දණ්ඩාහින්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, උඩෙවල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
කලගන්වත්ත හා උඩමාදුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

516 C - වැරල්ලපතන ගාම නිලධාරි වසම 
517 B - තිබ්බටුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
517 C - රඹුෙක ගාම නිලධාරි වසම 
517 D - අරම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
524 B - ෙගොරඬියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
524 D - දම්බෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
524 E - නිල්දණ්ඩාහින්න ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:-   උඩමාදුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අඹන්ඇල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හෑගම, පුරන්කුඹුර හා 
ෙදනඹුෙර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       කුඹුක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
හරස්බැද්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මහඌව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-      මහපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
එෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, තිබ්බටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ වටෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩමාදුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       උඩමාදුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 518 - උඩමාදුර ගාම නිලධාරි වසම 

518 A - ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
523 - අඹන්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
523 B - වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, යටිමාදුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ තුන්හිටියාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-       ෙදමටඅරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-      පුරන්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හෑගම 
හා දම්බෙර් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටිමාදුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       දම්බෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, අඹන්ඇල්ල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙකොස්ෙගොල්ල හා උඩමාදුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

518 D - යටිමාදුර ගාම නිලධාරි වසම 
518 E - තුන්හිටියාව ගාම නිලධාරි වසම 
518 F - ෙදමටඅරාව ගාම නිලධාරි වසම 
523 A - හෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
524 - ෙදනඹුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
524 A - දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
524 C - පුරන්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කන්ෙදයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මඩුල්ල 
උතුර හා මඩුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       කරඳෙගොල්ල, උඩගම හා කුඹුක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      ෙගොරඬියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
නිල්දණ්ඩාහින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩුල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම්, 

ෙබොලගන්දාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බදුල්ල 
දිස්තික් මායිම 

527 - මඩුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
527 A - මඩුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
527 B - ෙමොරෙහල ගාම නිලධාරි වසම 
527 C - කන්ෙදයාය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-       බදුල්ල දිස්තික් මායිම, මීපනාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම, රුපහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට :-      කරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙදමටඅරාව, තුන්හිටියාව හා යටිමාදුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටෙඹ්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ෙගොරඬියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, ෙදනඹුෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

525 - කුඹුක්වල ගාම නිලධාරි වසම 
525 A - උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
525 B - කරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
525 C - ෙකොටෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
528 - රුපහ ගාම නිලධාරි වසම 
528 B - පාළුගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙදමටඅරාව හා මඩුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       මාතැටිල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙසනරත්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
පණ්ඩිතයාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-      ෙමොරබැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ හරස්බැද්ද උතුර හා හරස්බැද්ද දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හරස්බැද්ද      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මහඌව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

වැරැල්ලපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ෙගොරඬියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කුඹුක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

526 - හරස්බැද්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
526 A - පලල්පතන ගාම නිලධාරි වසම 
526 B - හරස්බැද්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
526 C - ෙමොරබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
533 C - රත්නායකපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   උඩගම හා පාළුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
පණ්ඩිතයාකුඹුර හා මන්තීතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       රාගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බෲක්සයිඩ් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-      බිංගන්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් සහ 
හයිෙෆොරස්ට් වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහඌව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       කන්ෙදගම හා මහපතන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 515 E - මහඌව ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:-   වැරැල්ලපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ 
හරස්බැද්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       හරස්බැද්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ හයිෙෆොරස්ට් වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-      හයිෙෆොරස්ට් වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හයිෙෆොරස්ට්     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ලියන්වල ඉහළ හා මුල්හාල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ කන්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
504 A - බිංගන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 
504 B - හයිෙෆොරස්ට් වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 
504 D - හයිෙෆොරස්ට් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කන්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මහඌව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ හරස්බැද්ද දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-       පලල්පතන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
රත්නායකපුර හා බෲක්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-      මහකුඩුගල, කුරුඳු ඔය හා මහකඳුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුඳු ඔය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ලියන්වල 

පහළ හා ලියන්වල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ මුල්හාල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

504E - කුරුඳු ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
506 C - මැදකඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හයිෙෆොරස්ට් හා හයිෙෆොරස්ට් වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ බිංගන්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       මහකුඩුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-      හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම, අලෙකොළවැව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ගලෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ අඹගස්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බෲක්සයිඩ්     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       කුරුදුඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 533 I - මහකුඩුගල ගාම නිලධාරි වසම 

533 O - බෲක්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බිංගන්තලාව සහ රත්නායකපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-       රාගල, රාගලවත්ත හා එකඟපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිදුරුතලාගල 
රක්ෂිත මායිම 

බටහිරට :-      නුවරඑළිය හා හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 
පිදුරුතලාගල රක්ෂිත මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රාගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       හරස්බැද්ද උතුර හා ෙමොරබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ පාළුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

529 - මන්තීතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
529 A - පණ්ඩිතයාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
533 - රාගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රුපහ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මාතැටිල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙසනරත්පුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       ෙසන්ට් ෙලනාඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
රාගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-      බෲක්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්නායකපුර 
හා හරස්බැද්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹලියද්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       පාළුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කරඳෙගොල්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මඩුල්ල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

528 A - පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
528 E - රුපහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
528 F - මාතැටිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
531 - අඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
531 A - ඇඹුලන්පහ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මීපනාව, මාලියද්ද හා කුරුපනාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       වතුලන්ද නැෙගනහිර, සූරියගහපතන පහළ හා ගල්කඩපතන 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      ෙසනරත්පුර හා පණ්ඩිතයාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ රුපහ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුපනාෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       මඩුල්ල දකුණ හා ෙමොරෙහල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
528 C - මාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
528D - මීපනාව ගාම නිලධාරි වසම 
530 - කුරුපනාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
530A - වතුලන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
530B - වතුලන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-       උඩුපුස්සැල්ලාව දකුණ හා ෙසන්ට් මාගට් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-      සූරියගහපතන පහළ, ඇඹුලන්පහ හා රුපහ නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසනරත්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       පණ්ඩිතයාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, රුපහ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මාතැටිල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, අඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ඇඹුලන්පහ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

533 B - ෙසනරත්පුර ගාම නිලධාරි වසම 
533 F - සූරියගහපතන පහළ ගාම නිලධාරි 
වසම 
533 G - සූරියගහපතන ඉහළ ගාම නිලධාරි 
වසම 
533 H - ගල්කඩපතන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වතුලන්ද නැෙගනහිර හා වතුලන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ ෙසන්ට් මාගට් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       ෙසන්ට් මාගට් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
උඩුපුස්සැල්ලාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙඩල්මාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙසන්ට් ෙලනාඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-      රාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පණ්ඩිතයාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුපුස්සැල්ලාව     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       සූරියගහපතන පහළ හා වතුලන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
533 D - උඩුපුස්සැල්ලාව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
533 E - උඩුපුස්සැල්ලාව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
533 K - ෙසන්ට් මාගට් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-       බදුල්ල දිස්තික් මායිම  

බටහිරට :-      ෙඩල්මාර්  හා සූරියගහපතන ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 26      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්මාර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ෙසනරත්පුර හා සූරියගහපතන ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
533 L - ෙඩල්මාර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   උඩුපුස්සැල්ලාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-       උඩුපුස්සැල්ලාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 

බදුල්ල දිස්තික් මායිම, නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
කදෙපොල සීතාඑළිය රක්ෂිත මායිම 

බටහිරට :-      නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, කදෙපොල සීතාඑළිය රක්ෂිත 
මායිම සහ සමඟිපුර හා ෙසන්ට් ෙලනාඩ් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 27      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එකඟපුර      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       බෲක්සයිඩ්, රාගල හා ෙසනරත්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
533 A - සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
533 J - එකඟපුර ගාම නිලධාරි වසම 
533 M - ෙසන්ට් ෙලනාඩ් ගාම නිලධාරි වසම 
533 N - රාගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙඩල්මාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-       ෙඩල්මාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නුවරඑළිය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-      නුවරඑළිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කදෙපොල සීතාඑළිය රක්ෂිත 

මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 01 - ගාල්ල මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02   සභික සංඛ්යාව - 21 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගිංෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- රජ්ගම සහ ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම්  102 - දඩල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

103 - ගිංෙතොට බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
103 A - ගිංෙතොට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දඩල්ල නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වලව්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දඩල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 102 A - දඩල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
102 B - වලව්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
102 C - සියඹලාගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝෙප බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මහෙමෝදර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ දඩල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙබෝෙප      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 119 - ෙබෝෙප බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

119 A - ෙබෝෙප නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුඹල්වැල්ල උතුර, රිච්මන්ඩ්කන්ද සහ කුඹල්වැල්ල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්                     

දකුණට:- කුඹල්වැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මහෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- සියඹලාගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කුඹල්වැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 96 - කුඹල්වැල්ල දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 

96 E - රිච්මන්ඩ්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
96 J - කුඹල්වැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මඩවලමුල්ල උතුර, බටගන්විල සහ ගල්වඩුෙගොඩ  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කන්ෙදවත්ත, ඔසනාෙගොඩ සහ මහෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙබෝෙප  බටහිර  ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු  හා  නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙබෝෙප  නැෙගනහිර  ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු  
හා  නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මඩවලමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 98 -  මඩවලමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

98 A - මඩවලමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදද්දුෙගොඩ උතුර සහ ෙදද්දුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්                    

දකුණට:- දංෙගදර නැෙගනහිර,  දංෙගදර බටහිර,  බටගන්විල සහ 
ගල්වඩුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රිච්මන්ඩ්කන්ද සහ කුඹල්වැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදද්දුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 101 A - ෙදද්දුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

101 C - ෙදද්දුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාඉටිෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මලිගස්ෙප, දංෙගදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් සහ මඩවලමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- මඩවලමුල්ල දකුණු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාඉටිෙප්     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 101 - මාඉ ටිෙප් ගාම නිලධාරි වසම 

101 D - වැලිපත ගාම නිලධාරි වසම 
101 E - මලිගස්ෙප් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල සහ අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- මිලිද්දූව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් සහ දංෙගදර 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- දංෙගදර නැෙගනහිර, ෙදද්දුෙගොඩ දකුණ සහ ෙදද්දුෙගොඩ උතුර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දංෙගදර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මඩවලමුල්ල දකුණ සහ ෙදද්දුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
97 D - දංෙගදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:- මලිගස්ෙප සහ  මිලිද්දුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකෝන්ගහ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මඩපාතල, ෙපොකුණවත්ත සහ දංෙගදර බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බටගන්විල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මඩවලමුල්ල උතුර හා මඩවලමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
98 B - බටගන්විල ගාම නිලධාරි වසම 
98 D - දංෙගදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඩවලමුල්ල දකුණ හා දංෙගදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපොකුණවත්ත, මඩපාතල හා සංඝමිත්තපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගල්වඩුෙගොඩ හා රිච්මන්ඩ්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සංඝමිත්තපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බටගන්විල හා දංෙගදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
97 B - මඩපාතල ගාම නිලධාරි වසම 
97 C - ෙපොකුණවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
98 C - සංඝමිත්තපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දංෙගදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙකෝන්ගහ, වැලිවත්ත සහ මිනුවන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කන්ෙදවත්ත සහ ගල්වඩුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගල්වඩුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- රිච්මන්ඩ්කන්ද  ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 

මඩවලමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායි ම 
96 B - ගල්වඩුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
96 F - කන්ෙදවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බටගන්විල, සංඝමිත්තපුර සහ වැලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- මිනුවන්ෙගොඩ සහ කළුවැල්ල ගාම නිලධා රි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මහෙමෝදර, ඔසනාෙගොඩ සහ කුඹල්වැල්ල දකුණ ගාම නිලධා රි 

වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කළුවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප බටහිර,  කුඹල්වැල්ල දකුණ,  ගල්වඩුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසම් වල දකුණු මායිම්, කන්ෙදවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු 
හා බටහිර මායිම් සහ මිනුවන්ෙගොඩ ගාම නිලධා රි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

96 A - මහෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම 
96 C - කළුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
96 I - ඔසනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මිනුවන්ෙගොඩ සහ චීන ෙකොරටුව ගාම නිලධා රි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- සියඹලාගහවත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙබෝෙප බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
  
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගාල්ල නගරය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කන්ෙදවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම, 

සංඝමිත්තපුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ  වැලිවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

96 D - ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
96 G - චීන ෙකොරටුව ගාම නිලධාරි වසම 
96 H - මිනුවන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- වැලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ මුහුද 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද, කළුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ කන්ෙදවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වැලිවත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- සංඝමිත්තපුර,  මඩපාතල හා  ෙකෝන්ගහ  ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම්, තලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණ හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මකුළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

97 A - වැලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
99 B - ෙපට්ටිගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- චීන ෙකොරටුව සහ  මිනුවන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තලාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මඩපාතල, දංෙගදර නැෙගනහිර සහ මිලිද්දුව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
97 - ෙකෝන්ගහ ගාම නිලධාරි වසම  
99 A - තලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මකුළුව සහ ෙපට්ටිගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙපට්ටිගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- වැලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

මඩපාතල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මකුළුව      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මලිගස්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අක්මීමන 

පාෙද්ශීය සභා මායිම  
99 C - මකුළුව ගාම නිලධාරි වසම  
101 B - මිලිද්දුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇත්තිලිෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

දකුණට:- ෙද්වාතුර, මාගාල්ල හා ෙපට්ටිගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තලාපිටිය, ෙකෝන්ගහ ගාම නිලධාරි වසම් වල උතුරු මායිම් සහ 
දංෙගදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඇත්තිලිෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 130 - ඇත්තිලිෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- අක්මීමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙද්වාතුර සහ මකුළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මිලිද්දුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාගාල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මකුළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 99 - මාගාල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

99 D - ෙද්වාතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අක්මීමන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම     

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ ෙපට්ටිගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කටුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 100 - කටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

100 A - ෙදවට ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- හබරාදුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද, මාගාල්ල සහ ෙද්වාතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
09 - 108/93 
 

_____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
. 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 02 - අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකරමිණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බලපිටිය සහ  කරන්ෙදණිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 86 B - ෙකරමිණිය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තල්ගස්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 86 D - තල්ගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කරන්ෙදණිය සහ අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම්  
දකුණට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙපොල්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙකරමිණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  කරන්ෙදණිය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
86 - ෙපොල්වත්ත  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තල්ගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙපෝරඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

කළුවඩුමුල්ල හා ඕකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  බලපිටිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කළුවඩුමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 86 A  - කළුවඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

86 E  - ඕකන්ද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙපෝරඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කරිත්තකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

බලපිටිය පාද්ශීය සභා  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙපෝරඹ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුවඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙපොල්වත්ත 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
86 C - ෙපෝරඹ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අම්බලන්ෙගොඩ  හා රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා  මායිම් සහ විෙල්ෙගොඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- විෙල්ෙගොඩ  ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු  මායිම සහ 

කරිත්තකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කරිත්තකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 83  - කරිත්තකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කළුවඩුමුල්ල සහ ෙපෝරඹ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 
බටහිරට:- පටබැඳිමුල්ල සහ  ෙහප්පුමුල්ල  ගාම  නිලධාරි  වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙහප්පුමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 83 A - ෙහප්පුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරිත්තකන්ද ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පටබැඳිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පටබැඳිමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙහප්පුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 85 - පටබැඳිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කරිත්තකන්ද සහ විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- හිෙර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- විෙල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කරිත්තකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙපෝරඹ  

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම 
84 - විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පනියන්දුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

හිෙර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- පටබැඳිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හිෙර්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පටබැඳිමුල්ල සහ විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 82 A  - හිෙර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- පනියන්දුව සහ මහ අම්බලන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල  

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම මහ අම්බලන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසෙම්  බටහිර මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පනියන්දුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 84 A - පනියන්දුව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහ අම්බලන්ෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- මහ අම්බලන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිරට:- හිෙර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම    
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහ අම්බලන්ෙගොඩ    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පනියන්දුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රජ්ගම 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
82 - මහ අම්බලන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිෙර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
09 - 108/94 

 
________________________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 03 - හික්කඩුව නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හික්කඩුව නාගරිකය    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම    59A - හික්කඩුව නාගරිකය ගාම නිලධාරි වසම 

59D - වැල්ලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නාකන්ද හා හික්කඩුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ හික්කඩුව  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර 
හා දකුණු මායිම්  

දකුණට:- නලාගස්ෙදණිය, වවුලෙගොඩ නැෙගනහිර සහ වවුලෙගොඩ බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හික්කඩුව මධ්යම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වැල්ලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ රජ්ගම හා අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 
59 -  හික්කඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
59 B - හික්කඩුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
59 E - නාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- නලාගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හික්කඩුව 

නාගරිකය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- හික්කඩුව නාගරිකය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වවුලෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හික්කඩුව නාගරිකය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් සහ 

නලාගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
57 A - පන්නම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
57 B - මිල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
58  - වවුලෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
58 A - වවුලෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නලාගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නාරිගම 
වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- නාරිගම වැල්ලබඩ සහ වෑවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නලා ගස්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හික්කඩුව නාගරිකය,  හික්කඩුව බටහිර සහ හික්කඩුව මධ්යම 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
56 B - කුඩාවෑවල ගාම නිලධාරි වසම 
59 C - නලාගස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදල්ගහදූව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- තිරාණගම සහ නාරිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නාරිගම වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

මිල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ  වවුලෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරිගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පන්නම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

වවුලෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
මිල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

56 - නාරිගම ගාම නිලධාරි වසම 
56 A - නාරිගම වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසම 
57 - වෑවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  නලාගස්ෙදණිය, කුඩා වෑවල සහ තිරාණගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තිරාණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ තිරාණගම 
වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරාණගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කුඩා වෑවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
54 - තිරාණගම ගාම නිලධාරි වසම 
54 A - තිරාණගම වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි  

වසම 
55 B - ෙදල්ගහදූව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පිංකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කටුෙකොලිහ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු සහ බටහිර 

මායිම් සහ පටුවත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද, නාරිගම වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

නාරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
කුඩා වෑවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම. 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුෙකොලිහ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙදල්ගහදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 53 B - ෙහන්නෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

55  - කටුෙකොලිහ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පිංකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙදොඩන්දුෙගොඩ හා ගම්මඩුවත්ත ගාම 

නිලධාරි ව සම්වල උතුරු මායිම් සහ පටුවන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තිරාණගම වැල්ලබඩ සහ තිරාණගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිංකන්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අම්බලන්ෙගොඩ සහ බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 55 A - පිංකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

55 C - හඳ උඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙහන්නෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම, කටුෙකොලිහ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙදල්ගහදූව ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පටුවත      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- තිරාණගම වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ කටුෙකොලිහ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
53  - පටුවත  ගාම නිලධාරි වසම 
53 A - ගම්මඩුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහන්නෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙදොඩන්දුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙමෝදර පටුවත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමෝදර පටුවත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පටුවත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ගම්මඩුවත්ත ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙහන්නෙතොට 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

52 - ෙමෝදර පටුවත ගාම නිලධාරි වසම 
52 A - ෙදොඩන්දුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙදොඩන්දූව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොඩන්දූව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙමෝදර පටුවත  සහ ෙදොඩන්දුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
51 - ෙදොඩන්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
51 A - උඩුගල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද 
 
09 - 108/95 
 

_______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 04 - බලපිටිය පාෙද් ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 19 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොරළුකැටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 16 A - පැලගස්පළාත ගාම නිලධාරි වසම 

16 C - ෙබොරළුකැටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙබන්ෙතොට සහ කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- පතිරාජෙපෙදස, කටුවිල සහ මහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නානෙතොටපළාත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  

වතුෙරෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ නානෙතොටපළාත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

 



528       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නානෙතොටපළාත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 16 B - වතුෙරෙවල ගාම නිලධාරි වසම  

16 D - නානෙතොටපළාත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පැලගස්පළාත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙබොරළුකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මහපිටිය සහ නාෙප් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- දූෙව්ෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොස්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 15 - දූෙව්ෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම 

16 - නාෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
17 A - ෙකොස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නානෙතොටපළාත හා මහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, කුඩා ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ හෑගල්ල පියගම හා ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අහුංගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නානෙතොටපළාත සහ ෙබොරළුකැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
17 - හෑගල්ල පියගම ගාම නිලධාරි වසම 
17 B - මහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
17 C - කුඩා ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
17 D - ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කටුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙබෝගහපිටිය සහ මිද්දරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- අහුන්ගල්ල හා ෙකොස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ නාෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුවිල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබොරළුකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 24 A - ෙපොල්අතුපළාත ගාම නිලධාරි වසම 

24 B - කටුවිල ගාම නිලධාරි වසම 
24 D - පතිරාජෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, මාදුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම සහ පතිරාජගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙබෝගහපිටිය හා හෑගල්ල පියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, කුඩාෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝගහපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙගොඩපිටිය හා හෑගල්ල පියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ කටුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
24 - ගල්ෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසම 
24 C - ෙබෝගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
24 E - පතිරාජගම ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- කටුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

දකුණට:- මාදූව, කදිරෙගොන්න සහ මාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මිද්දරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අහුංගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙකොස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙගොඩපිටිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
18 - අහුංගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
18 A - මිද්දරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝගහපිටිය, ගල්ෙවෙහර සහ මාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වතුෙර්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වතුෙරගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අහුංගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මිද්දරමුල්ල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ගල්ෙවෙහර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

19 A - වතුෙරගම ගාම නිලධාරි වසම 
19 B - මාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
19 C - කදිරෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පාෙතගංෙගොඩ සහ වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාෙතගංෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වතුෙර්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කදිරෙගොන්න ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ගල්ෙවෙහර, 
පතිරාජගම හා කටුවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

20 A - පාෙතගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
23 - මාදුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මහලදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැලිවතුෙගොඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- බාහම්ණවත්ත උතුර සහ වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්මන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පා   ෙතගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 21 - ගල්මන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

21 A - වැලිවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මාදුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මහලදූව ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

දකුණට:- වඳදූව සහ ඇලෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- බාහම්ණවත්ත දකුණ සහ බාහම්ණවත්ත උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බාහම්ණවත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වතුෙරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 19 - වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසම  

20 - බාහම්ණවත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
20 B - බාහම්ණවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පාෙතගංෙගොඩ, වැලිවතුෙගොඩ, ගල්මන්ෙගොඩ සහ ඇලෙතොට ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බාහම්ණවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ඇලෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
89 - බලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
89  B - ෙබ්රතුඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇලෙතොට, මහකරාව සහ ආඳාෙදොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වලෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 

 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හීනටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගල්මන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 21 C - හීනටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

21 E - ඇලෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
90 - වඳදූව ගාම නිලධාරි වසම 
90 A - මහකරාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහලදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හීනටිය උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ සීනිෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පැටිවත්ත සහ ආඳාෙදොල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙබ්රතුඩුව, බලපිටිය සහ බාහම්ණවත්ත දකුණ ග් රාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහලදූව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වැලිවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මාදුව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
21 B - හීනටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
21 D - මහලදූව ගාම නිලධාරි වසම 
87 D - සී නිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වතුෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- පැටිවත්ත, හීනටිය දකුණ සහ වඳදූව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වතුෙගදර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හීනටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සීනිෙගොඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
87 C - වතුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
87 H - පැටිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- විහාරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පරගහෙතොට 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- වතුෙගදර සහ අඳාෙදොල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 

 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඳාෙදොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මහකරාව හා හීනටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 87 B - අඳාෙදොල ගාම නිලධාරි වසම 

87 F - කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පැටිවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පරගහෙතොට 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- රන්ෙදොෙඹ් උතුර, ෙවලෙගදර සහ ෙබ්රතුඩුව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රන්ෙදොෙඹ්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබ්රතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 88 - රන්ෙදොෙඹ් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

88 B - රන්ෙදොෙඹ් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
89 A - වලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ආඳාෙදොල, කුරුඳුවත්ත, වඩුමුල්ල සහ ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභා මායිම  
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩුමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අඳාෙදොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පැටිවත්ත ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
87 - පරගහෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
87 A - වතුෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
87 E - වඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වතුෙගදර සහ විහාරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- කන්ෙදෙගොඩ සහ ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- රන්ෙදොෙඹ් දකුණ හා රන්ෙදොෙඹ් උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්, කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  
නැෙගනහිර මායිම් සහ ආඳාෙදොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්ෙදෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පරගහෙතොට සහ වතුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 87 G  - විහාරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  

88 A - කන්ෙදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
88 C - ෙබෝගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභා මායිම 
දකුණට:- අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- රන්ෙදොෙඹ් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

වඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
09 - 108/96 
 

_____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 05 - අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගොඩෙහේන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභා මායිම සහ කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
81 - ෙගොඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
81 A - තිලකපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- තනිෙපොල්ගහලඟ සහ බටෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම්  
දකුණට:- ෙකොෙබයිතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ රජ්ගම 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභා 

මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බටෙපොල උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- තිලකපුර සහ තනිෙපොල්ගහලඟ ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම් 
75 C - බටෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
75 F - බටදූව ගාම නිලධාරි වසම 
75 I - ෙකොෙබයිතුඩුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තනිෙපොල්ගහලඟ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

බටෙපොල මධ්යම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- බටෙපොල බටහිර, නින්දාන  සහ ෙලව්දූව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු  මායිම් 
බටහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙගොඩෙහේන හා තිලකපුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බටෙපොල මධ්යම       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 75 B - බටෙපොල මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසම 

75 J - තනිෙපොල්ගහලඟ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙකොණ්ඩගල  සහ ෙදොරල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- බටෙපොල දකුණ සහ බටෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- බටෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ තිලකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බටෙපොල නැෙගනනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බටෙපොල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කරන්ෙදණිය හා වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
75 A - බටෙපොල නැෙගනනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
75 D - බටෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
75 G - ෙදොරල ගාම නිලධාරි වසම 
75 K - ෙකොණ්ඩගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මානම්පිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙපොල්හුන්නාව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ නවගම  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- බටෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
බටෙපොල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බටෙපොල බටහිර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බටෙපොල උතුර, බටෙපොල  මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු 

මායිම් සහ බටෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණ 
හා නැෙගනහිර මායිම්  

75 - බටෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
75 E - නවගම ගාම නිලධාරි වසම 
75 H - ෙපොල්හුන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- බටෙපොල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මනම්පිටිය, කරුවලබද්ද සහ  දිද්දැලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙදොමන්විල,  නින්දාන සහ බටදූව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නින්දාන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බටදූව  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බටෙපොල බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
73 A - දිද්දැලිය ගාම නිලධාරි වසම 
73 D - එරණවිල ගාම නිලධාරි වසම  
74 - නින්දාන ගාම නිලධාරි වසම 
74 A - ෙලව්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
74 B - ෙදොමන්විල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බටෙපොල බටහිර, නවගම සහ කරුවලබැද්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කරුවලබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම,  කිරිඳිඇල  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මීටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- මීටියාෙගොඩ හා උඩකැරෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මීටියාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  68 - මැටිවල ගාම නිලධාරි වසම 

68 B - වලකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
73 - මීටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
73 B - උඩකැරෑව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙලව්දූව, ෙදොමන්විල, එරණවිල සහ කිරිඳිඇල  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- රජ්ගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කරුවල බැද්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දිද්දැලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ නවගම,  ෙපොල්හුන්නාව හා බටෙපොල නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

66 A - මානම්පිට ගාම නිලධාරි වසම 
66 G - දඟරගහ උඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
68 A - කිරිඳිඇල ගාම නිලධාරි වසම 
73 C - කරුවලබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බාන්වැලිෙගොඩැල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, තිලකගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් සහ රජ්ගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- වලකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මීටියාෙගොඩ 
හා එරණවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අලුත්වල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුවරබැද්ද, මානම්පිටිය සහ දඟරගහ උඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
66 - අලුත්වල ගාම නිලධාරි වසම 
66 C - බාන්වැල්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
66 D - ෙහේනෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
66 F - මහගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
66 H - ඊරියගහමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

දකුණට:- ෙගෝනපීනුවල මධ්යම, වුඩ්ලන්ඩ්වත්ත සහ ෙබ්රතුඩුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තිලකගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් සහ 
කිරිඳිඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබ්රතුඩුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කිරිඳිඇල, මහගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

ෙහේනෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු  මායිම් 
60 C - වුඩ්ලන්ඩ්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
66 B - ෙබ්රතුඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
66 E - තිලකගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙගෝනපීනුවල මධ්යම සහ ෙගෝනපීනුවල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ආරච්චිකන්ද සහ හික්කඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම් වල 

උතුරු  මායිම් 
බටහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගෝනපීනුවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙහේනෙගොඩ හා අලුත්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
60 - ෙගෝනපීනුවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
60 A - ෙගෝනපීනුවල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
60 B - ෙගෝනපීනුවල මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
60 E - කළුවගහ ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බද්ෙද්ගම  පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- ෙදොඩම්කහවිල සහ ආරච්චිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ෙබ්රතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ

වුඩ්ලන්ඩ්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ආරච්චිකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබ්රතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙගෝනපීනුවල 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙගෝනපීනුවල 
බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණ හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙගෝනපීනුවල මධ්යම හා කළුවගහ ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

59 A - හික්කඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
59 A/1 - ආරච්චිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
60 D - ෙදොඩම්කහවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- හික්කඩුව නගර සභා  මායිම 
බටහිරට:- හික්කඩුව නගර සභා මායිම සහ රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
09 - 108/97 
 

______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 06 - වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 09 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇත්කඳුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 223 - ඇත්කඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- පරණ ජනපදය සහ තණබද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- දිවිතුර නැෙගනහිර සහ නාඹරඅත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 

මායිම් සහ මද්ෙදවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- මද්ෙදවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තණබද්ෙද්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කරන්ෙදණිය සහ ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 223 B - තණබද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

223 C - පරණ ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දිවිතුරු නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඇත්කඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාඹරඅත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇත්කඳුර  සහ තණබද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
193 C - නාඹරඅත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
223 A - දිවිතුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොල්ගහවිල  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- නුෙග්ෙතොට සහ හාමිංගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- දිවිතුර සහ මද්ෙද්විල  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිවිතුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඇත්කඳුර  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
193 - දිවිතුර ගාම නිලධාරි වසම 
193 B - මද්ෙද්විල ගාම නිලධාරි වසම 
193 F - මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- නාඹරඅත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම සහ 

හාමිංගල ගාම නිළධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- හාමිංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- අම්ෙප්ගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ අම්බලන්ෙගොඩ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්ෙප්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දිවිතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර  මායිම 
192 - අම්ෙප්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හාමිංගල සහ ගල්ෙහේන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- බද්ෙද්ගම සහ අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලෙහේන්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දිවිතුර සහ නාඹරඅත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 192 A - ගලෙහේන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

193 D - හාමිංගල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- නුෙග්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ දිවිතුර දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බද්ෙද්ගම  පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- අම්ෙප්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ දිවිතුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නු ෙග්ෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නාඹරඅත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ දිවිතුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
193 A - දිවිතුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
193 E - නුෙග්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අගලිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ගල්ෙහේන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

හාමිංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්ගහවිල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 94 B - ෙපොල්ගහවිල ගාම නිලධාරි වසම 

94 C - කුට්ටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
197 - අගලිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පාතවැලිවිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  බටහිර මායිම  
දකුණට:- පාතවැලිවිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බද්ෙද්ගම 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නුෙග්ෙතොට සහ දිවිතුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිවිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 196 - පාතවැලිවිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

196 A - වාඩුවැලිවිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
196 B - පාතවැලිවිටිය උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම 
196 C - වාඩුවැලිවිටිය උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම 

නැෙගනහිරට:- නියංෙගොඩ සහ නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, අගලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම සහ කුට්ටියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
09 - 108/98 
 

____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
. 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 07 - කරන්ෙදනිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඌරගස්මංහන්දිය උතුර    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 39  A - ඌරගසම්ංහන්දිය උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම 
39  E - මැන්ෙඩෝරාවල ගාම නිලධාරි වසම 
39  H - ගල්ෙපොත්තාවල  ගාම නිලධාරි වසම 
39 J - වල් ඉඟුරුකැටිය  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබන්ෙතොට  පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
දකුණට:- මීගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, යටගල 

සහ ඌරගසම්ංහන්දිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්    
බටහිරට:- බලපිටිය සහ ෙබන්තර  පාෙද්ශීය සභා මායිම්                
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඌරගස්මංහන්දිය දකුණ    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වල් ඉඟුරුකැටිය, ඌරගසම්ංහන්දිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්, මැන්ෙඩෝරාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ගල්ෙපොත්තාවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු  මායිම                                    

39 - ඌරගස්මංහන්දිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
39  B - මීගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
39  D - යටගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:- මාබින්නෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

ඌරගසම්ංහන්දිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම, හල්ගහෙව්ල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙල්නගල්පළාත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා  මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හල්ගහෙව්ල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඌරගසම්ංහන්දිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 

යටගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු  හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මීගස්පිටිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම           

39  C - ඌරගස්මංහන්දිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
39  F - හල්ගහෙව්ල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
39  G - මාබින්නෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
41 - මාගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
41  C - ෙල්නගල්පළාත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම, හිපන්කන්ද හා 
ෙබලිගස්ෙව්ල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ කළුවලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මාගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හිපන්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මාබින්නෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
41 A - හිපන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
41 B - කළුවලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
41 D - සිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
41 E - ෙබලිගස්ෙව්ල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
41 F - දියපිටගල්ෙලන ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, අගුළුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම සහ මාගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාගල උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඌරගසම්ංහන්දිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙල්නගල්පළාත, මාගල උතුර, කළුවලෙගොඩ සහ දියපිටගල්ෙලන 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්     
95 - මාගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
95 A - අඟුළුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
95 B - ෙපෙහඹියකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ මන්ඩකන්ද ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම       

දකුණට:- තල්ගහවත්ත, මඩකුඹුර  සහ උණගස්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උණගස්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපෙහඹියකන්ද හා අගුළුගල්ල 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
91 B - රන්ෙදනිගම ගාම නිලධාරි වසම 
91 D - උණගස්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
92 A - මඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තල්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මහ ඒදණ්ඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කරන්ෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුර හා 
බටහිර මායිම්, දංගහවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ කරන්ෙදණිය දකුණ හා මහෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්                

බටහිරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මණ්ඩකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අගුළුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඇල්පිටිය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
92  B - මණ්ඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
92 D - තල්ගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
92 F - මහඒදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
දකුණට:- කුරුඳුගහහැතැක්ම හා අඟනකැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්, ෙබොරකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 
සහ  දිවියගහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දංගහවිල හා කරන්ෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි ව සෙම් නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මඩකුඹුර ගාම නිලධරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙබොරකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- තල්ගහවත්ත සහ මණ්ඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
92 - ෙබොරකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
93 C - අඟනකැටිය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුරුඳුගහහැතැප්ම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඉහල කිරිෙප්ද්ද, කිරිෙප්ද්ද, කිරිනුෙග් සහ  දිවියගහෙවල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මහඒදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කුරුඳුගහහැතැක්ම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මණ්ඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ ඇල්පිටිය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
93 - කුරුඳුගහහැතැක්ම ගාම නිලධාරි වසම 
93  B - ඉහළ කිරිෙප්ද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය සහ වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම, ජයබිම සහ 

ගලෙගොඩඅත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කිරිෙප්ද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අඟනකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කිරිනුෙග්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබොරකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, අඟනකැටිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඉහල කිරිෙප්ද්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම සහ කුරුඳුගහහැතැක්ම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

92 E - කිරිනුෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
93 A - කිරිෙප්ද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
93 D - ගලෙගොඩඅත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
93 E - ජයබිම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- එෙගොඩෙවල සහ දිවියගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දිවියගහෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දංගහවිල, මහඒදණ්ඩ සහ  ෙබොරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
91 F - එෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
92 C - දිවියගහෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිරිනුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ  දකුණු මායිම් 
දකුණට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභා මායිම සහ කරන්ෙදණිය දකුණ ගාම   

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දංගහවිල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- රන්ෙදනිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

උණගස්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

91 - කරන්ෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
91 A - කරන්ෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
91 C - දංගහවිල ගාම  නිලධාරි වසම 
91 E - මහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මහඒදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- එෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09 - 108/99 
 

_____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 08 -  ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යාතාමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික්  මායිම 1 - පහුරුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

2 - අංගාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
3 - යාතාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
3 B - සිංහරූපාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝම්මල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙදෝෙප් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වරාෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝධිමළුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 3 A - ෙබෝධිමළුව ගාම නිලධාරි වසම 

3 C - ෙකෝම්මල ගාම නිලධාරි වසම 
3 D - හුංගන්ෙතොට වඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙදද්දුව සහ කහගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙදෝෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

සිංහරූපාගම හා යාතාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම් වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදෝෙප්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පහුරුමුල්ල ගාම නිළධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, අංගාෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නාෙගනහිර මායිම් සහ සිංහරූපාගම 
හා ෙකෝම්මල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

2 A - වරාෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
5  - ෙදෝෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
5 A - කහගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙබෝධිමළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හුංගන්ෙතොට 

වඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙදද්දුව ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අතුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හබුරුගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙදෝෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කහගල්ල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, හුංගන්ෙතොට 
වඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කළුතර දිස්තික්  
මායිම 

6 - ෙදද්දුව ගාම නිලධාරි වසම 
12 - හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසම  
12 D - සුරියගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තුන්දූව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, තුන්දූව 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ඇලකාක හා ඇතුංගාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වස ම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙගෝනගලපුර, මුල්ෙලෙගොඩ සහ ගලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අතුරුවැල්ල සහ වරාෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇලකාක     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කළුතර 

දිස්තික් මායිම 
12 A  - ෙතොටකනත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
12 B - තුන්දූව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
12 C - තුන්දූව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
12 E - ඇලකාක ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වියන්දූව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඇතුංගාෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- සූරියගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හබුරුගල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 

 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇලකාක හා ෙතොටකනත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ කළුතර දිස්තික් මායිම 
12 F - වියන්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
14 - මහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
14 B - මහවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
14 C - මහවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරෙගොඩ, මාලවිල සහ ඉහළ මාලවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිෙල්කුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මිරිස්වත්ත සහ ඇතුංගාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝනගලපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙදද්දුව, සූරියගම සහ ඇතුංගාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
11 - ෙගෝනගලපුර ගාම නිලධාරි වසම 
11 A - මුල්ෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
11 B - ගල්තුඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
11 D - ෙදොඹගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
11 E - ෙකොළණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇතුංගාෙගොඩ සහ  මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අකා ෙඩෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ඇටවලවත්ත නැෙගනහිර, ඇටවලවත්ත බටහිර හා කයිකාවල සහ 
ගලගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අතුරුවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වරාෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 8 - යාෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

8 A - ගල්බඩ ගාම නිලධාරි වසම 
8 B - ඔලගන්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
8 C - අතුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
11 C - ගලගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදද්දුව, මුල්ෙලෙගොඩ සහ ෙගෝනගලපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කයිකාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කයිකාවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- යාෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඔලගන්දූව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ යා ෙල්ගම හා 
ෙගෝනලපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

9 - කයිකාවල ගාම නිලධාරි වසම 
9 C - හබක්කල ගාම නිලධාරි වසම 
10 - කහෙවගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇටවලවත්ත බටහිර හා ඇටවලවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම් වල බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ අකා ෙඩෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- අකාෙඩෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
වරකාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කන්ෙදමුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරකාමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙගෝනගලපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 9 A - ඇටවලවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
9 B - ඇටවලවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
10 A - වරකාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
10 B - අකාෙඩ ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
10 C - කන්ෙදමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඹගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  
බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මුහුද, කහෙවගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, හබක්කල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහි ර 
මායිම සහ කයිකාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිරිස්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇලකාක ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 14 A - මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

14 D - පිෙල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
14 E - ඇතුංගාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වියන්දූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, මහෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, මහවිල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- කරන්ෙදණිය සහ බලපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- බලපිටිය  පාෙද්ශීය  සභා  මායිම, ෙකොළනිය, ගල්තුඩුව, 

ෙගෝණගලපුර සහ සූරියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රන්ෙතොටුවිල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 13 - රන්ෙතොටුවිල ගාම නිලධාරි වසම 

13 A - ෙමොරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
13 B - මාලවල ගාම නිලධාරි වසම 
40 A  - ෙකොටුවබැන්දෙහේන ගාම නිලධාරි 
වසම  
40 D - ඉහළ මාලාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහ ඌරගහ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කුඩා ඌරගහ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, මහවිල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මහවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මහෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහ ඌරගහ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙකොටුවබැද්දෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කළුතර 

දිස්තික්ක මායිම 
40 - මහ ඌරගහ ගාම නිලධාරි වසම 
40 B - හිපන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
40 C - කුඩා ඌරගහ ගාම නිලධාරි වසම 
40 E - ෙදල්කබලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඇල්පිටිය සහ කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉහළ මහෙවල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
09 - 108/100 

______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 09 - ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව - 17  බහු ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- අවිත්තාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 29 A - අවිත්තාව ගාම නිලධාරි වසම 

29 B - ඕපාත ගාම නිලධාරි වසම 
29 C - ෙගොලුවාමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
29 D - ෙගොලුවාමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පහල ඕමන්ත සහ දිගල නාගහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙගොලුවාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම                  
බටහිරට:- ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශිය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- ඕමත්ත      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 28 - පහළ ඕමත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

28 A - ඉහළ ඕමත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
28 B - දිගල නාගහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
28 C - ඕමත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැටිවිලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙදල්ෙපොන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, හිඹු ටුෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ දික්ෙහේන හා සිත්තරෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කැටැන්ෙදොල උෙඩෝවිට, පුජාගල්ෙලන, ඇල්පිටිය නැෙගනහිර 
සහ ඇල්පිටිය මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙගොලුවාමුල්ල, ෙගොලුවාමුල්ල උතුර, ඕපාත සහ අවිත්තාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- මැටිවිලිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 30 A - මැටිවිලිය ගාම නිලධාරි වසම 

30 C - ෙදල්ෙපොන ගාම නිලධාරි වසම 
31 D - හිඹුටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඉඳිපෙල්ෙගොඩ, දික්ෙහේන සහ ඉහළ ඕමන්ත ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ඕමත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- අමුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හිඹුටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ නියාගම 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
30 B - ඉඳිපෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
31 - අමුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
31 C - දික්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කැල්ලපත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, සිත්තරෙගොඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ඉහළ ඕමත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- තලගස ්ෙප     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉහල ඕමත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

දික්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
31 B - තලගස්ෙප ගාම නිලධාරි වසම 
31 E - කැල්ලපත ගාම නිලධාරි වසම 
31 H - සිත්තරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
31 J - තලගස්ෙප බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අමුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා නියාගම  
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වල්ලඹගල  උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කැටන්ෙදොල උෙඩෝවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ 
නැෙගනහිර මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- කැටන්ෙදොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දිගල නාගහතැන්න සහ ඉහළ ඕමත්ත  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
25 C - ඇල්පිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
25 K - පූජාගල්ෙලන ගාම නිලධාරි වසම 
31 G - කැටන්ෙදොල උෙඩෝවිට ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සිත්තරෙගොඩ, කැල්ලපත සහ තලගස්ෙප් ගාම නිලධාරි වසම් වල 
බටහිර මායිම්          

දකුණට:- තලගස්ෙප් බටහිර හා වල්ලඹගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ ඇල්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- ඇල්පිටිය දකුණ හා ඇල්පිටිය මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- ඇල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙගොලුවාමුල්ල සහ දිගල නාගහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
25 - ඇල්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
25 B - ඇල්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
25 G - ඇල්පිටිය මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා 
දකුණු මායිම් , පූජගල්ෙලන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
සහ කැටන්ෙදොල උෙඩෝවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වල්ලඹගල උතුර, වල්ලඹගල සහ පැලැන්දෙගොඩ  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බටුවන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් 
සහ නවදගල හා අටෙකොෙහොට ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- නවදගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙගොලුවාමුල්ල බටහිර හා 

ෙගොලුවාමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
25 A - නවදගල ගාම නිලධාරි වසම 
25 H - අටෙකොෙහොට ගාම නිලධාරි වසම 
29 - ෙගොලුවාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- දිගල නාගහතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම‚ ඇල්පිටිය 

මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඇල්පිටිය උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බටුවන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ඉගල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- බටුවන්ෙහේන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නවදගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඇල්පිටිය උතුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඇල්පිටිය මධ්යම ගාම  
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

25 D - බටුවන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
26 A - ඉගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇල්පිටිය මධ්යම හා ඇල්පිටිය දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, පැලැන්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ ඉගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- ඉගල තලාව නැෙගනහිර සහ ඉගල තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නවදගල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- තලාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 26 B - ඉගල තලාව ගාම නිලධාරි වසම 

26 E - ඉගල තලාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉගල නැෙගනහිර, කුඩාගල කදිරන්ෙදොල සහ මහෙවල අභයපුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- කුඩාගල කදිරන්ෙදොල    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බටුවන්ෙහේන සහ ඇල්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
25 E - පැලැන්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
26 C - කුඩාගල කදිරන්ෙදොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
26 D - ඉගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වල්ලඹගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පිටුවල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

මහෙවල අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඉගල තලාව නැෙගනහිර සහ  ඉගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- වල්ලඹගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇල්පිටිය දකුණ හා කැටන්ෙදොල උ ෙඩෝවිට ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ තලගස්ෙප බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

27 A - වල්ලඹගල ගාම නිලධාරි වසම 
27 E - වල්ලඹගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අම්බන හා පිටුවල දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

සහ පිටුවල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කුඩාගල කදිරන්ෙදොල සහ පැලැන්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- පිටුවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කුඩාගල කදිරන්ෙදොල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

වල්ලඹගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
27 - පිටුවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
27 B - මහෙවල අභයපුර ගාම නිලධාරි වසම 
27 C - පිටුවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
27 D - පිටුවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බන සහ අම්බන උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ඒරමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඇල්ල තණබද්ෙද්ගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඉගල තලාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- ඇල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉගල තලාව සහ ඉගල තලාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
26 - ඇල්ල තණබද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
26 G - ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහෙවල අභයපුර සහ ඒරමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර සහ කරන්ෙදණිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- අම්බන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මහෙවල අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පිටුවල 

බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, පිටුවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ වල්ලඹගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

94 - අම්බන ගාම නිලධාරි වසම 
94 E - ඒරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
94 L - අම්බන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තිබ්ෙබොටුවාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වතුරවිල, කහදූව සහ  පිනකහන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඇල්ල තණබද්ෙද්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- පිනිකහන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අම්බන උතුර සහ  අම්බන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 94 A - පිනිකහන ගාම නිලධාරි වසම 

94 D - කහදූව ගාම නිලධාරි වසම 
94 K - කහදූව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වතුරවිල සහ රෑ කඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඒරමුල්ල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- තිබ්ෙබොටුවාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අම්බන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
94 C - වතුරුවිල ගාම නිලධාරි වසම 
94 H - රෑකඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
94 J - තිබ්ෙබොටුවාව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිනිකහන ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- කහදුව දකුණ හා කහදුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ අම්බන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
09 - 108/101 
 

______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
     ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය්දීය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 10 - ෙනළුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොස්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම සහ ෙකොස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම 
231 A - ඇඹෙලෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
231 C - ඇඹෙලෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
232 C - දනවල ගාම නිලධාරි වසම 
232 G - ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවිට බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මාවිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මාවනාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 
බටහිරට:- තවලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවිට      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දනවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙකොස්මුල්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
232 A - මාවිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
232 E - මාවිට බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
233 A - බටහිර බටුවංගල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙකොසම්ුල්ල සහ බටුවංගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ  මද්ෙද්ගම සහ ෙනළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

ඇඹලෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දනවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටුවංගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම් 233 - බටුවංගල ගාම නිලධාරි වසම 

233 C - ඇහැලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
233 D - ෙකොස්මුල්ල ග් රාම නිලධාරි වසම 
233 F - මද්ෙද්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම , තබලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
හා බටහිර මායිම් සහ මාදුගැට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- හප්පිටිය  ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු  හා  බටහිර මායිම්, 
පනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඉහළ මද්ෙද්ගම 
සහ පහළ මද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- පහළ  මද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
බටුවන්ගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මාවිට බටහිර හා දනවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවනාන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇඹෙලෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
231 - මාවනාන ගාම නිලධාරි වසම 
231 B - ඉහළ ගිඟුම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
231 D - පහළ ගිඟුම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙනළුව, මද්ෙද්ගම, ෙල්ල්වල සහ ඉහළ ෙල්ල්වල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ තවලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තවලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනළුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මාවිට නැෙගනහිර සහ බටුවංගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
232 - ෙනළුව ගාම නිලධාරි වසම  
232 D - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
233 B - පහළ මද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බටුවංගල සහ මද්ෙද්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉහළ මද්ෙද්ගම සහ ෙල්ල්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඉහළ ගිඟුම්මඩුව, පහළ ගිඟුම්මඩුව සහ මාවනාන ගාම නිලධාරි 
ව සම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙල්ල්වල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මැදගම හා පහළ මද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ මද්ෙද්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
232 B - ෙල්ල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
232 F - ඉහළ ෙල්ල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
233 E - ඉහළ මද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මද්ෙද්ගම නැෙගනහිර සහ පනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ඉහළ ගිඟුම්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බටුවංගල, මාදුගැට සහ වාරුකන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම් 
234 B - හප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
235 - පනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
235 B - පන්නිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ලංකාගම සහ මීයනවතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙද්වාෙල්ගම නැෙගනහිර හා ෙද්වාෙල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මාතර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ඉහළ ෙල්ල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඉහළ 
මද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මද්ෙද්ගම 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලංකාගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 234 - මාදුගැට ගාම නිලධාරි වසම 

234 A - ලංකාගම ගාම නිලධාරි වසම 
234 C - වාරුකන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
234 D - තඹලගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර සහ මාතර දිස්තික් මායිම් 
දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම, ෙදල්ලව, මියනවතුර හා පන්නිමුල්ල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ හප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බටුවන්ගල හා ඇහැලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙකොස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදල්ලව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ලංකාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 235 A - ෙද්වාෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 
235 C - ෙද්වාෙල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
236 - මියනවතුර ගාම නිලධාරි වසම 
237 - ෙදල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ඉහළ මිල්ලව සහ මිල්ලව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම, පනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම සහ පන්නිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිල්ලව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙදල්ලව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මාතර දිස්තික් 

මායිම 
238 - පහළ මිල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
238 A - ඉහළ මිල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
238 B - මිල්ලව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ ෙද්වාෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
 
09 - 108/102 

______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
     ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය්දීය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 11 - තවලම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඇල ඉහළ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 230 B - ඇල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම 

230 C - කුඹුෙර්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
230 E - ඇල ඉහළ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙනළුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- හබරකඩ නැෙගනහිර, හබරකඩ බටහිර සහ කුඩාගල්ෙපොළ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හබරකඩ බටහිර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇල ඉහළ සහ කුඹුෙර්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු මායිම් 230 A - හබරකඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

230 D - කුඩගල්ෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හබරකඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, තවලම 
උතුර හා බටෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බටෙහේන ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා හිනිදුම 
උතුර සහ හිනිදුම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තවලම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කුඹුෙර්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙනළුව 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
227  - තවලම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
227 A - බටෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
227 B - තවලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
230 - හබරකඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙනළුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තවලම මුකලාන ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ හිනිදුම උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හිනිදුම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කුඩාගල්ෙපොළ 
ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, හබරකඩ බටහිර ගාම 
නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හිනිදුම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කුඩගල්ෙපොළ සහ බටෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 226 - හිනිදුම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

226 A - හිනිදුම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
226 B - හිනිදුම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තවලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මල්හතාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කළුතර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පනංගල  බටහිර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හිනිදුම  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  හිනිදුම 

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
224 - එප්පල ගාම නිලධාරි වසම 
225 A - පනංගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
226 C - මල්හතාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පනංගල උතුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පනංගල නැෙගනහිර, 
ෙකෝරෙළේගම හා ගල්ලන්දල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- නාෙගොඩ සහ නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තලංගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- තවලම දකුණ හා තවලම මුකලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, හල්විටිගල ජනපදය 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ හල්විටිගල ජනපදය 02 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

228 - මල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
228 A - තලංගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
228 F - තලංගල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
228 G - තලංගල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- දාම්මල ජනපදය හා දාම්මල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ  ඕපාත උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඕපාත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙකෝරෙළේගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පනංගල නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පනංගල උතුර, මල්හතාව හා  හිනිදුම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හල්විටිගල ජනපදය    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- තවලම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

හා හබරකඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ 
ෙනළුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

227 C - තවලම මුකලාන ගාම නිලධාරි වසම 
228 B - හල්විටිගල ජනපදය 1 ගාම නිලධාරි 
වසම  
228 C - දාම්මල ගාම නිලධාරි වසම 
228 D - හල්විටිගල ජනපදය 2 ගාම නිලධාරි 
වසම 
228 E - දාම්මල ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට: 
 

ඕපාත උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තලංගල්ල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
තවලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඕපාත      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- තලංගල්ල, තලංගල්ල නැෙගනහිර සහ දාම්මල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
229 - ඕපාත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
229 C - ඕපාත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
229 D - ඕපාත උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
229 E - ඕපාත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- වීරපාන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වීරපාන බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ නාෙගොඩ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ගල්ලන්දල සහ ෙකෝරෙළේගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පනංගල නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මල්හතාව සහ මල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 224 A - ෙකෝරෙළේගම ගාම නිලධාරි වසම 

225 - පනංගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
225 B - ගල්ලන්දල ගාම නිලධාරි වසම 
225 C - පනංගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තලංගල්ල බටහිර, තලංගල්ල, ඕපාත බටහිර සහ ඕපාත දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  එප්පල හා පනංගල බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :-  වීරපාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඕපාත දකුණ සහ  ඕපාත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම 
229 A - වීරපාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
229 B - වීරපාන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
229 F - වීරපාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
229 G - වීරපාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මාතර දිස්තික්  මායිම 
බටහිරට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඕපාත දකු ණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
 
09 - 108/103 
 

____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
       ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය්දීය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 12 - නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 15 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මලාමුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 214 - අලුත් තානායම්ෙගොඩ ඉහළ ගාම 

නිලධාරි වසම 
214 A - මලාමුර ගාම නිලධාරි වසම 
214 B - කැටෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
214 C - අලුත් තානායම්ෙගොඩ  ඉහළ දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසම  
214 D - මාරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
214 E - කැටෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තවලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උඩුගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- උඩුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පරණ 
තානායම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ පරණ තානායම්ෙගොඩ මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- අලුත් තානායම්ෙගොඩ පහළ හා අලුත් තානායම්ෙගොඩ පහළ බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ තල්ගස්වල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාපලගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාරකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම 
215 - අලුත් තානායම්ෙගොඩ පහළ ගාම 
නිලධාරි වසම 
215 A - මාපලගම ගාම නිලධාරි වසම 
215 B - අලුත් තානායම්ෙගොඩ පහළ බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම  
215 C  - තල්ගස්වල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාරකන්ද , මලාමුර, අලුත් තානායම්ෙගොඩ ඉහළ දකුණ සහ අලුත් 
තානායම්ෙගොඩ ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පරණ තානායම්ෙගොඩ මධ්යම හා පරණ තානායම්ෙගොඩ පහළ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ ෙගෝනලෙගොඩ නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පරණ තානායම්ෙගොඩ    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මාපලගම, අලුත් තානායම්ෙගොඩ පහළ සහ අලුත් තානායම්ෙගොඩ 

ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
213 - පරණ තානායම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
213 A - පරණ තානායම්ෙගොඩ පහළ ගාම  
නිලධාරි වසම 
213 B - පරණ තානායම්ෙගොඩ මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැටෙගොඩ දකුණ, උඩුගම බටහිර සහ උක්ඕවිට උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙගෝනෙදණිය සහ කුරුපනාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නාෙගොඩ ඉහළ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ ෙගෝනලෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර  මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගම්මැද්ෙදෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නියාගම පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ මාපලගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  

දකුණු මායිම 
217 - ෙගෝනලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
217 A - ගම්මැද්ෙදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
217 B - ෙගෝනලෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
217 C - ගම්මැද්ෙදෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පරණ තානායම්ෙගොඩ, නාෙගොඩ ඉහළ  සහ නාෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩවැලිවිටිය සහ උඩවැලිවිටිතලාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙගෝනලෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

පරණ තානායම්ෙගොඩ පහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

216 - නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
216 A - නාෙගොඩ ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම 
216 B - කුරුපනාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙගෝනෙදණිය සහ ෙගෝනෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩලමත්ත නැෙගනහිර, උඩලමත්ත උතුර සහ කැප්පිටියාෙගොඩ 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- උඩවැලිවිටිය , ගම්මැද්ෙද්ෙගොඩ දකුණ සහ ගම්මැද්ෙද්ෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උඩුගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පරණ තානායම්ෙගොඩ, කැටෙගොඩ දකුණ  සහ උඩුගම උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
218 - උඩුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
218 B - උඩුගම ගාම නිලධාරි වසම 
218 C - උක්ඕවිට උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
218 D - උක්ඕවිට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහෝමෙදොල සහ උඩුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩුගම දකුණු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
උඩුගම මධ්යම සහ හඟරන්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙගෝනෙදණිය දකුණ හා ෙගෝනෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ පරණ තානායම්ෙගොඩ මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙහෝමෙදොළ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- තවලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 219 - උඩුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

219 A - ෙහෝමෙදොළ ගාම නිලධාරි වසම 
219 C - උඩුගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තවලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම  සහ යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- අලුත්වත්ත, උඩුගම මධ්යම, උඩුගම දකුණ, උඩුගම, උඩුගම 

බටහිර හා කැටෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කැටෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අලුත්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- උක්ඕවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ උඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
218 A - උඩුගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
219 B - උඩුගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
219 D - අලුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- උඩුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හඟරන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගෝනෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කුරුපනාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පරණ 

තානායම්ෙගොඩ පහළ හා පරණ තානායම්ෙගොඩ මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

210 A - ෙගෝනෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
210 D - හඟරන්වල ගාම නිලධාරි වසම 
210 E - ෙගෝණෙදනිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- උක්ඕවිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, උක්ඕවිට ගාම 

නිලධා රි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ උඩුගම මධ්යම 
හා අලුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, යටලමත්ත හා යටලමත්ත 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, 
උඩලමත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ උඩලමත්ත හා කුරුපනාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උඩලමත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කුරුපනාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 210 - උඩලමත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

210 B - උඩලමත්ත දකුණ ග් රාම නිලධාරි 
වසම 
210 C - උඩලමත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙගෝනෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- හඟරන්වල සහ යටලමත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කැප්පිටියාෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කැප්පිටියාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නාෙගොඩ සහ කුරුපනාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 212 - කැප්පිටියාෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම 
212 A - කැප්පිටියාෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- උඩලමත්ත උතුර සහ උඩලමත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- යටලමත්ත නැෙගනහිර, යටලමත්ත සහ බුදපනාගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- උඩුවැලිවිටිතලාව බටහිර සහ උඩවැලිවිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උඩවැලිවිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- නියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගම්මැද්දෙගොඩ දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

194 - උඩවැලිවිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
194 A - උඩවැලිවිටිතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
194 B - උඩවැලිවිටිතලාව බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
194 C - උඩවැලිවිටිතලාව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාෙගොඩ, කැප්පිටියාෙගොඩ දකුණ සහ කැප්පිටියාෙගොඩ උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බුදපනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උනන්විටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- උඩවැලිවිටිතලාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
කැප්පිටියාෙගොඩ  උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

211 - උනන්විටිය ගාම නිලධාරි වසම 
211 A - බුදපනාගම ගාම නිලධාරි වසම 
211 B - උනන්විටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
222 C - ඌරල පහළ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යටලමත්ත සහ ඌරල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ඌරල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බද්ෙද්ගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- බද්ෙද්ගම සහ වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඌරල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- උනන්විටිය නැෙගනහිර, ඌරල පහළ සහ යටලමත්ත බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

222 - ඌරල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
222 A - ඌරල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
222 B - ඌරල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
222 D - ඌරල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- යටලමත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් 
සහ බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශිය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- යටලමත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කැප්පිටියාෙගොඩ උතුර, කැප්පිටියාෙගොඩ දකුණ සහ උඩලමත්ත 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

209 - යටලමත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
209 A - යටලමත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
209 B - යටලමත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හඟරන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඌරල නැෙගනහිර හා ඌරල 
මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඌරල පහළ සහ බුදපනාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
09 - 108/104 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
       ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 13 - නියාගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හත්තක      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 30 B - පිටිගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

33 - හත්තක ගාම නිලධාරි වසම  
33 E - උහන්ඕවිට ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙබොරළුෙහේන, කළුආරච්චිෙගොඩ සහ  පිටිගල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කළුතර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පිටිගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පිටිගල උතුර සහ හත්තක ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 30 - පිටිගල ගාම නිලධාරි වසම  

30 D - කරව්ව ගාම නිලධාරි වසම 
30 E - කළුආරච්චිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
33 B - ෙබොරළුෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කළුතර දිස්තික්  මායිම 
දකුණට:- බංගමුකන්ද හා ෙගොඩාමුණ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් සහ ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගොඩාමුණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබොරළුෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 33 A - ෙගොඩාමුණ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

33 C - ෙගොඩාමුණ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
33 D - බංගමුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කළුතර දිස්තික් මායිම  
දකුණට:- ලියනගම කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

බඹරවාන හා මත්තක ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මාර්තුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ඇල්පිටිය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බඹරවාන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බංගමුකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කළුතර 

දිස්තික්  මායිම 
34 A - බඹරවාන ගාම නිලධාරි වසම 
34 A/1 - ලියනගමකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
34 A/2 - උස්බිම් ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තවලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙපෝද්දිවල නැෙගනහිර, මත්තක සහ ෙගොඩාමුණ දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වැයිෙහේන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 32 - වැයිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

32 A - මාර්තුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
32 B - කිඹුලාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙගොඩමුණ උතුර හා ෙගොඩමුණ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, මත්තක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ෙපෝද්දිවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- දූෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙපොරවගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අමරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ඇල්පිටිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නාරංඕවිට     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 31 B - නාරංඕවිට ගාම නිලධාරි වසම 

31 B/2 - අමරගම ගාම නිලධාරි වසම 
35 - ෙපොරවගම ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් (ෙබරලිය මුකලාන රක්ෂිතයට 
යාබද ෙහොරන්ගල්ල කැල්ලපත පාෙරන් බටහිර 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- වැයිෙහේන හා කිඹුලාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
ෙබරලිය මුකලාන රක්ෂිතය 

දකුණට:- කැල්ලපත පාර සහ ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙපොරවගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අමරගම සහ කිඹුලාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  35 - ෙපොරවගම ගාම නිලධාරි වසෙමන් 

ෙකොටසක් (ෙපොරවගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසමට උතුරින් පිහිටි ෙහොරන්ගල්ල කැල්ලපත 
පාෙරන් නැෙගනහිර ෙකොටස) 
35 B - ෙපොරවගම දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 
35 C - දූෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපෝද්දිවල බටහිර හා මාරක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- මානම්පිට හා වත්තෙහේන ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කැල්ලපත පාර, නාරංඕවිට 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙබරලිය මුකලාන 
රක්ෂිතෙය් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙපෝද්දිවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වැයිෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මාර්තුපිටිය,  ෙගොඩාමුණ දකුණ හා ලියනගම කන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්  

34 - මත්තක ගාම නිලධාරි වසම  
34 B - ෙපෝද්දිවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
34 C - ෙපෝද්දිවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
35 A - මාරක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- බඹරවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නාෙගොඩ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මානම්පිට ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දූෙව්ෙගොඩ, කිඹුලාවල සහ වැයිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නියාගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දූෙව්ෙගොඩ සහ මාරක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 37 A - වත්තෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

37 A /2 - මානම්පිට ගාම නිලධාරි වසම 
38 - නියාගම ගාම නිලධාරි වසම 
38 A - නියාගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
38 B - නියාගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොරන්ගල්ල නැෙගනහිර 

(අකුලවිල) ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙපොල්පැලකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  ෙපොරවගම දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙහොරන්ගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වත්තෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  37 - ෙහොරන්ගල්ල තලාව ගාම නිලධාරි වසම 

37 B - ෙපොල්පැලකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
37/2 - ෙහොරන්ගල්ල නැෙගනහිර (අකුලවිල) 
ගාම නිලධාරි වසම 
37/3 - ෙහොරන්ගල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- නියාගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 
නියාගම  දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නාෙගොඩ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නාෙගොඩ සහ වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර සහ  ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
09 - 108/105 
 

_________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
     ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 14 - බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 19 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හල්පාෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 199 - හල්පාෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

199A - හල්පාෙතොට මධ්යම ගාම නිලධාරී 
වසම 
199B - වවුලගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බද්ෙද්ගම නගරය, ෙගොතටුව සහ ගෙන්ගම උතුර ගාම නිලධා රි 
වසම්වල බටහිර හා උතුරු මායිම් 

දකුණට:- බටකැටිය සහ ෙව්වැල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බද්ෙද්ගම නගරය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හල්පාෙතොට ගාම නිලධා රි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
184 B - බද්ෙද්ගම නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
198 - ගෙන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
198 B - ෙගොතටුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බද්ෙද්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

බද්ෙද්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් 
දකුණට:- ගෙන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මාජුවාන, බටකැටිය සහ හල්පාෙතොට මධ්යම ග් රාම නිලධා රි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නයාපාමුල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 184 - බද්ෙද්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

184 A - නයාපාමුල ගාම නිලධාරි වසම  
184 C - ෙකොටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
186 - බද්ෙද්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
186 B - යහලදූව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හැම්මෑලිය සහ ඇල්ලකන්ද වතුරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වැයිෙහේන සහ මහෙහේන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මහෙහේන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
බද්ෙද්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
බද්ෙද්ගම නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හැම්මෑලිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 186 C - ඇල්ලකන්ද වතුරාව ගාම නිලධාරි 

වසම  
188 - හැම්මෑලිය ගාම නිලධාරි වසම  
188 A - මහලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වැලිවිටිය දිවිතුර සහ නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- ෙපොල්ගහවිල, ඉඳුරුපත්විල සහ වැයිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- බද්ෙද්ගම නැෙගනහිර සහ ෙකොටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පහළ ෙල්ල්වල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මහලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ නාෙගොඩ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
191 - පහළ ෙල්ල්වල ගාම නිලධාරි වසම  
191 A - ෙකොකාවල ගාම නිලධාරි වසම 
191 B - ෙපොල්ගහවිල ගාම නිලධාරි වසම 
191 D - කිරින්දලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුඹලමලෙහේන, ඉහළ ෙල්ල්වල සහ පන්විල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙදයියන්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මැදකීඹිය 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- පහළ කීඹිය, වරකපිටිකන්ද, පිලෙගොඩ, ඉඳුරුපත්විල සහ 
ඇල්ලකන්ද වතුරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වැයිෙහේන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බද්ෙද්ගම නැෙගනහිර සහ ඇල්ලකන්ද වතුරාව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
186 A - ඉඳුරුපත්විල  ගාම නිලධාරි වසම  
186 D  - වැයිෙහේන  ගාම නිලධාරි වසම  
187 A - පිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
187 C - තිලකඋදාගම  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහවිල, පහළ ෙල්ල්වල හා ෙකොකාවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ කිරින්දලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වරකාපිටිකන්ද සහ කාසිෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කීඹිඇල හා ගෙන්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, ෙබොරළුකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මහෙහේන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බද්ෙද්ගම දකුණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බද්ෙද්ගම නගරය, බද්ෙද්ගම උතුර, යහලදූව සහ බැද්ෙද්ගම 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
187 - ෙබොරළුකඩ ගාම නිලධාරි වසම  
187 B  - මහෙහේන්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
198 A - බද්ෙද්ගම දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම  
  
 

නැෙගනහිරට:- වැයිෙහේන, පිලෙගොඩ සහ තිලකඋදාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගෙන්ගම නැෙගනහිර, සන්දරවල සහ ගෙන්ගම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගෙන්ගම උතුර සහ ෙගොතටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගෙන්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගෙන්ගම උතුර හා බද්ෙද්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ ෙබොරළුකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර 
මායිම් 

220  - ගෙන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
220 A - ගෙන්ගම නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
220 B -  සන්දරවල  ගාම නිලධාරි වසම 
220 C - ගෙන්ගම බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තිලකඋදාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කීඹිඇල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වල්පිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙදොඩංෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙල්ල්කඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මාජුවාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකරෙද්ෙවල මාජුවාන    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වවුලගල සහ හල්පෙතොට මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
201 - ෙකරෙද්වල ගාම නිලධාරි වසම 
201 B - මෙඩොල්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
201 C - ෙව්වැල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
201 D - බටකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
202 - මාජුවාන ගාම නිලධාරි වසම 
202 A - ෙල්ල්කඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගෙන්ගම උතුර, ගෙන්ගම දකුණ සහ ගෙන්ගම බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙදොඩම්ෙගොඩ හා ගිනිමැල්ලගහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ ගිනිමැල්ලගහ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගිනිමැල්ලගහ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මෙඩොල්දූව හා ෙකරෙද්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 

ෙල්ල්කඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ගෙන්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

201 A - ගිනිමැල්ලගහ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
203 - ගිනිමැල්ලගහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
203 A - ගිනිමැල්ලගහ දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
203 B - ෙදොඩම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
203 C - පිටුවල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගෙන්ගම බටහිර හා වල්පිට උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම සහ ෙතලිකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙතලිකඩ හා ෙතලිකඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, හික්කඩුව නගර සභා මායිම සහ 
අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙතලිකඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගිනිමැල්ලගහ දකුණ සහ ෙදොඩම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
204 - ෙතලිකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
204 A - ෙතලිකඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
205 - ෙහොරගම්පිට ගාම නිලධාරි වසම 
205 A - ෙහොරගම්පිට මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වල්පිට උතුර සහ ෙගෝනපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙබෝෙප - ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිටුවල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බලෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගෙන්ගම බටහිර සහ කීඹිඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
206 - වල්පිට උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
206 A - වල්පිට දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
206 B - බලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
206 D - ෙගෝනපුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- අඳුරත්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙබෝෙප - ෙපෝද්දල පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
බටහිරට:- ෙහොරගම්පිට, ෙහොරගම්පිට මධ්යම, ෙතලිකඩ නගරය, ෙතලිකඩ 

සහ ෙදොඩම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අඳුරත්විල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගෙන්ගම නැෙගනහිර සහ තිලකඋදාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
206 C  - කීඹිඇල ගාම නිලධාරි වසම 
206 E - අඳුරත්විල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කාසිෙදනිය සහ ෙකොෙහොඹනාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝෙප - ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වල්පිට දකුණ හා 
බලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වල්පිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ගෙන්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පහළ කීඹිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- තිලකඋදාගම සහ පිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 200 - මැදකීඹිය ගාම නිලධාරි වසම 

208  - පහළ කීඹිය ගාම නිලධාරි වසම 
208 A - කාසිෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
208 B - වරකපිටිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
208 C - ෙකොෙහොඹනාෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොකාවල, ෙදයියන්දර සහ පිටිහරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මැද කීඹිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- අඳුරත්විල සහ කීඹිඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වඳුරඹ දකුණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉහළ ෙල්ල්වල සහ වඳුරඹ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 190 B - පන්විල ගාම නිලධාරි වසම 

191 C - ෙදයියන්දර ගාම නිලධාරි වසම 
221 A - වදුරඹ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාෙබොටුවන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- නාත්ෙතෙවල, තිරුවානකැටිය, පිටිහරාව සහ මැදකීඹිය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙකොකාවල සහ පහළ ෙල්ල්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වඳුරඹ      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 190  - ඉහළ ෙල්ල්වල ගාම නිලධාරි වසම 

190 A - කුඹලමලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
221 - වදුරඹ ගාම නිලධාරි වසම  
221 B - ගුළුගහකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාෙබොටුවන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- වඳුරඹ දකුණ සහ පන්විල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- පහළ ෙල්ල්වල සහ ෙපොල්ගහවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාෙබොටුවන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 189 - මාෙබොටුවන ගාම නිලධාරි වසම 

189 A -  නාත්ෙතෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
189 B - තලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඉහළ කීඹිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

තිරුවානකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- වඳුරඹ දකුණ, වඳුරඹ සහ ගුළුගහකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පිටිහරාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙදයියන්දර සහ වඳුරඹ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 200 A - මැදකීඹිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
200 B - පිටිහරාව ගාම නිලධාරි වසම 
200 C - තිරුවානකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාත්ෙතෙවල සහ ඉහළ කීඹිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ඉහළ  කීඹිය හා ඉහළ කීඹිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ අක්මීමන පාෙද්ශිය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙබෝෙප - ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැද කීඹිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉහළ කීඹිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පිටිහරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, තිරුවානකැටිය ගාම  

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ නාත්ෙතෙවල 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

207 - ඉහළ කීඹිය ගාම නිලධාරි වසම  
207 A - ඉහළ කීඹිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අක්මීමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- අක්මීමන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැද කීඹිය නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
09 - 108/106 

36 - G 22195 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
       ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 15 - යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නැවුංගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නාෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
176 A - නැවුංගල ගාම නිලධාරි වසම 
176 D - නැවුංගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
177 B - නාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙතල්ලඹුර උතුර, ඉහළ ෙතල්ලඹුර, ෙතල්ලඹුර දකුණ සහ 
ෙකොට්ටව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොට්ටව සහ ෙකොට්ටව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතල්ලඹුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නාෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා  මායිම 177 - පහළ ෙතල්ලඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

177 A - ඉහළ ෙතල්ලඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
177 E - ෙතල්ලඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
177 F - ෙතල්ලඹුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාකියාෙදණිය, ඉහළ නාකියාෙදණිය සහ උඩුමලගල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට යක්කලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොට්ටව 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නැවුංගල සහ නාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාකියාෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නාෙගොඩ ප් රාෙද්ශිය සභා මායිම 179 A - නාකියාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

179 B - වත්ෙත්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
179 C - නාකියාෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- වෙතෝගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

උඩුමලගල හා ඉහළ නාකියාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- පහළ ෙතල්ලඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙතල්ලඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නබඳව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වත්ෙත්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 178 A  - නබඳව ගාම නිලධාරි වසම 

178 F - ගහලෙකොළෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම 
179 D - වෙතෝගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම, ෙමොරකැටිය සහ යටමලගල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ කරාෙගොඩ, ෙපොල්පාෙගොඩ සහ ෙබරනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- යක්කලමුල්ල නැෙගනහිර, උඩුමලගල සහ නාකියාෙදණිය උතුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යක්කලමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නාකියාෙදණිය සහ නාකියාෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු  මායිම 
177 C - යක්කලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
177 D - යක්කලමුල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
179 - උඩුමලගල ගාම නිලධාරි වසම 
179 E - ඉහළ නාකියාෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- වෙතෝගල, ගහලෙකොළෙදණිය සහ නබඳව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබරනාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකොට්ටව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙතල්ලඹුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 
මායිම්, පහළ ෙතල්ලඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොට්ටව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නැවුංගල දකුණ, නැවුංගල සහ ෙතල්ලඹුර දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
176 - ෙකොට්ටව ගාම නිලධාරි වසම 
176 B - ෙකොට්ටව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
176 C - ෙකොට්ටව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙතල්ලඹුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
යක්කලමුල්ල සහ ෙබරණාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තල්ගම්පල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභාෙව් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්ගම්පල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොට්ටව බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් 
183  - තල්ගම්පල ගාම නිලධාරි වසම  
183 A - උඩුබැට්ටව ගාම නිලධාරි වසම 
183 B - තල්ගම්පල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
183 C - උඩුබැට්ටව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශිය සභා  මායිම 
දකුණට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- අක්මීමණ සහ බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්පාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙකොට්ටව, ෙකොට්ටව නැෙගනහිර, යක්කලමුල්ල, යක්කලමුල්ල 

නැෙගනහිර සහ නබඳව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
180 - ෙපොල්පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
180 A - ෙබරණාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
180 B - ෙපොල්පාෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
180 C - හිරියමල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පහළ කරාෙගොඩ  සහ කළුදියලව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- ඉහළ වල්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉමදුව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොට්ටව බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාෙගදර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගහලෙකොළෙදණිය හා වෙතෝගල ගාම නිලධාරි වසම් වල බටහිර 

මායිම් සහ මාතර දිස්තික් මායිම 
178 B - ෙමොරකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
182 - මාෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
182 B - මාෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
182 D -  මාෙගදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ඇල්ල ඉහළ, උඩුවැල්ල හා කරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම් වල 

උතුරු මායිම්, ඉහළ කරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ යටමලගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- නබඳව, ගහලෙකොළෙදණිය හා වෙතෝගල ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  උඩුවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉහළ කරාෙගොඩ, මාෙගදර හා මාෙගදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
182 A - උඩුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
182 C - ඇල්ල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම 
182 E - රතඹලාකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ ෙවෙළන්දාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙමොරකැටිය හා මාෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
178 - කරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
178 C - පහළ කරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
178 D -  යටමලගල ගාම නිලධාරි වසම 
178 E - ඉහළ කරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාෙගදර හා උඩුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙවෙළන්දාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බඳුන්ගල හා 

කළුදියවල ගාම නිලධාරි වසම් වල උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 
බටහිරට:- කළුදියවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙපොල්පාෙගොඩ 

හා නබඳව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්පල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පහළ කරාෙගොඩ, කරාෙගොඩ, උඩුවැල්ල  සහ  රතඹලාකැටිය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
180 D - කළුදියවල ගාම නිලධාරි වසම  
181 - ඉහළ වල්පල ගාම නිලධාරි වසම 
181 A -  පහළ වල්පල ගාම නිලධාරි වසම 
181 B - ෙවෙළන්දාව ගාම නිලධාරි වසම 
181 C - බඳුන්ගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ ෙපොල්පාෙගොඩ බටහිර හා 

ෙපොල්පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 
09 - 108/107 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
        ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 16 - රජ්ගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ඌරවත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභා මායිම 80  - ඌරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  

80 A - ඉඩන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
80 B - ෙද්වෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
80 C - ෙද්වෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
80 D - ෙදල්දූව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුලීෙගොඩ බටහිර ග් රාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- උස්මුදුලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කුලීෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉඩන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  

අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
78 - කුලීෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
78 A - ගලෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
78 B - කුලීෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
78 C - ගලෙගොඩ බටහිර ග් රාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්දූව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- අඳුරන්ෙගොඩ, උස්මුදුලාව සහ ඉඩන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- මාදම්පාගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඌරවත්ත, ෙද්වෙගොඩ බටහිර, ෙද්වෙගොඩ නැෙගනහිර සහ 

ඉඩන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
77 - ෙව්නමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
77 A - අඳුරන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
77 B - දිඹුල්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
79 - වැල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසම 
79 A - උස්මුදුලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුලීෙගොඩ බටහිර සහ කුලීෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගල්දූව, අකුරල සහ අකුරල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- අකුරල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දිඹුල්දූව, අදුරන්ෙගොඩ සහ කූලිෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
71 - උඩුවරාෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
71 A - උඩුවරාෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
72 A - ගල්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
76 - අකුරල ගාම නිලධාරි වසම 
76 A - අකුරල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
76 B - අකුරල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙඩල්මාර් ජනපදය,
ෙව්රෙගොඩ හා  කහව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කහව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කහව ෙව්රෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගල්දූව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අම්බලන්ෙගොඩ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
67 C - දළුවතුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
69 - කහව ගාම නිලධාරි වසම 
70 - ෙගොඩගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
70 A - ෙගොඩගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
72 - ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
72 B - හරන්නාගල ගාම නිලධාරි වසම 
72 C - ෙඩල්මාර් ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- ෙතල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ මුහුද  
බටහිරට:- මුහුද සහ උඩුවරාෙගොඩ දකුණ, උඩුවරාෙගොඩ උතුර හා ගල්දූව 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙතල්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දළුවතුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

අම්බලන්ෙගොඩ ප් රාෙද්ශිය සභා මායිම 
64  - සීනිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
64 A - සීනිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
65 - මලවැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
67 - ෙතල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
67 A - පැරෑලිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
67 B - පැරෑලිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:- කළුෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මැදෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ උඩුමුල්ල හා 
වැරැල්ලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙතොටගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මලවැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  61 - ෙතොටගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

62 - කළුෙප ගාම නිලධාරි වසම 
62 A - උඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
62 B - මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
63 - වැරැල්ලාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- හික්කඩුව නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- මුහුද, සීනිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

සීනිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කටුදම්ෙප්     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හික්කඩුව නගර සභා මායිම 48 - කටුදම්ෙප් ගාම නිලධාරි වසම 

48 A - ෙතොටවිල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාවඩවිල සහ ඉඹුල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙබෝපෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

ෙද්විනිෙගොඩ හා කරාෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- හික්කඩුව නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- මාවඩවිල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 49 A - මාවඩවිල ගාම නිලධාරි වසම 

49 B - පන්විල පහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙරජ්ජිපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙරජ්ජිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රනපනාෙදණිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ඉඹුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ෙතොටවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හික්කඩුව 
නගර සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- රනපනාෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙතොටවිල සහ මාවඩවිල ගාම නිලධාරි වසවල දකුණු මායිම් 46 A  - රනපනාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  

46 B - කන්ෙදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
49 - ඉඹුල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පන්විල පහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙරජ්ජිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- මලිදූව, ගෙන්ෙගොඩ සහ රත්ගම හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රත්ගම හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙබෝපෙගොඩ හා කටුදම්ෙප ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙබෝපෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කටුදම්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ඉඹුල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
46 - රත්ගම හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
46 C  - පල්ලියපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
50 B - ෙබෝපෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කන්ෙදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  
රනපනාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ගම්මැද්ෙද්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම      

බටහිරට:- ෙද්විනිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කටුදම්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම          

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- රත්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හික්කඩුව නගර සභා මායිම, කටුදම්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම සහ ෙබෝපෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
47 - ගම්මැද්ෙද්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
47 A - රත්ගම ග් රාම නිලධාරි වසම 
47 B - ගම්මැද්ෙද්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
47 C - ඕවකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
50 - කරාෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
50 A - ෙද්විනිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝපෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පල්ලියපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කපුමුලුෙගොඩ ගාම නිලධාරි ව සෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ හික්කඩුව නගර සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- බූසස්      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්නඋදාගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
44 - බූස්ස ගාම නිලධාරි වසම  
44 C - කපුමුලුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම     
44 E - ෙදෝලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- රූපිවල, කැදල හා කදුරුෙප ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පිටිවැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද, රත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඕවකන්ද 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ගෙන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පල්ලිපිටිය, රත්ගම හෑෙගොඩ හා රණපනාෙදණිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
44 A - රූපිවල ගාම නිලධාරි වසම  
44 B - ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
44 D - රත්නඋදාගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මලිදූව, පාලතන් තියාෙගොඩ, මහ හෑෙගොඩ හා කැදල ගාම නිලධාරි 
වසම් වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කැදල, බූසස් හා ෙදෝලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කපුමුලුෙගොඩ හා ඕවකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 

ගම්මැද්ෙද්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පල්ලියපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්ගම 
හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- මලිදූව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- රණපනාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 43 A - කැදල ගාම නිලධාරි වසම  

45 - මහ හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
45 A - මලිදූව ගාම නිලධාරි වසම 
45 C  - පාලතන්තියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙරජ්ජිපුර හා හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
ෙබෝෙප - ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කදුරුෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා බූස්ස ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- බූස්ස, රූපිවල, රත්නඋදාගම හා ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- හෑෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- පන්විල පහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
45 B - මැදවල ගාම නිලධාරි වසම  
45 D - හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
45 E - ෙරජ්ජිපුර ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම, කැදල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- කැදල හා මහ හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, 
පාලතන්තියාෙගොඩ හා මලිදූව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ රනපනාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- පිටිවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කැදල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  42 - පිටිවැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම   

42 A - පිටිවැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම   
43 - කදුරුෙප් ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගාල්ල මහා නගර 
සභා  මායිම 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ බුසස් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09 - 108/108 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
       ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 17 - අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 16 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අක්මීමණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල  සහ බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 118  - ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

118 A - තල්ගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
118 B - නියාගම ගාම නිලධාරි වසම 
118 C - අක්මීමණ ගාම නිලධාරි වසම 
118 D - ගෙන්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අඹගහවිල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඉහලෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බඳුන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ අඹගහවිල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
109 - ඉහළෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
109 C - බඳුන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
109 H - බඳුන්ෙගොඩ ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 
112 C - කිරින්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉහළෙගොඩ දකුණ සහ පින්නදූව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පින්නදූව සහ මානවිල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අක්මීමණ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉහළෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
109 A - ඉහළෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
109 B - ඉහළෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
109 E - අඹගහවිල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, අමල්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඉහළෙගොඩ ජනපදය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ඉහළෙගොඩ ජනපදය සහ පින්නදූව ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බඳුන්ෙගොඩ හා ඉහළෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ අක්මීමණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉහළෙගොඩ ජනපදය    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉහළෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඉහළෙගොඩ 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

109 D - අමල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
109 F - ඉහළෙගොඩ ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 
109 G - ඇටඹගසම්ුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
110 B - වැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැටැන්ෙදොළ, හියාෙර් දකුණ සහ හල්ගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අමුෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
අංෙකොක්කාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

බටහිරට:- පින්නදූව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු 
මායිම්  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හියාෙර් උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 155 - හියාෙර් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

155 A - හියාෙර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
155 C - කැටැන්ෙදොළ ගාම නිලධාරි වසම 
155 E - ඉහළ හියාෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
155 H - කඳෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැලිෙහේන, කදුරුගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ හියාෙර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා 
දකුණු මායිම්  

දකුණට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හල්ගසම්ුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වැලිකැටිය, ඉහළෙගොඩ ජනපදය, ඇටඹගස්මුල්ල, සහ අමල්ගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හියාෙර් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 155 D - හියාෙර් නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 

වසම 
155 F - කදුරුගසේහේන ගාම නිලධාරි වසම 
155 G - වැලිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- යක්කලමුල්ල සහ ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉහළ හියාෙර් ගාම 

නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඉහළ හියාෙර් හා කැටැන්ෙදොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්, කඳෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ හියාෙර් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හල්ගස්මුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හියාෙර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  152 A - අමුෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 

152 B - තලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසම 
152 C  - නිවිතිපිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
155 B - හල්ගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- හබරාදුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  පිලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 
බටහිරට:- අංෙකොක්කාවල සහ වැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පින්නදූව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බඳුන්ෙගොඩ, ඉහළෙගොඩ දකුණ සහ ඉහළෙගොඩ ජනපදය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
110 - අංෙකොක්කාවල ගාම නිලධාරි වසම  
110 A - පින්නදූව ගාම නිලධාරි වසම 
110 C - පින්නදූව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැලිකැටිය හා අමුෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- තලහිටියාව, පිලාන සහ මීෙගොඩ ග් රාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්  
බටහිරට:- යග්ගහ සහ මානවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           571 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වලහන්දූව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කිරින්දෙගොඩ හා බඳුන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ පින්නදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
112 - මානවිල ගාම නිලධාරි වසම 
112 A - වලහන්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
112 B - යග්ගහ ගාම නිලධාරි වසම 
134 D - බඹරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පින්නදූව හා අංෙකොක්කාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, මීෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම, මැලෑෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ගල්ගමුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පනාගමුව සහ කදුරුදූව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ආනන්ෙගොඩ හා  හිනිදුම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ආනන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 113 C - ආනන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

130 C - හිනිදුම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
130 F - කැරන්විල ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලහන්දූව, බඹරෙගොඩ සහ කදුරුදූව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නුගදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බටදූව  සහ හාලිවල ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හාලිවල      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභා මායිම 113 - බටදූව ග් රාම නිලධාරි වසම 

113 A  - බටදූව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
113 B  - නුගදූව ගාම නිලධාරි වසම 
130 A - ඇත්තිලිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
130 B - හාලිවල ගාම නිලධාරි වසම 
130 D - ජම්බුකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
130 E - අම්බලන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැරැන්විල ජනපදය සහ හිනිදුම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් සහ ආනන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

දකුණට:- ආනන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කදුරුදූව හා අත්තරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ ගාල්ල මහ නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- ගාල්ල මහ නගර සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- යටගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ආනන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ බඹරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
133 B - යටගම ගාම නිලධාරි වසම 
134 A - පනාගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
134 B - කදුරුදූව ගාම නිලධාරි වසම 
134 C - අත්තරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
134 E -  වංචාවල  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ගල්ගමුව, කෙළෙහ සහ රත්කින්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මැටරඹ හා තල්ෙපෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- හබරාදූව  පාෙද්ශීය සභා මායිම, ගාල්ල මහ නගර සභා මායිම, 
නුගදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ආනන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මැලෑෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- යක්ගහ සහ අංෙකොක්කාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 135 A - මීෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

135 B - මැලෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
135 C - ගල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පිලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පැදින්ෙනොරුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දිව්ලාන ජනපදය  සහ කෙළෙහ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- වංචාවල, පනාගමුව සහ බඹරෙගොඩ ගාම නිලධා රි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පිලාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගල්ගමුව හා මැලෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, මීෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අංෙකොක්කාවල හා තලහිටියාව ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

134 - කෙළෙහ ගාම නිලධාරි වසම  
135  - පැදින්ෙනොරුව ගාම නිලධාරි වසම 
135 D - දිවුලාන ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 
135 E - හඳුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
152 - පිලාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නිවිතිපිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හබරාදූව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රත්කිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- යටගම සහ වංචාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මැටරඹ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- යටගම, වංචාවල සහ කෙළෙහ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
133  - මැටරඹ ගාම නිලධාරි වසම 
133 A - තල්ෙප උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
133 C - නාගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
133 D - රත්කිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
133 E - තල්ෙපෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09 - 108/109 
 

___________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
       ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය.  
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 18 - ෙබෝෙප ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපෝද්දල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 117 - ෙපෝද්දල ගාම නිලධාරි වසම 

117 A - මීපාවල ගාම නිලධාරි වසම 
117 B - පන්නමග ගාම නිලධාරි වසම 
117 C - පැනිෙදණිය ග් රාම නිලධාරි වසම 
127 B - ඕපාත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පන්විල, මුලන බටහිර සහ අද්දරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙහෝළුවාෙගොඩ හා උළුවිටිෙක් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ වක්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- නරාවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා  මායිම 111 - නරාවල ගාම නිලධාරි වසම 

111 A - මගෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
111 B - පන්විල ගාම නිලධාරි වසම 
111 C - වලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
111 E - අද්දරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
111 F - මුලන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
111 G - මුලන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- බාස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම්, කුරුන්ද 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙහෝළුවාෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- මීපාවල සහ පන්නමග ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලබුදූව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අද්දරෙගොඩ සහ මගෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 111 D - බාස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

114 - ලබුදූව ගාම නිලධාරි වසම 
114 B - කුරුන්ද කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
114 C - කුරුන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- ෙතොටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

ගාල්ල මහා නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- කරාපිටිය, ගල්කැටිය සහ ෙහෝළුවාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උළුවිටිෙක්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වක්වැල්ල, ඕපාත, මීපාවල සහ අද්දරෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
126 C - ෙහෝළුවාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
127 - උළුවිටිෙක් ගාම නිලධාරි වසම 
127 C - ෙබොකරමුල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
127 D - බංගලාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
127 E - නාවින්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ලබුදූව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගල්කැටිය, ෙගොඩකන්ද හා හිරිඹුරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු  හා බටහිර මායිම් සහ ගාල්ල මහ නගර සභා මායිම  

බටහිරට:- කහදූවවත්ත, තුන්හිරපාන,  සිල්වෙග්වත්ත සහ ෙබරලියෙදොල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වක්වැල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- බද්ෙද්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 108 - උක්වත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
108 B - උක්වත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
121 - වක්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඕපාත සහ උළුවිටිෙක් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:- උළුවිටිෙක්, ෙබරලියෙදොල, හපුගල, නිලෙදණිය, මහ හපුගල සහ 

කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හපුගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වක්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 123 - හපුගල ගාම නිලධාරි වසම 

123 A -  නිලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
123 D - ෙබරලියෙදොල ගාම නිලධාරි වසම 
124 B - සිල්වෙග්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උළුවිටිෙක් සහ ෙබොකරමුල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- තුන්හිරිපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අෙබ්සුන්දරවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, පැලවත්ත සහ 
වටරැක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහ හපුගල සහ උක්වත්ත නැෙගනනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුඳුවත්ත - වැලිපිටිෙමෝදර    සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- උක්වත්ත බටහිර සහ උක්වත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
105 - වැලිපිටිෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම 
106 - කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
107 - පියදිගම ගාම නිලධාරි වසම 
107 A - ෙබෝෙප උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
108 A - මහ හපුගල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- නිලෙදණිය හා  වටරැක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, මාම්පිටිය සහ කෙල්ගාන දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

දකුණට:- ගාල්ල මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- ගාල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ රජ්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කෙල්ගාන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- නිලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 120 - වටරැක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

120 A - මාම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
125 - කෙල්ගාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
125 A - කෙල්ගාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
කිතුලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ගාල්ල මහා නගර සභා  මායිම සහ ෙබෝෙප  උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පියදිගම සහ මහ හපුගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිතුලම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙබරලියෙදොල හා සිල්වෙග්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ ෙබොකරමුල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
123 B - පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
123 C - අෙබ්සුන්දරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
124 - කිතුලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
124 A - තුන්හිරිපාන ගාම නිලධාරි වසම 
124 C - කහදූවවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙබොකරමුල්ලෙගොඩ සහ නාවින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ගාල්ල මහා නගර සභා  මායිම, කෙල්ගාන දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කෙල්ගාන උතුර ගාම නිලධාරි ව සෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ කෙල්ගාන දකුණ හා මාම්පිටිය 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වටරැක නැෙගනහිර හා නිලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙබරලියෙදොල ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරාපිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙහෝළුවාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 126 - ෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

126 A - කරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
126 B - ගල්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
127 A - හිරිඹුරගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ලබුදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ගාල්ල මහා නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- නාවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙබොකරමුල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
බංගලාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කපුෙහම්පල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- කුරුන්ද කන්ද හා කුරුන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
114 A - ෙතොටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
114 D - අඹගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
115 - කපුෙහම්පල ගාම නිලධාරි වසම 
115 A - කැරැන්විල ගාම නිලධාරි වසම 
115 B - පලිවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ගාල්ල මහා නගර සභා මායිම සහ ලබුදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
 
09 - 108/110 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
       ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 19 - ඉමදූව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදොරෙප      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 153 - ෙදොරෙප ගාම නිලධාරි වසම 

153 A - දඬුවන ගාම නිලධාරි වසම 
153 B - රංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
153 C - වැලිෙකොන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
153 D - කබරගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හටන්ගල, අගුළුගහ සහ පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හබරාදූව සහ අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අගුළුගහ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හටන්ගල සහ බැදිපිට ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 154 - අගුළුගහ ගාම නිලධාරි වසම 

154 B - ෙපොල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
154 C - පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
167 - කහඳ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හව්ෙප සහ කහඳ අතිෙර්ක 01 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වැලිෙකොන්ද සහ රංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හව්ෙප      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 154 A - හටංගල ගාම නිලධාරි වසම 

154 D - බැඳිපිට ගාම නිලධාරි වසම 
175 - හවුෙප ගාම නිලධාරි වසම 
175 B - හවුෙප උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
175 C - ෙගොඩඋඩමංඩිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුස්වැල්කඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වතවන හා  මාවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තිත්තගල්ල නැෙගනහිර, කහඳ අතිෙර්ක 01 සහ කහඳ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, අගුළුගහ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, රංෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ දඬුවන හා කඹරගල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකෝඹල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමණ සහ යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 174 - ෙකෝඹල ගාම නිලධාරි වසම 

174 A - මායාකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
174 B - පුස්වැල්කඩ ගාම නිලධාරි වසම 
174 C - ඉහළ ෙකෝඹල ගාම නිලධාරි වසම 
174 D - පිටුවලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යක්කලමුල්ල පාෙද්ශීය සභා  මායිම, මාතර දිස්තික් මායිම සහ 
ඉමදූව අතිෙර්ක 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ඉමදූව අතිෙර්ක 01, පරෙගොඩ, වතවන,  හව්ෙප උතුර සහ හව්ෙප 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බැදිපිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ අක්මීමණ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉමදූව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉහළ ෙකෝඹල ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ ෙකෝඹල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
172 - ඉමදූව ගාම නිලධාරි වසම 
172 A - ඉමදූව අතිෙර්ක 1 ගාම නිලධාරි වසම 
173 - පරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
173 A - දීෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
173 B - දීෙගොඩ අතිෙර්ක ගාම නිලධාරි වසම 
173 C - වතවන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙහට්ටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා බටහිර මායිම්, 

මලල්ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම,  
කළුගලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ඉහළ මාවැල්ල හා මාවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙගොඩඋඩමණ්ඩිය හා හව්ෙප උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ පුස්වැල්කඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකෝදෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉමදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

මාතර දිස්තික්  මායිම 
168 - ෙහොරදුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
169 A - ෙහට්ටිෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
170 A - ඇල්ලලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
171 A - ෙකෝදෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මාතර දිස්තික්  මායිම 
බටහිරට:- අන්දුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකෝදෙගොඩ 

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
මලල්ෙගොඩපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම සහ දීෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අන්දුෙගො ඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- දීෙගොඩ, ෙහට්ටිෙගොඩ සහ ෙකෝදෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
169 - ෙකෝදෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
170 - අන්දුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
171 - මලල්ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
171 B - කළුගලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරදුෙගොඩ හා ඇල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ මාතර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ  හබරාදූව පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- ඉඳුරන්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, දික්කුඹුර  

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ඉහළ 
මාවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දික්කුඹුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- වතවන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, දීෙගොඩ අතිෙර්ක  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ දීෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම  

165 - දික්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
165 B - පණුගල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
175 A - මාවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
175 D - ඉහළ මාවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කළුගලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

මලල්ෙගොඩපිටිය හා අන්ඳුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ඉඳුරන්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිරට:- අටානිකිත, අම්පාවිල, තිත්තගල්ල නැෙගනහිර සහ  

ෙගොඩඋඩමණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තිත්තගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හව්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙගොඩඋඩමණ්ඩිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ මාවැල්ල හා ඉහළ 
මාවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

166  - තිත්තගල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
166 A - තිත්තගල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
166 D - අම්පාවිල ගාම නිලධාරි වසම 
167 A - කහඳ අතිෙර්ක 01 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පණුගල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අටානිකිත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කහඳ ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉඳුරන්විල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අම්පාවිල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පණුගල්ෙගොඩ  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ දික්කුඹුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

165 A - ඉඳුරන්විල ගාම නිලධාරි වසම 
166 B - අටානිකිත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අන්ඳුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හබරාදූව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හබරාදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තිත්තගල්ල බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09 - 108/111 
 

______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,          
        ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 07 - ගාල්ල දිස්තික්කය 
අංක 20 - හබරාදූව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 15 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උණවටුන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ගාල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ අක්මීමණ පාෙද්ශිය සභා මායිම 136 - උණවටුන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
137 - උණවටුන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
137 B -  යද්ෙදහිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
137 C - ෙබොනවිස්ටාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ මහරඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උණවටුන මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහරඹ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- උණවටුන බටහිර හා උණවටුන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
132  - තල්ෙප දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
132 A - දලවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
136 A - මහරඹ ගාම නිලධාරි වසම 
137 A - උණවටුන මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හීනටිගල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ යද්ෙදහිමුල්ල හා ෙබොනවිස්ටාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තල්ෙප      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම,  හල්ෙලොලුවෙගොඩ හා ෙදොඩම්ෙප 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ අත්තරෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

148 - හීනටිගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
148 A - තල්ෙප නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
148 B - වැල්ෙල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
148 C  - කහවැන්නගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පිටිදූව සහ ෙමොරම්පිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- තල්ෙප දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙහනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදොඩම්ෙප     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 142 A - අත්තරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

143 - ෙදොඩම්ෙප ගාම නිලධාරි වසම 
143 A - හල්ෙලොලුවෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
143 B - හඳුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මීෙප් සහ  පිටිදූව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- කහවැන්නගම, තල්ෙප නැෙගනහිර සහ වැල්ෙල්ෙතොට ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මීෙප්      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- අක්මීමණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 151 - හප්පාවන ගාම නිලධාරි වසම 

151 A - මීෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
151 B - අන්නාසිවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
151  C - ෙබෝගහමුළුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හරුමල්ෙගොඩ බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ලණුෙමෝදර සහ පිටිදූව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම් 
බටහිරට:- අත්තරෙගොඩ හා ෙදොඩම්ෙප ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ අක්මීමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පිටිදූව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මීෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  142 - පිටිදූව ගාම නිලධාරි වසම 

144 B - ෙමොරම්පිටි ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
144 F - ඌරගස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
151 D - ලණුෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හරුමල්ෙගොඩ බටහිර,  කටුකුරුන්ද සහ ලියනෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- තල්ෙප නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

කහවැන්නගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ අත්තරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හරුමල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 149 - හරුමල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

149 B - හරුමල්ෙගොඩ මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
149 C - ෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙකොග්ගල අතිෙර්ක 02, හරුමල්ෙගොඩ නැෙගනහිර සහ 
කටුකුරුන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ලණුෙමෝදර  හා මීෙප් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
සහ  අන්නාසිවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කටුකුරුන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- හරුමල්ෙගොඩ බටහිර, හරුමල්ෙගොඩ මධ්යම සහ ෙගොඩවත්ත ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
144 - ලියනෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
144 C - කටුකුරුන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
149 A - හරුමල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොග්ගල අතිෙර්ක 02 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ
ෙකොග්ගල අතිෙර්ක 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- මුහුද  
බටහිරට:- ඌර ගස්ෙගොඩ සහ ලණුෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොග්ගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පැලැසස් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
144 D - ෙකොග්ගල අතිෙර්ක 01 ගාම නිලධාරි 
වසම 
144 E - ෙකොග්ගල අතිෙර්ක 02 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොග්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- කටුකුරුන්ද සහ හරුමල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කතළුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙකොග්ගල අතිෙර්ක 2 සහ පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
144  A - ෙකොග්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
162 - කතළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
162 A - අටදාෙහවතු ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
164 - කතළුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අලවතුකිස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ  කතළුව මධ්යම හා වැල්ෙහේන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ ෙකොග්ගල අතිෙර්ක 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වැල්ෙහේන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 164 B  - කතළුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 

164 D - වැල්ෙහේන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
164 G  - අලවතුකිස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
166 C  - පැලැසස් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කහවතුෙගොඩ හා මෑලියෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- කතළුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ අටදාෙහවතුෙගොඩ, කතළුව බටහිර, ෙකොග්ගල, 
ෙකොග්ගල අතිෙර්ක 02 හා ෙගොඩවත්ත ග් රාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මීගහෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 164 A - මීගහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

164 E - කහවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
164 F - මෑලියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොරහැඩිෙගොඩ,  දඩුහැල සහ  කරන්දුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වඩුෙග්ෙගොඩ සහ පියදිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- වැල්ෙහේන්ෙගොඩ සහ  කතළුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නාකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ඉමදූව පාෙද්ශීය සභා මායිම 159 - අහංගම නාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

159 B - ෙකොරහැඩි ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
161 A  - කරන්දුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
164 C - දඩුහැල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කලපුව,  අහංගම්ෙගොඩ, කළෙහෙගොඩ, ෙදොම්මන්නෙගොඩ සහ 

වඩුෙගෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කහවතුෙගොඩ සහ මීගහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තල්දූව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- ෙකොරහැඩිෙගොඩ සහ අහංගම නාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
156 - අහංගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
156 A -  ෙගොවියාපාන ගාම නිලධාරි වසම 
156 B - තල්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
159 A - දිගරැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
159 C  - අහංගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
159 D - කලපුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- අහංගම මධ්යම, ෙදොම්මන්නෙගොඩ, කළෙහෙගොඩ, කරන්දුෙගොඩ 

සහ දඩුෙහල  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අහංගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට:- මෑලියෙගොඩ, කහවතුෙගොඩ සහ කරන්දුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
157 - අහංගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
160 - පියදිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
160 A - ෙදොම්මන්නෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
160 B - කළෙහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
161 - පියදිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
161 B - වඩුෙගෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අහංගම්ෙගොඩ, දිගරැද්ද, තල්දූව සහ ෙගොවියාපාන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ මෑලියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 

 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 

ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 
 

අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 01 - මාතර මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- හිත්තැටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 414 B -හිත්තැටිය මැද ගාම නිලධාරි වසම 

 
 

නැෙගනහිරට:-  හිත්තැටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට :-  වැලිෙව්රිය  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-  හිත්තැටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:-  02      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම:- හිත්තැටිය නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 420A - හිත්තැටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
420D - සුදර්ශි ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, තුඩාව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ තුඩාව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට :-  වැලිෙව්රිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-  හිත්තැටිය මැද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- තුඩාව      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  හිත්තැටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ තිහෙගොඩ හා මාතර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම් 

420 - තුඩාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
420B - තුඩාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
420C - තුඩාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-  මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙව්රගම්පිට ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට :-  වල්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැලිෙව්රිය 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-  සුදර්ශි ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම සහ 
හිත්තැටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැ ෙගනහිර   මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙව්රගම්පිට     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  තුඩාව නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැ ෙගනහිර 

මායිම් සහ මාතර ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම 
417C - වල්පල ගාම නිලධාරි වසම 
417H - ෙව්රගම්පිට ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙව්රදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

මාතර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  බටහිර මායිම 
දකුණට :-  එළියකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ උයන්වත්ත උතුර හා කෙඩ්වීදිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-  වැලිෙව්රිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර 
මායිම, තුඩාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
තුඩාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- උයන්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වල්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙව්රගම්පිට ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 
417D - උයන්වත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
417G - උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙව්රගම්පිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:-  එලියකන්ද උතුර සහ ෙකොටුෙව්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  කෙඩ්වීදිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කෙඩ්වීදිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වැලිෙව්රිය නැෙගනහිර සහ වල්පල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
417A- කෙඩ්වීදිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
417B - කෙඩ්වීදිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
417F - කෙඩ්වීදිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  උයන්වත්ත උතුර සහ උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ෙකොටුෙව්ෙගොඩ උතුර හා ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-  ෙතොටමුණ, නූෙප් සහ වැලිෙව්රිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- වැලිෙව්රිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  හිත්තැටිය මැද, හිත්තැටිය නැෙගනහිර, සුදර්ශි ෙපෙදස සහ 

තුඩාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
415A - වැලිෙව්රිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
417E - වැලිෙව්රිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  වල්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට :-  කෙඩ්වීදිය නැෙගනහිර, කෙඩ්වීදිය බටහිර සහ නූෙප් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-  ෙවෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ ඉසදීන් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංක :- 08      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ඉසදීන් නගරය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  හිත්තැටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 414C - ඉසදීන් නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:-  වැලිෙව්රිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ෙවෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-  මාෙතොටගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- හිත්තැටිය බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට  :-  මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිත්තැටිය මැද ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
409D - මාෙතොටගම ගාම නිලධාරි වසම 
414A - හිත්තැටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  හිත්තැටිය මැද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

වැලිෙව්රිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට  :-  ඉසදීන් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

සහ ෙවෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර හා වල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට  :-  වල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය  :- 10      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- වල්ගම උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  මාතර පාෙද්ශීය  සභා මායිම  409B - වල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

423 - කනත්තෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මාතර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
423A - වැවහමන්දුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:-  මාෙතොටගම, වල්ගම සහ වල්ගම මැද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  වල්ගම දකුණ සහ මඩිහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  මඩිහ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මාතර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- මඩිහ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම, කනත්තෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් මාතර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු හා 
බටහිර මායිම් සහ වල්ගම උතුර හා වල්ගම මැද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

411A - මඩිහ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
411B - මඩිහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
411C - වල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  පඹුරණ හා ෙපොල්ෙහේන ග් රාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
උතුරු මායිම් 

දකුණට:-  මුහුද 
බටහිරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම:- වල්ගම දකුණ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  වල්ගම උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

මාෙතොටගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
409A - වල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
409C - වල්ගම මැද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  ෙවෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර සහ ෙවෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට :-  පඹුරණ සහ වල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-  වල්ගම උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 13      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම:- ෙවෙල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මාෙතොටගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉසදීන්  

නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
409E - ෙවෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
414 - ෙවෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  වැලිෙව්රිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නූෙප් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  නූෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පඹුරණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  වල්ගම මැද සහ වල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙපොල්ෙහේන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 

මායිම්, වල්ගම මැද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙවෙල්ෙගොඩ බටහිර, ෙවෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර හා නූෙප් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

412 - ෙපොල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම  
412B - පඹුරණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙතොටමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  මුහුද 
බටහිරට:-  මඩිහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

වල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙතොටමුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  ෙවෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම්, වැලිෙව්රිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම සහ කෙඩ්වීදිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  
හා දකුණු මායිම් 

412A - ෙතොටමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
415 - නූෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  කෙඩ්වීදිය දකුණ සහ  ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට :-  මුහුද 
බටහිරට :-  පඹුරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

ෙවෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙකොටුෙව්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කෙඩ්වීදිය දකුණ, කෙඩ්වීදිය නැෙගනහිර හා උයන්වත්ත ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ එළියකන්ද උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

416 - ෙකොටුෙව්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
416A - එළියකන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
416B - ෙකොටුෙව්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
416C - ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  එළියකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
මැද්දවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මැද්දවත්ත 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට :-  මුහුද 
බටහිරට :-  ෙතොටමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 17      ෙකොට්ඨාසය   සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම:- මැද්දවත්ත     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙව්රගම්පිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මාතර 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
425 - මැද්දවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
425A - ෙව්රදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතර 
මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
425B - රස්සන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
425C - මැද්දවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මාතර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
416D - එළියකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  මුහුද සහ එළියකන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර  
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  ෙකොටුෙව්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙකොටුෙව්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම, 
උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙව්රගම්පිට 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/113 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 

 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 

ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 02 - වැලිගම නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -11   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 11 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙකොහුණුගමුව     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 389 - ෙකොහුණුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:-  අලුත්වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට :-  ගල්ෙබොක්ක බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  
ෙහට්ටිවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට :-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලුත්වීදිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට  :-  ෙකොහුණුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ

වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
385A - අලුත්වීදිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට  :-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්ෙබොක්ක නැෙගනහිර හා 
ගල්ෙබොක්ක බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට  :-  ෙකොහුණුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ෙබොක්ක     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  ෙකොහුණුගමුව සහ අලුත්වීදිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
385 - ගල්ෙබොක්ක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
385 B - ගල්ෙබොක්ක බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පැලෑන බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට :-  පරණ කෙඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-  ෙහට්ටිවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැලෑන බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට  :-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 387 A - පැලෑන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම

 නැෙගනහිරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට  :-  මුහුද 
බටහිරට  :-  පරණ කෙඩ් සහ ගල්ෙබොක්ක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරණ කෙඩ්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  ගල්ෙබොක්ක බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ගල්ෙබොක්ක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම් 

382 A - පරණ කෙඩ් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  පැලෑන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට :-  මුහුද සහ මහවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-  ෙහට්ටිවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙහට්ටිවීදිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙකොහුණුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 382B - ෙහට්ටිවීදිය ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:-  ගල්ෙබොක්ක බටහිර හා ගල්ෙබොක්ක නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ පරණකෙඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-  මහවීදිය,  වල්ලිවල දකුණ සහ වල්ලිවල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්ලිවල නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 386 - වල්ලිවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙහට්ටිවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

දකුණට :-  වල්ලිවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ
වල්ලිවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට :-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්ලිවල බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  වල්ලිවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ ෙහට්ටිවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
386A - වල්ලිවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම
386B - වල්ලිවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  මහවීදිය හා  කප්පරෙතොට දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් සහ කප්පර ෙතොට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට :-  මුහුද 
බටහිරට :-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවීදිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  ෙහට්ටිවීදිය සහ පරණ කෙඩ් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
382 - මහවීදිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මුහුද 

දකුණට :-  කප්පරෙතොට දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-  වල්ලිවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කප්පරෙතොට දකුණ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  මහවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 386 C- කප්පරෙතොට දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මුහුද 

දකුණට :-  මුහුද 

බටහිරට :-  කප්පරෙතොට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැ ෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ වල්ලිවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැ ෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කප්පර ෙතොට  උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  වල්ලිවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

කප්පරෙතොට දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
386 D- කප්පර ෙතොට  උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:-  කප්පරෙතොට දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට :-  කප්පරෙතොට දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මුහුද
බටහිරට :-  වල්ලිවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
 

අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 03 - පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුෙබෝවිටියන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම 259 - කළුෙබෝවිටියන ගාම නිලධාරි වසම 

259 B - දංගල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
259 C - අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
259 D - ගලබඩ  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  දංගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට :-  බානගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගාල්ල  
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :-  ගාල්ල  දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- දංගල      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  දංගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ගාල්ල දිස්තික් මායිම  
258 A - ඊදඬුකිත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
258  C - ඊදඬුකිත බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
259 A - දංගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
260 A - බානගල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට :-  අලපලාෙදනිය උතුර, අලපලාෙදනිය දකුණ සහ බානගල 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ දංගල බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලපලාෙදනිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  බානගල බටහිර, ඊදඬුකිත  බටහිර හා  ඊදඬුකිත නැෙගනහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
258 - අලපලාෙදනිය උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
258 B - අලපලාෙදනිය දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
260 - බානගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:-  ෙකොඩිකාරෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-  රඹුකන බටහිර, තලෙපකුඹුර සහ කිරිවැල්කැෙල් උතුර  ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරවක      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 262 A - වැලිව ගාම නිලධාරි  වසම 

262 C - ෙකොඩිකාරෙගොඩ බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
262 H - ෙකොඩිකාරෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  අළුවන, රඹුකන නැෙගනහිර  සහ  රඹුකන බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  අලපලාෙදනිය දකුණ සහ අලපලාෙදනිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹුකන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  අලපලාෙදනිය දකුණ, ෙකොඩිකාරෙගොඩ බටහිර සහ වැලිව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

262 B - රඹුකන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
262 E - අළුවන ගාම නිලධාරි  වසම 
262 F - පරදුපල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
262 G - රඹුකන බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම  
 

නැෙගනහිරට:-  ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට :-  මහෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙකොස්නිල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-  තලෙපකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩගලෙහේන     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අලපලාෙදනිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 

රඹුකන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ  රඹුකන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

261 G - තලෙපකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම 
261 H - කුඩගලෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම 
262 D - ෙකොස්නිල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:-  අළුවන, පරදුපල්ල සහ මහෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  සියඹලාෙගොඩ බටහිර හා දංෙකොළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ ෙගොරකෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  
නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:-  කිරිවැල්කැෙල් දකුණ සහ කිරිවැල්කැෙල් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- දෑරංගල                      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  බානගල නැෙගනහිර සහ අලපලාෙදනිය දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
261B - දෑරංගල ගාම නිලධාරි  වසම 
261C - කිරිවැල්කැෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
261 F - කිරිවැල්කැෙල් උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  තලෙපකුඹුර සහ කුඩගලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-  ෙගොරකෙවල හා තැන්නෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම       

බටහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම     
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටබැද්දර       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  දෑරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙගොරකෙවල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
261 A - පිටබැද්දර ගාම නිලධාරි  වසම 
261 D - කදුරුවාන ගාම නිලධාරි වසම 
261 E - තැන්නෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙගොරකෙවල, දංෙකොළුව සහ ෙදහිගස්ෙප ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- දංෙකොළුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කිරිවැල්කැෙල් දකුණ,  කුඩගලෙහේන  හා  සියඹලාෙගොඩ බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙකොටගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

261 - ෙගොරකෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
265 A - දංෙකොළුව ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙකොටගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-  ෙදහිගස්ෙප  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-  පිටබැද්දර හා තැන්නෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ  දෑරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සියඹලාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  ෙකොස්නිල්ෙගොඩ හා පරදුපල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
263 - සියඹලාෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
263 A - සියඹලාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
263 D -  මහෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි  වසම 
263 F - වනසිංකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-  පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දියදාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට :-  ඉහළ අයිනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙකොටගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැ ෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට :-  දංෙකොළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කුඩගලෙහේන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ තලෙපකුඹුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- එළමල්ෙදනිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  සියඹලාෙගොඩ බටහිර හා සියඹලාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, වනසිංකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ පස්ෙගොඩ පාෙද්ශිය 
සභා මායිම 

263 C - දියදාව ගාම නිලධාරි  වසම 
263 E - ඉහළ අයිනගම ගාම නිලධාරි  වසම 
266 - ෙකොටගල ගාම නිලධාරි  වසම 
266 A - එළමල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-  පස්ෙගොඩ හා මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම් 

දකුණට:-  මුලටියන හා අතුරලිය පාෙද්ශිය සභා මායිම් 
බටහිරට:-  පුවක්බෙඩෝවිට, වතුරකුඹුර, ෙදහිගස්ෙප සහ දංෙකොළුව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙදහිගස්ෙප     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  දංෙකොළුව සහ ෙකොටගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 265 - ෙදහිගස්ෙප ගාම නිලධාරි  වසම 

265 B - පුවක්බෙඩෝවිට ගාම නිලධාරි  වසම 
265 C - වතුරකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-  එළමල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා අතුරලිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  අතුරලිය සහ අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කදුරුවාන හා පිටබැද්දර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 

ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 08  -   මාතර දිස්තික්කය 
අංක 04  -     ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -   12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -   01   සභික සංඛ්යාව  -   14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙමෙද්රිපිටිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම 240  -    ෙමෙද්රිපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 

240C    -  ෙපොද්දන ගාම නිලධාරි  වසම 
241D  -   පතවලනාඩකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-  කීරිවලගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ පල්ෙල්ගම 
උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-   ෙකොල  ෙවණිගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිවැල්  ෙදොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  රත්නපුර දිස්තික් මායිම 241A  -   කිරිවැල්  ෙදොල ගාම නිලධාරි වසම 

241C  -   බෙට්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
241G  -   කීරිවලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  කන්දිල්පාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉහළගම 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට :-   ඉහළගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙදනියාය, 
ෙදනියාය බටහිර, නිශ්ශංකපුර, පල්ෙල් ගම උතුර හා 
පතවලනාඩකන්ද ගාම නිලධාරි  වස ම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-  පතවලනාඩකන්ද ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම, 
ෙමෙද්රිපිටිය ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ගාල්ල හා රත්නපුර   දිස්තික් මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විහාරෙහේන     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  රත්නපුර දිස්තික් මායිම 244   -   විහාර ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

244C   -   අඩාර ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
241H  -   කන්දිල්පාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට :-  කළුගලෙහේන, ඉහළගම හා  බෙට්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-  කිරිවැල්ෙදොල ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තැනිපිට      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ඉහළගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

අඩාර ෙදණිය  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්නපුර 
දිස්තික් මායිම  

244A   -   තැනිපිට ගාම නිලධාරි වසම 
244B   -   කළුගලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ පස්  ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  පස්  ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-   ෙදනියාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉහළගම ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය  :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදනියාය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  බෙට්යාය ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

කන්දිල්පාන හා විහාර ෙහේන ගාම නිලධාරි වස ම්වල දකුණු මායිම් 
සහ අඩාර ෙදණිය ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම 

243   -   ෙදනියාය ගාම නිලධාරි වස ම  
243A   -   ෙදනියාය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වස ම 
243B   -   ඉහළගම ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  අඩාර ෙදණිය, කළුගල ෙහේන හා තැනිපිට ගාම නිලධාරි  වස ම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය  සභා  මායිම සහ  ෙකොට ෙපොල උතුර ගාම 
නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  පල්ෙල්ගම දකුණ හා නිශ්ශංකපුර ගාම නිලධාරි වස ම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ බෙට්යාය ගාම නිලධාරි  වස ෙම් 
නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කීරිවලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 241  -  පල්ෙල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

241B - පල්ෙල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
241E - නිශ්ශංකපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  බෙට්යාය,  ෙදනියාය බටහිර හා ෙකොට ෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි  
වස ම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-  ෙකොට ෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම සහ 
පුස්ස ෙවල හා ෙකොළෙවණිගම ගාම නිලධාරි වස ම්වල උතුරු  
මායිම් 

බටහිරට:-  ෙකොළෙවණිගම  හා පතවලනාඩකන්ද ගාම නිලධාරි  වස ම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොළ  ෙවණිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙපොද්දන, පතවලනාඩකන්ද, පල්ෙල්ගම උතුර හා පල්ෙල්ගම 

දකුණ  ගාම නිලධාරි  වස ම්වල  දකුණු මායිම් 
240A - ෙකොළ ෙවණිගම ගාම නිලධාරි  වස ම 
240B -  ෙබලිඅත්තකුඹුර ගාම නිලධාරි වස ම 
241F  -  පුස්ස ෙවල ගාම නිලධාරි වස ම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොට ෙපොල උතුර හා ෙකොට ෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වස ම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  කූඩළුෙදණිය, වරල්ල,   ෙපෝරුපිටිය හා ෙමොරවක ගාම නිලධාරි  
වස ම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ෙකොටෙපොල උතුර     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-   පල්ෙල්ගම දකුණ, ෙදනියාය බටහිර හා   ෙදනියාය ගාම නිලධාරි  

වස ම්වල දකුණු මායිම් 
242   -   ෙකොටෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි 
වස ම  
242D  -   නාවලෙහේන ගාම නිලධාරි වස ම  
242F - උසමලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුගුණුමුල්ල හා 
ෙකොස්ෙමෝදර ගාම නිලධාරි  වස ම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට :-  ලිඳගාවෙහේන ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම සහ  
ෙකොටෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-  ෙකොටෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම්,  පුස්සෙවල ගාම නිලධාරි  වස ෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
සහ පල්ෙල් ගම දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලුක්පිටිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙකොටෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
242B  -   ඉලුක්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
242C  -  මුගුණුමුල්ල ගාම නිලධාරි වස ම  
242E  -  ෙකොස්ෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:-  පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ ෙහොරගල නැෙගනහිර  ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිරට:-  ෙහොරගල බටහිර, ළිඳගාවෙහේන  හා නාවලෙහේන ගාම නිලධාරි  

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-   ෙකොටෙපොල දකුණ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පුස්සෙවල ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙකොටපල උතුර, උසමල ෙගොඩ හා නාවල ෙහේන ගාම නිලධාරි  
වස ම්වල දකුණු මායිම් 

242A   -   ෙකොටෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වස ම  
242G  -   ලිඳගාව ෙහේන ගාම නිලධාරි වස ම
  
256C - කූඩළුෙදනිය ගාම නිලධාරි වස ම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොස්ෙමෝදර හා ඉලුක්පිටිය ගාම නිලධාරි වස ම්වල  බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-  ඉලුක්පිටිය හා ෙහොරගල බටහිර ගාම නිලධාරි  වස ම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-  වරල්ල හා පුස්සෙවල ගාම නිලධාරි  වස ම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ ෙබලිඅත්තකුඹුර හා පුස්සෙවල  ගාම 

නිලධාරි  වස ම්වල දකුණු  මායිම් 
256  -  වරල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
257  -  ෙමොරවක ගාම නිලධාරි වසම 
257B  -  ෙපෝරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  කූඩළුෙදණිය  ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:-  ෙහොරගල බටහිර, උවරගල හා පැලවත්ත ගාම නිලධාරි  
වස ම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙමොරවක, ෙපෝරුපිටිය හා වරල්ල ගාම නිලධාරි  වස ම්වල දකුණු 

මායිම් සහ ෙහොරගල බටහිර ගාම නිලධාරි  වස ෙම්   බටහිර හා 
දකුණු  මායිම්   

256B  -  උවරගල ගාම නිලධාරි වසම 
257A  -  පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
263B  -   පරගල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  ෙහොරගල බටහිර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම්, 

ෙහොරගල  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම සහ   
පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:-  පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා  මායිම
බටහිරට:-  පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා  මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙහොරගල      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වරල්ල, කූඩළුෙදණිය හා ෙකොටෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි  

වස ම්වල දකුණු මායිම් සහ ළිඳගාවෙහේන ගාම නිලධාරි  වස ෙම් 
බටහිර මායිම 

256A  -   ෙහොරගල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
256D  -   ෙහොරගල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ළිඳගාවෙහේන ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම, ඉලුක්පිටිය 
ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ පස්ෙගොඩ 
පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:-  පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ පරගල ගාම නිලධාරි  
වස ෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  උවරගල ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වරල්ල 
ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  

 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
 
 

අංක 08   -  මාතර දිස්තික්කය 
අංක 05   -  කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -  07  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -  00                      සභික සංඛ්යාව  -  07 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුහුල්වැල්ල     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-         කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ඕවිටිගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම, මල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම, ඕවිටිගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ මල්වතුෙගොඩ හා කිරින්ද මඟින් පහළ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

325 B  - කිරින්ද මගින් ඉහළ දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසම 
326  A -  පුහුල්වැල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
326  D - පුහුල්වැල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම නැෙගනහිරට:-  වවුලන්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, සහ  කිරින්ද 

මගින් ඉහළ මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-  වතුෙකොලකන්ද නැෙගනහිර හා වතුෙකොල කන්ද උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට:-  තිහෙගොඩ  සහ  කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    ගල්කන්ද        සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-          කඹුරුපිටිය  සහ හක්මණ පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 326 B   -  ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 

326 C  -  මල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
328 A -  ඕවිටිගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
328 B - ඕවිටිගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  කිරින්ද මගින් ඉහළ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ  කිරින්ද මගින් පහළ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-   පුහුල්වැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
පුහුල්වැල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:-   කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    කිරින්ද          සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

 
මායිම් 

සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-          හක්මණ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 325 -  කිරින්ද මගින් ඉහළ උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
325  F -  ෙහට්ටියාවල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
325  H - වවුලංෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම 
326 -  කිරින්ද මගින් පහළ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙහට්ටියාවල උතුර හා ෙහට්ටියාවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ ෙහට්ටියාවල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-   කිරින්ද මගින් ඉහළ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ කිරින්ද මගින් ඉහළ මධ්යම හා පුහුල්වැල්ල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-   මල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර  මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    ෙහට්ටියාවල       සභික සංඛ්යාව :-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-          හක්මණ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 325 A - ෙහට්ටියාවල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 
325  C  - කිරින්ද මගින් ඉහළ නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම 
325  E -  ෙහට්ටියාවල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
325 G -  ෙහට්ටියාවල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:-  කරෙතොට හා ෙබොරළුකැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-   වලකන්ද නැෙගනහිර සහ කිරින්ද මගින් ඉහළ මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  වවුලංෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙහට්ටියාවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    කරෙතොට       සභික සංඛ්යාව :-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-         හක්මණ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 290  - කරෙතොට ගාම නිලධාරි වසම  

290 A - ෙබොරළුකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
290 B  - නාරද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
290 C - කුඹල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:-   ෙහට්ටියාවල නැෙගනහිර සහ ෙහට්ටියාවල උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-    වලකන්ද       සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-         

 
කිරින්ද මගින් ඉහළ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම, ෙහට්ටියාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙහට්ටියාවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

327  - වලකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
327 B -  වලකන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
327 C -  වලකන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා  

මායිම 
දකුණට:-   දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
බටහිරට:-   ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා  මායිම, වතුෙකොලකන්ද නැෙගනහිර 

හා කිරින්ද මගින් ඉහළ මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   0 7      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    වතුෙකොලකන්ද       සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-          කිරින්ද මගින් ඉහළ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  සහ 

නැෙගනහිර මායිම්, පුහුල්වැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, වවුලංෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම සහ කිරින්ද මගින් ඉහළ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  බටහිර මායිම හා දකුණු මායිම් 

325 D - කිරින්ද මගින් ඉහළ මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 
327 A - වතුෙකොලකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
327 D - වතුෙකොලකන්ද නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  වලකන්ද නැෙගනහිර සහ වලකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   වලකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ 
ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

බටහිරට:-   ෙදවිනුවර සහ තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  

 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 06 - මුලටියන පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -  13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව -  13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   01      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ෙගොම්බද්දල     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   පිටබැද්දර සහ පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 271 - ෙගොම්බද්දල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

271A - ෙගොම්බද්දල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
271B -   කුඩාපාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, කැටපලකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුලටියන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   බැරගම උතුර සහ බැරගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-  පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   02      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  මුලටියන      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   කුඩාපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පස්ෙගොඩ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
272 -  මුලටියන ගාම නිලධාරි වසම 
272A - ෙනරලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
273C - කැටපලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ගම්මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ගල්ඇටඹ  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙදයියන්දර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-   මඩුවල, දිද්ෙදනිෙපොත දකුණ සහ දිද්ෙදනිෙපොත උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-   බැරගම උතුර සහ කුඩාපාන ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   03      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ෙදයියන්දර     සභික සංඛ්යාව :-   01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 273A - ගම්මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 

275 - ෙදයියන්දර ගාම නිලධාරි වසම 
275C - ගල්ඇටුඔ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කැටිය ෙප් උතුර, කැටිය ෙප්  දකුණ හා පරපාමුල්ල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම 

දකුණට:-   පරපාමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙද්වාෙල්ගම බටහිර, රදාෙවල බටහිර හා සීනිපැල්ල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මඩුවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   ෙනරලම්පිටිය  සහ කැටපලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   04      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  කැටියෙප්      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-     ගම්මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
273 - කැටියෙප් උතුර ගාම නිලධාරි  වසම  
273B - කැටියෙප් දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
276 A -  පරපාමුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම  
276C - පරපාමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පරපාමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට :-   ෙද්වාෙලගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
ෙදයියන්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-   ෙදයියන්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ගල්ඇටුඔ සහ ගම්මැදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙද්වාෙලගම     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 276   -  පරපාමුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  

වසම 
276B - අතපත්තුකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසම 
277 - ෙද්වාෙලගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
277A -   ෙද්වාෙලගම බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම  
දකුණට:-   හක්මන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  බටෙදොල, කිත්සිරිපුර හා 

රදාෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
රදාෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   ෙදයියන්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පරපාමුල්ල 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම් සහ 
පරපාමුල්ල බටහිර, කැටියෙප් දකුණ හා කැටියෙප් උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැ ෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පිටවල්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-   රදාෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

ෙද්වාෙල්ගම බටහිර හා ෙද්වාෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ හක්මන පාෙද්ශීය සභා මායිම

279 - බටෙදොල ගාම නිලධාරි  වසම 
279A -  පිටවල්ගමුව ගාම නිලධාරි  වසම 
279B - කිත්සිරිපුර ගාම නිලධාරි  වසම 
279C - පල්ලා ෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හක්මන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට :-   හක්මන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බමුණුගම නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
බටහිරට :-   බමුණුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

රදාෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  රදාෙවල      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-   මඩුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදයියන්දර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් 
275B - සීනිපැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
275E - ෙබල්පාමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
278 -  රදාෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
278A -  රදාෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙද්වාෙල්ගම බටහිර හා කිත්සිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට :-   පල්ලාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බමුණුගම 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-   බමුණුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
බමුණුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ  සීනීපැල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සීනිපැල්ල     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   මුලටියන සහ ෙනරලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
275A -  සීනිපැල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
275D - මඩුවල ගාම නිලධාරි  වසම 
302 - දිද්ෙදනිෙපොත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
302A දිද්ෙදනිෙපොත දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
302B -  දිද්ෙදනිෙපොත උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙදයියන්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, සීනිපැල්ල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   බමුණුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මාකඳුර 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මාකඳුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:-   බැරගම නැෙගනහිර සහ බැරගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  බැරගම      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-    පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙගොම්බද්දල දකුණ සහ  

කුඩාපාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
303  - බැරගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
303A - බැරගම බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
303B -  බැරගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මුලටියන, දිද්ෙදනිෙපොත උතුර, දිද්ෙදනිෙපොත දකුණ සහ 
දිද්ෙදනිෙපොත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්

දකුණට :-   මාකඳුර නැෙගනහිර හා මාකඳුර  බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ බැරගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-   අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මාකඳුර      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   බැරගම බටහිර, බැරගම නැෙගනහිර සහ දිද්ෙදනිෙපොත 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
301 -  මාකඳුර බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
301A - රන්සෑෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
301B - මාකඳුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
303C - බැරගම දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   සීනිපැල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර  
මායිම්, බමුණුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:-   මීපාවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම, රන්සෑෙගොඩ 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම් සහ  
මුදලිෙගදර, රත්කැකුළාව හා රන්සෑෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:-   අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  මීපාවිට      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-   රන්සෑෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මාකඳුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

299B  -  මීපාවිට ගාම නිලධාරි  වසම 
299C  -  මුදලිෙගදර ගාම නිලධාරි  වසම 
299E  -  රත්කැකුළාව ගාම නිලධාරි  වසම 
301C  -  රන්සෑෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බමුණුගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙහොරපාවිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් 

දකුණට:-   ෙකොරඹුරුවාන සහ රන්සෑෙගොඩ  දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:-  රන්සෑෙගොඩ  දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ 
රන්සෑෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  බමුණුගම          සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   සීනිපැල්ල බටහිර හා සීනිපැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම් 

වල දකුණු මායිම්, ෙබල්පාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු  මායිම් සහ රදාවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

300  -  බමුණුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
300A  -  ෙහොරපාවිට උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
300B  -  බමුණුගම බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
300C  -  ෙහොරපාවිට දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රදාවල නැෙගනහිර, පල්ලාෙවල සහ පිටවල්ගමුව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   හක්මණ සහ කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:-   ෙකොරඹුරුවාන,මීපාවිට සහ මාකඳුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   13      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  රන්සෑෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   රන්සෑෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 

රත්කැකුළාව  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මුදලිෙගදර හා මීපාවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු   මායිම් 

299 ෙකොරඹුරුවාන ගාම නිලධාරි  වසම 
299A -  රන්සෑෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
299D - රන්සෑෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-     ෙහොරපාවිට උතුර හා ෙහොරපාවිට දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම                    

දකුණට:-   කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-   අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09-108/118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  

 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
අංක 08 - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 07 - පස්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -  16  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -  00   සභික සංඛ්යාව -  16 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  බටාඳුර      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 251A -  බටාඳුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

251E  -  බටාඳුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   තලපලකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පාතවිට 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:-   පාතවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකොටෙපොල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-   ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  විජයගම      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 250C -  තලපලකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 

250D  -  විජයගම ගාම නිලධාරි  වසම 
250E  -  පාතවිට ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කැකුණෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙබරලපනාතර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ  ෙබරලපනාතර දකුණ  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බටහිර මායිම  

දකුණට:-   කිරිලිපන ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, ෙකොටෙපොල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බටාඳුර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු මායිම 

බටහිරට:-   බටාඳුර දකුණ හා බටාඳුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම සහ  ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ෙබරලපනාතර     සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම, රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ 

කැටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
250  -  ෙබරලපනාතර උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
250A -  ෙබරලපනාතර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
250 B  -  කැකුණෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   කැටවල, පට්ටිගල සහ ඌරුෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   කීරිපිටිය නැෙගනහිර, ෙමොරගල හා කිරිලිපන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ විජයගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-   පාතවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තලපලකන්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  පට්ටිගල      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   රත්නපුර දිස්තික් මායිම 246 A  -  කැටවල ගාම නිලධාරි  වසම 

246C -  ගින්නලිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
246 E -  පට්ටිගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-   ගින්නලිය නැෙගනහිර, ගින්නලිය දකුණ, ගින්නලිය බටහිර, 
ඌරුෙබොක්ක ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම  

බටහිරට:-   ෙබරලපනාතර දකුණ, කැකුණෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ගින්නලිය      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   පට්ටිගල ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගින්නලිය 

උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
246  -  ගින්නලිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
246 B  -  ගින්නලිය බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
246 D  -  ගින්නලිය දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම් 

දකුණට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම, මැකිලියතැන්න සහ ඌරු 
ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි  වසම් වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-   ඌරුෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පට්ටිගල 
ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ඌරුෙබොක්ක     සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   පට්ටිගල, ගින්නලිය බටහිර සහ ගින්නලිය දකුණ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් 
249A -  ඌරුෙබොක්ක ගාම නිලධාරි  වසම 
249B - මැකිලියතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ හීෙගොඩ ගාම නිලධාරි වස ෙම් 

උතුරු මායිම 
දකුණට:-   හීෙගොඩ හා  කීරිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  උතුරු 

මායිම් සහ කීරිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   කීරිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ ෙබරලපනාතර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  කීරිපිටිය      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙබරලපනාතර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ඌරුෙබොක්ක ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
249  -  කීරිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
249D  -  කීරිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
255A -  ෙපොත්ෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඌරුෙබොක්ක ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ  හීෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:-   දම්පහළ බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙබංගමුව නැෙගනහිර හා ෙබංගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-   ෙමොෙලොක්ගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ ෙමොරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  කිරිලිපන      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   පාතවිට, විජයගම සහ ෙබරලපනාතර දකුණ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් 
251 -  කිරිලිපන ගාම නිලධාරි  වසම 
251 B  -  ෙමොරගල ගාම නිලධාරි  වසම 
251C -  ෙමොෙලොක්ගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
251D  -  ෙමොෙලොක්ගමුව දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   කීරිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙපොද්ෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙබංගමුව බ ටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-   ෙබංගමුව බ ටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, ෙබංගමුව 
දකුණ හා ෙදන්කන්දලිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-   ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ෙබංගමුව      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙපොද්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ දම්පහළ 

බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
255 -  ෙබංගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
255B  -  ෙබංගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
255C -  ෙබංගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   දම්පහළ බටහිර සහ දම්පහළ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම් 
වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   පස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්, 
නාපත්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙදහිකන්දලිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   ෙදහිකන්දලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  
ෙමොෙලොක්ගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, ෙමොෙලොක්ගමුව  උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  දම්පහළ       සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙපොද්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කීරිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම
253  -  දම්පහළ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
253 A  -  දම්පහළ බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හීෙගොඩ සහ හුලංකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ පස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-   ෙබංගමුව නැෙගනහිර සහ ෙපොද්ෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  හීෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ඌරුෙබොක්ක සහ මැකිලියතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
249C -  හීෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
253B - හුලංකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ දම්පහළ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   දම්පහළ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, දම්පහළ බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ  කීරිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  පස්ෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙබංගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, ෙබංගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ දම්පහළ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

254 - පස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
268C -  නාපත්ඇල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   දම්පහළ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම, ආඳලුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ගල්කැටිකන්ද ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුර මායිම සහ ෙරොටුඹ බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   ෙරොටුඹ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් සහ ෙදන්කන්දලිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 



604       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  13      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ආඳලුව      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   නාපත්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම් 

සහ  පස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
254A - ආඳලුව ගාම නිලධාරි වසම 
270A - ඇහැලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම, පුවක්ගහෙහේන ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙගොමිල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-   ගල්කැටිකන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  14      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  ෙරොටුඹ      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   පනාකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙදන්කන්දලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
නාපත්ඇල්ල ගාම නිලධාරි  වසම්වල  බටහිර හා දකුණු මායිම් 

268  -  ෙරොටුඹ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
268A -  ෙරොටුඹ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
268 B – ගල්කැටිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ආඳලුව සහ ඇහැලකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   ෙගොමිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පනාකඩුව 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   පනාකඩුව නැෙගනහිර සහ පනාකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  15      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  පනාකඩුව      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙකොටෙපොල පාෙද්ශිය සභා මායිම, ෙමොෙලොක්ගමුව දකුණ ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, ෙබංගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්,  නාපත්ඇල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

267  -  පනාකඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
267 A  - පනාකඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
268D -  ෙදන්කන්දලිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙරොටුඹ නැෙගනහිර, ෙරොටුඹ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ  ගල්කැටිකන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් සහ ෙගොමිල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර 
මායිම   

දකුණට:-   මාවරල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුලටියන හා 
පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

බටහිරට:-   පිටබැද්දර සහ ෙකොටෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  මාවරල      සභික සංඛ්යාව:-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ගල්කැටිකන්ද සහ ඇහැලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
270  -  මාවරල ගාම නිලධාරි වසම 
270C -  පුවක්ගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
270B  -  ෙගොමිල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-   මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:-   මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම, පනාකඩුව නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගල්කැටිකන්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
  ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  

 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 08  - අතුරලිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
 
ෙක්වල  ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -10   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ඌරුමුත්ත      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා මායිම 304 - ඌරුමුත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

304A - ෙකෙහල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
304B - ඌරුමුත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මුලටියන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-  මුලටියන පාෙද්ශීය සභා මායිම, තලහගම නැෙගනහිර හා  

ෙව්නගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් සහ ෙදමටපස්ස 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- වැලිෙහේන      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙකෙහල්වල හා ඌරුමුත්ත 

ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ ඌරුමුත්ත දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 

305 - වැලිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
305A - දිවිතුර ගාම නිලධාරි වසම 
305B - ෙදමටපස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  ඌරුමුත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ෙව්නගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
දකුණට:-  තලහගම බටහිර සහ හවුෙප් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපෝරෙතොට     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වැලිෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙදමටපස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙව්නගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා   බටහිර මායිම් 

306A - තලහගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
306C - හවුෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙව්නගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:-  කණහලාගම සහ ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්   
බටහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලහගම      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙදමටපස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඌරුමුත්ත 

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් 
306 - තලහගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
306B - ෙව්නගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-  උග්ගස්ෙහේන, විල්පිට බටහිර සහ කණහලාගම ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු  මායිම් 
බටහිරට:-  තලහගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැ   ෙගනහිර මායිම සහ 

ෙදමටපස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විල්පිට නැෙගනහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙව්නගම සහ තලහගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ම්වල 

දකුණු මායිම් 
313 -  විල්පිට නැෙගනහිර 1 ගාම නිලධාරි 
වසම 
313B -  විල්පිට නැෙගනහිර 11 ගාම නිලධාරි 
වසම 
313D - උග්ගස්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මුලටියන සහ කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-  කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම, අතුරලිය නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ යහමුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  වලෙගපියද්ද සහ විල්පිට බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- විල්පිට බටහිර     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කණහලාගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ෙව්නගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ උග්ගස්ෙහේන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

310B - බලකාවල ගාම නිලධාරි වසම 
313A - විල්පිට බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
313C - වලෙගපියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  උග්ගස්ෙහේන, විල්පිට නැෙගනහිර 1 සහ විල්පිට නැෙගනහිර 11 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  යහමුල්ල, නාඹුරුකන්ද සහ ඉහළ අතුරලිය ගාම නිලධාරි වසම් 
වල උතුරු මායිම සහ අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  තිබ්ෙබොටුවාව සහ තිබ්ෙබොටුවාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා  නැ  ෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙගොඩපිටිය      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  හවුෙප, තලහගම බටහිර සහ ෙව්නගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් 
308A - ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
308B - කණහලාගම ගාම නිලධාරි වසම 
308C - මාරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  විල්පිට බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වලෙගපියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

දකුණට:-  වලෙගපියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම, තිබ්ෙබොටුවාව 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පානදුගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  පානදුගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම සහ අකුරැස්ස 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- තිබ්ෙබොටුවාව     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  

දකුණු මායිම සහ මාරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්  

308 - පානදුගම ගාම නිලධාරි වසම 
310 - තිබ්ෙබොටුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
310A - තිබ්ෙබොටුවාව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මාරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම, වල ෙගපියද්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ බලකාවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-  බලකාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අකුරැස්ස 
පාෙද්ශිය  සභා මායිම 

බටහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ඉහළ  අතුරලිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වලෙගපියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ විල්පිට 

නැෙගනහිර 11 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
314 - ඉහළ  අතුරලිය ගාම නිලධාරි වසම 
314B - යහමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
314C - නාඹුරුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  විල්පිට නැෙගනහිර 11 ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:-  අතුරලිය නැෙගනහිර සහ අතුරලිය බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බලකාවල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පහළ අතුරලිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ඉහළ අතුරලිය සහ යහමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම්  
314A - අතුරලිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
314D - අතුරලිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
315 - පහළ අතුරලිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  විල්පිට නැෙගනහිර 11 ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ  
කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  කඹුරුපිටිය සහ අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09-108/120 
 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 08 - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 09 - අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -14   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොලමාවත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගාල්ල දිස්තික් මායිම 368 A - ඉහළ මලිදුව ගාම නිලධාරි වසම 

368 B -  ෙදොලමාවත ගාම නිලධාරි වසම 
368 D - ෙකොහුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙදදියගල ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ඇහැලෙප් ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ කැටැන්විල ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           පහළ මලිදූව ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගාල්ල දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට :-         ගාල්ල  දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිගනෙහේන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගාල්ල දිස්තික්  මායිම සහ  පිටබැද්දර පාෙද්ශිය සභා මායිම 366 A -  ෙදදියගල ගාම නිලධාරි වසම 

366 B -  දිගනෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
367 A - වැලිකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පිටබැද්දර පාෙද්ශිය සභා මායිම, ෙල්නම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම සහ උදුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           උදුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්,  
ඇල්ෙල්ෙවල, නාවලෙගොඩ හා කැටන්විල ග් රාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්, විලගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ඇහැලෙප් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         ෙදොලමාවත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙල්නම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           දිගනෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පිටබැද්දර 

පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ හුලංදාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

363 B - ෙල්නම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
363 F - ෙල්නම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
363 G - උදුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   හුලංදාව, මාරඹ උතුර හා ඉදිකටුෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           මිණිෙපෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

ඇල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැලිකැටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         දිගනෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙප්ද්දපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙල්නම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  

පිටබැද්දර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
363 A - මාරඹ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
363 D - ෙප්ද්දපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
363 E - හුලංදාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පිටබැද්දර සහ අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙප්ද්දපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉදිකටුෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙල්නම දකුණ සහ ෙල්නම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්        
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාරඹ      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙල්නම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 

මායිම්, මාරඹ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙප්ද්දපිටිය  උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

362 A - මිණිෙපෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
363 - මාරඹ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
363 C - ෙප්ද්දපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
363 H - ඉදිකටුෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, අස්මෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු  මායිම  සහ  ගංහැල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
හා උතුරු  මායිම් 

බටහිරට :-         ගංහැල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම, ඇල්ෙල්ෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ උදුපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇල්ෙල්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වැලිකැටිය, උදුපිටිය සහ මිණිෙපෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
362 -    ගංහැල ගාම නිලධාරි වසම 
367 C - ඇල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
367 D - නාවලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මාරඹ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අස්මෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           හිග්ෙගොඩ, දියලෙප් සහ එරමුදුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කැටන්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැටන්විල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙදොළ මාවත හා ෙදදියගල ගාම නිලධාරී වසම්වල දකුණු මායිම් 366 - කැටන්විල  ගාම නිලධාරි වසම 

367 -  ඇහැලෙප් ගාම නිලධාරි වසම  
367 B - විලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැලිකැටිය ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණූ 
මායිම්, නාවලෙගොඩ ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
එරමුදුෙගොඩ ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           මාණික්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම‚ ෙබෝපිටිය 
ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම  සහ පහළ මලිදූව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         ඉහළ මලිදූව ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙදොළමාවත ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මලිදුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙකොහුෙගොඩ, ඉහළ මලිදුව, කැටන්විල හා නාවලෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ දියලෙප් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

365 -  එරමුදුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
365 A - මාණික්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
368 -  පහළ මලිදුව ගාම නිලධාරි වසම 
368 C - ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   දියලෙප් සහ ඉලුප්පැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           ඉලුප්පැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ගාල්ල 

දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         ගාල්ල දිස්තික් මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09                                                                                   ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු                  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපෝරඹ - දියලෙප්     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නාවලෙගොඩ, ඇල්ෙල්ෙවල, ගංහැල, මාරඹ දකුණ  ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
361 A -  ෙපෝරඹ ගාම නිලධාරි වසම 
362 B -  අස්මෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
364 -  දියලෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
364 A -  හිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           අකුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඉඹුල්ෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ඉලුප්පැල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         එරමුදුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10                                  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අකුරැස්ස      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           එරමුදුෙගොඩ, දියලෙප්, හිග්ෙගොඩ හා ෙපෝරඹ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම්  
360 -  අකුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
361 C  - ඉඹුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
364 B -  ඉලුප්පැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           යාකබැද්ද හා ගලබඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         ගාල්ල  දිස්තික් මායිම සහ මාණික්ෙගොඩ හා එරමුදුෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යාකබැද්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඉලුප්පැල්ල සහ අකුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 359 C - මැලැව්ව ගාම නිලධාරි වසම 

360 A - යාකබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
360 C - ගලබඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පරදූව  උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පරදූව දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්‚ 
ෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉහළ 
කියාඬුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 

බටහිරට :-         ඉහළ කියාඬුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා ගාල්ල 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරදුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාකබැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් සහ 

අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
359 -  පරදුව  උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
359 A - පරදුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
359 B - පරදුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අතුරලිය සහ කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම් 
දකුණට:-           මාලිම්බඩ  පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට :-         ෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මැලැව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහේෙන්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගාල්ල දිස්තික් මායිම, ගලබඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 

හා  දකුණු මායිම් සහ මැලැව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

360 B - ඉහළ කියාඬුව  ගාම නිලධාරි වසම 
370 - ෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
370 A - ෙහේෙන්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
370 B - පරගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පරදූව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මාලිම්බඩ  
පාෙද්ශිය සභා මායිම  

දකුණට:-           මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම,  නිමලව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ නිමලව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 

බටහිරට :-         ගල්ලල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිමලව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ  ඉහළ කියාඬුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම 
371 -  නිමලව ගාම නිලධාරි වසම 
371 A - ගල්ලල ගාම නිලධාරි වසම 
371 B - නිමලව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙහේෙන්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම 
සහ  පරගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

 
 
09-108/121 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 

ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 08   - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 10  - මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ඇල්ගිරිය      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශිය සභා මායිම 355 - ෙහොරෙගොඩ නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 

වසම 
355 A - ඇල්ගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
355 B  පහළ -  කියාඬුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මාරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-  දම්පැල්ල ,ෙහොරෙගොඩ දකුණ සහ ෙහොරෙගොඩ බටහිර ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-  ෙහොරෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-  දම්පැල්ල      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 356  - දම්පැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

357  - කැකුණෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
357 A  -  මාරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  කද්දුව සහ  ෙවළඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-  ෙහොරෙගොඩ  දකුණ , ෙහොරෙගොඩ නැෙගනහිර සහ  පහළ කියාඬුව 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙහොරෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොරෙගොඩ නැෙගනහිර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
355 C - ෙහොරෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
355 D - ෙහොරෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
355 E - නාෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  දම්පැල්ල, ෙවළඳෙගොඩ සහ කඩුකන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට :-  ෙතලිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැලිගම 
පාෙද්ශිය සභා මායිම 

බටහිරට :-  වැලිගම සහ අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙතලිජ්ජවිල     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  නාෙප් සහ ෙහොරෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙවළඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු මායිම 

 353  -  කඩුකන්න ගාම නිලධාරි වසම 
353 A - ෙතලිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසම 
400 - අකුරුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම   
නිලධාරි වසම 

 
නැෙගනහිරට:-  උනින්දුෙවල  ,කිරිමැටිමුල්ල උතුර සහ කිරිමැටිමුල්ල දකුණ ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:-  අකුරු ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

අකුරුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අකුරුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම , නාෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කද්දුව      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  දම්පැල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ  කැකුණෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
350 A  -  කටුවන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
353 B- උනින්දුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
356 A  -  කද්දුව ගාම නිලධාරි වසම 
356 B -  ෙවළඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  කඹුරුපිටිය සහ  තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:-  මාලිම්බඩ නැෙගනහිර , මාලිම්බඩ උතුර සහ මාලිම්බඩ බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  කිරිමැටිමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම ,
කඩුකන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙහොරෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මාලිම්බඩ      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කිරිමැටිමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

උනින්දුෙවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කටුවන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

350 - මාලිම්බඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
351 - මාලිම්බඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  කටුවන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් ,
මාලිම්බඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-  මාලිම්බඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මාලිම්බඩ දකුණ හා ගල්පමුණ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  කිරිමැටිමුල්ල දකුණ සහ කිරිමැටිමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කිරිමැටිමුල්ල      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කඩුකන්න සහ උනින්දුෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
351 A-  කිරිමැටිමුල්ල  උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
   
351 B - කිරිමැටිමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:-  මාලිම්බඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ගල්පමුණ හා අකුරුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ අකුරුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-  අකුරුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ  ෙතලිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අකුරුෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම ,ෙතලිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම , අකුරුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ කිරිමැටිමුල්ල දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

400 A - අකුරුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
400 B  -  අකුරුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
400 C -  අකුරුෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ගල්පමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
සුල්තානාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

දකුණට:-  සුල්තානාෙගොඩ නැෙගනහිර හා සුල්තානාෙගොඩ බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ වැලිගම පාෙද්ශිය සභා 
මායිම 

බටහිරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- සුල්තානාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අකුරුෙගොඩ බටහිර ,අකුරුෙගොඩ දකුණ සහ ගල්පමුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
403 -සුල්තානාෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
403 A  - සුල්තානාෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

403 B  - සුල්තානාෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  තිහෙගොඩ සහ මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම් 

දකුණට:-  මාතර සහ වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:-  වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මාලිම්බඩ  - ගල්පමුණ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කිරිමැටිමුල්ල දකුණ, මාලිම්බඩ බටහිර  ,මාලිම්බඩ උතුර සහ  

කටුවන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
 402 මාලිම්බඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
402 A  - මාලිම්බඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
402 B  - ගල්පමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-  තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ සුල්තානාෙගොඩ නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  අකුරුෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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614       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
 

අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 11 - හක්මණ පාෙද්ශිය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙදනගම - මී ඇල්ල                   සභික සංඛ්යාව:- 02 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මුලටියන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 280 - ෙදනගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම

280A - ෙදනගම බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
280B - බඩබද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
280C  - ෙදනගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
281 - මීඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ පනන්ෙවල නැෙගනහිර හා 
පනන්ෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

දකුණට:-  පනන්ෙවල නැෙගනහිර හා පනන්ෙවල බටහිර, ෙව්පතඉර 
උතුර, ෙව්පතඉර බටහිර සහ කන්ෙදෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  නරවැල්පිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මුලටියන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පනන්ෙවල     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  බඩබද්ද හා මීඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම
282 - පනන්ෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම
282A - පනන්ෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
284 - කැබිලියෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
284A - කැබිලියෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:-  හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම, ෙකොහුලියද්ද හා ගම්මැදපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා උතුරු මායිම් 

දකුණට:-  ෙකොහුලියද්ද හා ගම්මැදපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ උඩුපිල්ෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   ෙව්පතඉර දකුණ හා ෙව්පතඉර උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, බඩබද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ මී ඇල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්පතඉර                    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙදනගම උතුර හා බඩබද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ පනන්ෙවල  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
283 - ෙව්පතඉර උතුර ගාම නිලධාරි  වසම
283 A - ෙව්පතඉර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
283 B -  ෙව්පතඉර බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  පනන්ෙවල බටහිර හා කැඹිලියෙපොල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ කැඹිලියෙපොල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:-  උඩුපිල්ලෙගොඩ  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ ෙකෝංගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  මුරුතමුරය බටහිර,  මුරුතමුරය නැෙගනහිර, මුරුතමුරය, 
කන්ෙදෙගොඩ හා ෙදනගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- නරවැල්පිට     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම 293D - කන්ෙදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

297 - නරවැල්පිට දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
297A - නරවැල්පිට උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
297E - නරවැල්පිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:-  ෙදනගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙව්පතඉර 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මුරුතමුරය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙබ්රු ෙව්ෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  නරවැල්පිට බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-  ඇල්ෙල්ෙවල බටහිර හා ඇල්ෙල්ෙවල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැ ෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසෙය්  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ඇල්ෙල්ෙවල     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම 297B - ඇල්ෙල්ෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
297 C - ඇල්ෙල්ෙවල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
297D - නරවැල්පිට  බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-  නරවැල්පිට උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
නරවැල්පිට දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙබ්රු ෙව්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ෙකෝංගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම

බටහිරට:-  කඹුරුපිටිය හා මුලටියන පාෙද්ශීය සභා මායිම්
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝංගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  නරවැල්පිට බටහිර,  ෙබ්රු ෙව්ෙවල, මුරුතමුරය බටහිර හා 

 ෙව්පතඉර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
295   -  ෙකෝංගල නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම  
295A  -   ෙකෝංගල බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
295 B   -  ෙකෝංගල මධ්යම ගාම නිලධාරි  
වසම 
295C -   ෙකෝංගල දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-  උඩුපීල්ෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ උඩුපිල්ෙල් ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම
බටහිරට:-  කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨායය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මුරුතමුරය                    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කන්ෙදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 

මායිම් සහ ෙව්පතඉර බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
293  -  මුරුතමුරය ගාම නිලධාරි  වසම 
293 A  -  මුරුතමුරය නැ ෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
293B -  මුරුතමුරය බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
293   C - ෙබ්රු ෙව්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙව්පතඉර  දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-  ෙකෝංගල නැෙගනහිර හා ෙකෝංගල බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු  මායිම් 
බටහිරට:-  නරවැල්පිට බටහිර හා නරවැල්පිට  දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- උඩුපීල්ෙල් ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙව්පතඉර දකුණ, කැබිලියෙපොල දකුණ, ගම්මැදපිටිය  හා 

ෙපොත්ෙත්ෙවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
294 - උඩුපීල්ෙල් ෙගොඩ නැ ෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
294A- උඩුපීල්ෙල් ෙගොඩ බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
294 B - ලාල්ෙප් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-  කිරින්ද  පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම

දකුණට:-  කිරින්ද  පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම
බටහිරට:-  ෙකෝංගල දකුණ හා ෙකෝංගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ගංෙගොඩගම     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පනන්ෙවල බටහිර හා පනන්ෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම
286 - ගංෙගොඩගම ගාම නිලධාරි  වසම 
286A - ෙපොත්ෙත්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
286B - ෙකොහුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
286C - ගම්මැදපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-  කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ලාල්ෙප් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  උඩුපීල්ෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ කැඹිලියෙපොල දකුණ හා කැඹිලියෙපොල  උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/123 

 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 

අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 

අංක 12  - කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ගතාර      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම 320  -  ගතාර උතුර ගාම නිලධාරි වස ම 

320 A  - ගතාර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වස ම 
320 B  -  ගතාර බටහිර ගාම නිලධාරි වස ම 
330 A - සපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  බැරගම්මුල්ල හා නාරන්ෙදනිය බටහිර ගාම නිලධාරි වස ම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    මගමුෙර්, කඹුරුපිටිය හා ෙගෝදාව ගාම නිලධාරි වස ම්වල උතුරු 
මායිම්      

බටහිරට:-    ෙල්නබටුව ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අතුරලිය පාෙද්ශිය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   මලාන      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මුලටියන පාෙද්ශිය සභා මායිම 321 - මලාන ගාම නිලධාරි වස ම 

321 D - තුෙඹ් ගාම නිලධාරි වස ම 
323 -  නාරංෙදනිය බටහිර ගාම නිලධාරි වස ම 
323 D - බැරගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වස ම  
 

නැෙගනහිරට:-  ඊරියෙතොට හා ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වස ම්වල බටහිර මායිම්, 
නාරංෙදනිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ කරපුටුගල උතුර හා කරපුටුගල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උල්ලල 
මාස්මුල්ල, උල්ලල නැෙගනහිර හා කඹුරුපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-    මගමුෙර් හා ගතාර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ම්වල 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කරපුටුගල     සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මුලටියන පාෙද්ශීය සභා මායිම 323 A - ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වස ම 

323 B - නාරංෙදනිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වස ම 
323 C - ඊරියෙතොට ගාම නිලධාරි වස ම 
324 - කරපුටුගල දකුණ ගාම නිලධාරි වස ම 
324 A - කරපුටුගල උතුර ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  හක්මන පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-    කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම   
බටහිරට:-    තුෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, මලාන 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, නාරංෙදනිය බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බැරගම්මුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   උල්ලල      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මලාන  හා තුෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 321 A - උල්ලල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වස ම 
321 B - උල්ලල මාස්මුල්ල ගාම නිලධාරි 
වස ම 
321 C - උල්ලල බටහිර ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-    කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කහගල  හා 

මාපලාන මගින් ඉහළ ගාම නිලධාරි වස ම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-    මාපලාන මගින් පහළ  හා කඹුරුපිටිය ගාම නිලධාරි වස ම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කඹුරුපිටිය      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ගතාර බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම, සපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු  මායිම් සහ ගතාර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

317 C -  ෙල්නබටුව ගාම නිලධාරි වස ම 
318 A - ෙගෝදාව ගාම නිලධාරි වස ම 
330  -  කඹුරුපිටිය ගාම නිලධාරි වස ම 
330 B -  මගමුෙර් ගාම නිලධාරි වස ම 
 නැෙගනහිරට:-  නාරංෙදනිය බටහිර, මලාන, උල්ලල නැෙගනහිර හා උල්ලල 

බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:-    මාපලාන මගින් පහළ,  පිටකටුවන,  සීවැල්ගම  හා කරෙගොඩ 

උයන්ෙගොඩ 1 අත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු  
මායිම්  

බටහිරට:-    බිබුෙලෙවල  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
අතුරලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කරෙගොඩ උයන්ෙගොඩ    සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  අතුරලිය පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ෙල්නබටුව ගාම නිලධාරි 

වසෙම්  බටහිර හා දකුණු  මායිම්  
316 - කරෙගොඩ උයන්ෙගොඩ 2 අත නැෙගනහිර
ගාම නිලධාරි වස  ම 
316 A - කරෙගොඩ උයන්ෙගොඩ 2 අත බටහිර 
ගාම නිලධාරි වස ම 
317 - කරෙගොඩ  උයන්ෙගොඩ 1 අත බටහිර  
ගාම නිලධාරි වස ම 
317 A  -  බිබුෙලෙවල ගාම නිලධාරි වස ම 
317 B - කරෙගොඩ උයන්ෙගොඩ 1 අත 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  සීවැල්ගම  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම, ඉහළ විටියල 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඉහළ 
විටියල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:-    තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම  සහ මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා 
මායිම 

බටහිරට:-    මාලිම්බඩ, අකුරැස්ස හා අතුරලිය පාෙද්ශිය සභා මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   විටියල       සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  කරෙගොඩ උයන්ෙගොඩ 1 අත නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ සීවැල්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  බටහිර  හා දකුණු මායිම්

348 -  ඉහළ විටියල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වස ම 
348 A  - ඉහළ විටියල උතුර ගාම නිලධාරි 
වස ම 
348 B - ඉහළ විටියල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වස ම 
348 C - ඉහළ විටියල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  මාපලාන මගින් පහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
අකුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ ඌරෙපොල 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:-    කරෙගොඩ උයන්ෙගොඩ 2 අත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  

නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   මාපලාන      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ෙගෝදාව හා  කඹුරුපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 318  -  පිටකටුවන ගාම නිලධාරි වස ම 

318 B  -  සීවැල්ගම ගාම නිලධාරි වස ම 
331  -  මාපලාන මගින් පහළ ගාම නිලධාරි 
වස ම  
331 D  -  මාපලාන මගින් ඉහළ ගාම නිලධාරි 
වස ම 

නැෙගනහිරට:-  උල්ලල හා කහගල ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:-    අකුරුෙගොඩ හා ඉහළ විටියල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-    ඉහළ විටියල  උතුර, කරෙගොඩ උයන්ෙගොඩ 1 අත නැෙගනහිර  

සහ ෙල්නබටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර  මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කහගල      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  මාපලාන මගින් පහළ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම, 

මාපලාන මගින් ඉහළ  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ උල්ලල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  
දකුණු  මායිම          

331 A - අකුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වස ම 
331 B - කහගල ගාම නිලධාරි වස ම 
331 C - කහගල දකුණ ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  කිරින්ද පුහුල්වැල්ල හා තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම් 
දකුණට:-    තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම, ඌරෙපොල නැෙගනහිර   හා 

ප ෙලොල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්   
බටහිරට:-    ඌරෙපොල බටහිර හා  ඉහළ විටියල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල   නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ඌරෙපොල      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  ඉහළ විටියල නැෙගනහිර,  අකුරුෙගොඩ   හා කහගල දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
346   -  ඌරෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි වස ම 
346 A   -  ඌරෙපොල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වස ම 
346 B  -  පෙලොල්පිටිය ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-    තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:-    තිහෙගොඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ඉහළ විටියල දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/124 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්ත් රික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 13 - තිහ ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -  10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                                        සභික සංඛ්යාව -  10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-    01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කිතලගම      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම 342  -  වැල්ලෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

349  -   කිතලගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
349 A - නාරංගල ගාම නිලධාරි වසම 
349 B - කිතලගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පහළ විටියල බටහිර, පහළ විටියල මධ්යම හා කිතලගම 
නැෙගනහිර 3 ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    කිතලගම නැෙගනහිර 1 හා අත්තුඩාව ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම්   

බටහිරට:-  මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-    02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-   පහළ විටියල     සභික සංඛ්යාව :-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම 343 A - පහළ විටියල මධ්යම ගාම නිලධාරි 

වසම 
343 B - පහළ විටියල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
347 B - කිතලගම නැෙගනහිර 3 ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම, පහළ විටියල නැෙගනහිර සහ  
කිතලගම නැෙගනහිර 2 ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    කිතලගම නැෙගනහිර 1 ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-  කිතලගම මධ්යම සහ නාරංගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-    03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-   ෙපොලතුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    කඹුරුපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම 343 - පහළ විටියල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
344 - ෙකෝමන්ෙගොඩ 1 ගාම නිලධාරි වසම 
344 A  -   බටුවිට 1 ගාම නිලධාරි වසම 
344 B - ෙපොලතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
344 D - බටුවිට 2 ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අක්කර පනහ, මැදඋයන්ෙගොඩ හා ෙකොට්ටවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    ෙකෝමංෙගොඩ 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ  තිහෙගොඩ නැෙගනහිර,  තිහෙගොඩ හා කිතලගම 
නැෙගනහිර 2  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:-    කිතලගම නැෙගනහිර 3 හා පහළ විටියල මධ්යම ගාම නිලධාරි  
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-    04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   යටියන      සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 334 - යටියන ගාම නිලධාරි වසම 

334 A - මැදඋයන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
334 C - අක්කර පනහ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-    ෙදවිනුවර පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ෙකොට්ටවත්ත ගාම නිලධාරි  

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-    බටුවිට 2  හා බටුවිට 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-    05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-   තිහෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව :-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    පහළ විටියල නැෙගනහිර හා ෙපොලතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්, ෙකෝමංෙගොඩ  1  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, බටුවිට 1 හා බටුවිට 2 ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මැදඋයන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

334 B -  ෙකොට්ටවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
344 C - ෙකෝමන්ෙගොඩ 2 ගාම නිලධාරි වසම 
335 -  තිහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
335 B -  තිහෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:-  ෙදවිනුවර පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-    උඩුව නැෙගනහිර, උඩුව බටහිර, කපුදුව නැෙගනහිර, කපුදූව හා 
නායිම්බල 1 ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-    කිතලගම නැෙගනහිර 2 හා පහළ විටියල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-    06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-   කපුදුව      සභික සංඛ්යාව :-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    තිහෙගොඩ, තිහෙගොඩ නැෙගනහිර,  ෙකෝමංෙගොඩ 2 හා 

ෙකොට්ටවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
333 -  උඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
333 A -  ගල්බඩ ගාම නිලධාරි වසම 
333 B -  උඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
335 A -  කපුදුව ගාම නිලධාරි වසම 
335 C - කපුදුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-  ෙදවිනුවර පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-    මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:-  නායිම්බල 2, නායිම්බල  1 හා කිතලගම නැෙගනහිර 2 ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-    07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   නායිම්බල          සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    කිතලගම නැෙගනහිර 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ පහළ විටියල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසෙම්  දකුණු මායිම 

336- නායිම්බල 1 ගාම නිලධාරි වසම 
336 B - නායිම්බල 2 ගාම නිලධාරි වසම 
347 - කිතලගම නැෙගනහිර 1 ගාම නිලධාරි 
වසම 
347 A - කිතලගම නැෙගනහිර 2 ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   තිහෙගොඩ, කපුදුව  හා උඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    බණ්ඩත්තර 1 ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
බණ්ඩත්තර 2 ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් 

බටහිරට:-    අත්තුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කිතලගම 
බටහිර හා කිතලගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  සහ කිතලගම නැෙගනහිර 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-    08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   අත්තුඩාව            සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    වැල්ෙලෙතොට ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ  

කිතලගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
337 A - වටෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
337 C - වටෙගදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
341- අත්තුඩාව ගාම නිලධාරි වසම 
341 A - අත්තුඩාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කිතලගම නැෙගනහිර 1, නායිම්බල 1, බණ්ඩත්තර 2  හා 
බණ්ඩත්තර 1 ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
නාදුගල 1 ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම හා නාදුගල 2 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-    මාතර මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:-   එළඹතලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-    09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   නාදුගල           සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    නායිම්බල 1 ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 336 A - බණ්ඩත්තර 1 ගාම නිලධාරි වසම 

336 C - බණ්ඩත්තර 2 ගාම නිලධාරි වසම 
337 - නාදුගල 1 ගාම නිලධාරි වසම 
337 B - නාදුගල 2 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නායිම්බල 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
උඩුව බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ මාතර 
පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-    මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ මාතර මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:-    වටෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, වටෙගදර 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ අත්තුඩාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-    10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   පාලටුව           සභික සංඛ්යාව:-    01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-    මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ අත්තුඩාව බටහිර ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
340  -   පාලටුව ගාම නිලධාරි වසම 
340 A - උනැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
340 B  -   එළඹතලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
340 C  - ෙදමටෙහට්ටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-  වටෙගදර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-    මාතර මහ නගර සභා මායිම සහ මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:-   මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 

 
09-108/125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 08   -  මාතර දිස්තික්කය 
අංක 14  -   ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -  12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -  00   සභික සංඛ්යාව  -  12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කඩවැද්දුව         සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල 

පාෙද්ශිය සභා මායිම 
449A  -  කඩවැද්දුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
449B  -  කඩවැද්දුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
449D  -  වල්බුළුගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  අපරැක්ක උතුර ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    උඩ අපරැක්ක හා පල්ෙල අපරැක්ක ගාම නිලධාරි වස ම්වල 
උතුරු මායිම් සහ තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-      තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   උඩ අපරැක්ක         සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        තිහ ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, කඩවැද්දුව නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් සහ කිරින්ද 
පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම   

448 -  උඩ අපරැක්ක ග් රාම නිලධාරි වසම 
448C  - ආගරවල ගාම නිලධාරි වසම 
449 - පල්ෙල අපරැක්ක ගාම නිලධාරි වසම 
449C - අපරැක්ක උතුර ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:-  කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දික්වැල්ල 

පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-    උඩ අපරැක්ක නැෙගනහිර හා බැද්ෙදගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි 

වස ම්වල උතුරු මායිම් සහ මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:-       මාතර හා තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   පාෙත්ගම      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        උඩඅපරැක්ක ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායිම සහ අපරැක්ක 

උතුර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු මායිම   
445 - පාෙතගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
445A -  පාෙතගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
448A  - උඩ අපරැක්ක නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
448B -  බද්ෙදගම්මැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-    දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නාඔටුන්න ගාම නිලධාරි   
වස ෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:-       මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   නාඔටුන්න       සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පාෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි   

වස ෙම් දකුණු මායිම  
442 -  නාඔටුන්න ගාම නිලධාරි වසම  
442A -  නාඔටුන්න මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
442B - නාඔටුන්න දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
442C -  නාඔටුන්න උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-    මුහුද සහ තලල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-   මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   තලල්ල උතුර       සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 438  -  තලල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

438B -  තලල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
439  -  තලල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම, නාඔටුන්න මධ්යම ගාම නිලධාරි   
වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ නාඔටුන්න දකුණ ගාම 
නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    මුහුද සහ තලල්ල, තලල්ල මධ්යම හා  ෙදල්ගල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-    මාතර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   තලල්ල        සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        තලල්ල නැෙගනහිර හා තලල්ල උතුර  ගාම නිලධාරි   වස ම්වල 

දකුණු මායිම් සහ තලල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර 
සහ දකුණු මායිම් 

437A - ගන්දර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
438A - තලල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
438C - තලල්ල  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-  මුහුද සහ ගන්දර  මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    ගන්දර මධ්යම හා ගන්දර බටහිර ගාම නිලධාරි   වස ම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:-       කපුගම නැෙගනහිර, කපුගම උතුර හා  ෙදල්ගල්ල ගාම නිලධාරි   
වස ම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසය අංකය:-   07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කපුගම         සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ තලල්ල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වස ෙම් දකුණු  මායිම 
436A  -  ෙදල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
436B   -   කපුගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
436C  -  කපුගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  තලල්ල මධ්යම  හා තලල්ල ගාම නිලධාරි වස ම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-    කපුගම නැෙගනහිර හා ෙදවිනුවර වාව්ව ගාම නිලධාරි වස ම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ෙදවිනුවර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් 
උතුරු මායිම  

බටහිරට:-       ෙදවිනුවර උතුර හා කපුගම බටහිර  ගාම නිලධාරි වස ම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කපුගම   බටහිර     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම 432  - ෙදවිනුවර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

435  -  කපුගම බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
435A  -  ගන්දරාවත්ත දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  කපුගම මධ්යම ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම    

දකුණට:-    ෙදවිනුවර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-    ෙදවිනුවර  නුෙග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙදවිනුවර මධ්යම ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු 
මායිම්  සහ මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ෙදවිනුවර      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ගන්දරාවත්ත දකුණ හා  කපුගම බටහිර ගාම නිලධාරි   වස ම්වල 

දකුණු මායිම්   
432A  -  ෙදවිනුවර මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
433A - ෙදවිනුවර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
433C - ෙදවිනුවර ග් රාම නිලධාරි වසම 
433D  -  ෙදවිනුවර නුෙග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
433G - ෙදවිනුවර ෙවෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම

නැෙගනහිරට:-  ෙදවිනුවර උතුර, ෙදවිනුවර නැෙගනහිර හා ෙදවිනුවර පදීපාගාර 
ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වස ම්වල බටහිර  මායිම්  

දකුණට:-   ෙදවිනුවර පදීපාගාර ෙපෙදස, ෙදවිනුවර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම් වල බටහිර මායිම් 

බටහිරට:-    මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ෙදවිනුවර තුඩුව     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ෙදවිනුවර උතුරු ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායිම සහ කපුගම 

මධ්යම ගාම නිලධාරි  වස ෙම්  දකුණු මායිම 
433   -  ෙදවිනුවර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
433B  -  ෙදවිනුවර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
433F   -  ෙදවිනුවර සිංහාසන ෙපෙදස ගාම 
නිලධාරි වසම 
433H  -  ෙදවිනුවර පදිපාගාර ෙපෙදස ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  ෙදවිනුවර වාව්ව ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද 
දකුණට:-    මුහුද 
බටහිරට:-       ෙදවිනුවර ෙවෙල්ෙගොඩ හා ෙදවිනුවර ගාම නිලධාරි වස ම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්           

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කපුගම නැෙගනහිර     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        කපුගම උතුර හා තලල්ල ගාම නිලධාරි   වස ම්වල දකුණු මායිම් 433E  -   ෙදවිනුවර වාව්ව ගාම නිලධාරි වසම 

436  -  කපුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ගන්දර නැෙගනහිර හා ගන්දර බටහිර  ගාම නිලධාරි  වස ම්වල 
බටහිර මායිම්   

දකුණට:-    මුහුද 
බටහිරට:-       ෙදවිනුවර නැෙගනහිර හා කපුගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වස ම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ගන්දර      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ගන්දර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ තලල්ල ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු මායිම 
437 - ගන්දර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
437B - ගන්දර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
437C   -  ගන්දර මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මුහුද 
දකුණට:-    මුහුද 

බටහිරට:-       කපුගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 08   -  මාතර දිස්තික්කය 
අංක 15  -   දික්වැල්ල පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -  16  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -  00   සභික සංඛ්යාව  -  16 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ඌරුගමුව           සභික සංඛ්යාව:-   01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-        හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 456  -  ඌරුගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
456  B  -  ෙබෝදරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
456  C -  ඌරුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
457  B - ඌරුගමුව මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:-  හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 

දකුණට :-    ෙව්හැල්ල ගාම නිලධාරි  වස ෙම් උතුරු මායිම සහ ෙව්හැල්ල 
උතුර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට :-      
 
රන්නාවල ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැ ෙගනහිර  හා උතුරු මායිම, 
ඌරුගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැ ෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, ඌරුගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැ ෙගනහිර 
මායිම සහ ඌරුගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු හා 
නැ ෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   දන්ෙදණිය           සභික සංඛ්යාව:-   01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        කිරින්ද පුහුල්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ හම්බන්ෙතොට 

දිස්තික් මායිම 
450  -  දන්ෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
456 A -  ඌරුගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
457  -  ඌරුගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
457 A -  ඌරුගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙබෝදරකන්ද හා ඌරුගමුව  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වස ම්වල 
බටහිර මායිම්, ඌරුගමුව මධ්යම ගාම නිලධාරි  වස ෙම් උතුරු, 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ඌරුගමුව ගාම නිලධාරි වස ෙම් 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:-    ඌරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, රන්නාවල  ගාම 
නිලධාරි  වස ෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ දන්ෙදණිය දකුණ 
ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-       ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-   03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-   රත්මෙල්                 සභික සංඛ්යාව :-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        දන්ෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු මායිම සහ 

රන්නාවල  ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
450 A   -  දන්ෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වස ම 
450 B   -  බඹරැන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වස ම 
450 C  -  රත්මෙල්  ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙව්හැල්ල උතුර,  බඹරැන්ද මධ්යම හා බතීගම බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වස ම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    බඹරැන්ද දකුණ, ෙපොෙහොසතුෙගොඩ  හා පාෙත්ගම මධ්යම ගාම 
නිලධාරි  වස ම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   රදම්පල                   සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ඌරුගමුව දකුණ හා ඌරුගමුව ගාම නිලධාරි  වස ම්වල දකුණු 

මායිම් 
455 A -  ෙව්හැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වස ම 
455 B  - ෙව්හැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වස ම 
455 C - රන්නාවල ගාම නිලධාරි වස ම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙව්හැල්ල හා වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වස ම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    වත්ෙත්ගම  දකුණ, බතීගම මධ්යම හා බඹරැන්ද මධ්යම ගාම 
නිලධාරි  වස ම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       බඹරැන්ද මධ්යම ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැ ෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, දන්ෙදණිය දකුණ හා දන්ෙදණිය  උතුර ගාම නිලධාරි  
වස ම්වල නැ ෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   වලස්ගල                    සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ඌරුගමුව ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු මායිම සහ හම්බන්ෙතොට 

දිස්තික් මායිම 
452 B  -  වලස්ගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
452 C -  වලස්ගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
455 -  ෙව්හැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  දික්වැල්ල උතුර හා  වැවුරුකන්නල ගාම නිලධාරි  වස ම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:-    වත්ෙත්ගම උතුර,  වත්ෙත්ගම හා ෙව්හැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි  
වස ම්වල උතුරු  මායිම්    

බටහිරට:-       ෙව්හැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර   මායිම           
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    ෙදොඩම්පහල බටහිර    සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        වලස්ගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 

සහ  හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම
452 - දික්වැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
453  -  ෙදොඩම්පහල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
453 B -  ෙදොඩම්පහල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙදොඩම්පහල නැෙගනහිර සහ ෙදොඩම්පහල මධ්යම ගාම නිලධාරි  
වස ම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-    ෙදොඩම්පහල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  
බටහිරට:-  දික්වැල්ල නැෙගනහිර හා දික්වැල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි  

වස ම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ වැවුරුකන්නල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම් සහ වලස්ගල නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ෙදොඩම්පහල නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 453 A  -  ෙදොඩම්පහල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 
453 C  -  ෙදොඩම්පහල මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
453 D  -  ෙදොඩම්පහල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මුහුද 
දකුණට:-    මුහුද 
බටහිරට:-   දික්වැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙදොඩම්පහල බටහිර හා ෙදොඩම්පහළ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ දික්වැල්ල උතුර ගාම 
නිලධාරි  වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   වැවුරුකන්නල               සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        වලස්ගල බටහිර හා වලස්ගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  දික්වැල්ල උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම  

452 A   -  වැවුරුකන්නල ගාම නිලධාරි වසම 
452  D  -  දික්වැල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
452  F -  දික්වැල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙදොඩම්පහල උතුර ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම, 
 ෙදොඩම්පහල බටහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ  ෙදොඩම්පහල දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:-    මුහුද 

බටහිරට:-       දික්වැල්ල දකුණ, දික්වැල්ල මුස්ලිම් ෙයෝනකපුර නැෙගනහිර හා  
වත්  ෙත්ගම උතුර ගාම නිලධාරි  වස ම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ 
වලස්ගල බටහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    ෙයෝනකපුර       සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        වත්  ෙත්ගම උතුර හා වැවුරුකන්නල ගාම නිලධාරි වස ම්වල 

දකුණු මායිම් 
454  - දික්වැල්ල මුස්ලිම් ෙයෝනකපුර 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
454 A   - දික්වැල්ල මුස්ලිම් ෙයෝනකපුර 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  දික්වැල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    දික්වැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:-      වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැ ෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    වත්ෙත්ගම       සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ෙව්හැල්ල  හා වලස්ගල බටහිර ගාම නිලධාරි වස ම්වල දකුණු 

මායිම් 
451 - වත්ෙත්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
451 A  - වත්ෙත්ගම  උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
452 E  - දික්වැල්ල  දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  වැවුරුකන්නල ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම, දික්වැල්ල 
මුස්ලිම් ෙයෝනකපුර බටහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු, බටහිර 
හා දකුණු මායිම්, දික්වැල්ල මුස්ලිම් ෙයෝනකපුර නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි  වස ෙම්  දකුණු මායිම සහ දික්වැල්ල මධ්යම හා 
දික්වැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වස ම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    මුහුද      
බටහිරට:-  වත්ෙත්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ ෙව්හැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    බතීගම        සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        බඹරැන්ද මධ්යම, ෙව්හැල්ල දකුණ  හා  වත්ෙත්ගම  ගාම 

නිලධාරි  වස ම්වල දකුණු මායිම් 
451 B - වත්ෙත්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
451  C  - බතීගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
451 D  - බතීගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  දික්වැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-    මුහුද      
බටහිරට:-  බතීගම බටහිර  ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    බඹරැන්ද නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        දන්ෙදණිය දකුණ හා  ෙව්හැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි  වස ම්වල 

දකුණු මායිම් 
441 C - බඹරැන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
450 D - බඹරැන්ද මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
451 E - බතීගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-  
    

ෙව්හැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම සහ බතීගම 
මධ්යම ගාම නිලධාරි  වස ෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    මුහුද                           

බටහිරට:-       බඹරැන්ද දකුණ හා රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වස ම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්                       

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   13      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    බඹරැන්ද බටහිර     සභික සංඛ්යාව:-   01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        බඹරැන්ද උතුර සහ රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වස ම්වල දකුණු 

මායිම්  
441  -   බඹරැන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
441 A  -  බඹරැන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
441 B -   ෙපොෙහොසතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-  
    

බතීගම බටහිර හා බඹරැන්ද  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වස ම්වල 
බටහිර මායිම්                         

දකුණට:-    මුහුද  
බටහිරට:-       ලුණුකලපුව හා ෙබලිෙදණිය ගාම නිලධාරි වස ම්වල නැ ෙගනහිර 

හා උතුරු මායිම් සහ පාෙත්ගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   14      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    ෙබලිෙදණිය     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, බඹරැන්ද උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම හා ෙපොෙහොසතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

444  B   -  ෙබලිෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
444 C - පාෙත්ගම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  
    

ෙපොෙහොසතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ බඹරැන්ද  බටහිර හා ලුණුකලපුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:-    ෙගොඩඋඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකෝට්ටෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:-       පාෙත්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 15      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    ෙකෝට්ටෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        පාෙත්ගම මධ්යම, ෙබලිෙදණිය හා බඹරැන්ද බටහිර ගාම 

නිලධාරි  වස ම්වල දකුණු මායිම 
440   -  ෙකෝට්ටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
440 A  -  සුදුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
440 B  -  ලුණුකලපුව ගාම නිලධාරි වසම 
440 C  -  ෙගොඩඋඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  බඹරැන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    මුහුද 
බටහිරට:-    ෙබලිවත්ත ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැ  ෙගනහිර මායිම සහ 

පාෙත්ගම  දකුණ ගාම නිලධාරි  වස ෙම් දකුණු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   16      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-    ෙබලිවත්ත     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පාෙත්ගම මධ්යම ගාම 

නිලධාරි  වස ෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම්
444 - පාෙත්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
444 A  -  ෙබලිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  
    

පාෙත්ගම මධ්යම ගාම නිලධාරි  වස ෙම්   බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ෙකෝට්ටෙගොඩ හා සුදුවැල්ල ගාම නිලධාරි  වස ම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    මුහුද 
බටහිරට:-      ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09-108/127 
 

 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 08   -  මාතර දිස්තික්කය 
අංක 16  -   මාතර පාෙද්ශීය සභාව 
  
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -  17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව  -  00                      සභික සංඛ්යාව  -  17 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කනත්තෙගොඩ         සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, වැවහමන්දූව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් මාතර  පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර  මායිම 
423  -  කනත්තෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මාතර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
423 B  -  කනත්තෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:-  වැවහමන්දූව ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම  
දකුණට:-    මාතර මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:-       වැලිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   වැවහමන්දූව         සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 419 - ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (කරදැරිය ඇල හරහා කදිරත්ත 
ඇල මායිම් වන බටහිර ෙකොටස) 
419 A  - ඈදුව මදුරුදූව  ගාම නිලධාරි වසම 
423 A  - වැවහමන්දූව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:-  කරදැරිය ඇල හරහා කදිරත්ත ඇල, ෙගොඩගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  මාතර මහ නගර සභා මායිම  

දකුණට:-    මාතර මහ නගර සභා මායිම සහ කනත්තෙගොඩ දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-       කනත්තෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ  මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ෙගොඩගම           සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 419  -  ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (කරදැරිය ඇල හරහා කදිරත්ත 
ඇෙලන් මායිම් වන  නැෙගනහිර හා ඈදුව 
මදුරුදූව ගාම නිලධාරි වසෙමන් මායිම් වන 
නැෙගනහිර ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-  මාතර මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:-    වැවහමන්දූව ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම
බටහිරට:-        කරදැරිය ඇල හරහා කදිරත්ත ඇල සහ ඈදුව මදුරුදූව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   නාවිමන දකුණ           සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 427  -  නාවිමන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:-  පහළ ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාවිමන උතුර  
හා රුවන්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
මාකාවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:-    ෙව්රදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ  උතුරු මායිම සහ  මාතර මහ නගර සභා මායිම   

බටහිරට:-        මාතර මහ නගර සභා මායිම සහ තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   නාවිමන උතුර     සභික සංඛ්යාව:-   01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 428 - නාවිමන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

428 B - පහලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  දීයගහ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
රුවන්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:-    නාවිමන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:-        නාවිමන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   දීයගහ       සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
446  -  දීයගහ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
446 A  -  දීයගහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:-  ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, කැකණඳුර නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කැකණඳුර උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    කැකණඳුර මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  
කැකණඳුර බටහිර හා රුවන්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-        නාවිමන උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කැකණඳුර     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        දීයගහ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙදවිනුවර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
447 B - කැකණඳුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
447 C -  කැකණඳුර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙකොකාවල, පරවාහැර උතුර හා පරවාහැර දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කැකණඳුර දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:-       කැකණඳුර දකුණ හා කැකණඳුර මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ දීයගහ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ෙකොකාවල     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම  443  -  පරවාහැර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

443 B  -  ෙකොකාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-    පරවාහැර නැෙගනහිර හා පරවාහැර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       කැකණඳුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   පරවාහැර      සභික සංඛ්යාව:-   01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        පරවාහැර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 443 A - පරවාහැර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

443 C -  පරවාහැර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:-  ෙදවිනුවර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-    ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-       කැකණඳුර දකුණ හා කැකණඳුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   බණ්ඩාරනායකපුර     සභික සංඛ්යාව:-   01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        කැකණඳුර උතුර හා කැකණඳුර  නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
430 B -  නාකුට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 
447 D -  කැකණඳුර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  නැෙගනහිරට:-  පරවාහැර දකුණු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-    තල්පාවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙව    ෙහර    ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරින් පිහිටි  ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       ෙව    ෙහර    ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් මාකාවිට ගාම නිලධාරි 
වසමට නැ ෙගනහිරින් පිහිටි  ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ 
කැකණඳුර මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   කැකණදුර මධ්යම     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        කැකණඳුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 447 A - කැකණඳුර මධ්යම ගාම නිලධාරි 

වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  කැකණඳුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ  කැකණඳුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    ෙව    ෙහර    ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් මාකාවිට ගාම නිලධාරි 
වසමට නැ ෙගනහිරින් පිහිටි ෙකොටෙසේ උතුරු  මායිම සහ  
කැකණඳුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:-       කැකණඳුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  සහ දීයගහ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   මාකාවිට      සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        දීයගහ  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 426 B - ෙවෙහරෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (මාකාවිට ගාම නිලධාරි වසමට 
නැ ෙගනහිරින් පිහිටි  ෙකොටස) 
426 C - මාකාවිට ගාම නිලධාරි වසම 
447 - කැකණඳුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  කැකණඳුර මධ්යම, කැකණඳුර දකුණ හා නාකුට්ටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-    තල්පාවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
වැවඉහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙවෙහරෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් මාකාවිට ගාම නිලධාරි 
වසමට දකුණින් පිහිටි  ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ ෙව්රදූව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් මාතර  පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       නාවිමන දකුණ හා රුවන්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   13      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   රුවන්ඇල්ල     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        දීයගහ  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 428 A  - රුවන්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම   

 නැෙගනහිරට:-  කැකණඳුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    මාකාවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-       නාවිමන දකුණ හා නාවිමන උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   14      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   ෙව    ෙහර    ෙහේන     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        නාවිමන දකුණ හා මාකාවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
425 A - ෙව්රදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතර 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
426  B -  ෙව    ෙහර    ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාකාවිට ගාම නිලධාරි වසමට 
දකුණින් පිහිටි  ෙකොටස) 
  

නැෙගනහිරට:-  වැවඉහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    රස්ස   න්  ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  මාතර  පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ මාතර මහ නගර සභා මායිම 

බටහිරට:-     මාතර මහ නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   15      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   වැවඉහළෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        ෙව    ෙහර    ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් මාකාවිට ගාම නිලධාරි 

වසමට නැ ෙගනහිරින් පිහිටි  ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 
429 A  -  වැවඉහළ     ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
429 B  -  ගන්දරාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම   
430  -  තල්පාවිල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  තල්පාවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:-    ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-       රස්ස   න්  ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතර  පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, ෙව    ෙහර    ෙහේන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් මාකාවිට ගාම නිලධාරි වසමට දකුණින් පිහිටි  
ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ මාකාවිට  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   16      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   තල්පාවිල     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-        නාකුට්ටිය හා කැකණඳුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
430 A  -  තල්පාවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-    ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-       තල්පාවිල දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, වැවඉහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙවෙහරෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් මාකාවිට ගාම නිලධාරි 
වසමට නැ ෙගනහිරින් පිහිටි  ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ 
නාකුට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-   17      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-   රස්සන්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව:-   01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-          ෙව්රදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් මාතර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ෙව    ෙහර    ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම්  
මාකාවිට ගාම නිලධාරි වසමට දකුණින් පිහිටි  ෙකොටෙසේ දකුණු 
මායිම 

425 B - රස්සන්ෙදණිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
මාතර පාෙද්ශීය සභාවට අයත්   ෙකොටස 
425 C - මැද්දවත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මාතර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස

නැෙගනහිරට:-  වැවඉහළෙගොඩ හා ගන්දරාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:-    මුහුද 
බටහිරට:-      මාතර මහ නගර සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

262(  වන අධිකාරය වූ ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,   ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 

 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 

ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
අංක 08  - මාතර දිස්තික්කය 
අංක 17 -  වැලිගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 25  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- වාහල කනංෙක්     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 373 - වාහල කනංෙක් උතුර ගාම නිලධාරි  

වසම 
373A - නිවිතිවැල්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි  
වසම 
373B   - වාහල කනංෙක් දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-  ෙපෝරඹ කනංෙක් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, ෙපෝරඹ කනංෙක් දකුණ සහ නලවන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   

දකුණට:-  ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:-       ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පුහුලෙහේන      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      නිවිතිවැල්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම
372 - ෙපෝරඹ කනංෙක් උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
372A - ෙපෝරඹ කනංෙක් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
372B - නලවන ගාම නිලධාරි වසම 
372C - පුහුලෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම, පැනෑටියන බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ෙකොක්මාදුව උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  සහබන්දු  ෙකොක්මාදුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:-       ගාල්ල දිස්තික් මායිම, වාහල කනංෙක් දකුණ හා වාහල 
කනංෙක් උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් සහ  
නිවිතිවැල්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- වැල්ලාන      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ෙපෝරඹ කනංෙක් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් සහ 

අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 
375E - බතලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම  
394 - වැල්ලාන ගාම නිලධාරි  වසම 
394A - පැනෑටියන නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
394B - පැනෑටියන බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  අකුරැස්ස හා මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උඩුකාව උතුර, උඩුකාව 
දකුණ සහ හල්ලල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
සහබන්දු ෙකොක්මාදුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:-       ෙකොක්මාදුව උතුර හා නලවන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  සහ ෙපෝරඹ කනංෙක් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙකොක්මාදුව     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      නලවන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

පැනෑටියන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
375A  - පාදිලි ෙකොක්මාදුව ගාම නිලධාරි වසම 
375B  - සහබන්දු ෙකොක්මාදුව  ගාම නිලධාරි 
වසම 
375C - ෙකොක්මාදුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  බතලෙහේන සහ  හල්ලල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  වැලිපිටිය සහ පලල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-       ජඹුෙර්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම, ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ නලවන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ඉබ්බාවල       සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ගාල්ල දිස්තික් මායිම සහ සහබන්දු ෙකොක්මාදුව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
376 - ඉබ්බාවල ගාම නිලධාරි වසම 
376A - විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
377 - ජඹුෙර්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
377B - ජඹුෙර්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  සහබන්දු ෙකොක්මාදුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, පලල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ෙබොරාල, පාෙත්ගම සහ  මිදිගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       මිදිගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගාල්ල 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පාෙත්ගම       සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ගාල්ල දිස්තික් මායිම, විෙල්ෙගොඩ හා ඉබ්බාවල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙබොරාල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

379 - පාෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම   
381A - මිදිගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:-  ෙබොරාල, මුදුගමුව බටහිර සහ වලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  පිටිදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මිදිගම නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වෑකඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:-       වෑකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ  ගාල්ල දිස්තික් 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මිදිගම බටහිර     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      මිදිගම උතුර  ග් රාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ පාෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
381 - මිදිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
381B - වෑකඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  පාෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මිදිගම 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් සහ 
පිටිදුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  මිදිගම නැෙගනහිර සහ ෙද්නුවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-       ෙද්නුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගාල්ල දිස්තික් 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මිදිගම නැෙගනහිර     සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      මිදිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු 

මායිම් සහ වෑකඩ, පාෙත්ගම හා වලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

379A - පිටිදුව ගාම නිලධාරි වසම 
380 - මිදිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
380A - ගුරුබැබිල ගාම නිලධාරි වසම 
381C - ෙද්නුවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-  වැලිගම නගර සභා මායිම 

දකුණට:-  මුහුද 
බටහිරට:-       මුහුද සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මූදුගමුව      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ෙබොරාල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පල්ලල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම්
378 - මූදුගමුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
378B -  මූදුගමුව බටහිර ග් රාම නිලධාරි වසම 
379B - වලාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  වැලිගම නගර සභා මායිම 

දකුණට:-  වැලිගම නගර සභා මායිම සහ පිටිදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:-       පාෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  



636       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පලල්ල         සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ඉබ්බාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ජඹුෙර්ෙගොඩ 

බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්,  
ජඹුෙර්ෙගොඩ නැෙගනහිර හා සහබන්දු ෙකොක්මාදුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ පාදලිෙකොක්මායිම  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

377A - පලල්ල ගාම නිලධාරි වසම   
378A - ෙබොරාල ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:-  වැලිපිටිය හා  වටෙගදරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, ෙදනිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ  මදුරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-  වැලිගම නගර සභා මායිම, මුදුගමුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, මුදුගමුව බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  පාෙත්ගම ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම     

බටහිරට:-       මිදිගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඉබ්බාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- වැලිපිටිය        සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      පාදිලි ෙකොක්මාදුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  

හල්ලල ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
396A - වැලිපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙබරලෑලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මූණමල්ෙප 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම්   

දකුණට:-  වටෙගදරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙදනිපිටිය  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

බටහිරට:-       පලල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- හල්ලල      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ෙකොක්මාදුව උතුර සහ බතලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
375 - හල්ලල ගාම නිලධාරි වසම 
375D - ෙබරලැලිය ගාම නිලධාරි වසම  
392 - මුණමල්ෙප් ගාම නිලධාරි  වසම  නැෙගනහිරට:-  වැල්ලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ උඩුකාව 

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්
දකුණට:-  ජයවිකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

වටෙගදරමුල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම               
බටහිරට:-       වැලිපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

පාදිලිෙකොක්මාදුව සහ සහබන්දු ෙකොක්මාදුව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 13      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- උඩුකාව      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      වැල්ලෑන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මාලිම්බඩ 

පාෙද්ශිය සභා මායිම  
392A - උඩුකාව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
392B - උඩුකාව උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-  මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-  ජයවිකමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-       මුණමල්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙබරලෑලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
සහ හල්ලල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 14      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ජයවිකමපුර       සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      මූණමල්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

උඩුකාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, උඩුකාව 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මාලිම්බඩ 
පාෙද්ශිය සභා මායිම 

391B - ෙදනිපිටිය මධ්යම  ගාම නිලධාරි  
වසම 
397B - මීරුප්ප ගාම නිලධාරි  වසම 
397C - ජයවිකමපුර ගාම නිලධාරි  වසම  
 නැෙගනහිරට:-  මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම, වරකපිටිය උතුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් සහ වරකපිටිය දකුණ 
හා නිදන්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්

දකුණට:-  ෙදනිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙදනිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   

බටහිරට:-       කපුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
වටෙගදරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඌරුවිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, බටහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ වටෙගදරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 15      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- වටෙගදරමුල්ල          සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      මූණමල්ෙප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ජයවිකමපුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
396 - කපුවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
397 - වටෙගදරමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
397A - ඌරුවිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ජයවිකමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මීරුප්ප  
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ෙදනිපිටිය  මධ්යම සහ ෙදනිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       පලල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වැලිපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 16      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙදනිපිටිය          සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      වැලිපිටිය හා වටෙගදරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, කපුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙදනිපිටිය මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම් 

391 - ෙදනිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
391A - ෙදනිපිටිය බටහිර  ගාම නිලධාරි  වසම 
391C - මදුරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-  නිදංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙකොටවිල උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙහේන්වල නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-  ෙහේන්වල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  
ෙහේන්වල  බටහිර හා ෙපොල්අතුෙමෝදර  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:-       ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
වැලිගම නගර සභා  මායිම සහ පලල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 17      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙපොල්වත්ත          සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      මදුරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදනිපිටිය 

බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
387C - පැලෑන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
388 - ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙදනිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙපොල්අතුෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  පැලෑන දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැලිගම 
නගර සභා මායිම 

බටහිරට:-       වැලිගම නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 18      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙපොල්අතුෙමෝදර          සභික සංඛ් යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      පැලෑන උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම්, 

ෙපොල්වත්ත හා  ෙදනිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

387 B - පැලෑන දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
388 A - ෙපොල්අතුෙමෝදර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 නැෙගනහිරට:-  ෙහේන්වල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ෙහේන්වල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:-  ෙහේන්වල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  සහ මුහුද  
බටහිරට:-       වැලිගම නගර සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 19      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- වරකපිටිය          සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ජයවිකමපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු මායිම සහ මාලිම්බඩ 

පාෙද්ශිය සභා මායිම  
399 - වරකපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
399 B - වරකපිටිය දකුණ  ගාම නිලධාරි  වසම 
399 C - වරකපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-  මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-  ෙකොටවිල  බටහිර හා ෙකොටවිල  උතුර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු  මායිම්,  නිදන්ගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ  ෙදනිපිටිය මධ්යම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:-       ෙදනිපිටිය මධ්යම  සහ මීරුප්ප ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 20      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙකොටවිල          සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ෙකොටවිල උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

වරකපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු මායිම සහ 
මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම  

404 - ෙකොටවිල දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
404B - ෙකොටවිල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මාලිම්බඩ හා මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම් සහ කඹුරුගමුව උතුර  
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  කඹුරුගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම,  තුඩැල්ල 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ  ගරාඩුව  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       ගරාඩුව  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොටවිල උතුර  
ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 21      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කඹුරුගමුව          සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ෙකොටවිල දකුණ  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ  ෙකොටවිල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම
408 - කඹුරුගමුව උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
408A - කඹුරුගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම
408C - කඹුරුගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම
408D - තුඩැල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  මාතර පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ මාතර නගර සභා මායිම 

දකුණට:-  මුහුද  
බටහිරට:-       තල්අරඹ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම්, ගරාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  
නැෙගනහිර මායිම් සහ  ෙකොටවිල දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු මායිම    
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 22      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙහේන්වල          සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      වරකපිටිය දකුණ හා වරකපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  

වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ මාලිම්බඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
399A - නිදංගල ගාම නිලධාරි  වසම 
404A - ෙකොටවිල උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
405C - ෙහේන්වල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
405D - ෙහේන්වල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙකොටවිල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙකොටවිල දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  සහ 
ගරාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-  මිරිස්ස උඩුමුල්ල, මිරිස්ස  උඩුපිල, මිරිස්ස සහ මිරිස්ස දකුණ 2 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-       මුහුද සහ ෙපොල්අතුෙමෝදර, ෙදනිපිටිය නැෙගනහිර හා ෙදනිපිටිය 
මධ්යම ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මිරිස්ස           සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      මුහුද, ෙපොල්අතුෙමෝදර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, 

ෙහේන්වල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
මිරිස්ස උඩුපිල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ මිරිස්ස උඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

405 - මිරිස්ස උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
406 - මිරිස්ස දකුණ 1 ගාම නිලධාරි වසම 
406A - මිරිස්ස දකුණ 2 ගාම නිලධාරි වසම 
407A - බණ්ඩරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  තල්අරඹ උතුර සහ තල්අරඹ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:-  මුහුද 
බටහිරට:-       මුහුද 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මිරිස්ස උඩුපිල          සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-      ෙහේන්වල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, ෙහේන්වල  

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ  ෙකොටවිල උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු  මායිම සහ 
ෙකොටවිල දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

405A- මිරිස්ස උඩුපිල ගාම නිලධාරි  වසම  
405B - මිරිස්ස උඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
408B - ගරාඩුව ගාම නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:-  ෙකොටවිල දකුණ හා තුඩැල්ල ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ තල්අරඹ නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු 
මායිම 

 දකුණට:-  තල්අරඹ නැෙගනහිර  හා තල්අරඹ උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම්, බණ්ඩරමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  මිරිස්ස දකුණ 11 ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 

බටහිරට:-       මිරිස්ස දකුණ 1 ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ  
මිරිස්ස උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 25      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්අරඹ        සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-      මිරිස්ස උඩුපිල, මිරිස්ස උඩුමුල්ල සහ ගරාඩුව  ගාම නිලධාරි  

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
407 - තල්අරඹ දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
407B - තල්අරඹ උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
407C- තල්අරඹ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:-  තුඩැල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කඹුරුගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මුහුද 

දකුණට :-  මුහුද 
බටහිරට :-       මුහුද සහ බණ්ඩරමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 01 - හම්බන්ෙතොට මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 07  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03   සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කෑලියපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 91 - කෑලියපුර ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොෙහොලංකල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හම්බන්ෙතොට 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම   :- ෙකොෙහොලංකල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 89 - ෙකොෙහොලංකල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මුහුද සහ හම්බන්ෙතොට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කෑලියපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, රුවන්පුර හා 

ස්තූති නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් උතුරු මායිෙම් පිහිටි මාර්ගය සහ 
ෙමත් ෙසවන මාර්ගය 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මයුරපුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කෑලියපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් ෙකොටසක්, 

රුවන්පුර හා ස්තූති නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
මාර්ගය 

89 - ෙකොෙහොලංකල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
90 - සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:- ෙමත් ෙසවන මාර්ගය 
දකුණට:- නව තිස්ස හා කතරගම මාර්ගය 
බටහිරට:- සුචී නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි උතුර - 

දකුණ දිශාවට දිෙවන මාර්ගය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගල්වල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙකොෙහොලංකල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පාසල් මාවත 
90 - සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
93 - හම්බන්ෙතොට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොෙහොලංකල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද
දකුණට:- මුහුද සහ ෙබෝඹුවැටිය ඇල 
බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සිරිෙබෝපුර     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්බන්ෙතොට ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කෑලියපුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
90 - සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- සුචී නිවාස ෙයෝජනා කමෙය් නැෙගනහිර මායිෙම් උතුර - දකුණ 
දිශාවට දිෙවන මාර්ගය 

දකුණට:- හම්බන්ෙතොට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ශම ශක්ති මාවෙත් ෙකොටසක් 

බටහිරට:- සාෙමෝදාගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සාෙමෝදාගම     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  92 - සාෙමෝදාගම ගාම නිලධාරි වසම 

90 - සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට ෙගොන්ෙනෝරුව මාර්ගය 
දකුණට:- ආර ෙබොක්ක මාර්ගය, හම්බන්ෙතොට බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම සහ මිරිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මිරිජ්ජවිල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සාෙමෝදාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 123 - මිරිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ආෙලෝකපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සාෙමෝදාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සිරිෙබෝපුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
94 - හම්බන්ෙතොට බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පාසල් දන්ත 
සායන මාර්ගය සහ ෙබ්බෘක් වීදිය  

දකුණට:- මාතර හම්බන්ෙතොට පැරණි මාර්ගය සහ මාතර හම්බන්ෙතොට නව 
මාර්ගය 

බටහිරට:- මිරිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

Dell
Typewritten Text
41 - G 22195

Dell
Typewritten Text



642       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉඳිවින්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිරිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් ගීඩ් 

ඛණ්ඩාංක (236200නැ, 102800උ) ලක්ෂෙය් සිට මාතර - 
හම්බන්ෙතොට පැරණි මාර්ගයට උතුරු ෙදසින් ජාතික ගීඩ් 
ඛණ්ඩාංක (236815නැ, 102990උ), (237438නැ, 103070උ), 
(237839නැ, 103070උ), (238236නැ, 103165උ), (238224නැ, 
103304උ), (238320නැ, 103316උ), (238355නැ, 103189උ), 
(238538නැ, 103199උ), (238693නැ, 103169උ) යන 
ලක්ෂයන් හා (238880නැ, 103110උ) ලක්ෂය දක්වා දිෙවන 
ෙර්ඛාව 

94 - හම්බන්ෙතොට බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- ෙබ්බෘක් වීදිය, පාසල් දන්ත සායන මාර්ගය සහ ළිංපාරට 
නැෙගනහිර ෙදසින් පිහිටි ජාතික ගීඩ් ඛණ්ඩාංක (23856නැ, 
103092උ) යන ලකෂෙය් සිට ජාතික ගීඩ් ඛණ්ඩාංක (238490නැ, 
103078උ), (238395නැ, 102965උ) යන ලක්ෂය දක්වා වූ 
ෙර්ඛාව, එතැන් සිට ළිං පාෙර් දකුණු ෙකලවර මධ්යෙය් පිහිටි 
ජාතික ගීඩ් ඛණ්ඩාංක (238402 නැ, 102974 උ) වන ලක්ෂෙය් 
සිට උතුරු - දකුණු දිශාවට දිෙවන මාර්ගෙය් උතුරු ෙකලවර මැද 
පිහිටි ජාතික ගීඩ් ඛණ්ඩාංක (238394නැ,102968උ) වන ලක්ෂය 
දක්වා, එතැන් සිට එම මාර්ගය දිෙග් එහි මධ්යෙය් පිහිටි ජාතික 
ගීඩ් ඛණ්ඩාංක (238388නැ, 102958උ) , 
(238376නැ,102921උ) , (238361නැ,102869උ) දක්වා, එතැන් 
සිට උතුර - දකුණ දිශාවට දිෙවන පටුමෙග් උතුරු ෙකලවර 
මධ්යෙය් පිහිටි ජාතික ගීඩ් ඛණ්ඩාංක (238355නැ,102828උ) වන 
ලක්ෂය දක්වා සහ එම ලක්ෂෙය් සිට මුහුදු ෙවරෙල් පිහිටි ජාතික 
ගීඩ් ඛණ්ඩාංක (238357නැ, 102722උ) වන ලක්ෂය හරහා මුහුදු 
මායිම දක්වා 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මිරිජ්ජවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හම්බන්ෙතොට  කඩවීදිය    සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ටාගට් පාර, සිරිෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

හම්බන්ෙතොට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
94 - හම්බන්ෙතොට බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- ෙබ්බෘක් වීදිය, ළිංපාෙර් දකුණු ෙකලවර මධ්යෙය් පිහිටි ජාතික ගීඩ් 

ඛණ්ඩාංක (238402 නැ, 102974 උ) වන ලක්ෂෙය් සිට උතුරු - 
දකුණු දිශාවට දිෙවන මාර්ගෙය් උතුරු ෙකලවර මැද පිහිටි ජාතික 
ගීඩ් ඛණ්ඩාංක (238394නැ,102968උ) වන ලක්ෂය දක්වා, 
එතැන් සිට එම මාර්ගය දිෙග් එහි මධ්යෙය් පිහිටි ජාතික ගීඩ් 
ඛණ්ඩාංක (238388නැ, 102958උ), (238376නැ, 102921උ), 
(238361නැ,102869උ) දක්වා, එතැන් සිට උතුර - දකුණ දිශාවට 
දිෙවන පටුමෙග් උතුරු ෙකලවර මධ්යෙය් පිහිටි ජාතික ගීඩ් 
ඛණ්ඩාංක (238355නැ,102828උ) වන ලක්ෂය දක්වා සහ එම 
ලක්ෂෙය් සිට මුහුදු ෙවරෙල් පිහිටි ජාතික ගීඩ් ඛණ්ඩාංක 
(238357නැ, 102722උ) වන ලක්ෂය හරහා මුහුදු මායිම දක්වා 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 02 - තංගල්ල නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 05  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03   සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දංකැටිය උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 269 - දංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් 
(ධම්මරතන මාවත,දංකැටිය පාර,සුසාන භූමිය 
පාර,සඟෙබෝ මාවත ,වීර කැටිය පාර 
ෙකොටසක්,හම්බන්ෙතොට පාර ෙකොටසක්) 
 

නැෙගනහිරට:- මැදකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- තංගල්ල හා වීරකැටිය මාර්ගය 
බටහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දංකැටිය දකුණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තංගල්ල හා වීරකැටිය මාර්ගය  269 - දංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් 
(වීරකැටැය පාර හා මාතර -කතරගම පාර 
ඇතුළත් ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:- මැදකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මැදකැටිය     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 268 - මැදකැටිය ගාම   නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුහුද 
දකුණට:- මුහුද සහ ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- දංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ උතුර    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

 
මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 270 - ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ උතුර ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 
 (ෙබලිඅත්ත පාර ෙකොටසක් , නගර සභා 
නිවාස,ඇන්නපිටිය පාර සහ මාතර පාර 
ෙකොටසක්,ඉදිෙපොකුණෙගොඩ පාර ෙකොටසක් 
,ධම්මදින්න මාවත ෙකොටසක් ) 

නැෙගනහිරට:- දංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම‚ ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා  නගර නිවාස පාර 

දකුණට:- තංගල්ල හා ෙබලිඅත්ත මාර්ගය සහ නගර නිවාස පාර 
බටහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ මධ්යම    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නගර නිවාස පාර සහ තංගල්ල ෙබලිඅත්ත මාර්ගය 270 - ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ උතුර ගාම   නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක්  
(මාතර පාර ෙකොටසක්,ඉදිෙපොකුණෙගොඩ පාර 
ෙකොටසක් ,ධම්මදින්න මාවත ෙකොටසක් ) 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ දකුණ    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 271 - ඉඳිෙපොකුණෙගොඩ දකුණ ගාම   නිලධාරි 

වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පල්ලික්කුඩාව නාගරික ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොටුෙව්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉදිෙපොකුණෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ මැදකැටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු මායිම
272 - ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ගම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- පල්ලික්කුඩාව නාගරික ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- ඉදිෙපොකුණෙගොඩ දකුණ හා ඉදිෙපොකුණෙගොඩ උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පල්ලික්කුඩාව     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉදිෙපොකුණෙගොඩ දකුණ හා ෙකොටුෙව්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
273 - පල්ලික්කුඩාව නාගරික ගාම   නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09-108/131 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 03 - වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                     සභික සංඛ්යාව - 21 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ජූලම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කටුවන පාෙද්ශීය සභා මායිම 430 - උඩජූලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

431 - පල්ෙලජූලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
432 - ගල්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
433 - ජූලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
437 - පහළඕබඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

හඳපාන්ගලෙග්අයින, හීල්ලෙගඅයින,  ගල්ෙපොත්තයාය උතුර,   
මල්ෙහේවෙග්අයින සහ මැදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මැදගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ රළුව, මුරුතෙවල 
පහළ, මුරුතෙවල ඉහළ, ෙබෝවල දකුණ සහ ෙබෝවල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කටුවන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගල්ෙපොත්තයාය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කටුවන පාෙද්ශීය සභා මායිම  419 - ගල්ෙපොත්තයාය දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම  
420 - ගල්ෙපොත්තයාය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
421 - හීල්ලෙගඅයින ගාම නිලධාරි වසම 
422 - හදපාන්ගලෙග්අයින ගාම නිලධාරි වසම 
425 - මුලන්යාය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

කුඩගල්ආර, ඕකන්දයාය උතුර සහ කුඩාබිබුල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මීගස්ආර, කඳමඩිත්ත සහ මල්ෙහේවෙග්අයින ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- ජූලම්පිටිය සහ උඩජූලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඕකන්දයාය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කටුවන  අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 413 - ඉහළ ෙගෝනෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 

426 - කුඩගල්ආර ගාම නිලධාරි වසම 
427 - කලුවාගහයාය ගාම නිලධාරි වසම 
428 - ඕකන්දයාය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
429 - ඕකන්දයාය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදෙබොක්කාව 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වෑකදවල උතුර, පහළ ෙගෝනෙදනිය සහ කුඩාබිබුල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගල්ෙපොත්තයාය උතුර, හීල්ලෙගඅයින සහ මුලන්යාය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදෙබොක්කාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 408 - වෑකදවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  

409 - වෑකදවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
410 - ෙදෙබොක්කාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
411 - ෙදොෙබොක්කාව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
412 - ෙතලබුයාය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- ෙකෙම්ගල හා පහළ ෙගෝනෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ඉහළ ෙගෝනෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අබෙකොලවැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහළ ෙගෝනෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 405 - ෙකෙම්ගල ගාම නිලධාරි වසම 

406 - ෙමොරයාය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
407 - ෙමොරයාය උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
414 - පහළ ෙගෝනෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
415 - අබෙකොලවැව උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
416 - අබෙකොලවැව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

වෑකදවල උතුර සහ වෑකදවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- සියඹලාහැද්දෑව, කුඩාබිබුල දකුණ සහ කුඩාබිබුල උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මැදමුලන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්ෙපොත්තයාය උතුර, ඕකන්දයාය උතුර සහ ඕකන්දයාය බටහිර  

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
399 - මැදමුලන ගාම නිලධාරි වසම 
400 - ෙදගම්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම  
401 - සියඹලාහැද්දෑව ගාම නිලධාරි වසම 
417 - කුඩාබිබුල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
418 - කුඩාබිබුල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ඉහළ ෙගෝනෙදනිය, පහළ ෙගෝනෙදනිය සහ අබෙකොලවැව දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ මණ්ඩාඩුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- යක්ගස්මුල්ල, උඩුකිරිවල, කිංචිගුෙණ් දකුණ, කිංචිගුෙණ් 
නැෙගනහිර, කිංචිගුෙණ් බටහිර, මීගස්ආර සහ ගල්ෙපොත්තයාය 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසම් වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මීගස්ආර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ජුලම්පිටිය, ගල්ෙපොත්තයාය උතුර සහ ගල්ෙපොත්තයාය දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
404 - කිංචිගුෙණ් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
423 - මල්ෙහේවෙග්අයින ගාම නිලධාරි වසම 
424 - කදමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
441 - මීගස්ආර ගාම නිලධාරි වසම 
442 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කුඩාබිබුල උතුර, කුඩාබිබුල දකුණ සහ සියඹලාහැද්දෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙදගම්ෙපොත, කිංචිගුෙණ් නැෙගනහිර සහ කිංචිගුෙණ් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මුරුතෙවල පහළ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පහළඕබඩ හා පල්ෙල් 
ජූලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උඩුකිරිවල     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝවල දකුණ හා පහළඕබඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ කිංචිගුෙණ් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

397 - උඩුකිරිවල ගාම නිලධාරි වසම 
398 - යක්ගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
402 - කිංචිගුෙණ් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
403 - කිංචිගුෙණ් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
434 - මුරුතෙවල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම 
435 - මුරුතෙවල පහළ ගාම නිලධාරි වසම 
436 - රළුව ගාම නිලධාරි වසම 
440 - බුද්ධියගම උතුර ග් රාම නිලධාරි වසම 
  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙදගම්ෙපොත, මැදමුලන සහ මණ්ඩාඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
 බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වීරකැටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, බුද්ධියගම 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 
සහ බුද්ධියගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කැප්ෙපටියාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, ඉත්තෙදමලිය නැෙගනහිර හා ඉත්තෙදමලිය බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, ගලහිටිය උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ඕමාර නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙබෝවල බටහිර හා 
ෙබෝවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙබෝවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කටුවන පාෙද්ශිය සභා මායිම 457 - වලස්මුල්ල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම 

460 - ඇත්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
461 - යහල්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
462 - ෙබෝවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
463 - ෙබෝවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
464 - ෙබෝවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

පහළඕබඩ සහ මුරුතෙවල ඉහළ ග් රාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, ඕමාර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ඕමාර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
වලස්මුල්ල පහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වලස්මුල්ල උතුර හා වලස්මුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ කණුමුල්ෙදණිය බටහිර හා කණුමුල්ෙදණිය 
උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ කටුවන පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගලහිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝවල බටහිර, මුරුතෙවල ඉහළ සහ මුරුතෙවල පහළ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
448 - ගලහිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම
449 - ගලහිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
450 - ගලහිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
451 - ඕමාර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
452 - ඕමාර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
458 - වලස්මුල්ල පහළ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

රළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ඉත්තෙදමලිය බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඉත්තෙදමලිය 
දකුණ හා  අතුෙබෝෙද් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- ෙමොරකන්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකොෙහොලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර 

මායිම්, වලස්මුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වලස්මුල්ල ඉහළ හා ඇත්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉත්තෙදමලිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගලහිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු 

මායිම් සහ ගලහිටිය උතුර හා රළුව ගාම නිලධාරි වසම් වල  
දකුණු මායිම් 

439 - කැප්පිටියාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
443 - ඉත්තෙදමලිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
444 - ඉත්තෙදමලිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
445 - ඉත්තෙදමලිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
446 - අතුෙබොෙද් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
447 - අතුෙබොෙද් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

බුද්ධියගම උතුර සහ බුද්ධියගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කැප්පටියාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ  කඩිගමුව නැෙගනහිර හා ෙමොරකන්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම් වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගලහිටිය  නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ  ගලහිටිය දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වීරකැටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුද්ධියගම උතුර, යක්ගස්මුල්ල සහ මැදමුලන ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
387 - වීරකැටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම
388 - වීරකැටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
389 - මණ්ඩාඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
390 - අගහැර ගාම නිලධාරි වසම 
391 - බුද්ධියගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බැදිගම උතුර සහ බැදිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  
මායිම් 

බටහිරට:- මුල්ගිරිගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මුල්ගිරිගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
බුද්ධියගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බැදිගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුල්ගිරිගල දකුණ, වීරකැටිය නැෙගනහිර හා අගහැර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ අඟුණෙකොලපැලැස්ස 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

381 - බැදිගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
382 - බැදිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
383 - බැදිගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
384 - මැඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
385 - බැදිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
386 - කුඩා බැදිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස සහ තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
දකුණට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මුල්ගිරිගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අතුෙබොෙද් නැෙගනහිර, කැප්පිටියාව උතුර සහ බුද්ධියගම උතුර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
392 - බුද්ධියගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
393 - මුල්ගිරිගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
394 - මුල්ගිරිගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
395 - මුල්ගිරිගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
396 - මුල්ගිරිගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
438 - කැප්පිටියාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

බුද්ධියගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ වීරකැටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- බැදිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙබලිඅත්ත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙමොදරවාන දකුණ, කඩිගමුව නැෙගනහිර සහ අතුෙබොෙද් 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙමොදරවාන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතර දිස්තික් මායිම, වාව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම්, කඩිගමුව බටහිර හා කඩිගමුව නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මුල්ගිරිගල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

485 - ෙමොදරවාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
486 - ෙමොදරවාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
487 - ඕෙක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
488 - යටිගල ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම  
489 - යටිගල පහළ ගාම නිලධාරි වසම  
490 - පල්ෙල්වාව්ව ගාම නිලධාරි වසම 
492 - හීනටිහතමුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

මුල්ගිරිගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කඩිගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලස්මුල්ල දකුණ,  වලස්මුල්ල නැෙගනහිර, ෙකොෙහොලන, 

ගලහිටිය නැෙගනහිර, අතුෙබෝෙද් බටහිර සහ අතුෙබොෙද් 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

480 - ෙමොරකන්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
481 - තලගම්වාඩුව ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම 
482  - තලගම්වාඩුව පහළ ගාම නිලධාරි වසම 
483 - කඩිගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම
484 - කඩිගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
491 - වාව්ව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

කැප්පිටියාව දකුණ,  මුල්ගිරිගල උතුර සහ මුල්ගිරිගල බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙමොදරවාන දකුණ, ෙමොදරවාන උතුර සහ පල්ෙලවාව්ව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම  සහ කණුමුල්ෙදනිය දකුණ හා දලුවක්ෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසම් වල  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වලස්මුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලස්මුල්ල ඉහළ, වලස්මුල්ල පහළ, ඕමාර බටහිර සහ ගලහිටිය 

දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
453 - වලස්මුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
454 - වලස්මුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
455 - වලස්මුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
456  ෙකොෙහොලාන ගාම නිලධාරි වසම 
459 - වලස්මුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
465 - දලුවක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ගලහිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  
ෙමොරකන්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ  තලගම්මාඩුව ඉහළ හා  කඩිගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම් 
වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වාව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කණුමුල්ෙදණිය 
දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්  

බටහිරට:- කණුමුල්ෙදණිය දකුණ, නතුවල, විෙජ්සිරිපුර, ඕලුආර සහ 
කණුමුල්ෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කණුමුල්ෙදණිය බටහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යහල්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වලස්මුල්ල  

ඉහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
466 - කණුමුල්ෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
467 - ඕලුආර ගාම නිලධාරි වසම 
470 - විෙජ්සිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම  
476 - නතුවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලස්මුල්ල  බටහිර සහ  දළුවක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කණුමුල්ෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කණුමුල්ෙදණිය නැෙගනහිර, උඩෙදණිය සහ කණුමුල්ෙදණිය 

උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
 
 
 



650       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කණුමුල්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යහල්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 469 - කණුමුල්ෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම

471 - කණුමුල්ෙදණිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
472 - කුරුඳුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
473 - රාජපුරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
474 - උඩෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

කණුමුල්ෙදණිය බටහිර, ඕලුආර, විෙජ්සිරිපුර සහ නතුවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කණුමුල්ෙදණිය දකුණ සහ කන්ෙදබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- සුමිහිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මාතර 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කණුමුල්ෙදණිය දකුණ    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කණුමුල්ෙදණිය උතුර, කුරුඳුවත්ත, රාජපුරෙගොඩ, 

කණුමුල්ෙදණිය නැෙගනහිර සහ නතුවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

468 - සුමිහිරිගම ගාම නිලධාරි වසම  
475 - කණුමුල්ෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
477 - කහටැල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
478 - කන්ෙදබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
479 - ෙගොඩවැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දලුවක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- වාව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ මාතර දිස්තික් 

මායිම  
බටහිරට:- මාතර දිස්තික්  මායිම  
 
09-108/132 

-------------------------------------------------------- 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 04 - කටුවන පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මැදකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතර සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම් 520 - හිඟුරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  

521 - උඩෙවල්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
522 - අළුෙපොත්ෙදනිය පහළ ගාම නිලධාරි 
වසම  
523 - උඩ අළුෙපොත්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
525 - මැදකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
527 - කරවිලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම     

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම  
දකුණ:- ෙකොෙහොම්ෙපෝරුව, සියඹලාමුරය, සියාරපිටිය, ෙකෙහල්වත්ත සහ 

උඩෙගොමඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- රිටිගහයාය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අළුෙපොත්ෙදනිය පහළ හා උඩ අළුෙපොත්ෙදනිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
512 - මීමනෙකොළෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
513 - රිටිගහයාය ගාම නිලධාරි වසම  
514 - තල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම   
516 - ගඟුලන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
517 - ෙකොෙහොම්ෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

අඹගස්ආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වැලිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- උලහිටියාව බටහිර, ආරෙබොඩ සහ ෙහොරවින්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පන්ගන්විලයාය සහ සියඹලාමුරය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වැලිපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 502 - සපුගහයාය ගාම නිලධාරි වසම  

503 - ලබුෙහේන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම   
506 - වැලිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
507 - වැලිපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
508 - වැලිපිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
515 - අඹගස්ආර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙහල්ලල, මිද්ෙදනිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 
සහ මිද්ෙදනිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- උලහිටියාව නැෙගනහිර සහ උලහිටියාව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රිටිගහයාය, තල්වත්ත සහ ගඟුලන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මිද්ෙදනිය     සභික සංඛ් යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 498 - මිද්ෙදනිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම   

499 - මිද්ෙදනිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
500 - මිද්ෙදනිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
501 - ෙහල්ලල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කූඩෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- දෙඹ්තලාව, මුරුංගස්යාය නැෙගනහිර හා මුරුංගස්යාය බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ වීරකැටිය පාෙද්ශීය  
සභා මායිම 

බටහිරට:- ආදළුෙගොඩ හා උලහිටියාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ වැලිපිටිය නැෙගනහිර හා සපුගහයාය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මුරුංගගස්යාය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 493 - කූඩෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම  
494 - කූඩෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
495 - මුරුංගගස්යාය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි
වසම  
496 - මුරුංගගස්යාය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
497 - දෙඹ්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට: අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මිද්ෙදනිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

මිද්ෙදනිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මිද්ෙදනිය 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උලහිටියාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රිටිගහයාය, වැලිපිටිය බටහිර, වැලිපිටිය සහ වැලිපිටිය 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
504 - ආදළුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
505 - මැල්ලකැටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
509 - උලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසම  
510 - උලහිටියාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
511 - උලහිටියාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

මිද්ෙදනිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ආරෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්‚ 
ෙහොරවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
රිටිගහයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙහොරවින්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සියාරපිටිය, සියඹලාමුරය, මීමනෙකොළෙදනිය සහ රිටිගහයාය 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
536 - පන්ගම්විලයාය ගාම නිලධාරි වසම   
537 - ෙහොරවින්න ගාම නිලධාරි වසම   
538 - හැඩිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
539 - බූකන්දයාය ගාම නිලධාරි වසම  
540 - ආරෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

උලහිටියාව බටහිර, උලහිටියාව සහ මැල්ලකැටියෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වීදිකන්ද හා වල්ගම්මුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බින්තැන්න, රණසිංහෙගොඩ හා වීරක්කුට්ටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ කටුවන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගොමඩිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරවිලකන්ද, මැදකන්ද, උඩුෙවල්මුල්ල සහ අළුෙපොත්ෙදනිය 

පහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
518 - සියාරපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
519 - සියඹලාමුරය ගාම නිලධාරි වසම  
524 - උඩෙගොමඩිය ගාම නිලධාරි වසම   
526 - ෙකෙහල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
528 - ෙබංගමුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙකොෙහොම්ෙපෝරුව සහ මීමනෙකොලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පන්ගම්විලයාය, කටුවන, ගල්ළිඳමුල්ල, රුක්මල්පිටිය සහ 
දංගලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වතුකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ ෙබංගමුකන්ද හා ගල්ළිඳමුල්ල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 
530 - රුක්මල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
531 - දංගලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
544 - වතුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
545 - ෙකෝංගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
546 - ගල්ෙපොතුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

ගල්ළිඳමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඕබඩගහෙදනිය හා කරමැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- අඹගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කෑරෙදනිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- රම්මල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම සහ මාතර 
දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කටුවන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩෙගොමඩිය සහ සියාරපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 529 - ගල්ළිඳමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

532 - රණසිංහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
533 - ඕබඩගහෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම   
534 - වීරක්කුට්ටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
535 - කටුවන ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- පන්ගම්විලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හැඩිවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බින්තැන්න, පුවක්ගස්ආර සහ කරමැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වතුකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, දංගලකන්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, රුක්මල්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙබංගමුකන්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වල්ගම්මුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඕබඩගහෙදනිය, රණසිංහෙගොඩ සහ හැඩිවත්ත ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
543 - කරමැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
547 - අඹගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම  
548 - පුවක්ගස්ආර ගාම නිලධාරි වසම  
549 - බින්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
550 - වල්ගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

බූකන්දයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ වීදිකන්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩහෙගොඩ, නමනැලිය, රඳනිආර සහ මාපිටකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හග්ගිතකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම, 
ෙකෝංකරෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර, උතුරු හා 
බටහිර මායිම්, හග්ගිතකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම, කෑරෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම්, 
ගල්ෙපොතුකන්ද, ෙකෝංගස්තැන්න හා වතුකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නමනැලිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වල්ගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම සහ 

බූකන්දයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
570 - රඳනිආර ගාම නිලධාරි වසම  
571 - වීදිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
572 - නමනැලිය ගාම නිලධාරි වසම  
573 - උඩහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
දකුණට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වත්ෙතෙහේන්ෙගොඩ, 

ෙහොෙර්ෙවල හා අගලබඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙවළඳෙගොඩ සහ මාපිටකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙවළඳෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කෑරෙදනිය, හග්ගිතකන්ද උතුර සහ වල්ගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්  
551 - ෙවළඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
552 - මාපිටකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
553 - බටගස්ස ගාම නිලධාරි වසම  
554 - පහළවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- රඳනිආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අගලබඩ, කැකිරිඕබඩ සහ එෙගොඩබැද්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පාෙත්ගම සහ වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වරාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතර දිස්තික් මායිම, වතුකන්ද, ෙකෝංගස්තැන්න, 

ගල්ෙපොතුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
අඹගහෙහේන හා කරමැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

541 - ෙකෝංකරෙහේන ගාම නිලධාරි වසම   
542 - හග්ගිතකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
559 - වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
560 - කෑරෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
561 - සපුතන්තිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම   
562 - රම්මල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පුවක්ගස්ආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වල්ගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- මාපිටකන්ද, පහළවත්ත හා පාෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ තලපත්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදහිගහෙහේන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සපුතන්තිකන්ද සහ වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 563 - පාෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම  

564 - ෙදහිගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම   
565 - තලපත්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
567 - මතුවකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
568 - වීදිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පහළවත්ත සහ එෙගොඩබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කැබැල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම‚ හඳුගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මාතර දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කැකිරිඕබඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදහිගහෙහේන, පාෙත්ගම, පහළවත්ත සහ බටගස්ස ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
555 - එෙගොඩබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
556 - කැකිරිඕබඩ ගාම නිලධාරි වසම  
557 - කැබැල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
558 - පිස්සුබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
566 - හඳුගල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙවළඳෙගොඩ, අගලබඩ, ෙහොෙර්ෙවල සහ මැදගම්ෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මතුවකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙදහිගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙහොෙර්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවළඳෙගොඩ සහ රඳනිආර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
569 - අගලබඩ ගාම නිලධාරි වසම  
574 - ෙහොෙර්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම   
575 - වත්ෙතෙහේන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
576 - මැදගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

දකුණට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ පිස්සුබැද්ද හා කැකිරිඕබඩ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 05 - ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 16 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තාරෙප්රිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 323 - තාරෙප්රිය ගාම නිලධාරි වසම  

324 - උඩුගල්ෙමොෙට්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
325 - මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
326 - ඉඳිකැටියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම   
327 - නිහිළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම   
328 - පට්ටියෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

පල්ලත්තර බටහිර, පල්ලත්තර දකුණ සහ දම්මුල්ල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වහරක්ෙගොඩ උතුර, නිහිළුව නැෙගනහිර සහ පානමුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දම්මුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ පල්ලත්තර නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
317 - ෙකොස්ගහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
318 - දම්මුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
319 - දම්මුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
321 - පල්ලත්තර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
322 - පල්ලත්තර දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
348 - කහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ඉහළ ෙබලිගල්ල බටහිර, ෙබලිගල්ල උතුර, ෙබලිගල්ල දකුණ, 
අඟුල්මඩුව සහ අරන්වල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කරඹකැටිය, ගල්වැව, වහරක්ෙගොඩ දකුණ සහ වහරක්ෙගොඩ 
උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පට්ටියවල සහ උඩුගල්ෙමොෙට්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉහළ ෙබලිගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම   310 - නුෙග්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  

311 - ඉහළ ෙබලිගල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
312 - ඉහළ ෙබලිගල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම   
320 - පල්ලත්තර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ වාඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙබලිගල්ල උතුර, පල්ලත්තර දකුණ සහ පල්ලත්තර බටහිර ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පහළ ෙබලිගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහළ ෙබලිගල්ල බටහිර හා ඉහළ ෙබලිගල්ල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා 
මායිම   

313 - වාඩිය ගාම නිලධාරි වසම  
314 - ෙබලිගල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
315 - ෙබලිගල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:- අඟුල්මඩුව සහ ෙකොස්ගහෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- දම්මුල්ල නැෙගනහිර සහ පල්ලත්තර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අරන්ෙවල     සභික සංඛ් යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබලිගල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 316 - අඟුල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම  

334 - අරන්ෙවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
335 - අරන්ෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
350 - කරඹකැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
357 - පුවක්දණ්ඩාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ සිටිනාමළුව බටහිර, 
සිටිනාමළුව උතුර සහ සිටිනාමළුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පලෙපොත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මැදෙගොඩ, පහළෙගොඩ හා  පුවක්දණ්ඩාව උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්, ෙබලිඅත්ත නගරය හා ෙබලිඅත්ත 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් සහ ගල්වැව, 
කහවත්ත, ෙකොස්ගහෙගොඩ හා දම්මුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සිටිනාමළුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 358 - සිටිනාමළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

359 - සිටිනාමළුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
360 - සිටිනාමළුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
361 - සිටිනාමළුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  පලෙපොත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පුවක්දණ්ඩාව නැෙගනහිර සහ අරන්ෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මිහිඳුපුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුවක්දණ්ඩාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 

පුවක්දණ්ඩාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
355 - මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
356 - පහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
364 - මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
365 - ඕවිලාන ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

පුවක්දණ්ඩාව නැෙගනහිර, පලෙපොත නැෙගනහිර සහ පලෙපොත 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්

දකුණට:- ෙදද්දුවාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කුඩාහීල්ල දකුණ, කුඩාහීල්ල නැෙගනහිර සහ පුවක්දණ්ඩාව 

උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදද්දුවාවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුඩාහීල්ල දකුණ, ඕවිලාන, මිහිඳුපුර, මැදෙගොඩ,  පුවක්දණ්ඩාව 

නැෙගනහිර සහ සිටිනාමළුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

362 - පලෙපොත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
363 - පලෙපොත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
372 - ෙදද්දුවාවල ගාම නිලධාරි වසම  
373- ෙදද්දුවාවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැව්දත්ත හා නාකුළුගමුව 

උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්
බටහිරට:- ගලගම උතුර සහ මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙබලිඅත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කම්බුස්සාවල බටහිර, ගල්වැව, කරඹකැටිය සහ අරන්වල බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
346 - කම්බුස්සාවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
351 - ෙබලිඅත්ත නගරය ගාම නිලධාරි වසම  
352 - ෙබලිඅත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
353 - ෙබලිඅත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
354 - පුවක්දණ්ඩාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
366 - කුඩාහීල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

පුවක්දණ්ඩාව නැෙගනහිර, පහළෙගොඩ, මැදෙගොඩ සහ මිහිඳුපුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඕවිලාන සහ කුඩාහීල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කුඩාහීල්ල උතුර සහ කම්බුස්සාවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නිහිළුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නිහිළුව බටහිර, තාරෙප්රිය, පට්ටියෙවල සහ දම්මුල්ල බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්
329 - නිහිළුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම  
330 - වහරක්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
331 - වහරක්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
332 - ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
333 - පානමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
349 - ගල්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කහවත්ත සහ කරඹකැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබලිඅත්ත නගරය, ෙබලිඅත්ත බටහිර, කම්බුස්සාවල 
නැෙගනහිර, කම්බුස්සාවල බටහිර, මහහීල්ල නැෙගනහිර, 
ගැටමාන්න නැෙගනහිර සහ අඹගස්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහහීල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ පානමුල්ල, ෙගොඩෙවල, වහරක්ෙගොඩ 

උතුර හා ගල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
340 - ගැටමාන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
341 - අඹගස්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
343 - මහහීල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
344 - මහහීල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
345 - මහහීල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම   
347 - කම්බුස්සාවල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙබලිඅත්ත බටහිර, කම්බුස්සාවල නැෙගනහිර සහ කුඩාහීල්ල 
උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අම්බල උතුර හා අම්බල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම් සහ මාතර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- නායකවත්ත, ගැටමාන්න දකුණ සහ ගැටමාන්න උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගැටමාන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාතර දිස්තික් මායිම  සහ අඹගස්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර හා  දකුණු මායිම්  
336 - ගැටමාන්න දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
337 - ගැටමාන්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
338 - නායකවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
339 - ගැටමාන්න උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
342 - ඇල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

මහහීල්ල උතුර සහ මහහීල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කුඩාහීල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහහීල්ල නැෙගනහිර, කම්බුස්සාවල බටහිර සහ කම්බුස්සාවල 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
367 - කුඩාහීල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
368 - කුඩාහීල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
370 - අම්බල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
371 - අම්බල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කුඩාහීල්ල නැෙගනහිර සහ ඕවිලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙදද්දුවාවල, මිරිස්වත්ත සහ ගලගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම සහ මහහීල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගලගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අම්බල බටහිර  සහ කුඩාහීල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම්  
369 - මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
377 - ගලගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
378 - ගලගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම   
379 - ගලගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙදද්දුවාවල සහ නාකුළුගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම් වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නාකුළුගමුව බටහිර හා ගලගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මාතර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික් මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නාකුළුගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගලගම උතුර, ෙදද්දුවාවල සහ ෙදද්දුවාවල නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
374 - නාකුළුගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
375 - නාකුළුගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
376 - වැව්දත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
380 - ගලගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ගලගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
09-108/134 

 

 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 06 - තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 16  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                     සභික සංඛ්යාව - 16 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- විතාරන්ෙදනිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වීරකැටිය සහ අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම් 307 - සුදර්ශනගම ගාම නිලධාරි වසම 

308 - විතාරන්ෙදනිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
309 - විතාරන්ෙදනිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

පට්ටියෙපොල බටහිර  සහ පට්ටියෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාරෙකොල්ලිය පලතුඩුව  සහ අළුත්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙත්නගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පට්ටියෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 248 - තලුන්න ගාම නිලධාරි වසම 

261 - පට්ටියෙපොල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
262 - පට්ටියෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
263 - පට්ටියෙපොල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

අඳුපැලෑන, විගමුව සහ වාඩිගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙනෙටොල්පිටිය උතුර,  මැදගම සහ මාරෙකොල්ලිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පලතුඩුව, විතාරන්ෙදනිය දකුණ, විතාරන්ෙදනිය උතුර සහ 
සුදර්ශනගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කට්ටකඩුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම 246 - කදිරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

247 - අඳුපැලෑන ගාම නිලධාරි වසම 
249 - කට්ටකඩුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
250 - ෙගෝඨයිම්බරගම ගාම නිලධාරි වසම 
251 - කට්ටකඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- රන්න නැෙගනහිර, රන්න බටහිර සහ විගමුව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- තලුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- රන්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අඳුපැලෑන, කදිරෙගොඩ, ෙගෝඨයිම්බරගම සහ කට්ටකඩුව දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
243 - කහඳාව ගාම නිලධාරි වසම 
245 - විගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
252 - රන්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
253 - රන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- නිදහස්ගම නැෙගනහිර, නිදහස්ගම බටහිර, වැල්ලඕඩය සහ 

වාඩිගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
 බටහිරට:- පට්ටියෙපොල නැෙගනහිර සහ තලුන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නිදහස්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රන්න බටහිර සහ රන්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් 
238 - ගුරුෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
239 - කහඳෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම 
240 - නිදහස්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
241 - නිදහස්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මුහුද  
බටහිරට:- වැල්ලඕඩය සහ කහඳාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- රැකව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙනෙටොල්පිටිය උතුර, වාඩිගල සහ කහඳාව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
242 - වැල්ලඕඩය ගාම නිලධාරි වසම 
254 - රැකව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
255 - රැකව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
257 - ෙනෙටොල්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

නිදහස්ගම බටහිර සහ කහඳෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මැඩිල්ල සහ මැදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙනෙටොල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පට්ටියෙපොල දකුණ, පට්ටියෙපොල නැෙගනහිර, විගමුව සහ රන්න 

බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
244 - වාඩිගල ගාම නිලධාරි වසම 
256 - ෙනෙටොල්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
258 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
259 - මාරෙකොල්ලිය ගාම නිලධාරි වසම 
260 - මැඩිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කහඳාව, වැල්ලඕඩය, ෙනෙටොල්පිටිය දකුණ සහ රැකව බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද සහ  තංගල්ල නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- තංගල්ල නගර සභා මායිම සහ වල්ගම්එලිය හා පලතුඩුව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වල්ගම්එලිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙත්නගම දකුණ, විතාරන්ෙදනිය දකුණ සහ පට්ටියෙපොළ දකුණ  

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
264 - ෙගොඩවානෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
265 - වල්ගම්එලිය ගාම නිලධාරි වසම 
266 - අළුත්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
267 - පලතුඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාරෙකොල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- තංගල්ල නගර සභා මායිම සහ ෙපොෙළොම්මාරුව උතුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- වෙග්ෙගොඩ, නලගම නැෙගනහිර සහ උඩුවිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙත්නගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 300 - වෙග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

301 - නලගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
302 - උඩුවිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
305 - ෙත්නගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
306 - ෙත්නගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

සුදර්ශනගම, විතාරන්ෙදනිය උතුර, විතාරන්ෙදනිය දකුණ 
අළුත්ෙගොඩ සහ වල්ගම්එළිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙගොඩවානෙගොඩ, ෙපොෙළොම්මාරුව උතුර සහ නලගම බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නලගම බටහිර, සියඹලාෙගොඩ, ඇත්ගාල්මුල්ල සහ තලපිටියගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නලගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 298 - සියඹලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

299 - නලගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
303 - ඇත්ගාලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
304 - තලපිටියගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙත්නගම උතුර, ෙත්නගම දකුණ, උඩුවිලෙගොඩ, නලගම 
නැෙගනහිර සහ වෙග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපොෙළොම්මාරුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙපොෙළොම්මාරුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නලගම බටහිර, වෙග්ෙගොඩ සහ ෙගොඩවානෙගොඩ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් 
281 - ෙපොෙළොම්මාරුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
282 - ෙපොෙළොම්මාරුව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තංගල්ල නගර සභා මායිම 
දකුණට:- කදුරුෙපොකුණ නැෙගනහිර සහ කදුරුෙපොකුණ දකුණ ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කදුරුෙපොකුණ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උනාකූරුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කදුරුෙපොකුණ දකුණ සහ කදුරුෙපොකුණ නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
274 -පල්ලික්කුඩාව ගාමීය ගාම නිලධාරි වසම  
275 - උනාකූරුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
276 - උනාකූරුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තංගල්ල නගර සභා මායිම සහ මුහුද
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- සීනිෙමෝදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කදුරුෙපොකුණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොෙළොම්මාරුව දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
277 - කදුරුෙපොකුණ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
278 - කදුරුෙපොකුණ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
279 - කදුරුෙපොකුණ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
280 - කදුරුෙපොකුණ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

තංගල්ල නගර සභා මායිම, පල්ලිකුඩාව ගාමීය සහ උනාකූරුව 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- උනාකූරුව බටහිර, සීනිෙමෝදර නැෙගනහිර සහ සීනිෙමෝදර 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සීනිෙමෝදර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කදුරුෙපොකුණ බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
292 - මාවැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
293 - මාවැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
294 - ෙමොරකැටිආර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම
295 ෙමොරකැටිආර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි
වසම 
296 - සීනිෙමෝදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි
වසම 
297 - සීනිෙමෝදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

කදුරුෙපොකුණ දකුණ හා උණාකූරුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ මුහුද 

දකුණට:- මුහුද සහ කුඩාවැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- පහජ්ජාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙබලිඅත්ත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 



662       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කුඩාවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පහජ්ජාව සහ මාවැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
287 - කුඩාවැල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
288 - කුඩාවැල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
289 - කුඩාවැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
290 - කුඩාවැල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
291 - කුඩාවැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද සහ මාතර දිස්තික්කෙය් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- මාතර දිස්තික්කෙය් නැෙගනහිර මායිම සහ නාකුළුගමුව දකුණ 

සහ මහෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 283 - මහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

284 - පහජ්ජාව ගාම නිලධාරි වසම 
285 - නාකුළුගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
286 - ඉහළෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙමොරකැටි ආර බටහිර, මාවැල්ල උතුර සහ මාවැල්ල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුඩාවැල්ල නැෙගනහිර, කුඩාවැල්ල මධ්යම, කුඩාවැල්ල උතුර සහ  
කුඩාවැල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතර දිස්තික්කෙය් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 
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------------------------------------------------------ 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 07 - අඟුණෙකොළපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ දබරැල්ල උතුර, දබරැල්ල දකුණ හා 
කැන්දකැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

219 - ෙදෙබොක්කාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
220 - ෙදෙබොක්කාව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
235 - කාරියමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
236 - තලාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
237 - තලාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- උස්වැව හා සූරියෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කටුවන පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දබරැල්ල සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 226 - කයිලවැල්ෙපෝටාව ගාම නිලධාරි වසම 
231 - කැන්දකැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
232 - රත්මල්වල ගාම නිලධාරි වසම  
233 - දබරැල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
234 - දබරැල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- 
 

රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ උස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා උතුරු මායිම් 

දකුණට:- උස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙදෙබොක්කාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

තලාව උතුර සහ කාරියමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උස්වැව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැන්දකැටිය හා කයිලවැල්ෙපෝටාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

222 - අමරතුංගගම ගාම නිලධාරි වසම  
224 - ෙකොෙහොඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
225 - උස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
227 - මැටිගත්වල ගාම නිලධාරි වසම  
229 - දික්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- අෙබ්ෙසේකරගම, මැදආර සහ පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

සූරියෙපොකුණ සහ ෙදෙබොක්කාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බිංකම  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙහොඹගස්වැව සහ දික්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

191- කංකානම්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
192 - බිංකම ගාම නිලධාරි වසම  
223 - මැදආර ගාම නිලධාරි වසම   
228 - අෙබ්ෙසේකරගම ගාම නිලධාරි වසම   
230 - කලවැල්වල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ආචාරියාගම, අඟුණෙකොලපැලැස්ස සහ අළුත්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

කරගහවල, දංෙදනිගම සහ පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දංෙදනිගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදෙබොක්කාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ උස්වැව හා අමරතුංගගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා බටහිර මායි ම් 

193 - හැෙල්කඩ ගාම නිලධාරි වසම 
194 - දංෙදනිගම ගාම නිලධාරි වසම  
195 - කරගහවල ගාම නිලධාරි වසම   
198 - පහළගම ගාම නිලධාරි වසම  
221 - සූරියෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙකොෙහොඹගස්වැව, මැදආර, බිංකම සහ අළුත්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- යකාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ජඳුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- 
 

ගුරුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
 
 
 



664       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඟුණෙකොලපැලැස්ස සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරගහවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, බිංකම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කංකානම්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

187 - අඟුණෙකොලපැලැස්ස ගාම නිලධාරි 
වසම  
188 - ආචාරියගම ගාම නිලධාරි වසම  
189 - යකාගල ගාම නිලධාරි වසම  
190 - අළුත්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අම්බලන්ෙතොට හා තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
සහ ගුරුන්නැෙහෙගආර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ජඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හැ ෙල්කඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජඳුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පහළගම, දන්ෙදනිගම හා 
කරගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

196 - ජූලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
197 - ජඳුර ගාම නිලධාරි වසම  
199 - ගුරුවල ගාම නිලධාරි වසම  
202 - ගුරුන්නැෙහෙගආර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- හැ ෙල්කඩ සහ යකාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, තලම්ෙපෝරුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙකොටවාය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

දහඅමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වීරගස්වැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දහඅමුණ සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 200 - ඉඳිගැටෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
201 - තලම්ෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම  
203 - දහඅමුණ ගාම නිලධාරි වසම  
204 - ෙකොටවාය ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ජූලමුල්ල හා ජඳුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
ජූලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ගුරුන්නැෙහෙගආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- 
 

උඩයාල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මැදයාල හා 
හකුරුෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, ෙනටලෙපෝරුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙබෝගමුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හකුරුෙවල සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගජනායකගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගුරුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

205 - හකුරුෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
206 - ෙනටලෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 
209 - ෙබෝගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
210 - වීරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ජූලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ දහඅමුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉඳිගැටෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- 
 

මැදයාල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ගජනායකගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩයාල සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 207 - උඩයාල ගාම නිලධාරි වසම  
208 - මැදයාල ගාම නිලධාරි වසම  
211 - හීංබුන්න ගාම නිලධාරි වසම  
212 - මකුළෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
215 - ගජනායකගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

වීරගස්වැව, ෙබෝගමුව, හකුරුෙවල සහ ඉඳිගැටෙවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තංගල්ල සහ වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- 
 

වකමුල්ල, මැදෙගොඩ සහ දිඹුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අත්තනයාල සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගජනායකගම  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

213 - මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
214 - දිඹුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
216 - වකමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
217 - අත්තනයාල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
218 - අත්තනයාල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- ගජනායකගම සහ මකුළෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- හීන්බුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- වීරකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09-108/136 
 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 08 - අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 16  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 01   සභික සංඛ්යාව : 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බරවකුඹුක සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 170 - සියඹලාෙකොෙට් ගාම නිලධාරි වසම 
171 - බරවකුඹුක ගාම නිලධාරි වසම   
172 - තාලිගල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ලියන්ගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ වැටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මුරවැසිෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම  



666       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ලියන්ගස්ෙතොට සභික සංඛ්යාව :- 01

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ සූරියවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම  131 - ෙපොලියර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම   
133 - ලියන්ගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම  
134 - ෙකොග්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
138 - ෙගොඩෙකොග්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- සූරියවැව හා හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
දකුණට:- ෙමොදරපිලිවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

රිදියගම හා පුංචිෙහේනයාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙරොෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- 
 

වැටිය, තාලිගල හා බරවකුඹුක ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  රිදියගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ලියන්ගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ෙපොලියර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙකොග්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

129 - රිදියගම ගාම නිලධාරි වසම  
130 - පුංචිෙහේනයාගම ගාම නිලධාරි වසම  
135 - ෙමොදරපිලිවල ගාම නිලධාරි වසම  
139 - ෙබෝලාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- ෙබෝලාන දකුණ, වලෙවවත්ත නැෙගනහිර සහ ජංසගම ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල බටහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- හැඩවින්න සහ ෙරොෙට් ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වලෙවවත්ත  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හැඩවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
රිදියගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

163 - වලෙවවත්ත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම   
164 - වලෙවවත්ත බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
168 - ජංසගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙබෝලාන උතුර සහ ෙබෝලාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පලුගහෙගොඩැල්ල, මල්ෙපත්තාව, ෙරොටවල සහ බැමිණියන්විල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

මාමඩල දකුණ, මාමඩල උතුර සහ හැඩවින්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මාමඩල  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙරොෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
රිදියගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

166 - මාමඩල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
167 - මාමඩල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම   
169 - හැඩවින්න ගාම නිලධාරි වසම  
  
 

නැෙගනහිරට:- ජංසගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- බැමිණියන්විල සහ ඇෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ඇත්බටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙරොෙට් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
 
 
 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඇත්බටුව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුරවැසිෙහේන, වැටිය සහ ලියන්ගස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් 

180 - ඇත්බටුව ගාම නිලධාරි වසම  
183 - හඳුන්කටුව ගාම නිලධාරි වසම  
184 - ෙරොෙට් ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

රිදියගම, හැඩවින්න, මාමඩල උතුර සහ ඇෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුලන සහ මහජඳුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වැටිය  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සියඹලාෙකොෙට් සහ තාලිගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

173 - වැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
185 - මහජඳුර ගාම නිලධාරි වසම  
186 - මුරවැසිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ලියන්ගස්ෙතොට, ෙරොෙට් සහ හඳුන්කටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හඳුන්කටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුලන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මුලන  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඟුණෙකොලපෑලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහජඳුර, 
හඳුන්කටුව හා ඇත්බටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

179 - ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම  
181 - මුලන ගාම නිලධාරි වසම  
182 - එරමිණියාය ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පල්ෙලගම, හුංගම සහ බටඅත උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තංගල්ල සහ අඟුණෙකොලපැලැස්ස පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බැමිණියන්විල  සභික සංඛ් යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාමඩල උතුර, මාමඩල දකුණ සහ ජංසගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

159 - බැමිණියන්විල ගාම නිලධාරි වසම   
161 - ඇෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
162 - ඇෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

වලෙවවත්ත බටහිර සහ ෙරොටවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- උහපිටෙගොඩ සහ මිණිඇතිලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙදනිය සහ  ඇත්බටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මල්ෙපත්තාව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බැමිණියන්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 
වලෙවවත්ත බටහිර, වලෙවවත්ත නැෙගනහිර හා  
පලුගහෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

148 - මල්ෙපත්තාව ගාම නිලධාරි වසම   
149 - එක්කස්ස ග් රාම නිලධාරි වසම  
165 - ෙරොටවල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පුහුල්යාය සහ තවාලුවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- වැලිපටන්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- 
 

ෙනෝනගම සහ උහපිටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පුහුල්යාය  සභික සංඛ්යාව :- 01

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලෙවවත්ත බටහිර, වලෙවවත්ත නැෙගනහිර සහ ෙබෝලාන 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

145 - තවාලුවිල ගාම නිලධාරි වසම  
146 - පුහුල්යාය ගාම නිලධාරි වසම  
147 - පලුගහෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

අම්බලන්ෙතොට උතුර සහ වාඳුරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද සහ වැලිපටන්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- මල්ෙපත්තාව හා ෙරොටවල ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  අම්බලන්ෙතොට  සභික සංඛ්යාව :- 02

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබෝලාන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  

140 - ෙබෝලාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
141 - කුඩාෙබෝලාන ගාම නිලධාරි වසම   
142 - වාඳුරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම   
143 - අම්බලන්ෙතොට දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
144 - අම්බලන්ෙතොට උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- 
 

වැලිපටන්විල, තවාලුවිල, පුහුල්යාය, පලුගහෙගොඩැල්ල සහ 
වලෙවවත්ත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙනෝනගම  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බැමිණියන්විල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 150 - වැලිපටන්විල ගාම නිලධාරි වසම   
155 - ෙනෝනගම ගාම නිලධාරි වසම  
160 - උහපිටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙරොටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, එක්කස්ස ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ මල්ෙපත්තාව හා 
තවාලුවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- 
 

ලුණම දකුණ, ලුණම උතුර, මිණිඇතිලිය සහ ඇෙල්ෙගොඩ 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ලුණම  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිවුල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මිණිඇතිලිය හා උහපිටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

151 - ලුණම උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
152 - ලුණම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම   
154 - කිවුල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:- ෙනෝනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුහුද  
බටහිරට:- හාතාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 

මිණිඇතිලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කිවුල උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15 
 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මිණිඇතිලිය  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදනිය, ඇෙල්ෙගොඩ බටහිර සහ ඇෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

153 - කිවුල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
174 - මිණිඇතිලිය ගාම නිලධාරි වසම  
175 - පිංගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

උහපිටෙගොඩ සහ ලුණම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ලුණම දකුණ, කිවුල දකුණ සහ හාතාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පල්ෙලගම සහ ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පල්ෙලගම  සභික සංඛ්යාව :- 01

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළගම, මුලන, ඇත්බටුව සහ ඇෙල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

156 - හාතාගල ගාම නිලධාරි වසම  
176 - ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
177 - පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ඇෙල්ෙගොඩ බටහිර, ඇෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර හා මිණිඇතිලිය 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, පිංගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කිවුල උතුර, කිවුල දකුණ හා 
ලුණම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- 
 

බටඅත දකුණ, හුංගම, ඉහළගම සහ මුලන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බටඅත  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- එරමිණියාය හා ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
සහ පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

157 - බටඅත උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
158 - බටඅත දකුණ ගාම නිලධාරි වසම   
178 - හුංගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- හාතාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මුහුද සහ තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- තංගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
09-108/137 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 09 - තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ් යාව - 02                     සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පන්නගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ විජිතපුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර  මායිම 
29 - පන්නගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
30 - දෙඹ්වැලෑන ගාම නිලධාරි වසම  
31 - අංජලිගල ගාම නිලධාරි වසම  
32 - ඇල්ලගල ගාම නිලධාරි වසම  
33 - මහින්දපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- විජිතපුර, ගැමුණුපුර සහ ෙදබරවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ගඟසිරිපුර, ෙපොල්ගහවැලෑන සහ රන්දුනුවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගැමුණුපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
38 - ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
39 - සඳුන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
40 - විජිතපුර ගාම නිලධාරි වසම  
41 - එකමුතුගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය  සභා  මායිම  
දකුණට:- කච්ෙච්රියගම, ෙදබරවැව, ගඟසිරිපුර සහ ෙපොල්ගහවැලෑන   ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මහින්දපුර, දෙඹ්වැලෑන, අංජලිගල සහ ඇල්ලගල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය  සභා 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදබරවැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහින්දපුර, ගැමුණුපුර, එකමුතුගම සහ සඳුන්ගම ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
4 - ගඟසිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම  
6 - ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසම  
36 - ෙපොල්ගහවැලෑන ගාම නිලධාරි වසම  
37 - ෙදබරවැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කච්ෙච්රියගම, මැදවැලෑන සහ ෙරෝහණපුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රබර්වත්ත සහ ෙමෝලකැපුපතාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- රන්දුනුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තිස්සමහාරාම     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සදුන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  

ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය  සභා  මායිම සහ වීරෙහල හා 
ජූල්පල්ලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

1 - තිස්සමහාරාම ගාම නිලධාරි වසම  
3 - කච්ෙච්රියගම ගාම නිලධාරි වසම  
8 - ශුද්ධ නගරය ගාම නිලධාරි වසම  
10 - සඳගිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම  
11 - මහෙසන්පුර ගාම නිලධාරි වසම  
12 - ෙගෝඨාභයපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

උද්ධකන්දර සහ ෙයෝධකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- වැලිෙපොෙත්ෙවල, හල්මිල්ලාව සහ රත්ෙනළුම්වලයාය ගාම 
නිලධාරි වසම් වල උතුරු මායිම 

බටහිරට:- රබර්වත්ත, ෙරෝහණපුර, මැදවැලෑන, ෙදබරවැව සහ එකමුතුගම 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කාවන්තිස්සපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම  42 - කාවන්තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම  

43 - ජූල්පල්ලම ගාම නිලධාරි වසම  
44 - වීරෙහල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කිරින්ද සහ උද්ධකන්දර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:- මහෙසන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
බටහිරට:- ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් 

මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙයෝධකණ්ඩිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ජූල්පල්ලම සහ කාවන්තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
14 - උද්ධකන්දර ගාම නිලධාරි වසම  
15 - ෙයෝධකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසම   
16 - වැලිෙපොෙත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- රණෙකළිය, විහාරමහාෙද්විපුර, අන්දරගස්යාය සහ හල්මිල්ලාව  

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- ෙගෝඨාභයපුර, සඳගිරිපුර සහ මහෙසන්පුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කිරින්ද      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල සහ අම්පාර දිස්තික් මායිම්  13 - රණෙකළිය ගාම නිලධාරි වසම  

18 - විහාරමහාෙද්විපුර ගාම නිලධාරි වසම  
19 - කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ මුහුද 
දකුණට:- මුහුද  
බටහිරට:- අන්දරගස්යාය, හල්මිල්ලාව, වැලිෙපොෙත්ෙවල, ෙයෝධකණ්ඩිය, 

උද්ධකන්දර සහ කාවන්තිස්සපුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රත්ෙනළුම්වලයාය, ෙගෝඨාභයපුර, වැලිෙපොෙත්ෙවල සහ  

විහාරමහාෙද්විපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
17 - හල්මිල්ලාව ගාම නිලධාරි වසම  
20 - මාගම ගාම නිලධාරි වසම   
21 - අන්දරගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෝන්වැලෑන 

නැදිගන්විල හා  රත්ෙනළුම්වලයාය ගාම නිලධාරි වසම් වල 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නැදිගම්විල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගෝනගමුව සහ රත්ෙනළුම්වලයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
22 - නැදිගම්විල ගාම නිලධාරි වසම  
23 - ෙකෝන්වැලෑන ගාම නිලධාරි වසම  
24 - විජයපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- හල්මිල්ලාව සහ මාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තිස්සපුර සහ සාලියපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙරෝහණපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගඟසිරිපුර, ෙසේනපුර, ෙදබරවැව සහ කච්ෙච්රියගම ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
2 - මැදවැලෑන ගාම නිලධාරි වසම  
5 - ෙරෝහණපුර ගාම නිලධාරි වසම  
7 - රබර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
9 - රත්ෙනළුම්වලයාය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

තිස්සමහාරාම, ශුද්ධ නගරය සහ ෙගෝඨාභයපුර  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හල්මිල්ලාව සහ  නැදිගම්විල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙගෝනගමුව, උඩුවිල, ෙමෝලකැපුපතාන,  ගඟසිරිපුර සහ ෙසේනපුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තිස්සපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පන්නගමුව, දෙඹ්වැලෑන, මහින්දපුර සහ ෙපොල්ගහවැලෑන ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
25 - උඩුවිල ගාම නිලධාරි වසම  
26 - සාලියපුර ගාම නිලධාරි වසම  
27 - ෙගෝනගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
28 - තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම   
34 - ෙමෝලකැපුපතාන ගාම නිලධාරි වසම  
35 - රන්දුනුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ගඟසිරිපුර, රබර්වත්ත සහ රත්ෙනළුම්වලයාය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- නැදිගන්විල සහ විජයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා මායිම
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 10 - සූරියවැව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                     සභික සංඛ්යාව - 06 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- මීගහජඳුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 99 - රන්මුදුවැව ගාම නිලධාරි වසම  

100 - ඉහළ කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
101 - මහගල්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
102 -මීගහජඳුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැලිවැව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- සුරුවිරුගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම, මීගහජඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු  මායිම සහ රන්මුදුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
98 - වැලිවැව ගාම නිලධාරි වසම  
104 - සුරුවිරුගම ගාම නිලධාරි වසම  
111 - මහවැලිකඩ ආර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

රන්මුදුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හම්බන්ෙතොට 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අන්දරවැව සහ නමඩගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- බැද්ෙද්වැව, සූරියවැව නගරය සහ සමාජෙසේවාපුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- සූරියවැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්ත් රික් මායිම 103 - සූරියවැව නගරය ගාම නිලධාරි වසම  

105 - සමාජෙසේවාපුර ගාම නිලධාරි වසම  
115 - වීරියගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වැලිවැව සහ සුරුවිරුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මහවැලිකඩ ආර, බැද්ෙද්වැව, විහාරගල සහ අලිඔලු ආර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- හත්ෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- විහාරගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හත්ෙපෝරුව, වීරියගම, සමාජෙසේවාපුර සහ සූරියවැව නගරය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
106 - විහාරගල ගාම නිලධාරි වසම  
107 - මහපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම  
112 - බැද්ෙද්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
113 - අලිඔලු ආර ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- මහවැලිකඩ ආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- නමඩගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

හබරත්තවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- බැදිගංෙතොට සහ ෙවනිවැල් ආර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- හත්ෙපෝරුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 108 - ෙවනිවැල් ආර ගාම නිලධාරි වසම   

114 - හත්ෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම  
132 - බැදිගංෙතොට ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

වීරියගම, අලිඔලු ආර සහ මහපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- අන්දරවැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහවැලිකඩ ආර හා සුරුවිරුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ වැලිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

109 - අන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසම  
110 - නමඩගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
136 - වැදිවැව ගාම නිලධාරි වසම  
137 - හබරත්තවල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට සහ අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහපැලැස්ස, විහාරගල 

හා බැද්ෙද්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
09-108/139 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම,  ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 11 - හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 08 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බූන්දල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා මායිම 81 - බූන්දල ගාම නිලධාරි වසම  

82 - සිරියාගම ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ මුහුද
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- පල්ෙලමලල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පල්ෙලමලල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යහන්ගල බටහිර හා යහන්ගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ලුණුගම්ෙවෙහර හා තිස්සමහාරාම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

83 - පල්ෙලමලල ගාම නිලධාරි වසම  
84 - ජූල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- බූන්දල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට මහ නගර සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බඳගිරිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා මායිම 85 - බඳගිරිය ගාම නිලධාරි වසම  

86 - තම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසම   
87 - යහංගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම   
88 - යහංගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- 
බටහිරට:- 

පල්ෙලමලල  සහ ජුල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
හම්බන්ෙතොට මහ නගර සභා මායිම සහ ෙගොන්ෙනෝරුව හා 
කැටන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගොන්ෙනොරුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සූරියවැව සහ ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා මායිම්  95 - ෙගොන්ෙනොරුව ගාම නිලධාරි වසම   

96 - කැටන්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
97 - එලල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තම්මැන්නාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- හම්බන්ෙතොට මහ නගර සභා මායිම සහ බැල්ලගස්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- සූරියවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අරවනමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සූරියවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  ෙගොන්ෙනොරුව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
118 - ගල්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
120 - බැල්ලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
122 - අරවනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- 

 
ෙගොන්ෙනොරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
හම්බන්ෙතොට මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:- හම්බන්ෙතොට මහ නගර සභා මායිම සහ පහළ බැරගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- උඩබැරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම්, 
සියඹලාගස්විල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ අම්බලන්ෙතොට හා සූ රියවැව පාෙද්ශිය සභා මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උඩබැරගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්වැව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
116 - සියඹලාගස්විල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
117 - සියඹලාගස්විල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
119 - උඩබැරගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ගල්වැව, අරවනමුල්ල සහ පහළ බැරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙදහිගහලන්ද හා වලව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වලව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ සියඹලාගස්විල දකුණ, 

උඩබැරගම හා අරවනමුල්ල ග් රාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

121 - පහළ බැරගම ගාම නිලධාරි වසම   
125 - වලව ගාම නිලධාරි වසම   
127 - ෙදහිගහලන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
128 - මානජ්ජාව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

බැල්ලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
හම්බන්ෙතොට මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:- සිසිලසගම හා ෙගොඩවාය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
මුහුද 

බටහිරට:- අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගොඩවාය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදහිගහලන්ද සහ මානජ්ජාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 124 - සිසිලසගම ගාම නිලධාරි වසම  

126 -  ෙගොඩවාය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට මහ නගර සභා මායිම 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- වලව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/140  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස  12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 09 - හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය 
අංක 12 - ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                     සභික සංඛ්යාව - 10 
 

ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- රණවරණාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 45 - අඟුණෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසම  

46 - ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම  
53 - ෙදව්රම්ෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසම  
54 - ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසම  
55 - රණවරණාව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ පඩවිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:- පඩවිගම, මත්තල සහ මහඅලුත්ගම්ආර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහඅලුත්ගම්ආර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ සූරියවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- මත්තල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අඟුණෙකොළවැව, ෙදව්රම්ෙවෙහර සහ ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
47 - මහඅලුත්ගම්ආර ගාම නිලධාරි වසම  
48 - මත්තල ගාම නිලධාරි වසම  
49 - පහළ මත්තල ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

පඩවිගම, පුංචිඅප්පුජඳුර, වීරවිල්ආර, මුවන්වැව, ඉත්තන්වෑකඩ 
සහ මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට සහ සූරියවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- ලුණුගම්ෙවෙහර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 50 - වීරවිල්ආර ගාම නිලධාරි වසම  

51 - පඩවිගම ගාම නිලධාරි වසම  
52 - පුංචිඅප්පුජඳුර ගාම නිලධාරි වසම   
56 - ලුණුගම්ෙවෙහර නව නගරය ගාම 
නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ සීනිමුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- කැන්දගස්මංකඩ, මහානාගපුර සහ මුවන්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මත්තල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           677 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- කැන්දගස්මංකඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පඩවිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 57 - සීනිමුන්න ගාම නිලධාරි වසම  

58 - කැන්දගස්මංකඩ ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- මහානාගපුර සහ ලුණුගම්ෙවෙහර නව නගරය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- ෙබරලිෙහල     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා 

මායිම  
71 - දුටුගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
72 - ජයගම ගාම නිලධාරි වසම  
73 - ෙබරලිෙහල ගාම නිලධාරි වසම  
74 - පරාකමපුර ගාම නිලධාරි වසම  
75 - සද්ධාතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම   
76 - සද්ධාතිස්සපුර නව නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම   
77 - සාලියපුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- මහානාගපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මත්තල, වීරවිල්ආර සහ ලුණුගම්ෙවෙහර නව නගරය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
59 - මහානාගපුර ගාම නිලධාරි වසම  
60 - මුවන්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
61 - ඉත්තන්වෑකඩ ගාම නිලධාරි වසම  
62 - අභයපුර ගාම නිලධාරි වසම  
63 - මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කැන්දගස්මංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- සිංහපුර සහ ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මත්තල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- වීරවිල      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අභයපුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
64 - සිංහපුර ගාම නිලධාරි වසම  
65 - ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසම  
66 - වීරවිල නව නගරය ගාම නිලධාරි වසම  
67 - රණසිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම  
68 - සමන්පුර ගාම නිලධාරි වසම  
70 - අග්ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- කීර්තිපුර සහ කරඹවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- රඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම    :- වැලිගත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙසේනපුර, අග්ෙබෝපුර, සමන්පුර, රණසිරිපුර සහ වීරවිල නව 

නගරය යන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
69 - කරඹවැව ගාම නිලධාරි වසම  
78 - වැලිගත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
79 - රඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
80 - කීර්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 01 - යාපනය මහා නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 25  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01   සභික සංඛ්යාව :- 27 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වන්නාර්පන්නයි උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම J 98 - වන්නාර්පන්නයි උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 99 - වන්නාර්පන්නයි වයඹ  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් යාපනය මහා නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- වන්නාර්පන්නයි ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අය්යනාර් ෙකෝවිලඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

අළුත් මූර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- අළුත් මූර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 

නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සර් ෙපොන් රාමනාතන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම J 100 - වන්නාර්පන්නයි ඊසාන ගාම  
නිලධාරි වසම 
J 102 - කන්තර්මඩම් වයඹ ගාම 
නිලධාරි වසම  
J 123 - ෙකොක්කුවිල්ල ගිණිෙකොණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් යාපනය මහා නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටස  

නැෙගනහිරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කන්තර්මඩම් ඊසාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කන්තර්මඩම් ගිණිෙකොණ හා කන්තර්මඩම් නිරිත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ නිරාවියඩි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අය්යනාර් ෙකෝවිලඩි හා වන්නාර්පන්නයි උතුර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්තර්මඩම් උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම J 103 - කන්තර්මඩම් ඊසාන ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 106 - නල්ලූර් උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:- ෙටම්පල් පාර (ෙකෝවිල පාර) සහ නල්ලූර් රාජතානිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- නල්ලූර් දකුණ සහ කන්තර්මඩම් ගිණිෙකොන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කන්තර්මඩම් නිරිත සහ කන්තර්මඩම් වයඹ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නල්ලූර් රාජතානිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම J 106 - නල්ලූර් උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
J 107 - නල්ලූර් රාජතානිය ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 108 - නල්ලූර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- සංකිලියන් ෙතෝප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මරුතඩි සහ  අත්තියඩි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කන්තර්මඩම් ගිණිෙකොන හා කන්තර්මඩම් ඊසාන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් සහ ෙටම්පල් පාර 
(ෙකෝවිල පාර) 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සංකිලියන් ෙතෝප්පු    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම J 109 - සංකිලියන් ෙතෝප්පු ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අරියාෙලයි මධ්යම උතුර  

ගාම නිලධාරි වසෙම් යාපනය මහා නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- අරියාෙලයි වයඹ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  
මායිම් සහ අරියාෙලයි මධ්යම බටහිර හා  මරුතඩි  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නල්ලූර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
නල්ලූර් රාජතානිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරියාෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් සහ වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම් J 94 - අරියාෙලයි මධ්යම උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මහා නගර සභාවට අයත් ෙකො ටස් 
J 95 - අරියාෙලයි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
J 96- අරියාෙලයි මධ්යම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මහා නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට: නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- ෙනඩුංකුලම්, ෙකොළඹුතුෙර් නැෙගනහිර සහ ෙකොළඹුතුෙර් බටහිර  

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අරියාෙලයි නිරිත, අරියාෙලයි මධ්යම බටහිර, අරියාෙලයි වයඹ 

සහ සංකිලියන් ෙතෝප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කෛලමගල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සංකිලියන් ෙතෝප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම J 91 - අරියාෙලයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- අරියාෙලයි මධ්යම උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් යාපනය මහා 

නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ අරියාෙලයි 
මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- අරියාෙලයි මධ්යම බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මරුතඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

සංකිලියන් ෙතෝප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්තර්මඩම් දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වන්නාර්ෙපන්නයි ඊසාන,  කන්තර්මඩම් වයඹ, කන්තර්මඩම් 

ඊසාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් සහ නල්ලූර් උතුර  
ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු  මායිම 

J 101 - නීරාවියඩි  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
J 104 - කන්තර්මඩම් නිරිත ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 105 - කන්තර්මඩම් ගිණිෙකොන ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නල්ලූර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:- අත්තියඩි හා සිරාම්පිඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
ගෑන්ඩ් බසාර්  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- කඩච්චාෙනයි පටුමග(බවුන් පාර, කඩ්ඩයිට් සාමියාර් අතු පාර) 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අය්යනාර් ෙකෝවිලඩි    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වන්නාර්පන්නයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් යාපනය මහා නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ වන්නාර්පන්නයි උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

J 97 - අය්යනාර් ෙකෝවිලඩි  ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 101 - නීරාවියඩි  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:- වන්නාර්පන්නයි ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, කන්තර්මඩම් වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
කන්තර්මඩම් නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කඩච්චාෙනයි පටුමග (කන්කසන්තුෙරයි, බවුන් පාර, කඩ්ඩයිට් 
සාමියාර් අතු පාර) 

දකුණට:- කඩච්චාෙනයි පටුමග, ගෑන්ඩ් බසාර්  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ වන්නාර්පන්නයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වන්නාර්පන්නයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මූර් වීදිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම , අළුත් 
මූර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
වන්නාර්පන්නයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් යාපනය මහා නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාවාන්තුෙර් අළුත් මූර් වීදිය     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නිරිත සහ නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම් J 85 - නාවාන්තුෙර් උතුර  ගාම නිලධාරි වසම 
J 88- අළුත්  මූර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වන්නාර්පන්නයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් යාපනය මහා නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර  මායිම සහ අය්යනාර් ෙකෝවිලඩි  
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මූර් වීදිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
නාවාන්තුෙර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාවාන්තුෙර් දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාවාන්තුෙර් උතුර හා මූර් වීදිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

J83- ෙකොට්ටටි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
J84 -    නාවාන්තුෙර් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මූර් වීදිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා 
යාපනය ෙපොන්නාෙලයි ෙප්දුරුතුඩුව මාර්ගය සහ කෙරයි නගර් 
පාර 

දකුණට:- ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූර් වීදිය දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මූර් වීදිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම J86 - මූර් වීදිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- වන්නාර්පන්නයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ෙකොට්ටටි   ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම
දකුණට:- ෙකොට්ටටි   ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- නාවාන්තුෙර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූර් වීදිය උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අළුත් මූර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම J87 - මූර් වීදිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- වන්නාර්පන්නයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මූර් වීදිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නාවාන්තුෙර් උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යාල් වන්නාර්පන්නයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අය්යනාර් ෙකෝවිලඩි  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ නීරාවියඩි  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

J 80 - ගෑන්ඩ් බසාර් (ෙමගා බසාර්) ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක්  
J 82 -    වන්නාර්පන්නයි ගාම නිලධාරි වසම 
J 83 - ෙකොට්ටටි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
 

නැෙගනහිරට:- නීරාවියඩි  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බී. ඒ. තම්බි 
ෙදවට සහ කස්තුරියාර් පාර සහ කන්කසන්තුෙරයි පාර, ටවර් පාර 

දකුණට:- ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- යාපනය ෙපොන්නාෙලයි ෙප්දුරුතුඩුව මාර්ගය හා කෙරයි නගර් 
පාර, මූර් වීදිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් සහ මූර් වීදිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අත්තියඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 

නිරාවියඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කන්තර්මඩම් 
නිරිත සහ කන්තර්මඩම් ගිණිෙකොන  හා නල්ලූර් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

J78 - අත්තියඩි ගාම නිලධාරි වසම 
J79 - සිරාම්පියඩි  ගාම නිලධාරි වසම 
J80 - ගෑන්ඩ් බසාර් (ෙමගා බසාර්) ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක්  

නැෙගනහිරට:- මරුතඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- යාපනය නගරය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
යාපනය නගරය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  
මායිම් සහ ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ටවර් පාර හා කන්කසන්තුෙරයි පාර, කස්තුරියා පාර සහ 
වන්නාර්පන්නයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චුන්ඩුකුලි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් දකුණ හා සංකිලියන් ෙතෝප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

J76 - චුන්ඩිකූලි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J77 - මරුතඩි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- අරියාෙලයි වයඹ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 

අරියාෙලයි මධ්යම බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා 
දකුණු මායිම් සහ අරියාෙලයි  නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම  

දකුණට:- ඊච්චෙමොට්ෙට් හා චුන්ඩුකුලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- යාපනය නගරය නැෙගනහිර හා අත්තියඩි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරියාෙලයි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරුතඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම, සංකිලියන් 
ෙතෝප්පු   හා අරියාෙලයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  
මායිම් 

J 92- අරියාෙලයි මධ්යම බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 93- අරියාෙලයි නිරිත ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- අරියාෙලයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම, අරියාෙලයි 

මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකොලුඹුතුෙර්  
බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොලුඹුතුෙර්  බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, ඊච්චෙමොට්ෙට්  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ 
චුන්ඩුකුලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- චුන්ඩුකුලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ  මරුතඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාෛසයූර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඊච්චෙමොට්ෙට් හා අරියාෙලයි  නිරිත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ අරියාෙලයි මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ අරියාෙලයි මධ්යම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් යාපනය මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු  මායිම 

J63- ෙකොලුඹුතුෙර් බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
J64- පාෛසයූර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J65 - පාෛසයූර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොලුඹුතුෙර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ මුහුද 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- තිරුනගර්  ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ 
ඊච්චෙමොට්ෙට්  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොලුඹුතුෙර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොලුඹුතුෙර් බටහිර  ග් රාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර  මායිම්, අරියාෙලයි මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම, අරියාෙලයි මධ්යම දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම සහ නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

J61 - ෙනඩුංකුලම්  ගාම නිලධාරි වසම 
J62- ෙකොලුඹුතුෙර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- පාෛසයූර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
සහ ෙකොලුඹුතුෙර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊච්චෙමොට්ෙට්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චුන්ඩුකුලි උතුර සහ අරියාෙලයි  නිරිත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්  

J66 - ඊච්චෙමොට්ෙට්  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොලුඹුතුෙර් බටහිර සහ පාෛසයූර් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- පාෛසයූර් නැෙගනහිර සහ පාෛසයූර් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තිරුනගර්  සහ චුන්ඩුකුලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චුන්ඩුකුලි දකුණ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යාපනය නගරය නැෙගනහිර සහ චුන්ඩුකුලි උතුර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

J67 - තිරුනගර්  ගාම නිලධාරි වසම 
J75 - චුන්ඩුකුලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ඊච්චෙමොට්ෙට් සහ පාෛසයූර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මුහුද සහ ෙරක්ලෙම්සන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  

මායිම 
බටහිරට:- ගුරුනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුරුනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යාපනය නගරය බටහිර සහ යාපනය නගරය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

J70 - ගුරුනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J71 - ගුරුනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- චුන්ඩුකුලි දකුණ සහ තිරුනගර්  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- ෙරක්ලෙම්සන් නැෙගනහිර සහ ෙරක්ලෙම්සන් බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කුඩා බසාර්   ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යාපනය නගරය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෑන්ඩ් බසාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
සිරාම්පියඩි  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අත්තියඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

J73- යාපනය නගරය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J74- යාපනය නගරය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මරුතඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ චුන්ඩුකුලි උතුර  

ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:- චුන්ඩුකුලි දකුණ, ගුරුනගර් නැෙගනහිර, ගුරුනගර් බටහිර සහ 

කුඩා බසාර්   ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගෑන්ඩ් 

බසාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොට්ටටි  සහ ගෑන්ඩ් බසාර්  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

J72 - කුඩා බසාර්   ගාම නිලධාරි වසම 
J81 - ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යාපනය නගරය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම් සහ  ගුරුනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙරක්ලෙම්සන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරක්ලෙම්සන් බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුඩා බසාර්, ගුරුනගර් බටහිර සහ ගුරුනගර් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 

J69- ෙරක්ලෙම්සන් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ගුරුනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ 
ෙරක්ලෙම්සන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:- මුහුද  

බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 26      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරක්ලෙම්සන් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගුරුනගර් නැෙගනහිර සහ තිරුනගර්  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

J68- ෙරක්ලෙම්සන් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- තිරුනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ මුහුද 

දකුණට:- මුහුද  

බටහිරට:- ෙරක්ලෙම්සන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/142 
 

____________________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 02 -  වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 09 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මයිලියදනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද සහ ෙප්දුරු තුඩුව - කන්කසන්තුරය පාර  J 385 - ෙකරුඩාවිල් දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නගර 
සභාවට අයත්  ෙකොටස 
J 386 - ෙකරුඩාවිල් උතුර  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක්   

නැෙගනහිරට:- ෙකරුඩාවිල්-ඌරිකාඩු පාර  

දකුණට:- ෙකරුඩාවිල්-ඌරිකාඩු පාර සහ ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

බටහිරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙතොන්ඩමනාරු උතුර   
ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌරිකාඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 386 - ෙකරුඩාවිල් උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක්   
J  388 -  වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි වයඹ  ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි උතුර මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නිරිත   ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,  
සහ ෙප්දුරු තුඩුව- කන්කසන්තුරය පාර 

බටහිරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකරුඩාවිල් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීනාට්චිඅම්මන් ෙකෝවිල්    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 389 - වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි උතුර මධ්යම  ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 390 - වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි ඊසාන   ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොලිකණ්ඩි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි ගිණිෙකොන සහ වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නිරිත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොලිකණ්ඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 393 - ෙපොලිකණ්ඩි බටහිර  ගාම නිලධාරි
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරු තුඩුව සහ වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- වඩමාරච්චි නිරිත හා ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි ගිණිෙකොන සහ වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි ඊසාන  ගාම 

නිලධාරි වසම්වල   නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි උතුර මධ්යම සහ වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි ඊසාන  
ගාම නිලධාරි වසම්වල   දකුණු මායිම්  (ෙප්දුරු තුඩුව - 
කන්කසන්තුරය පාර) 

J 392 - වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි ගිණිෙකොන  ගාම 
නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොලිකණ්ඩි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ 
වඩමාරච්චි නිරිත ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැල්ෙවට්ටි  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිවන්ෙකොවිලඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි වයඹ සහ වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි උතුර මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

J 391 - වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නිරිත  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි ගිණිෙකොන  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ වැල්ෙවට්ටි  ගාම නිලධාරි වසෙම් වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි 
නගර සභාවට අයත්  ෙකොටෙසේ උතුරු  මායිම 

දකුණට:- වැල්ෙවට්ටි  ගාම නිලධාරි වසෙම් වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නගර 
සභාවට අයත්  ෙකොටෙසේ උතුරු  මායිම සහ වඩමාරච්චි නිරිත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙකරුඩාවිල් උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුරුගයන් ෙකෝවිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නිරිත සහ වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි ගිණිෙකොන  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

J 355 - වැල්ෙවට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නගර සභාවට අයත්  
ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි 

නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොම්මන්තුරයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකරුඩාවිල්-ඌරිකාඩු පාර සහ ෙප්දුරු තුඩුව කන්කසන්තුරය 
පාර 

J 386 - ෙකරුඩාවිල් උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක්   
J 387 - ෙකරුඩාවිල් නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නගර 
සභාවට අයත්  ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම සහ වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම   

දකුණට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකරුඩාවිල්- ඌරිකාඩු 

පාර 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතොන්ඩමනාරු     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 383 - ෙතොන්ඩමනාරු දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 384 - ෙතොන්ඩමනාරු උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකරුඩාවිල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් වැල්ෙවට්ටිතුෙරයි නගර 
සභාවට අයත්  ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ ෙප්දුරුතුඩුව හා 
වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම   
බටහිරට:- ෙතොන්ඩමනාරු කලපුව,  වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා 

මායිම සහ මුහුද 
 
09-108/143 
 

_________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 03 - ෙප්දුරුතුඩුව නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 09 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුරයිමුගම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 401 - ෙප්දුරුතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙප්දුරුතුඩුව, යාපනය මාර්ගයට 
බටහිරින් පිහිටි ෙකොටස) 
  

නැෙගනභිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව යාපනය පාර  

දකුණට:- ෙප්දුරුතුඩුව දකුණ සහ පුෙලෝලි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටභිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙප්දුරුතුඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 401 - ෙප්දුරුතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙප්දුරුතුඩුව, යාපනය මාර්ගයට 
නැෙගනහිරින් පිහිටි ෙකොටස) 

නැෙගනභිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පුෙලෝලි උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටභිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව- යාපනය පාර  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුෛන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 403 -  ෙප්දුරුතුඩුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
 
  

නැෙගනභිරට:- පිල්ලයාර් ෙකෝවිල් වීදිය, ෙත්වලය සංයුක්ත  වීදිය, වැලි පටුමග,  
පදීපාගාරය වීදිය, තුම්පලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- තුම්පලයි  පාර සහ පුෙලෝලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු 
මායිම 

බටභිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙප්දුරුතුඩුව යාපනය මාර්ගයට  
නැෙගනහිරින් පිහිටි ෙකොටස් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්පුරුවලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-   මුහුද J 403 - ෙප්දුරුතුඩුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 
J 404 - තුම්පලයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක් 
 
 

නැෙගනභිරට:- තුම්පලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- තුම්පලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 
බටභිරට:- පිල්ලයාර් ෙකෝවිල් වීදිය, ෙත්වලය සංයුක්ත  වීදිය, වැලි පටුමග,  

පදීපාගාරය වීදිය  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනල්ලන්ඩයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 404 - තුම්පලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
J 405 - තුම්පලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටභිරට:- කලප්පනාවත්තයි  පිල්ලයාර් ෙකෝවිල් වීදිය 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුම්පලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරුතුඩුව නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම J 404 - තුම්පලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
  

නැෙගනභිරට:- කලප්පනාවත්තයි  පිල්ලයාර් ෙකෝවිල් වීදිය   
දකුණට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට:- පුෙලෝලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුෙලෝලි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරුතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙප්දුරුතුඩුව යාපනය මාර්ගයට 
නැෙගනහිරින් පිහිටි ෙකොටසක් හා  ෙප්දුරුතුඩුව නැෙගනහිර  
ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු  මායිම් සහ තුම්පලයි පාර 

J 407 - පුෙලෝලි උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
  

නැෙගනභිරට:- තුම්පලයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම සහ  ෙප්දුරුතුඩුව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට:- පුෙලෝලි මධ්යම සහ ෙප්දුරුතුඩුව දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕඩක්කරයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරුතුඩුව  ගාම නිලධාරි වසෙම්  ෙප්දුරුතුඩුව යාපනය 
මාර්ගයට බටහිරින් පිහිටි ෙකොටෙසේ දකුණු  මායිම  

J 402 - ෙප්දුරුතුඩුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනභිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙප්දුරුතුඩුව යාපනය මාර්ගයට 
නැෙගනහිරින් පිහිටි ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ සහ පුෙලෝලි 
උතුර  ගාම නිලධාරි   වසෙම් බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- පුෙලෝලි මධ්යම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට:- පුෙලෝලි මධ්යම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුෙලෝලි මධ්යම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙප්දුරුතුඩුව ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙප්දුරුතුඩුව යාපනය මාර්ගයට බටහිරින් පිහිටි ෙකොටසක් 
දකුණු මායිම සහ ෙප්දුරුතුඩුව  දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා  දකුණු  මායිම්  

J 409 - පුෙලෝලි මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසම  
  

නැෙගනභිරට:- පුෙලෝලි උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
  
09-108/144 

____________________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 

අංක 04 - චාවකච්ෙච්රිය නගර සභාව 

 

ෙක්වල ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව :- 11  බහු ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 11 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්වයල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චාවකච්ෙච්රි  පාෙද්ශීය සභා මායිම J 305 - කල්වයල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මීසාෙලයි බටහිර, මණ්ඩුවිල්, චාවකච්ෙච්රි උතුර සහ  
චාවකච්ෙච්රි නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නුනාවිල් නැෙගනහිර, නුනාවිල් මධ්යම සහ  නුනාවිල් බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- නුනාවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  සහ 
චාවකච්ෙච්රි  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චාවකච්ෙච්රි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්වයල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර   මායිම  සහ 
මණ්ඩුවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

J 303 - චාවකච්ෙච්රි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මණ්ඩුවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සංගතාෙනයි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- සංගතාෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
චාවකච්ෙච්රි නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කල්වයල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර   මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මණ්ඩුවිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මීසාෙලයි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු   මායිම J 304 - මණ්ඩුවිල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මීසාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු   මායිම, මීසාෙලයි 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර   මායිම සහ  
සංගතාෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු   මායිම 

දකුණට:- සංගතාෙනයි  සහ චාවකච්ෙච්රි උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- කල්වයල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර   මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීසාෙලයි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම J 319 - මීසාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මීසා ෙලයි නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර   මායිම 

දකුණට:- මණ්ඩුවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු   මායිම 

බටහිරට:- මණ්ඩුවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු   මායිම සහ කල්වයල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර   මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීසා ෙලයි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මීසාෙලයි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර   මායිම සහ 
චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

J 318 - මීසා ෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම,  ෙකොවිල්කුඩියිරුප්පු   ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  සංගතාෙනයි   ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු   මායිම්  

බටහිරට:- දුම්රිය පාර  සහ මණ්ඩුවිල්  හා මීසා ෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල   නැෙගනහිර   මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සංගතාෙනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චාවකච්ෙච්රි උතුර හා මණ්ඩුවිල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර   මායිම් සහ  මීසා ෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  බටහිර   මායිම 

J 302 -  සංගතාෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මීසා ෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර   මායිම සහ  
ෙකොවිල්කුඩියිරුප්පු   ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  

දකුණට:- ෙකොවිල්කුඩියිරුප්පු   ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  

බටහිරට:- දුම්රිය පාර  සහ චාවකච්ෙච්රි නගරය හා චාවකච්ෙච්රි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර   මායිම්  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චාවකච්ෙච්රි නගරය    සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්වයල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර   මායිම සහ 
චාවකච්ෙච්රි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

J 300 - චාවකච්ෙච්රි නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- දුම්රිය පාර, සංගතාෙනයි හා ෙකොවිල්කුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර   මායිම් සහ කලපුව 

දකුණට:- කලපුව සහ චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නුනාවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුනාවිල් නැෙගනහිර - මධ්යම   සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්වයල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු   මායිම J 306 - නුනාවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

J 307 - නුනාවිල් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- චාවකච්ෙච්රි නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර   මායිම 

දකුණට:- වී කුඹුර, වැලි තීරුව හා  දුම්රිය පාර සහ චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- නුනාවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුනාවිල් බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තාළයමපදි පාර, චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
කල්වයල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  මායිම 

J 308 - නුනාවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුනාවිල් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර   මායිම 

දකුණට:- දුම්රිය පාර සහ චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙකොවිල්කුඩියිරුප්පු - මුහුද    සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

ෙමම ෙකොට්ඨාසය භූෙගෝලීය වශෙයන් හුදකලා වූ ෙකොටස් අටකින් සහ ෙගොඩබිම හා 
සම්බන්ධ එක් ෙකොටසකින් සමන්විතය. එම ෙකොටෙසේ මායිම් 

J 301 -  ෙකොවිල්කුඩියිරුප්පු (මුහුද 
පැත්ත)ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් (දූපත්ද 
ඇතුළුව) 

 
උතුරට:- චාවකච්ෙච්රි නගර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  

කච්චායි - චාවකච්ෙච්රි පාර   

නැෙගනහිරට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ යාපනය කලපුව 

බටහිරට:- දුම්රිය පාර සහ  චාවකච්ෙච්රි නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර   මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙකොවිල්කුඩියිරුප්පු - ඒ (බිම් පැත්ත)   සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සංගතාෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම්  
සහ  මීසා ෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්   දකුණු මායිම 

J 301 -  ෙකොවිල්කුඩියිරුප්පු (බිම් පැත්ත) ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කච්චායි - චාවකච්ෙච්රි පාර 

බටහිරට:- දුම්රිය පාර සහ චාවකච්ෙච්රි නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර  මායිම 

                                     

09-108/145 
 
 

____________________________________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 05 - කාෙරයිනගර් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 06 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාෙරයි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 40 - කාෙරයිනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 41  - කාෙරයිනගර් වයඹ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කාෙරයිනගර් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, කාෙරයිනගර් මධ්ය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු ,බටහිර 
හා දකුණු මායිම්, කාෙරයිනගර් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ කාෙරයිනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම  

දකුණට:- කාෙරයිනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, කාෙරයිනගර් නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාෙරයි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කාෙරයිනගර් වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මුහුද  

J 46  - කාෙරයිනගර් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 48 - කාෙරයිනගර් මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- කාෙරයිනගර් ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- කාෙරයිනගර් නැෙගනහිර සහ කාෙරයිනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කාෙරයිනගර් වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වළන්තෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කාෙරයිනගර් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මුහුද 

J 47  - කාෙරයිනගර් ඊසාන ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මුහුද සහ කාෙරයිනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- කාෙරයිනගර් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළපූමි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කාෙරයිනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කාෙරයිනගර් උතුර හා කාෙරයිනගර් ඊසාන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මුහුද  

J 42 - කාෙරයිනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 43 - කාෙරයිනගර් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ කාෙරයිනගර් දකුණ ග් රාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 

මායිම 
දකුණට:- කාෙරයිනගර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කාෙරයිනගර් නිරිත සහ කාෙරයිනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාෙරයි ගිනිෙකොණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද සහ කාෙරයිනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම J 45 - කාෙරයිනගර් නිරිත ගාම නිලධාරි වසම 
( දූපතක්ද අයත්ෙව්.) නැෙගනහිරට:- කාෙරයිනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම , 

කාෙරයිනගර් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ කාෙරයිනගර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- කාෙරයිනගර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද
බටහිරට:- මුහුද 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාෙරයි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කාෙරයිනගර් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, කාෙරයිනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම සහ මුහුද 

J 44 - කාෙරයිනගර් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද  
බටහිරට:- කාෙරයිනගර් නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
09-108/146 
 

____________________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 06 - කයිට්ස්  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 08 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එලුෛවතිව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 39 - එලුෛවතිවු ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කයිට්ස්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 49 - කයිට්ස් ගාම නිලධාරි වසම 
J 50 - පරුත්තියෙඩප්පු ගාම නිලධාරි වසම 
J 51 - කරම්ෙපොන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ කරම්ෙපොන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- කරම්ෙපොන් ගිනිෙකොන හා කරම්ෙපොන් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-   නාරඳෙනයි වයඹ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 56  -  නාරඳෙනයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද  සහ  නාරඳෙනයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- නාරඳෙනයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  

නාරඳෙනයි  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කරම්ෙපොන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  නාරඳෙනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාරඳෙනයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර
මායිම් සහ මුහුද 

J 55 -  නාරඳෙනයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 57 - නාරඳෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ ෙවලෙනයි  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙවලෙනයි  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නාරඳෙනයි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- නාරඳෙනයි දකුණ සහ කරම්ෙපොන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  නාරඳෙනයි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරම්ෙපොන් ගිනිෙකොන සහ කරම්ෙපොන් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

J 58 - නාරඳෙනයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නාරඳෙනයි  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  
ෙවලෙනයි  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පුලියංකුඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කරම්ෙපොන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරම්ෙපොන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද, කරම්ෙපොන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, කයිට්ස් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ මුහුද 

J 52 -කරම්ෙපොන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 53 - කරම්ෙපොන් ගිනිෙකොන ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 54 -කරම්ෙපොන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාරඳෙනයි වයඹ හා නාරඳෙනයි ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- නාරඳෙනයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පුලියංකූඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  සුරුවිල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මුහුද

බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අනෙලයිතිව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 37 - අනෙලයිතිව් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 38- අනෙලයිතිව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම
( පරුත්තිතිවු හා පුලුයන්තිවු දූපත් ද ඇතුලුව) 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුලියංකූඩල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරම්ෙපොන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  නාරඳෙනයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

J 59- සුරුවිල් ගාම නිලධාරි වසම 
J 60 - පුලියංකූඩල් ගාම නිලධාරි වසම 
(නාරායන්පිඩ්ඩි දූපත ද ඇතුළුව)  නැෙගනහිරට:- ෙවලෙනයි  පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- ෙවලෙනයි  පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ මුහුද
බටහිරට:- මුහුද 

  
09-108/147 
 
 

____________________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 07 - ෙඩල්ෆ් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 08 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්ෆ්  01      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 01 - ෙඩල්ෆ් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- දූංකාෙල ෙවඩ්ඩුක්කලි වීදිය, මුහුද සහ ෙඩල්ෆ් මධ්යම බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- ෙඩල්ෆ් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  
බටහිරට:- මුහුද  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්ෆ් 02     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 03 - ෙඩල්ෆ් මධ්යම බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් නැෙගනහිරට:- මුහුද, මණට් කිණරු ෙපොලිස් ස්ථානය වීදිය  

දකුණට:- මාවිලි ෙපරියදූෙර් වීදිය සහ ෙඩල්ෆ් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දූංකාෙලයි ෙවඩ්ඩුක්කලි වීදිය සහ ෙඩල්ෆ් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්ෆ්  03     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාවිලි ෙපරියදූෙර් වීදිය සහ ෙඩල්ෆ් මධ්යම බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

J 02- ෙඩල්ෆ් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
(කච්චතිව් දූපත ද ඇතුළුව) 
 නැෙගනහිරට:- ෙවඩ්ඩුක්කලිකුලම් ෙව්ල්ල සිට මුහුදූ වදූරු බන්ඩි දක්වා සහ 

ෙඩල්ෆ් මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- ෙසන් ෙලෝරන්සියාර් පුදූක්කෙඩයි වීදිය, මුහුද සහ ෙඩල්ෆ් බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්ෆ්  04     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාවිලි ෙපරියදූෙර් වීදිය  J 03 - ෙඩල්ෆ් මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙසන් ෙදොෛමයාර් පස්සර වීදිය  

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- ෙවඩ්ඩුක්කලිකුලම් ෙව්ල්ල සිට මුහුදූ වදූරු බන්ඩි දක්වා සහ 

ෙඩල්ෆ් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්ෆ්  05     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 03 - ෙඩල්ෆ් මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙව්ල්ල වීදිය සහ ෙඩල්ෆ් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  
මායිම 

දකුණට:- ෙඩල්ෆ් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මුහුද 

බටහිරට:- ෙසන් ෙදොෙම්යාර් පස්සර පාර, මණට් කිණරු ෙපොලිස් ස්ථානය 
වීදිය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්ෆ්  06     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 04 - ෙඩල්ෆ් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- අයියර් ඕෙඩයි වීදිය, තමල්ප්පුකුලම් සිට ඊංසඩි පරෙව ගානුව 
දක්වා සහ ෙඩල්ෆ් මධ්යම නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර  මායිම 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- ෙව්ල්ල වීදිය සහ ෙඩල්ෆ් මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්ෆ්  07     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 05 - ෙඩල්ෆ් මධ්යම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- පීඩාරි අම්මාන් වීදිය, ඔට්ටප්පෙන් වීදිය, සනංලන්කුලම් 
ෙපරුක්කාඩි වීදිය, කුඩක්කණ්ණා වීදිය සිට මුහුද සහ ෙඩල්ෆ් 
නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- අයියර් ඕෙඩයි වීදිය තාමලප්පු කුලම් ඊංසඩි පරෙව ගානුව දක්වා 

සහ ෙඩල්ෆ් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙඩල්ෆ් 08     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 06 - ෙඩල්ෆ් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- පීඩාරි අම්මාන් වීදිය, ඔට්ටප්පෙන් වීදිය, සනංකන්කුලම් 

ෙපරුක්කාඩි වීදිය, කුඩක්කණ්ණා වීදිය, මුහුද දක්වා සහ ෙඩල්ෆ් 
මධ්යම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
09-108/148 
 

____________________________________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 

අංක 08 - ෙවලෙනයි  පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 12 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සරවෙනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කයිතඩි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුහුද   J  12 - ෙවලෙනයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

J  20 - සරවෙනයි නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
J  21 - සරවෙනයි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
  

 

නැෙගනහිරට:- ෙවලෙනයි ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම 

දකුණට:- ෙවලෙනයි ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම සහ 
ෙවලෙනයි මධ්යම  නැෙගනහිර, ෙවලෙනයි දකුණ හා 
ෙවලෙනයි මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- ෙවලෙනයි මධ්යම බටහිර හා ෙවලෙනයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම්  සහ මුහුද 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මන්කුම්පාන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද   J   11 - මන්කුම්පාන් ගාම නිලධාරි වසම   
J   13 - ෙවලෙනයි ඊසාන ගාම නිලධාරි වසම 

 
නැෙගනහිරට:- මුහුද  සහ අල්ෙලයිපිට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:- මුහුද සහ   ෙවලෙනයි ගිණිෙකොන හා  ෙවලෙනයි මධ්යම  
නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙවලෙනයි උතුරු  ගාම  නිලධාරි වසෙම්   නැෙගනහිර  මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල්ෙලයිපිට්ටි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  සහ මණ්ඩතිවු බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම J   10 - අල්ෙලයිපිට්ටි ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- මණ්ඩතිවු බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු  මායිම් 

දකුණට:- මණ්ඩතිවු බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු  මායිම්  
සහ මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද  සහ මන්කුම්පාන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මණ්ඩතිවු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J  07 -  මණ්ඩතිවු නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම  

J  08 -  මණ්ඩතිවු බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 

J  09 -  මණ්ඩතිවු දකුණ ගාම නිලධාරි වසම   

 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- අල්ෙලයිපිට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවලෙනයි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවලෙනයි  උතුර සහ ෙවලෙනයි ඊසාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
 දකුණු මායිම් 

J  14 - ෙවලෙනයි නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම  
J  15 - ෙවලෙනයි ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

J  16 - ෙවලෙනයි මධ්යම  නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද  සහ ෙවලෙනයි දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවලෙනයි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවලෙනයි උතුර  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායිම J  17 - ෙවලෙනයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවලෙනයි මධ්යම නැෙගනහිර  සහ ෙවලෙනයි නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල    බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- ෙවලෙනයි මධ්යම බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවලෙනයි බටහිර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කයිට්ස් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ සරවෙනයි නැෙගනහිර හා 
ෙවලෙනයි උතුර   ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

J 18 - ෙවලෙනයි මධ්යම  බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම  

J  19 - ෙවලෙනයි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
  
 

 

නැෙගනහිරට:- ෙවලෙනයි දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාගදීප උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  J  34 - නාගදීප උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J  35 - නාගදීප මධ්යම  ගාම නිලධාරි   

වසම  

 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- නාගදීප දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුන්ගුඩුතිවු බටහිර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 27 - පුන්ගුඩුතිවු උතුර ගාම නිලධාරි වසම
J  29 - පුන්ගුඩුතිවු නිරිත ගාම නිලධාරි වසම 

J 30 - පුන්ගුඩුතිවු මධ්යම  බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 

J  32 - පුන්ගුඩුතිවු වයඹ ගාම නිලධාරි වසම 

J  33 - පුන්ගුඩුතිවු බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම  

 

නැෙගනහිරට:- පුන්ගුඩුතිවු ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම,  

පුන්ගුඩුතිවු මධ්යම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ  පුන්ගුඩුතිවු මධ්යම  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  බටහිර  මායිම 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුන්ගුඩුතිවු නැෙගනහිර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J  22 - පුන්ගුඩුතිවු ඊසාන ගාම නිලධාරි වසම 

J 23 - පුන්ගුඩුතිවු නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම  
J  24 - පුන්ගුඩුතිවු නිරිත ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- පුන්ගුඩුතිවු ගිනිෙකොණ, පුන්ගුඩුතිවු දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
 නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පුන්ගුඩුතිවු මධ්යම  උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම හා  පුන්ගුඩුතිවු බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
හා   උතුරු මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුන්ගුඩුතිවු දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුන්ගුඩුතිවු බටහිර සහ පුන්ගුඩුතිවු ඊසාන ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම 

J 25 -  පුන්ගුඩුතිවු ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි 
වසම   
J 26 - පුන්ගුඩුතිවු දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

J 28 -  පුන්ගුඩුතිවු මධ්යම  උතුර  ගාම 
නිලධාරි වසම 

J 31 - පුන්ගුඩුතිවු මධ්යම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුන්ගුඩුතිවු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
පුන්ගුඩුතිවු නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- පුන්ගුඩුතිවු මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ පුන්ගුඩුතිවු උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාගදීප දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාගදීප මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ මුහුද J   36 - නාගදීප දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 09 - වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 15 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චුළිපුරම් බටහිර හා මධ්යම    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  J 172 - චුළිපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 173 - චුළිපුරම් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- චුළිපුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  සහ දකුණු 

මායිම් 
දකුණට:- ෙතොල්පුරම් බටහිර  සහ ෙපොන්නාෙලයි ගාම නිලධාරි  වසම්වල  

උතුරු  මායිම් 
බටහිරට:- යාපනය කලපුව සහ මුහුද  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චුළිපුරම් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද සහ වලිකාමම් නිරිත  පාෙද්ශීය සභා මායිම  J 174 - චුළිපුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නිරිත  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පනිප්පුලම් හා 

පන්නාගම්  ගාම නිලධාරි වසම්වල   බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙතොල්පුරම් නැෙගනහිර සහ ෙතොල්පුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල   උතුරු මායිම්                 
බටහිරට:- චුළිපුරම් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  

මායිම, චුළිපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ මුහුද 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නාගම් -  පනිප්පුලම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නිරිත  පාෙද්ශීය  සභා මායිම   J 175 - පන්නාගම් ගාම නිලධාරි වසම 
J 176 - පනිප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය  සභා මායිම    

දකුණට:- සිත්තන්කර්ණි සහ ෙතොල්පුරම් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   උතුරු මායිම්                      

බටහිරට:- චුළිපුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම    
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොන්නාෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චුළිපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම     J 170 - ෙපොන්නාෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
(දූපතක්ද ඇතුළුව) නැෙගනහිරට:- ෙතොල්පුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

මූලායි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම      
දකුණට:- මූලායි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මුහුද  
බටහිරට:- යාපනය කලපුව සහ මුහුද  
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතොල්පුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චුළිපුරම් මධ්යම, චුළිපුරම් නැෙගනහිර සහ පන්නාගම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   දකුණු මායිම්           

J 168 - ෙතොල්පුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 169 - ෙතොල්පුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- සිත්තන්කර්ණි සහ වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  

බටහිර මායිම්                         
දකුණට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ 

මූලායි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම     
බටහිරට:- මූලායි, ෙපොන්නාෙලයි සහ චුළිපුරම් බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්    
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නැෙගනහිර - සිත්තන්කර්ණි  සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පන්නාගම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වලිකාමම් 
නිරිත පාෙද්ශීය  සභා මායිම    

J 157 - වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 177 - සිත්තන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- චංකාෙණයි බටහිර සහ චංකාෙණයි දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්                                        
දකුණට:- සංගරතයි සහ වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නිරිත ගාම නිලධාරි වසම්වල   

උතුරු  මායිම්        
බටහිරට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි දකුණ හා වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල   නැෙගනහිර මායිම්, වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු ,  නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම්  සහ   
ෙතොල්පුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර   
මායිම   

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චංකාෙණයි බටහිර   හා මධ්යම   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය   සභා මායිම    J 179 - චංකාෙණයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 181 - චංකාෙණයි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය   සභා මායිම    

දකුණට:- චංකාෙණයි නැෙගනහිර සහ චංකාෙණයි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල    උතුරු මායිම්                      

බටහිරට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නැෙගනහිර සහ සිත්තන්කර්ණි ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   නැෙගනහිර මායිම්    
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූලායි      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොන්නාෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙතොල්පුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්         

J 171 - මූලායි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙතොල්පුරම් නැෙගනහිර හා වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්   සහ වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්                              

දකුණට:- අරාලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ යාපනය 
කලපුව                          

බටහිරට:- යාපනය කලපුව සහ ෙපොන්නාෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි උතුර හා බටහිර                  සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙතොල්පුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර   මායිම් සහ   සිත්තන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම්   
දකුණු මායිම           

J 158 - වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 167 - වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම             
බටහිරට:- මූලායි ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම         
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චංකාෙණයි නැෙගනහිර හා දකුණ                  සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චංකාෙණයි බටහිර සහ චංකාෙණයි මධ්යම ගාම  
නිලධාරි වසම්වල    දකුණු මායිම්           

J 178 - චංකාෙණයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 180 - චංකාෙණයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය   සභා මායිම    

දකුණට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය   සභා මායිම සහ සංගරතයි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම                                     

බටහිරට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නැෙගනහිර සහ සිත්තන්කර්ණි ගාම නිලධාරි 
වසම්වල    නැෙගනහිර මායිම්             

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සංගරතයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නැෙගනහිර, චංකාෙණයි දකුණ සහ 
චංකාෙණයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්        

J 159 - සංගරතයි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය   සභා මායිම    

දකුණට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය   සභා මායිම  සහ අරාලි උතුර  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම                                                    

බටහිරට:- අරාලි උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි දකුණ හා නිරිත   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි බටහිර  සහ වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   දකුණු මායිම්  

J 165 - වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 166 - වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නිරිත ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- සංගරතයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ අරාලි  උතුර  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- අරාලි මධ්යම සහ අරාලි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු  
මායිම්                                                        

බටහිරට:- මූලායි ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර   මායිම්             
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරාලි මධ්යම හා බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මූලායි හා  වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම්  සහ  වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර 
හා   දකුණු මායිම්     

J 160 - අරාලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 161 - අරාලි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අරාලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම                  

දකුණට:- අරාලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම                            
බටහිරට:- යාපනය කලපුව 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරාලි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අරාලි මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර   
මායිම්  

J 162 - අරාලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අරාලි උතුර සහ අරාලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල   
බටහිර මායිම්                  

දකුණට:- කලපුව 
බටහිරට:- කලපුව 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරාලි නැෙගනහිර හා උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩ්ඩුෙකොඩ්ෙඩයි නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර   මායිම් සහ  සංගරතයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා  දකුණු මායිම්  

J 163 - අරාලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 164 - අරාලි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය   සභා මායිම  සහ යාපනය කලපුව  

දකුණට:- යාපනය කලපුව 
බටහිරට:- අරාලි දකුණ සහ  අරාලි මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසම්වල   

නැෙගනහිර   මායිම්                   
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 10 - වලිකාමම් උතූර පාෙද්ශීය  සභාව     
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව :- 21  බහු ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 21 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලවාෙලයි වයඹ                              සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  J  222 - ඉලවාෙලයි  වයඹ  ගාම  නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- න ගුෙල්ස්වරම්  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඉලවාෙලයි උ තුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වලිකාමම් නිරිත  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කීරිම ෛල                              සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉලවාෙලයි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මුහුද 

J 221 - ඉලවාෙලයි උ තුර ගාම නිලධාරි වසම 
J  226 - න ගුෙල්ස්වරම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කන් කසන්තුෙරයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙකොල්ලන්කලඩ්ඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ විත්තකපුරම් හා පන්නාෙලයි  ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම්   

දකුණට:- පන්නාෙලයි  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  
වලිකාමම් නිරිත  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- වලිකාමම් නිරිත  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන් කසන්තුරය                        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  J  233 - කන් කසන්තුෙරයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
J  234 - කන් කසන්තුෙරයි  මධ්ය ගාම නිලධාරි 
වසම 
J  235 - කන් කසන්තුෙරයි දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- ෛතයිට්ටි  උ තුර සහ ෛතයිට්ටි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම්   

දකුණට:- පෙලයි වීමන්කාමම් උ තුර, මාවිටිටපුරම්‚ මාවිටිටපුරම් දකුණ සහ 
ෙකොල්ලන්කලට්ටි ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- න ගුෙල්ස්වරම්  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෛතයිට්ටි                         සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද   J  247 - ෛතයිට්ටි  නැ ෙගනහිර ගාම  
නිලධාරි වසම 

J  249 - ෛතයිට්ටි  උ තුර ගාම  නිලධාරි වසම 

J  250 - ෛතයිට්ටි  දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 

 

 

නැෙගනහිරට:- පලාලි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  
මයිලිට්ටිතුෙරයි දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,  
මයිලිට්ටිතුෙරයි උ තුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ මයිලිට්ටි උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මයිලිට්ටි උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වරුත්තලයිවිලාන්  හා පෙලයි  වීමන්කාමම්  දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- පෛල වීමන්කාමම් උ තුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම,  කන් කසන්තුෙරයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණ හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කන් කසන්තුෙරයි මධ්යම  ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මයිලිට්ටි                          සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෛතයිට්ටි  උ තුර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම J  246 - මයිලිට්ටි උ තුර ගාම  නිලධාරි වසම 

J  248 - මයිලිට්ටිතුෙරයි දකුණ ගාම  නිලධාරි 
වසම 

J  251 - මයිලිට්ටිතුෙරයි උ තුර ගාම  නිලධාරි 
වසම 

 

නැෙගනහිරට:- පලාලි  වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පලාලි  
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙතන්මයිලයි සහ වරුත්තලයිවිලාන් ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- වරුත්තලයිවිලාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම‚ පෛල 
වීමන්කාමම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෛතයිට්ටි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ 
ෛතයිට්ටි නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා   
නැෙගනහිර  මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලාලි  බටහිර                       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  J  255 - පලාලි වයඹ ගාම නිලධාරි වසම 

J  256 - පලාලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පලාලි උ තුර,  පලාලි   නැ ෙගනහිර සහ පලාලි    දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර  මායිම්  

දකුණට:- වසාවිලාන් බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- මයිලිට්ටි  උ තුර, මයිලිට්ටිතුෙරයි  දකුණ සහ  ෛතයිට්ටි  උ තුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර  මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලාලි  උ තුර                             සභික සංඛ් යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද   J  254 - පලාලි උ තුර ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පලාලි නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- පලාලි වයඹ  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලාලි ගිනිෙකොණ                            සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පලාලි  උ තුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  මායිම J  252 - පලාලි දකුණ ගාම  නිලධාරි වසම 

J  253 - පලාලි නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම  

 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම්  නැ ෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- වසාවිලාන්  නැෙගනහිර හා  වසාවිලාන් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල   උතුරු  මායිම්    

බටහිරට:- පලාලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්   නැ ෙගනහිර  මායිම්    

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මා ෛව වීමන්කාමම්                        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන් කසන්තුෙරයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  මායිම 
සහ කන් කසන්තුෙරයි දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු  මායිම්    

J  231 - මාවිටිටපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 

J  232 - මාවිටිටපුරම් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

J  236 - පෙලයි  වීමන්කාමම් උ තුර ගාම 
නිලධාරි වසම 

J  237 - පෛල වීමන්කාමම් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෛතයිට්ටි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
වරුත්තලයිවිලාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර  මායිම්   

දකුණට:- ෙතල්ලිප්පෙලයි සහ තන්ෙතයිෙසල්වාපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල   උතුරු  මායිම්    

බටහිරට:- විත්තකපුරම්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම සහ 
ෙකොල්ලන්කලට්ටි  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැ ෙගනහිර  
මායිම්    

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොල්ලන්කලට්ටි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- න ගුෙල්ස්වරම්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැ ෙගනහිර  මායිම සහ  
කන් කසන්තුෙරයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම     

J  225 - ෙකොල්ලන්කලට්ටි ගාම  නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවිටිටපුරම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම    

දකුණට:- විත්තකපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- විත්තකපුරම්  ගාම නිලධාරි වසෙම්   උතුරු  මායිම  සහ 
න ගුෙල්ස්වරම් ගාම නිලධාරි වසෙම්   නැ ෙගනහිර  මායිම    

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතල්ලිප්පෙලයි නිරිත                   සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- න ගුෙල්ස්වරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙකොල්ලන්කලට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

J  223 - විත්තකපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 

J  224 - පන්නාෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ෙකොල්ලන්කලට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් 

සහ මාවිටිටපුරම් දකුණ හා තන්ෙතයිෙසල්වාපුරම  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර  මායිම්    

දකුණට:- තුර්ක්කාපුරම්, අලෙවට්ටි  මධ්ය සහ  අලෙවට්ටි උ තුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   උ තුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉලවාෙලයි  උ තුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම    සහ 
න ගුෙල්ස්වරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම    
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුමිපලාව ෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉලවාෙලයි  උ තුර  සහ පන්නාෙලයි ගාම නිලධාරි වසම්වල   
දකුණු මායිම්    

J  215 - අලෙවට්ටි  උ තුර ගාම නිලධාරි වසම 

J  216 - අලෙවට්ටි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- තුර්ක්කාපුරම් , කෙන්ස්වරම් සහ අලෙවට්ටි නැ ෙගනහිර   ගාම 

නිලධාරි වසම්වල   බටහිර  මායිම්    

දකුණට:- අලෙවට්ටි දකුණ  සහ අලෙවට්ටි   බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම්වල   
උතුරු මායිම්    

බටහිරට:- වලිකාමම් නිරිත  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතල්ලිප්පෙලයි බටහිර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාවිටිටපුරම් දකුණ හා මාවිටිටපුරම්  ගාම නිලධාරි වසම්වල   
දකුණු  මායිම් සහ  පෙලයි වීමන්කාමම් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් 

J  229 - තුර්ක්කාපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 

J  230 - තන්ෛතසල්වාපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 

 නැෙගනහිරට:- පෙලයි  වීමන්කාමම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම 
සහ  ෙතල්ලිප්පෙලයි හා ෙතල්ලිප්පෙලයි නැ ෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   බටහිර  මායිම්       

දකුණට:- මල්ලාකම් උ තුර බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම       

බටහිරට:- කෙන්ස්වරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ අලෙවට්ටි මධ්යම‚ පන්නාෙලයි හා විත්තකපුරම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   නැ ෙගනහිර මායිම්    

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරුත්තලය්විලාන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පෙලයි  වීමන්කාමම් දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර 
මායිම, ෛතයිට්ටි දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ 
මයිලිට්ටි උ තුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම     

J  240 - ෙතන්මයිලයි ගාම  නිලධාරි වසම 

J  241 - වරුත්තලය්විලාන් ගාම  නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- මයිලිට්ටි උ තුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ 
කුරුම්බසිට්ටි නැ ෙගනහිර   ගාම නිලධාරි වසෙම්   උතුරු  මායිම 

දකුණට:- කුරුම්බසිට්ටි නැ ෙගනහිර, කුරුම්බසිට්ටි සහ කට්ටුවන් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   උතුරු  මායිම්     

බටහිරට:- ෙතල්ලිප්පෙලයි  ගාම නිලධාරි වසෙම්   උතුරු  මායිම සහ  
පෙලයි  වීමන්කාමම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්   නැ ෙගනහිර 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වසාවිලාන්       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පලාලි බටහිර    සහ  පලාලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල   
දකුණු  මායිම්       

J  244 - වසාවිලාන්  නැ ෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 

J  245 - වසාවිලාන්  බටහිර  ගාම  නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නැ ෙගනහිර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වලිකාමම් නැ ෙගනහිර  සහ වලිකාමම් දකුණ  පා ෙද්ශීය  සභා 
මායිම් 

බටහිරට:- කුරුම්බසිට්ටි   නැ  ෙගනහිර   ගාම නිලධාරි වසෙම්   නැ ෙගනහිර 
මායිම            
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුම්බසිට්ටි - කට්ටුවන්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වරුත්තලය්විලාන් සහ ෙතන්මයිලයි  ග් රාම නිලධාරි වසම්වල   
දකුණු මායිම්      

J  238 - කට්ටුවන් ගාම  නිලධාරි වසම 

J  239 - කට්ටුවන් බටහිර  ගාම  නිලධාරි වසම 

J  242 - කුරුම්බසිට්ටි ගාම නිලධාරි වසම 

J  243 - කුරුම්බසිට්ටි නැ ෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වසාවිලන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්   බටහිර මායිම            

දකුණට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය  සභා  මායිම  

බටහිරට:- ෙතල්ලිප්පෙලයි   නැ ෙගනහිර සහ  ෙතල්ලිප්පෙලයි ගාම 
නිලධාරි වසම්වල   නැ ෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතල්ලිප්පෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පෛල වීමන්කාමම් දකුණ සහ වරුත්තලය්විලාන්   ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු  මායිම් 

J  227 - ෙතල්ලිප්පෙලයි  නැ ෙගනහිර ගාම  
නිලධාරි වසම 

J  228 - ෙතල්ලිප්පෙලයි ගාම  නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- කට්ටුවන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම  සහ කට්ටුවන්  
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම්            

දකුණට:- වලිකාමම්  දකුණ  පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ මල්ලාකම්  මධ්යම 
ගාම නිලධාරි වසෙම්   උතුරු මායිම  

බටහිරට:- තුර්ක්කාපුරම් සහ තන්ෛතෙය් සල්වාපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්            

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලෙවට්ටි   නැ ෙගනහිර                 සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තුර්ක්කාපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම්   බටහිර  මායිම            J  217 - අලෙවට්ටි නැ ෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වස ම 

J  218 - කෙන්ස්වරම් ගාම  නිලධාරි වස ම 
නැෙගනහිරට:- තුර්ක්කාපුරම්  සහ  මල්ලාකම් උ තුර   ගාම නිලධාරි වසම්වල  

බටහිර මායිම්            

දකුණට:- මල්ලාකම්   දකුණ සහ  අලෙවට්ටි දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු  මායිම්            

බටහිරට:- අලෙවට්ටි මධ්ය   ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම           

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලෙවට්ටි  නිරිත                  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම්  නිරිත පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ අලෙවට්ටි උ තුර , 
අලෙවට්ටි මධ්යම හා අලෙවට්ටි නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු   මායිම්            

J  219 - අලෙවට්ටි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

J  220 - අලෙවට්ටි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- මල්ලාකම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම            

දකුණට:- වලිකාමම්   දකුණ සහ  වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය  සභා මායිම් 

බටහිරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ලාකම්                  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තුර්කාපුරම් සහ ෙතල්ලිප්පෙලයි නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු   මායිම්            

J  213 - මල්ලාකම් මධ්යම ගාම  නිලධාරි 
වසම 

J  214 - මල්ලාකම් උ තුර ගාම  නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- වලිකාමම්  දකුණ පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

දකුණට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ මල්ලාකම් දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැ ෙගනහිර හා උතුරු මායිම්            

බටහිරට:- අලෙවට්ටි නැ ෙගනහිර  සහ  කෙන්ස්වරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු හා නැ ෙගනහිර   මායිම්            

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ලාකම් දකුණ                  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලෙවට්ටි   නැ  ෙගනහිර, මල්ලාකම් උ තුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් සහ  මල්ලාකම් මධ්යම   ගාම නිලධාරි වසෙම්  
බටහිර මායිම                   

J  212 - මල්ලාකම් දකුණ  ගාම  නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- මල්ලාකම් මධ්යම   ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර සහ දකුණු 
මායිම්   

දකුණට:- වලිකාමම් දකුණ  පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට:- අලෙවට්ටි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම           

 

   

09-108/151 
 

______________________________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම   
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 11 - වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :-  17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :-  00   සභික සංඛ්යාව :-  17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මාදගල් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මුහුද J 150 - මාදගල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  නැෙගනහිරට:-  මාරිසන්කූඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:-  මාදගල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:-  මාදගල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඉලවාෙලයි     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මුහුද J154 - මාරිසන්කූඩල් ගාම නිලධාරි වසම 
J155 - ඉලවාෙලයි ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුල්ලා ෛන ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-  ෙපරියවිලාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:-  මාදගල් දකුණ සහ මාදගල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියවිලාන්     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මාරිසන්කූඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඉලවාෙලයි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ වලිකාමම් 
උතුර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

J 153 - ෙපරියවිලාන් ගාම නිලධාරි වසම 
J 156 - මුල්ලා ෛන ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-  වලිකාමම් උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ සන්ඩිලිපායි උතුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරුමායිම 
බටහිරට:-  පන්ඩෙතරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ මාදගල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාදගල් නිරිත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මුහුද සහ මාදගල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා 
දකුණුමායිම් 

J 151 - මාදගල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
J 152 - මාදගල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  මාරිසන්කූඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙපරියවිලාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  පන්ඩෙතරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,  
සිල්ලාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
සිල්ලාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

බටහිරට:-  වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිල්ලාෙලයි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මාදගල් බටහිර සහ මාදගල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

J 148 - සිල්ලාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 149 - සිල්ලාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  මාදගල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පන්ඩෙතරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  වඩලියෙඩප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වලිකාමම් 
බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්ඩෙතරුප්පු     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මාදගල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙපරියවිලාන් ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  

J 146 - පන්ඩෙතරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  ෙපරියවිලාන් ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
සන්ඩිලිපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  පිරාන්පට්ෙටයි සහ වඩලියෙඩප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-  සිල්ලාෙලයි දකුණ හා සිල්ලාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් සහ මාදගල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩලියෙඩප්පු පිරාන්පට්ටු    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  සිල්ලාෙලයි දකුණ හා පන්ඩෙතරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් සහ සන්ඩිලිපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

J 145 - වඩලියෙඩප්පු ගාම නිලධාරි වසම 
J 147 - පිරාන්පට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-  වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාසියපිට්ටි සන්ඩිලිපායි    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  ෙපරියවිලාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වලිකාමම් 
උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

J 141 - සන්ඩිලිපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 144 - මාසියපිට්ටි ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් උතුර සහ වලිකාමම් දකුණ  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:-  සන්ඩිලිපායි මධ්ය සහ සන්ඩිලිපායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරුමායිම් 

බටහිරට:-  වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම, පිරාන්පට්ෙටයි සහ 
පන්ඩෙතරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම් වල නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සන්ඩිලිපායි නිරිත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  සන්ඩිලිපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම J 142 - සන්ඩිලිපායි මධ්ය ගාම නිලධාරි වසම 
J 143 - සන්ඩිලිපායි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  මානිපායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:-  වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මානිපායි වයඹ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  සන්ඩිලිපායි බටහිර සහ සන්ඩිලිපායි මධ්ය ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් 

J 137 - මානිපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 140 - මානිපායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-  මානිපායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 

මායිම් සහ මානිපායි දකුණ, නවාලි උතුර හා නවාලි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවාලි උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මානිපායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණුමායිම J 134 - නවාලි උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:-  මානිපායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  නවාලි නැෙගනහිර සහ නවාලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරුමායිම් 

බටහිරට:-  නවාලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වලිකාමම් 
බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මානිපායි ගිණිෙකොන    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මානිපායි බටහිර සහ මානිපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් 

J 138 - මානිපායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 
J 139 - මානිපායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම, සුදුමෙලයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ සුදුමෙලයි දකුණ හා 
උයරප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ආෙනයිෙකෝට්ෙටයි සහ නවාලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:-  නවාලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සුදුමෙලයි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මානිපායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

J 129 - සුදුමෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 130 - සුදුමෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  නාවට්කාඩු සහ උයරප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:-  මානිපායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මානිපායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවාලි ගිණිෙකොන                     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මානිපායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, නවාලි උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ මානිපායි 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

J 135 - නවාලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 136 - නවාලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  ආෙනයිෙකෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  කලපුව 
බටහිරට:-  කලපුව සහ වලිකාමම් බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාවට්කාඩු     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  සුදුමෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම J 131 - නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  උයරප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-  උයරප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උයරප්පුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  සුදුමෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම්

J 132 - උයරප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-  වලිකාමම් දකුණ  සහ නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-  නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-  ආෙනයිෙකෝට්ෙටයි සහ මානිපායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආෙනයිෙකෝට්ෙටයි    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  මානිපායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම J 133 - ආෙනයිෙකෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම  නැෙගනහිරට:-  උයරප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නල්ලූර් 

පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ යාපනය මහා නගර සභා මායිම 
දකුණට:-  කලපුව  
බටහිරට:-  නවාලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු 

මායිම් 
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__________________________________ 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම  
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 12 - වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභාව 
 

ෙක්වල ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව :- 18  බහු ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඒලාෙලයි ඊසාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කට්ටුවන් පාර  සහ වලිකාමම් උතුර  පාෙද්ශීය  සභා මායිම J 204  - ඒලාෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක් 
J 205 - ඒලාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙකොට්ටාර් මෛන පාර, කාසිවාසි ෙසන්තිනාෛතයර් පාර සහ 
කුප්පිලාන් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා 
කුප්පිලාන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙකෝල්ලංකලට්ටි පාර, ජුලියට් ෛවරවර් ෙකෝවිල් පාර සහ  
ඒලාෙලයි මධ්ය හා ඒලාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- උසාත්කිෙයෝෛට සුසාන භූමිය පාර  සහ  වලිකාමම් උතුර 
පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඒලාෙලයි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් උතුර  පාෙද්ශීය  සභා මායිම, කට්ටුවන් පාර, 
උසාත්කිෙයෝෛට සූසාන භූමිය පාර සහ  ඒලාෙලයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

J 201 - ඒලාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 202  - ඒලාෙලයි  නිරිත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
 නැෙගනහිරට:- ඒලාෙලයි මධ්ය  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ඒලාෙලයි 

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මල්ලාකම් 
පුන්නාෙලයිකට්ටුවන් පාර සහ මල්ලාකම් පුලියංකිනරට් පාර  

දකුණට:- චුන්නාකම්  නගරය නැෙගනහිර හා චුන්නාකම්  නගරය උතුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කන්ෛතයා පාර

බටහිරට:- වලිකාමම් උතුර  පාෙද්ශීය  සභා මායිම
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඒලාෙලයි මධ්ය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොල්ලන්කටෛව පාර, පුලියටි ෛවරවර් ෙකෝවිල් පාර - 

ඒලාෙලයි  උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
(රාමත්සීමා ෛවරවර් ෙකෝවිල් පාර, මයිලංකාටු සූරාවත්ෛත 
පාර) 

J 203 - ඒලාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
J 204 - ඒලාෙලයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
J 206 - ඒලාෙලයි මධ්ය ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- කුප්පිලාන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  

මාප්පාණර් පාර 
දකුණට:- මාප්පාණර් පාර   
බටහිරට:- ඒලාෙලයි නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ඒලාෙලයි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
විලිසිට්ටි සූරාවත්ෛත පාර  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුප්පිලාන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලිකාමම් උතුර  පාෙද්ශීය  සභා මායිම J 210 - කුප්පිලාන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

J 211 - කුප්පිලාන් උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- පලාලි පාර, ෙසල්ලප්පා මණියකාරන් පාර, ෛවරවර් ෙකෝවිල් 
පාර, රාඡරාෙඡ්ස්වරි පාර හා ෛතලංකටෛව පාර සහ 
පුන්නාෙලයිකට්ටුවන් උතුර හා පුන්නාෙලයිකට්ටුවන් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- පුන්නාෙලයිකට්ටුවන් පුලියංකිනරට් පාර, පුත්තූර් පාර, 
පුන්නාෙලයිකට්ටුවන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ ඒලාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

බටහිරට:- ඒලාෙලයි නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම්, 
ඒලාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පුලියටි ෛවරවර් ෙකෝවිල් පාර 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුන්නාෙලයිකට්ටුවන්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරැඹසිට්ටි පාර, කෘෂිකර්ම පාර සහ වලිකාමම් උතුර  පාෙද්ශීය 
 සභා මායිම 

J 207 - පුන්නාෙලයිකට්ටුවන් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම  
J 208 - පුන්නාෙලයිකට්ටුවන් උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 209 - ඊවිෛන ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මස්කන් පාර සහ වලිකාමම් උතුර හා වලිකාමම් නැෙගනහිර 
පාෙද්ශීය  සභා මායිම්  

දකුණට:- චුන්නාකම් පුත්තූර් පාර, මත්තාෙලෝෛට පාර හා  විලංකන් 
සුසාන භූමිය පාර සහ වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය  සභා 
මායිම  

බටහිරට:- ඒලාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කුප්පිලාන් 
දකුණ හා කුප්පිලාන් උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, පලාලි පාර, ෙසල්ලප්පා මණියකාරන් පාර, 
ෛවරවර් ෙකෝවිල් පාර, රාඡරාෙඡ්ස්වරි පාර, ෛතලංකටෛව 
පාර සහ වලිකාමම් උතුර  පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඒලාෙලයි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මල්ලාකම් පුලියංකිනරට් පාර, ඒලාෙලයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුප්පිලාන් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

J 203 - ඒලාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  

නැෙගනහිරට:- කුප්පිලාන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පුන්නාෙලයිකට්ටුවන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

දකුණට:- චුන්නාකම් පුත්තූර් පාර, වලිකාමම් නැෙගනහිර  පාෙද්ශීය  සභා 
මායිම සහ චුන්නාකම් නගරය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- මාප්පාණර් පාර 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චුන්නාකම් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මල්ලාහම් (ෙතල්ලිප්පෙලයි), ඒලාෙලයි බටහිර, සට්ටත්තරණි 
ෙසල්ලත්තුෙරයි පාර, ෙවල්ලවාය්කල් පාර, තිරුඤානසම්මන්තර් 
පාර,  ඒලාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු 
මායිම් 

J 195 - චුන්නාකම් නගරය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 197 - චුන්නාකම් නගරය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 202 - ඒලාෙලයි  නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- මයිලණි පාර  
දකුණට:- කුමාරස්වාමි පුලවර් පාර සහ චුන්නාකම් නගරය දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කන්කසන්තුරය පාර, චුන්නාකම් නගරය මධ්ය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වලිකාමම් උතුර 
පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චුන්නාකම් බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙතල්ලිප්පෙලයි, ෙසේතුනාතන් නිවස පාර සහ වලිකාමම් උතුර 
පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

J 198 - චුන්නාකම් නගරය මධ්ය ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 199 - චුන්නාකම් නගරය බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙක්.ෙක්.එස්  පාර සහ  චුන්නාකම් නගරය උතුර, චුන්නාකම් 
නගරය නැෙගනහිර හා චුන්නාකම් නගරය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පාෙද්ශීය  ෙල්කම්  කාර්යාලය පාර, චුන්නාකම් නගරය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ උඩුවිල් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ආරුමුකම් පාර හා කන්තෙරෝෙට ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම් 



718               I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්තෙරෝෙට     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉක්කිරාෙනයි පාර, වලිකාමම් නිරිත හා වලිකාමම් උතුර 
පාෙද්ශීය  සභා මායිම් 

J 186 - උඩුවිල් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
J 200 - කන්තෙරෝෙට ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- චුන්නාකම් නගරය බටහිර හා චුන්නාකම් නගරය මධ්ය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්, ආරුමුගම් පාර, 
කනක්කර් වලවු පාර සහ කන්ෛතයා උපාත්තියාර්  පාර  

දකුණට:- උඩුවිල් මධ්යම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් හා 
සංගුෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කර්පක්කුෙණයි පාර සහ තම්පෛන පාර  

බටහිරට:- සංගුෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  වලිකාමම් 
නිරිත පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සංගුෙව්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්තෙරෝෙට කර්ප්පකුෙණ් පාර, තම්පෙල පාර, වලිකාමම්  
නිරිත පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ කන්තෙරෝෙට ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

J 187 - සංගුෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කන්ෛතයා වාත්තියාර් පාර, ඒ.පී.සී උඩුවිල් පාර, පරයන්කාට්ටු 
පාර,  

දකුණට:- ෙක්ලන්කාමම් පාර, කයිතටි  මානිපායි පාර, වණ්ණාන් කටෛව 
පාර, ෙමෙමෝරියල්  පාර, ෙසක්කෙලයි පාර සහ වලිකාමම් නිරිත 
පාෙද්ශීය  සභා මායිම  

බටහිරට:- වලිකාමම්  නිරිත පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුවිල් උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අම්පලවාණර් පාර සහ උඩුවිල් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් කාර්යාලය පාර J 185 - උඩුවිල් මධ්යම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 186 - උඩුවිල් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:- කන්කසන්තුරය පාර  

දකුණට:- කයිතටි මානිපායි පාර  
බටහිරට:- ඒ.පී.සී පාර, ෙවට්ටුකට්ෙට් පාර, කන්තයියා පාර සහ සංගුෙවලි 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චුන්නාකම් දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චුන්නාකම් නගරය නැෙගනහිර හා ඒලාෙලයි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ චුන්නාකම් නැෙගනහිර 
කුමාරසාමි පුලවර්  පාර  

J 196 - චුන්නාකම් නගරය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙකෝපායි සරස්වති පාර සහ වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය  සභා 
මායිම 

දකුණට:- සභාපතිප්පිල්ෙලයි පාර - උතුරු මායිම ඉනුවිල් උතුර නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කන්කසන්තුරය  පාර  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉනුවිල් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සභාපතිපිල්ෙලයි පාර, විල්ලාෛන පාර, එන්තාන ෛවරවර් 
ෙකෝවිල් පාර සහ  චුන්නාකම් නගරය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

J 189 - ඉනුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 190 - ඉනුවිල් ඊශාන ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- අන්කලපායි කෘෂිකර්ම ඉඩම, විලාත්තියඩි පාර සහ වලිකාමම් 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

දකුණට:- මංයත්තටි පාර, කුමාරලිංහම් පාර, සින්නදම්පි පුලවර් පාර,  
කාෛරකාල් පාර, කරුනාපිල්ෙලයාර් පාර සහ නල්ලූර්  පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- කන්කසන්තුරය පාර  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුවිල් දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සංගුෙව්ලි හා උඩුවිල් මධ්යම උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ උඩුවිල් මානිපායි පාර  

J 182 - උඩුවිල්  නිරිත ගාම නිලධාරි වසම 
J 184 - උඩුවිල් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් නැෙගනහිරට:- ඥානපිරකාසර් පාර  

දකුණට:- ඉනුවිල් මානිපායි පාර, උඩුවිල් දකුණ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය 
 සභා මායිම 

බටහිරට:- සණ්ටිලිප්පායි තන්ෛන පාර සහ වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය  සභා 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුවිල් ගිනිෙකොණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කයිතටි මානිපායි පාර - උඩුවිල් මධ්යම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

J 183 - උඩුවිල් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
J 184 - උඩුවිල් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- ඉනුවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ඉනුවිල් නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
අලෙවෝෛට පාර සහ සිංකත්තින් කලට්ටි පාර  

දකුණට:- ඉනුවිල් මානිපායි පාර -  තාවටි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට:- ඥානපිරකාසර් පාර  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉනුවිල් බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කයිතටි මානිපායි පාර , උඩුවිල් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ උඩුවිල් මධ්යම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

J 188 - ඉනුවිල්  නිරිත ගාම නිලධාරි වසම  
J 191 - ඉනුවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කන්කසන්තුරය පාර  

දකුණට:- නල්ලූර්  පාෙද්ශීය සභා මායිම, තාවට් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුර මායිම, තුෙර් පාර, කිලුවංකඩ්ෛඩ පාර සහ පාල්පන්ෛන 
පාර  

බටහිරට:- වරතරාසා පාර, සිංකත්තින් කලට්ටි පාර -  උඩුවිල් ගිනිෙකොණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 17      ෙකොට්ඨාස ය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තාවඩි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩුවිල් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා 
ඉනුවිල් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, තුෙරයි පාර, කිලුවංකඩ්ෛඩ පාර සහ පාල්පන්ෛන පාර 

J 193 - තාවඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 194 - තාවඩි උතුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තුෙරයි පාර, කුරස් ෙල්න්, ෙකොණ්ඩාවිල් ගම් මායිම, 
කන්කසන්තුරය පාර සහ නල්ලූර්  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- රාජා ෙමෝල පාර, නල්ලූර්  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තාවඩි 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු , නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පාසල් පාර, අරසටි පාර, සුදුමෙලයි ගම් මායිම , තාවඩි දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය 
 සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තාවඩි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සුදුමෙලයි මානිප්පායි පාර, වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
සහ   තාවඩි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

J 192 - තාවඩි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පාසල් පාර, මුතලි පාර, ෙකෝවිල් පාර සහ තාවඩි  නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙව්මිබඩි මුරැකමූර්ති පාර, තාවඩි ෙකොකුවිල් ගම් මායිම, නල්ලූර් 
සහ වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- අයිංකරන් පාර, තාවඩි සුදුමෙලයි ගම් මායිම සහ වලිකාමම් නිරිත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09-108/153 
 

____________________________________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම  
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 13 - වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 22  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 22 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්පාලයි - කදිරිපායි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුද 282 - තම්පාලයි - කදිරිපායි ගාම 

නිලධාරි වසම  
284 - වලලායි ගාම නිලධාරි වසම  
283 - ඉඩක්කාඩූ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙතොණ්ඩමානාරු කලපුව සහ වැල්වැටිතුෙරයි නගර සභා මායිම 

දකුණට:- අචිචූෙව්ලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පත්තෙම්නි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, අචිචූෙව්ලි බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, විවීම් මධ්යස්ථාන පාර සහ 
කට්ටූ ෙව්ම්පඩි වීදිය,  

බටහිරට:- වලිකාමම් උතුරු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පත්තෙම්නි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලලායි හා තම්පාලයි - කදිරිපායි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ බාරදි පාර  
281 - පත්තෙම්නි ගාම නිලධාරි වසම  
285 - අචිචූෙව්ලි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව සහ වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අචිචූෙව්ලි දකුණ හා අචිචූෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ සංකානයි පාර , උලවිකුලමි පිල්ලයාර් වීදිය  

බටහිරට:- වලලායි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
කාලනයි වීදිය  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අචිචූෙව්ලි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලලායි හා පත්තෙම්නි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
අචිචූෙව්ලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
සංකානයි පාර 

287 - අචිචූෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
275 - නාවට්කිරි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අචිචූෙව්ලි උතුර හා අචිචූෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, ආවරංගාල්  බටහිර හා පුත්තූර්  උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කාමාඩ්චි අම්මන් 
වීදිය 

දකුණට:- පුත්තූර්  බටහිර හා සිරුපිඩ්ඩි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ නිලාවරයි සූන්නාහම් වීදිය 

බටහිරට:- වලිකාමම් දකුණ හා වලිකාමම් උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 
වලලායි  ෙද්නාර්වලි වීදිය  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අචිචූෙව්ලි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අචිචූෙව්ලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කලපුව, 

වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උලවිකුලම් පිල්ලයාර් 
වීදිය 

286 - අචිචූෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙතොණ්ඩමානාරු කලපුව සහ වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- වාදරවත්තයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ආවරංගාල්  
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, කරදඩ් 
වීදිය සහ ෙනල්ලිෙයෝඩයි වීදිය  

බටහිරට:- අචිචූෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කාමාඩ්චි අම්මන්  වීදිය  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආවරංගාල්  බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අචිචූෙව්ලි බටහිර හා අචිචූෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

277 - ආවරංගාල්  බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- අචිචූෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, වාදරවත්තයි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ෙප්දුරුතුඩූව 
පාර 

දකුණට:- ආවරංගාල්  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, පුත්තූර්  උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ බැංකු වීදිය 

බටහිරට:- නාවට්කිරි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, අචිචූෙව්ලි 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රාජ පාර 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුත්තූර්  උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාවට්කිරි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ආවරංගාල් 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
අචිචූෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, වඩමාරච්චි 
නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බැංකු වීදිය

274 - පුත්තූර්  උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
276 - ආවරංගාල්  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
280 - වාදරවත්තයි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වඩමාරච්චි නිරිත හා චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 
යාපනය - ෙප්දුරුතුඩූව පාර 

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රිය ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම, පුත්තූර්  නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ සූන්නාහම් පාර

බටහිරට:- පුත්තූර්  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පුත්තූර් 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නාවට්කිරි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ රාජ වීදිය 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුත්තූර්  නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තූර්  බටහිර හා පුත්තූර් උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, ආවරංගාල්  නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වාදරවත්තයි පාර

278 - පුත්තූර්  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාදරවත්තයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 

දකුණට:- කලපුව සහ චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- සිරුපිඩ්ඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ ෙප්දුරුතුඩුව පාර 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුත්තූර්  බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාවට්කිරි හා පුත්තූර් උතුරු ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ සූන්නාහම් වීදිය 

273 - පුත්තූර්  බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුත්තූර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙප්දුරුතුඩූව පාර  

දකුණට:- සිරුපිඩ්ඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
සිරුපිඩ්ඩි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ වයිරවර් ෙකෝවිල් වීදිය 

බටහිරට:- සිරුපිඩ්ඩි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ඒ.පී.සී. ඉදිරිපස වීදිය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරුපිඩ්ඩි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම, නාවට්කිරි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා පුත්තූර් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ වයිරවර් ෙකෝවිල 
වීදිය, 

271 - සිරුපිඩ්ඩි නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම  
272 - සිරුපිඩ්ඩි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව සහ පුත්තූර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, නිර්ෙව්ලි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ පන්නාලයි පාර

බටහිරට:- නිර්ෙව්ලි උතුර හා නිර්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්,අචිෙචලූ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අචිෙචලූ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පූත්තූර් සූන්නාහම් 
පාර  

279 - අචිෙචලූ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සිරුපිඩ්ඩි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ජූලන් 
වීදිය 

දකුණට:- නිර්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ජූලන් වීදිය 
සහ ආණ්ඩාලම් වීදිය  

බටහිරට:- නිර්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඌෙරලූ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය 
සභා මායිම සහ සඩයාර් පාර  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌෙරලූ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දකුණ 
පූන්නාලයිකටූවන්  පාර  

267 - ඌෙරලූ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම, අචිෙචලූ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නිර්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පන්නයි පාර

දකුණට:- උරුම්පිරායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
උරුම්පිරායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උරුමිපිරායි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඌෙරලූ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 264 - උරුම්පිරායි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ඌෙරලූ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, උරුම්පිරායි 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, උරුම්පිරායි 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පලාලි  
පාර, 

දකුණට:- උරුම්පිරායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මානිප්පායි ෙරෝහල වීදිය  

බටහිරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඥානසමිපන්තර් පාර  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උරුම්පිරායි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඌෙරලූ හා නිර්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ කරන්තන් නීර්ෙව්ලි පාර  

266 - උරුම්පිරායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- නීර්ෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙකෝපායි 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
උරුම්පිරායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- උරුම්පිරායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
තම්පසිඩ්ඩි පාර  

බටහිරට:- උරුම්පිරායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පලාලි පාර  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නීර්ෙව්ලි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අචිෙචලූ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, සිරුපිඩ්ඩි බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  නීර්ෙව්ලි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකරලිත්ත  පාර, ෙව්වියා පාර

268 - නීර්ෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
270 - නීර්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  කලපුව, නීර්ෙව්ලි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙකෝපයි උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම සහ කරුණාලය පාර, පූදර්මඩම්

බටහිරට:- ෙකෝපයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, උරුම්පිරායි 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ඌෙරලූ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  ෙකොම්පනි 
පාර 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නීර්ෙව්ලි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නීර්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
සිරුපිඩ්ඩි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, සිරුපිඩ්ඩි 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙකෝණ්ඩාවිල් ඉරුපාලයි  පාර 

269 - නීර්ෙව්ලි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සිරුපිඩ්ඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
කලපුව සහ චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රාජ වීදිය 
බටහිරට:- නීර්ෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ නීර්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝපායි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උරුම්පිරායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, නීර්ෙව්ලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ කරුණාලයා පාර 

262 - ෙකෝපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නීර්ෙව්ලි දකුණුගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කලපුව සහ චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙකෝපායි මධ්ය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෛකදඩි මානිප්පායි පාර 

බටහිරට:- ෙකෝපායි මධ්ය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
උරුම්පිරායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උරුම්පිරායි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උරුම්පිරායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 
උරුම්පිරායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ෙකෝපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ සිවන් 
පාර 

265 - උරුම්පිරායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝපායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙකෝපායි 
මධ්ය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙතොහුතිපනයි පාර, ෙතොඩිඩියඩි වීදිය 

දකුණට:- ෙකෝපායි මධ්ය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙකෝපායි 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම සහ ෙකෝණ්ඩාවිල්  ඩිෙපෝ  පාර, 

බටහිරට:- උරුම්පිරායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
යාපනය -  පලාලි පාර  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උරුම්පිරායි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උරුම්පිරායි උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිමසහ උරුම්පිරායි උතුර 
කර්පහපිල්ලයාර් වීදිය 

263 - උරුම්පිරායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උරුම්පිරායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
උරුම්පිරායි දකුණ පලාලි පාර  

දකුණට:- උරුම්පිරායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෝණ්ඩාවිල්  ඩිෙපෝ  පාර 

බටහිරට:- ඉනූවිල්  නැෙගනහිර සහ නල්ලූර් හා වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය 
සභා මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝපායි මධ්ය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උරුම්පිරායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙකෝපායි උතුර ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම සහ මානිපායි 
පාර 

261 - ෙකෝපායි මධ්ය  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝපායි උතුර ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්,  
කලපුව සහ චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෝපායි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ෙකෝපායි දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම සහ 
උරුමිපිරායි දකුණ  ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝපායි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම, උරුම්පිරායි දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වස ෙම් දකුණු මායිම සහ ෙකෝපායි මධ්ය ගාම නිලධාරි වස ෙම් 
බටහිර මායිම 

260 - ෙකෝපායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝපායි මධ්ය ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම්, 
ෙකෝපායි  කලපුව සහ චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ඉරුපාලයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ඉරුපාලයි 
නැෙගනහිර පාර 

බටහිරට:- ඉරුපාලයි නැෙගනහිර උතුරු මායිම, කල්වියංකාඩූ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම සහ පලනි ආණ්ඩවන් ෙකොවිල් පාර 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්වියංකාඩූ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙකෝපායි දකුණ ගාම නිලධාරි 
වස ෙම් බටහිර මායිම සහ ඉරුපාලයි ෙකෝණ්ඩාවිල් පාර

259 - කල්වියංකාඩූ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝපායි දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම, ඉරුපාලයි 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
යාපනය- ෙප්දුරුතුඩූව පාර 

දකුණට:- ඉරුපාලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම, නල්ලූර් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පූලවනාර් වීදිය 

බටහිරට:- නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රාජ වීදිය  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරුපාලයි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්වියංකාඩූ ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකෝපායි 
දකුණ ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඉරුපාලයි නැෙගනහිර පාර 

257 - ඉරුපාලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
258 - ඉරුපාලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- චාවකච්ෙච්රිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නාචිචිමාර් ෙකොවිල පාර 

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රිය හා නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ ෙසම්මණි 
පාර  

බටහිරට:- යාපනය මහා නගර සභා හා  නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 
සිංහරාජර් වීදිය 

 
09-108/154 

___________________________ 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම  
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 14 - වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :-19 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- උඩුප්පිඩ්ටි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි නගර සභා මායිම සහ ෙපොන්කන්ෛදයා වීදිය‚ 
උරික්කාඩු වීදිය  

 J 353 - උඩුප්පිඩ්ටි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි නගර සභා මායිම, වැල්ෙවට්ටි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම්,  උඩුප්පිඩ්ටි - 
වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි  වීදිය, බාරදි වීදිය සහ ශී මුරුහන් කුඩිෙය්ට් ට 
වීදිය   

දකුණට:- උඩුප්පිඩ්ටි ගාම නිලධාරි වසෙමහි උතුරු මායිම, 
වන්නිච්චියම් මන් ෙකෝවිල් වීදිය සහ විරාච්චි වීදිය   

බටහිරට:- වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි නගර සභා මායිම සහ පාසැල් මාවත   

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- වැල්ෙවට්ටි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි නගර සභා මායිම, ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා 
මායිම, අරසඩි වීදිය, තුවාෛල වීදිය, ෙතණ්යෛම් ප වීදිය සහ 
ෙව්විල් වීදිය 

J 355 - වැල්ෙවට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
J 356 -  වැල්ෙවට්ටි මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- සමරබාහු ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම, ඉලන්ෛදක්කාඩු 

වීදිය, මාවඩි වීදිය සහ මාඩන්ෛත වීදිය  
දකුණට:- ඉෛමයාණන් හා ඉෛමයාණන් බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  

උතුරු මායිම් සහ නාච්චිමාර් වීදිය  
බටහිරට:- උඩුප්පිඩ්ටි හා  උඩුප්පිඩ්ටි උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්, උඩුප්පිඩ්ටි - වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි  වීදිය සහ 
බාරදි වීදිය  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- සමරබාහු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි නගර සභා 
මායිම, එරිච්ෙචෝෛල වීදිය, ෙපොලිකණ්ඩි වීදිය සහ 
ආලංකට්ෛට වීදිය 

J 357 - සමරබාහු ගාම නිලධාරි වසම 
J 361 - කරණවායි වයඹ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරණවායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ සාණ්ඩා 
ෙපොළ - ෙකොට්ටාවත්ෛත වීදිය    

දකුණට:- කරණවායි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ඉෛමයාණන්  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු 
මායිම්, ෙපොලිකණ්ඩි වීදිය, උඩුප්පිඩ්ටි - මාළුසන්දි වීදිය සහ 
නාච්චිමාර් වීදිය 

බටහිරට:- වැල්ෙවට්ටි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම සහ 
මාඩන්ෛත වීදිය 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- නවිණ්ඩිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, ආලංකට්ෛට වීදිය, පූමහාල් 
වීදිය සහ කණ්ඩුපුළියඩි සන්දි වීදිය  

J 360 - කරණවායි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙනල්ළියඩි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, තුලාකට්ටු 
වීදිය සහ මාවිල් වීදිය  

දකුණට:- ෙනල්ලියඩි  හා කරණවායි මධ්යම ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු  
මායිම් සහ උඩුප්පිඩ්ටි - මාළුසන්දි වීදිය 

බටහිරට:- කරණවායි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  
ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, සාණ්ඩා ෙපොළ - 
ෙකොට්ටාවත්ෛත වීදිය සහ කණ්ඩුපුළියඩි වීදිය 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- වදිරි        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම, අල්වායි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පූවර්ට්කෛර වීදිය සහ 
ෙත්වරයාළි ගාම්ය වීදිය    

J 375 - ෙනල්ළියඩි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 379 - අල්වායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අල්වායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර   මායිම සහ 
ව්යාපාරිමූෛල වීදිය  

දකුණට:- අත්තායි, ෙනල්ළියඩි හා  ෙනල්ළියඩි නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු  මායිම් සහ උඩුප්පිඩ්ටි - මාළුසන්දි වීදිය 

බටහිරට:- කරණවායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
තුලාකට්ටු වීදිය සහ මාවිල් වීදිය  

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- අල්වායි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම, පුදුක්කුළංකෙරයි වීදිය, 
ෙපොන්නම්බලම් වීදිය  සහ මායක්ෛක ෙකත් නියර, 
ෙත්වෛලවත්ෛත වීදිය 

J 378 -    අල්වායි ගාම නිලධාරි වසම 
J 380 - අල්වායි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම, මඩත්තඩි-තම්බසිඩ්ටි වීදිය, 
නාවලඩි වීදිය, තිල්ෛලයම්බලප්පිල්ෛළයාර් වීදිය සහ මණියම් 
පාසැල් වීදිය 

දකුණට:- අත්තායි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ යාපනය - ෙප්දුරු 
තුඩුව පාර  

බටහිරට:- අල්වායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, ෙනල්ළියඩි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම, වියාපාරිමූෛල වීදිය, 
පූවර්ට්කෙරයි වීදිය, ෙසල්ෛලයා වීදිය සහ සාමණන්තෛර 
පිල්ෛලයාර් වීදිය 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- අත්තායි      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනල්ළියඩි උතුර,   අල්වායි දකුණ හා  අල්වායි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල දකුණු  මායිම්, යාපනය - ෙප්දුරු තුඩුව පාර 
සහ උඩුප්පිඩ්ටි - මාළුසන්දි වීදිය  

J 377 - ෙනල්ළියඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 381 - අත්තායි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම, තුන්නාෙලයි මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම්, තුන්නාෙලයි බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කරුකම්බන් සුසාන 
භුමිය පාර 

දකුණට:- කරෙවඩ්ඩි මධ්යම හා කරෙවඩ්ඩි උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු  මායිම්, ෙනල්ළියඩි - ෙකොඩිකාමම් පාර, පුදුත්ෙතෝට්ට 
වීදිය, ෙව්රුණ්ෛඩ ෙසොෙහොන් වීදිය සහ ඔන්දිරායි ෙකත් නියර 

බටහිරට:- කරෙවඩ්ඩි උතුර හා ෙනල්ළියඩි ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, ෙනල්ළියඩි - වදිරි වීදිය සහ ෙනල්ළියඩි - 
ෙකොඩිකාමම් පාර 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙනල්ළියඩි නගරය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරණවායි වයඔ, කරණවායි උතුර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු  මායිම් සහ උඩුප්පිඩ්ටි - මාළුසන්දි වීදිය 

J 362 - කරණවායි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
J 376 - ෙනල්ළියඩි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙනල්ළියඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ 
ෙනල්ළියඩි - වදිරි වීදිය   

දකුණට:- කරෙවඩ්ඩි උතුර, කරණවායි නැෙගනහිර, කරණවායි  ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් සහ යාපනය - ෙප්දුරු තුඩුව පාර 

බටහිරට:- ඉෛමයාණන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුංජර්කෛඩ - ෙපොලිකණ්ඩි වීදිය  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ඉෛමයාණන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ෙවට්ටි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  සමරබාහු 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් සහ 
නාච්චිමාර් වීදිය 

J 358 - ඉෛමයාණන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරණවායි වයඔ හා කරණවායි මධ්යම ගාම නිලධාරි  වසම්වල  
බටහිර මායිම් සහ කුංජර්ෙකෙඩ - ෙපොලිකණ්ඩි වීදිය

දකුණට:- කරණවායි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කරණවායි බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ යාපනය - 
ෙප්දුරු තුඩුව පාර  

බටහිරට:- ඉෛමයාණන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  හා 
උතුරු මායිම්, ෙවල්ෛල වීදිය සහ වීරකත්ති විනායහර් වීදිය 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ඉෛමයාණන් බටහිර          සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ෙවට්ටි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ඉෛමයාණන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාච්චිමාර් 
වීදිය සහ වීරකත්ති විනායහර් වීදිය  

J 359 - ඉෛමයාණන් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉෛමයාණන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙවල්ෛල වීදිය  

දකුණට:- කරණවායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 
සහ යාපනය - ෙප්දුරු තුඩුව පාර  

බටහිරට:- උඩුප්පිඩ්ටි දකුණ හා උඩුප්පිඩ්ටි ගාම නිලධාරි  වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම්, තුප්පුලම් වීදිය, පන්ඩෛක ෙවල්ල 
වායික්කාල්, ෙපෝක්කාෛල වීදිය සහ උඩුප්පිඩ්ටි - 
වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි  වීදිය, 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- උඩුප්පිඩ්ටි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි නගර සභා මායිම හා ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය 
සභා මායිම, උඩුප්පිඩ්ටි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම, 
විරාච්චි වීදිය, මදවඩි ෙවල්ල වායික්කාල්, ෙකොම්මන්තෛර වීදිය 
සහ වන්නිච්චියම්මන් ෙකෝවිල් වීදිය 

J 352 - උඩුප්පිඩ්ටි ගාම නිලධාරි වසම 
J 354 - උඩුප්පිඩ්ටි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උඩුප්පිඩ්ටි - වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි  වීදිය, ෙපොක්කාෛල වීදිය , 
පන්ඩෛක ෙවල්ල වායික්කාල් හා තුප්පුලම් වීදිය සහ 
වැල්ෙවට්ටි මධ්යම  හා ඉෛමයාණන් බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කරණවායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ යාපනය - ෙප්දුරු තුඩුව පාර  

බටහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම, වැල්ෙවට්ටිතු ෙරයි 
නගර සභා මායිම, මඩත්තඩි පටුමග, කරම්ෛපවාළි ෙසොෙහොන් 
වීදිය සහ කලපුෙව් ෙකොටසක් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කරණවායි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩුප්පිඩ්ටි දකුණ, ඉෛමයාණන් බටහිර  හා ඉෛමයාණන් ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ යාපනය - ෙප්දුරු තුඩුව පාර  

J 349 - කරණවායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරණවායි හා කරණවායි දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම්, කලටි වීදිය, සිල්ලිෙයෝෛඩ වීදිය සහ මණ්ඩාන් වීදිය  

දකුණට:- කප්පුදු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පූවරසම්පිට්ටි - 
කත්තාළම්පිට්ටි විවසාය වීදිය  

බටහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම,  උඩුප්පිඩ්ටි දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ යාපනය - 
ෙප්දුරු තුඩුව පාර 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 13      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- වීරපත්තිරායන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉෛමයාණන් හා කරණවායි මධ්යම ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු  මායිම් සහ යාපනය - ෙප්දුරු තුඩුව පාර 

J 348 - කරණවායි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
J 350 - කරණවායි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කාවිල් - මුල්ලි වායික්කාල් සහ කරණවායි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කප්පුදු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ වල්ෛල - මුල්ලි 
වීදිය  

බටහිරට:- කරණවායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කලටි වීදිය, සිල්ලිෙයෝෛඩ වීදිය සහ  මණ්ඩාන් වීදිය 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 14      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- උච්චිල්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරණවායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කරණවායි 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
කරණවායි ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම, කරණවායි 
මධ්යම හා ෙනල්ළියඩි ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්, 
කරෙවඩ්ඩි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම, කරෙවඩ්ඩි 
බටහිර හා මත්ෙතොනි ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, කරෙවඩ්ඩි මධ්යම හා කරෙවඩ්ඩි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ යාපනය - ෙප්දුරු තුඩුව පාර 

J 351 - කරණවායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 365 - කරෙවඩ්ඩි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම     
J 382 - කප්පුදු  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තුන්නාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා  මායිම, විග්ෙන්ශ්වරා වීදිය, 
පුදු වීදිය, සණ්ඩිල් වීදිය, මත්ෙතොනි වීදිය, විග්ෙන්ශ්වරා වීදිය, 
මණ්ඩාන් - මුල්ලි වීදිය, ෙප්දුරු තුඩුව - චාවකච්ෙච්රි වීදිය සහ 
වරණි තිල්ෛලයම්පල පිල්ලයාර් වීදිය, 

දකුණට:- කලපුව, චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ තාවෛළ ෙකත් 
නියර 

බටහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම, කලපුව, 
පූවරසම්පිට්ටි - කත්තාළම්පිට්ටි විවසාය වීදිය සහ වල්ෛල - 
මුල්ලි වීදිය 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 15      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කරෙවඩ්ඩි උතුර හා බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනල්ළියඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ යාපනය - 
ෙප්දුරු තුඩුව පාර  

J 363 - කරෙවඩ්ඩි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම    
J 364 - කරෙවඩ්ඩි උතුර ගාම නිලධාරි වසම      
 නැෙගනහිරට:- ෙනල්ළියඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 

මායිම්, කරෙවඩ්ඩි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම, 
ෙනල්ළියඩි - ෙකොඩිකාමම් පාර සහ ෙසෝනප්පු වීදිය 

දකුණට:- කරෙවඩ්ඩි මධ්යම හා මත්ෙතොනි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, කරෙවඩ්ඩි දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු  මායිම, 
ෙසෝනප්පු වීදිය , සරස්වති විද්යාලය වීදිය, පිරාමණන්ෙතෝට්ට 
වීදිය සහ පුදු වීදිය  

බටහිරට:- කරණවායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ විග්ෙන්ශ්වරා වීදිය 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 16      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කරෙවඩ්ඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරෙවඩ්ඩි බටහිර, කරෙවඩ්ඩි උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ෙනල්ළියඩි නැෙගනහිර හා 
තුන්නාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
ෙනල්ළියඩි - ෙකොඩිකාමම් පාර  

J 366 - මත්ෙතොනි ගාම නිලධාරි වසම          
J 367 - කරෙවඩ්ඩි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම    
 

නැෙගනහිරට:- කට්ෛටෙව්ලි හා කරෙවඩ්ඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ෙක්වෛල වීදිය  

දකුණට:- කලපුව සහ කප්පුදු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කරණවායි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

කරෙවඩ්ඩි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, කරෙවඩ්ඩි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, ෙසෝනප්පු වීදිය, සරස්වති විද්යාලය වීදිය, 
පිරාමණන්ෙතෝට්ට වීදිය, මත්ෙතොනි වීදිය, සණ්ඩිල් වීදිය සහ 
විග්ෙන්ශ්වරා වීදිය 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 17      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- තුන්නාෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අත්තායි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම, තනි මං පාර සහ ඉඩම් 
බැම්ම 

J 372 - තුන්නාෙලයි ගාම නිලධාරි වසම            
J 373 - තුන්නාෙලයි මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම          
J 374 - තුන්නාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම          
 

නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ ගම් මායිම් මාවත 
දකුණට:- තුන්නාෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 

මායිම්, කට්ෛටෙව්ලි හා කරෙවඩ්ඩි මධ්යම ගාම නිලධාරි   
වසම්වල උතුරු  මායිම්, ෙනල්ළියඩි - ෙකොඩිකාමම් පාර, පුෙලෝලි 
- චාවකච්ෙච්රි වීදිය සහ ගම් මායිම් මාවත  

බටහිරට:- ෙනල්ළියඩි නැෙගනහිර හා අත්තායි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම්, කරුකම්බන් ෙසොෙහොන් වීදිය, 
ඔන්දිරායි ෙකත් නියර, පුදුත්ෙතෝට්ට වීදිය සහ ෙව්රුණ්ෛඩ 
ෙසොෙහොන් වීදිය 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 18      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කට්ෛටෙව්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තුන්නාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ 
ෙනල්ළියඩි - ෙකොඩිකාමම් පාර  

J 368 - කරෙවඩ්ඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම          
 J 369 - කට්ෛටෙව්ලි  ගාම නිලධාරි වසම        
 

නැෙගනහිරට:- තුන්නාෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම හා  
තුන්නාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ පුෙලෝලි - චාවකච්ෙච්රි වීදිය  

දකුණට:- කලපුව සහ කප්පුදු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- කරෙවඩ්ඩි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙක්වෛල වීදිය  
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය:- 19      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- තුන්නාෙලයි දකුණ හා නැෙගනහිර   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තුන්නාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, තුන්නාෙලයි මධ්යම හා තුන්නාෙලයි ගාම නිලධාරි   
වසම්වල දකුණු මායිම්, ෙප්දුරු තුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ 
පුෙලෝලි - ෙකොඩිකාමම් පාර 

J 370 - තුන්නාෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම          
J 371 - තුන්නාෙලයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම          
 නැෙගනහිරට:- කලපුව, වඩමාරච්චි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ ෙකත් 

නියර 
දකුණට:- වඩමාරච්චි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම, චාවකච්ෙච්රි 

පාෙද්ශීය සභා  මායිම,  කප්පුදු ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  
හා උතුරු මායිම් සහ වරණි තිල්ෛලයම්පල පිල්ලයාර් වීදිය

බටහිරට:- කප්පුදු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කරෙවඩ්ඩි 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
කට්ෛටෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පුෙලෝලි - චාවකච්ෙච්රි වීදිය  

 
 
 
09-108/155 

____________________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
ප් රජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම  
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 15 - ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 02   සභික සංඛ්යාව :- 12 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකරුඩාවිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්කසන්තුරය - ෙප්දුරුතුඩුව පාර සහ ෙවල්වැටිතුෙර් නගර 
සභා මායිම  

J 385 - ෙකරුඩාවිල් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස  
J 387 - ෙකරුඩාවිල් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනභිරට:- ෙකරුඩාවිල්-ඌරිකාඩු වීදිය, ෙකොනාවල වීදිය, උඩුප්පිඩ්ඩි 
ෙතොන්ඩමනාරු පාර, ෙවල්වැටිතුෙර් නගර සභා මායිම, සහ 
වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙවල්වැටිතුෙර් නගර 
සභා මායිම 

බටභිරට:- ෙවල්වැටිතුෙර් නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-     02  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:-ෙපොලිකන්ඩි               සභික සංඛ්යාව:- 02  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවල්වැටිතුෙර් නගර සභා මායිම සහ මුහුද J 394 - ෙපොලිකන්ඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
J 395 - ෙපොලිකන්ඩි දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම   
J 396 - අල්වායි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 397 - අල්වායි වයඹ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනභිරට:- අල්වායි උතුර මධ්යම හා අල්වායි උතුර ගාම නිලධාරි වසම් වල 
බටහිර මායිම සහ වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටභිරට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙවල්වැටිතුෙර් නගර 
සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-     03  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අල්වායි                සභික සංඛ්යාව:- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද J 398 - අල්වායි උතුරු මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම  
J 399 - වියාපාරිමූලයි ගාම නිලධාරි වසම 
J 400 - අල්වායි උතුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- පුෙලෝලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර  හා දකුණු 
මායිම් සහ පුෙලෝලි වයඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටභිරට:- අල්වායි වයඹ ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්අංකය:-     04  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
 ෙකොට්ඨාසෙය්නම:- පුෙලෝලි බටහිර                සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වියාපාරිමූලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මුහුද 

J 410 - පුෙලෝලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 411 - පුෙලෝලි නිරිත ගාම නිලධාරි වසම  
J 412 -  පුෙලෝලි වයඹ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනභිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව නගර සභා මායිම 

දකුණට:- පුෙලෝලි ඊසාන හා පුෙලෝලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම් වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මන්තිකයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම  

බටභිරට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම, අල්වායි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වියාපාරිමූලයි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්අංකය:-     05  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්නම:-පුෙලෝලි නැෙගනහිර  සභික සංඛ්යාව:- 01 
  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්දුරුතුඩුව නගර සභා මායිම J 404 - තුම්පලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
J 406 - කට්ෙකෝවලම් ගාම නිලධාරි වසම  
J 408 - පුෙලෝලි ඊසාන ගාම නිලධාරි වසම 
J 413 - පුෙලෝලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනභිරට:- මුහුද 

දකුණට:- වල්ලිපුරම්  හා පුෙලෝලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම් වල උතුරු 
මායිම් 

බටභිරට:- මන්තිකයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පුෙලෝලි වයඹ 
හා පුෙලෝලි නිරිත ගාම නිලධාරි වසම් වල දකණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය්අංකය:-     06  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
 ෙකොට්ඨාසෙය්නම:-වල්ලිපුරම් ෙකෝවිල්               සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුෙලෝලි වයඹ, පුෙලෝලි නැෙගනහිර හා කට්ෙකෝවලම් ගාම 
නිලධාරි වසම් වල දකුණු මායිම් 

J 414 - පුෙලෝලි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
J 415 - මන්තිකයි ගාම නිලධාරි වසම 
J 416 - වල්ලිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම  
J 417 - තුන්නාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- මුහුද සහ මනට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා  බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ගම මායිම කැනල් වීදිය, කුඩත්තෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටභිරට:- පුත්තෛල ගම මායිම් වීදිය, වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

 
ෙකොට්ඨාශෙය්අංකය:-     07  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කුඩත්තෙනයි  සහික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අම්පන් නැෙගනහිර ඌෙරල්ෛල වීදිය, වඩමාරච්චි නිරිත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම, වල්ලිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ මුහුද 

J 418  - මනට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසම 

J 419 - කුඩත්තෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 
J 420 -  කුඩත්තෙනයි ෙකෙරයූර් ගාම නිලධාරි 
වසම 

J 421 - ෙපොට්පති ගාම නිලධාරි වසම 
J 422 -  අම්පන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 

දකුණට:- නාගර්ෙකෝවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, නාගර්ෙකෝවිල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටභිරට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාශෙය්අංකය:-     08  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- නාගර්ෙකෝවිල්- ෙචමිපියන්පටිටු  සහික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අම්පන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මුහුද J 423 - නාගර්ෙකෝවිල් නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 

J 424 - නාගර්ෙකෝවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 425 - නාගර්ෙකෝවිල් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 426 - ෙචමිපියන්පටිටු උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 427 - ෙචමිපියන්පටිටු දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 428 - මරුදන්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- මුහුද සහ වත්තිරායන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- වත්තිරායන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම (වඩලියඩි පිල්ෙලයාර් ෙකොවිල් වීදිය 
සහ වත්තිරායන් මායිම ඇල) 

බටභිරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම සහ චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාශෙය්අංකය:-     09  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- උඩුත්තුෙරයි  සහික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරුදන්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මුහුද (වඩලියඩි පිල්ෙලයාර් ෙකොවිල් වීදිය සහ වත්තිරායන් 
මායිම ඇල) 

J 429 -  වත්තිරායන් ගාම නිලධාරි වසම 
J 430 - උඩුත්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසම 
J 431 - ආළියවෙලයි ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- මුහුද සහ ෙවත්තිෛලෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ෙවත්තිෛලෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම  

බටභිරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම සහ මරුදන්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාශෙය් අංකය:-     10  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ  යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මුල්ලියාන්  සහික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආළියවෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මුහුද 

J 432 - ෙවත්තිෛලෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසම 
J 433 - මුල්ලියාන් ගාම නිලධාරි වසම 
J 434 - ෙපෝක්කරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම 
J 435 -  චුණ්ඩික්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම  සහ කලපුව 

බටභිරට:- කලපුව සහ කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම 
 
09-108/156 
 

____________________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම  
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 

අංක 16 - චාවකච්ෙච්රිය  පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව :- 17  බහු ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ් යාව :- 17 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරණි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩමාරච්චි  නිරිත සහ ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් J 339 - වරණි උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

J 340  - මාෙසේරි ග් රාම නිලධාරි වසම 

J 341  - ඉඩයිකුරිච්චි ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නාවට්කාඩු  සහ කරඹයිකුරිච්චි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටභිරට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාවට්කාඩු   කරඹයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉඩයිකුරිච්චි  සහ මාෙසේරි ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

J 337 - කුඩමියන් ගාම නිලධාරි වසම 
J 338 - නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසම 
J 342 - කරඹයිකුරිච්චි ගාම නිලධාරි වසම 
J 343 - වරණි ඉයට්රාෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මිරුසුවිල් උතුර හා 
මිරුසුවිල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-  ෙකොඩිකාමම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටභිරට:- තාව ෙළයි ඉයට්රාෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මන්තුවිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම  J 344 - තාව ෙළයි ඉයට්රාෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 345 - මන්තුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 346 - මන්තුවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 347 - මන්තුවිල් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරඹයිකුරිච්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වරණි ඉයට්රාෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ෙකොඩිකාමම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රාමවිලි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මීසාෙලයි උතුර 
හා මීසාෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්

බටභිරට:- සරසාෙලයි  උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සරසාෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර සහ වඩමාරච්චි නිරිත පාෙද්ශීය සභා 
මායිම් 

J 316 - සරසාෙලයි දකුණ ගාම   නිලධාරි 
වසම  
J 317 - සරසාෙලයි උතුර ගාම   නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මන්තුවිල් උතුර, මන්තුවිල් බටහිර සහ  මීසාෙලයි නැෙගනහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- තැපැල් කාර්යාලය පාර සරසාෙලයි - පුත්තුර් පාර සහ  

චාවකච්ෙච්රි  නගර සභා මායිම 
බටභිරට:- ම  ඩිඩුවිල් නැෙගනහිර හා  ම  ඩිඩුවිල් උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ වලිකාමම් නැෙගනහිර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ම  ඩ්ඩුවිල් උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම හා සරසාෙලයි 
දකුණ ගාම   නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

J 313 - ම  ඩ්ඩුවිල් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 314 - ම  ඩ්ඩුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාර, සරසාෙලයි දකුණ ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:- චාවකච්ෙච්රි  නගර සභා මායිම සහ චන්දපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

බටභිරට:- වන්නාත්ති පාලම සහ චන්දපුරම් ගාම   නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ම  ඩ්ඩුවිල් චන්දපුරම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම හා ම  ඩ්ඩුවිල් උතුර 
ගාම   නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

J 312 - ම  ඩ්ඩුවිල් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
J 315 - චන්දපුරම් ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාර සහ  ම  ඩ්ඩුවිල් උතුර හා ම  ඩ්ඩුවිල් නැෙගනහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:- චාවකච්ෙච්රි  නගර සභා මායිම  සහ ම  ඩ්ඩුවිල් නුනාවිල් ගාම  

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටභිරට:- කයිතඩි මඩ්ඩුවිල් මායිම වගුරු බිම සහ ම  ඩ්ඩුවිල් නුනාවිල් හා 

කයිතඩි  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කයිතඩි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම්  නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාව  මායිම J 288 - කයිතඩි  උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
J 289 - කයිතඩි  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 290 - කයිතඩි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- චන්දපුරම්,  මඩ්ඩුවිල් මධ්යම, මඩ්ඩුවිල් නුනාවිල් සහ  
ෙතන්මඩුවිල් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කයිතඩි  නුනාවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කයිතඩි 
ගිනිෙකොණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ කයිතඩි දකුණ ගාම   නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටභිරට:- කයිතඩි  බටහිර ගාම   නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් හා වලිකාමම්  නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කයිතඩි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම්  නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම  සහ කයිතඩි උතුර 
ගාම   නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

J  291 - කයිතඩි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
J  292  - කයිතඩි  ගිනිෙකොණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 293  - කයිතඩි  බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කයිතඩි මධ්යම ගාම   නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කයිතඩි නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

දකුණට:- කයිතඩි  තුනාවිල් ගාම   නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
නාවට්කුලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
නාවට්කුලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටභිරට:- නාවට්කුලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  සහ වලිකාමම්  නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ම  ඩිඩුවිල් - නුනාවිල්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කයිතඩි නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ම  ඩ්ඩුවිල් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් 

J  309  - කයිතඩි නූනාවිල් ගාම නිලධාරි වසම 
J  310  - ෙතන්මඩුවිල් ගාම නිලධාරි වසම   
J 311  - මඩුවිල් නූනාවිල් ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- චාවකච්ෙච්රි  නගර සභා මායිම 
දකුණට:- දුම්රිය පාර සහ මරවන්පුෙලෝ, කයිතඩි නාවට්කුලි, ෙකොවිල් 

කණ්ඩි  හා නාවට්කුලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටභිරට:- කයිතඩි පාලම සහ කයිතඩි  දකුණ, කයිතඩි ගිනිෙකොණ හා 
කයිතඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරී වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීසාෙලයි - රාමාවිල්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සරසාෙලයි උතුර හා මන්තුවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්, මන්තුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  තාව ෙළයි ඉයට්රාෙලයි  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

J 320 - රාමාවිල් ගාම නිලධාරි වසම  

J 318 - මීසාෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  

J 321 - මීසාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම  

 
නැෙගනහිරට:- වරණි ඉයට්රාෙලයි  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 

ෙකොඩිකාමම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ  ෙකොඩිකාමම් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- අල්ලාෙරයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ චාවකච්ෙච්රි  
නගර සභා මායිම 

බටභිරට:- සරසාෙලයි දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
සරසාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා   නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොඩිකාමම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තාව ෙළයි ඉයට්රාෙලයි, වරණි ඉයට්රාෙලයි සහ කුඩමියන්  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

J  326 - ෙකොඩිකාමම්  උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  

J 327-  ෙකොඩිකාමම් මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම  

J 328  - ෙකොඩිකාමම් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- මිරුසුවිල් දකුණ හා උසන් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ විඩත්තල්පෙළයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට:- විඩත්තල්පෙළයි , ෙකට්ෙප්ලි, පලාවී හා කච්චායි ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටභිරට:- ෙවල්ලාම්ෙපෝක්කටි හා අල්ලාෙරයි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ රාමවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උසන් - මිරුසුවිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, නායහලා වනය හා වගූරු බිම සහ ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය 
සභා  මායිම  

J 329 - උසන් ගාම නිලධාරි වසම 

J 335 - මිරුසුවිල් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

J 336- මිරුසුවිල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

 
නැෙගනහිරට:- එළුතුමඩ්ඩුවාල් උතුර ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු, බටහිර හා 

දකුණු මායිම් සහ කරම්පහම් ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කරම්පහම් ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම, විඩත්තල්පෙළයි 
ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම සහ  ෙකොඩිකාමම් දකුණ ගාම 
නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටභිරට:- ෙකොඩිකාමම් දකුණ ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 
ෙකොඩිකාමම් මධ්යම ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, ෙකොඩිකාමම් උතුර හා කුඩමියන්  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරම්පහම් - එළුතුමඩ්ඩුවාල්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මිරුසුවිල් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභාව  මායිම  සහ වගූරු බිම 

J 330 - කරම්පහම් ගාම නිලධාරි වසම 

J 333 - එළුතුමඩ්ඩුවාල් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

J 334 - එළුතුමඩ්ඩුවාල් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙප්දුරුතුඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ කිළිෙනොච්චි දිස්තික් 
මායිම 

දකුණට:- කිළිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම සහ විඩත්තල්පෙළයි ගාම නිලධාරී 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටභිරට:- උසන් ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මිරුසුවිල් දකුණ හා මිරුසුවිල් උතුර ගාම නිලධාරී වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විඩත්තල්පෙළයි - පාලාවි    සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  ෙකොඩිකාමම් දකුණ ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්‚ උසන් ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ  කරම්පහම් 
ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

J 325 - පාලාවි ගාම නිලධාරි වසම  

J 331 - විඩත්තල්පෙළයි ගාම නිලධාරි වසම 

J 332 - ෙකට්ෙප්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කරම්පහම් ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ කිළිෙනොච්චි 

දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කලපුව  

බටභිරට:- ෙකොඩිකාමම් - කච්චායි පාර සහ කච්චායි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කච්චායි- අල්ලාෙරයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:-  රාමවිල් ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙකොඩිකාමම් 
මධ්යම ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් 

J 322 - අල්ලාෙරයි ගාම නිලධාරි වසම 

J 323 - ෙවල්ලාම්ෙපෝක්කටි ගාම නිලධාරි 
වසම 

J 324 - කච්චායි ගාම නිලධාරි වසම  

 

නැෙගනහිරට:-  ෙකොඩිකාමම් දකුණ සහ පලාවි ගාම නිලධාරී වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කලපුව 

බටභිරට:- චාවකච්ෙච්රි  නගර සභා මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තනාන්කලප්පු - මරවන්පුෙලෝ   සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කයිතඩි නුනාවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
චාවකච්ෙච්රි  නගර සභා මායිම  

J 297 - කයිතඩි නාවට්කුලි ගාම නිලධාරි වසම 

J 298 - මරවන්පුෙලෝ ගාම නිලධාරි වසම 

J 299 - තනාන්කලප්පු ගාම නිලධාරි වසම 
(දූපත්ද ඇතුළුව)  

 

නැෙගනහිරට:- කලපුව  

දකුණට:- කලපුව  

බටභිරට:- කලපුව  සහ ෙකොවිලාකණ්ඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාවට්කුලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම, කයිතඩි බටහිර 
ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කයිතඩි දකුණු 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා කයිතඩි නුනාවිල් ගාම 
නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් 

J 294 - නාවට්කුලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

J 295 - නාවට්කුලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

J 296 - ෙකොවිලාකණ්ඩි ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- කයිතඩි නුනාවිල් ගාම නිලධාරී වසෙම්  දකුණු මායිම, කයිතඩි 
නාවට්කුලි ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කලපුව  සහ නල්ලුර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

බටභිරට:- නල්ලුර් සහ වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 

      

09-108/157 
 

____________________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම  
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 10 - යාපනය දිස්තික්කය 
අංක 17 - නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාරයිකාල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම J 115 - ෙකෝණ්ඩාවිල්  වයඹ ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 117 - ෙකෝණ්ඩාවිල් මධ්යම බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෝණ්ඩාවිල් 
මධ්යම  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙකෝණ්ඩාවිල් මධ්යම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ ෙකෝණ්ඩාවිල්  ගිනිෙකොණ හා ෙකෝණ්ඩාවිල්  නිරිත 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකෝණ්ඩාවිල්  නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝණ්ඩාවිල්  උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම J 118 - ෙකෝණ්ඩාවිල් මධ්යම නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම 
J 119 - ෙකෝණ්ඩාවිල් ඊසාන ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙකෝණ්ඩාවිල්  ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකෝණ්ඩාවිල් මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝණ්ඩාවිල්  නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකෝණ්ඩාවිල් වයඹ, ෙකෝණ්ඩාවිල් මධ්යම බටහිර, 
ෙකෝණ්ඩාවිල් මධ්යම නැෙගනහිර සහ ෙකෝණ්ඩාවිල් ඊසාන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

J 116 - ෙකෝණ්ඩාවිල් නිරිත ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 120 - ෙකෝණ්ඩාවිල් ගිනිෙකොණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙකොකුවිල් නැෙගනහිර, ෙකොකුවිල් මධ්යම නැෙගනහිර සහ 
ෙකොකුවිල් ඊසාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොකුවිල් බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් දකුණ පාෙද්ශීය සභා මායිම J 124- ෙකොකුවිල්  වයඹ ගාම නිලධාරි වසම 
J 128- ෙකොකුවිල් මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොකුවිල් ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙකොකුවිල් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නල්ලූර් පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම් 

දකුණට:- යාපනය මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙකොකුවිල් නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, ෙකොකුවිල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙක්ණියඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොකුවිල් වයඹ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

J 99 - වණ්ණාර්පණ්ණයි වයඹ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
J 125 - ෙකොකුවිල්  බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
J 127 - ෙකොකුවිල් නිරිත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොකුවිල් මධ්යම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
යාපනය මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:- යාපනය මහ නගර සභා මායිම  
බටහිරට:- වලිකාමම් නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොකුවිල් මධ්යම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකෝණ්ඩාවිල් නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම J 121 - ෙකොකුවිල් ඊසාන ගාම නිලධාරි වසම 
J 123 - ෙකොකුවිල් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොකුවිල් මධ්යම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ ෙකොකුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- යාපනය මහ නගර සභා මායිම  
බටහිරට:- ෙකොකුවිල් මධ්යම බටහිර සහ ෙකොකුවිල් වයඹ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොකුවිල් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකෝණ්ඩාවිල් නිරිත සහ ෙකෝණ්ඩාවිල් ගිනිෙකොණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

J 122 - ෙකොකුවිල්  නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 126 - ෙකොකුවිල් මධ්යම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තිරුෙනල්ෙව්ලි 
මධ්යම උතුර හා  තිරුෙනල්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තිරුෙනල්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ යාපනය මහ නගර සභා මායිම  

බටහිරට:- ෙකොකුවිල් ගිනිෙකොණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නල්ලූර් පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙකොකුවිල් ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරුෙනල්ෙව්ලි මධ්යම    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොකුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

J 114 - තිරුෙනල්ෙව්ලි මධ්යම උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තිරුෙනල්ෙව්ලි 
ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- තිරුෙනල්ෙව්ලි ගිනිෙකොණ, තිරුෙනල්ෙව්ලි මධ්යම දකුණ සහ 
තිරුෙනල්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකොකුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරුෙනල්ෙව්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොකුවිල් නැෙගනහිර සහ තිරුෙනල්ෙව්ලි මධ්යම උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

J 110 - තිරුෙනල්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
J 111 - තිරුෙනල්ෙව්ලි මධ්යම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තිරුෙනල්ෙව්ලි ඊසාන හා තිරුෙනල්ෙව්ලි ගිනිෙකොන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර  මායිම් සහ යාපනය මහ 
නගර සභා මායිම 

දකුණට:- යාපනය මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙකොකුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්වියන්කාඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිරුෙනල්ෙව්ලි මධ්යම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

J 112 - තිරුෙනල්ෙව්ලි ගිනිෙකොණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 113 - තිරුෙනල්ෙව්ලි ඊසාන ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- යාපනය මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- තිරුෙනල්ෙව්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ තිරුෙනල්ෙව්ලි මධ්යම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරියාෙලයි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වලිකාමම් නැෙගනහිර සහ චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම් J 94 - අරියාෙලයි  මධ්යම උතුර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
J 96 - අරියාෙලයි  මධ්යම දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- චාවකච්ෙච්රි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුහුද 

දකුණට:- අරියාෙලයි  නැෙගනහිර සහ අරියාෙලයි ගිනිෙකොණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- යාපනය මහ නගර සභා මායිම 
 

  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මණියම්ෙතෝට්ටම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යාපනය මහා නගර සභා මායිම සහ අරියාෙලයි  මධ්යම දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නල්ලූර් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු මායිම  

J 89 - අරියාෙලයි ගිනිෙකොණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
J 90 - අරියාෙලයි  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:-      මුහුද 

දකුණට:- මුහුද 

බටහිරට:- මුහුද සහ යාපනය මහ නගර සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 
 
අංක 11 - කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කය 
අංක 01 - පච්චිෛලප්පෛල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 08 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුහමාෙලයි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය දිස්තික් මායිම KN 91 - අරසර්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසම 

KN 92 - ඉත්තාවිල් ගාම නිලධාරි වසම 
KN 93 - මුහමාෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   යාපනය දිස්තික් මායිම සහ තම්බගාමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           පෙලයි නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කච්චාර්ෙවලි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙවම්ෙපොඩුෙක්ණි හා කිළාලි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         යාපනය දිස්තික් මායිම 
 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිළාලි      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය දිස්තික් මායිම සහ මුහමාෙලයි හා ඉත්තාවිල් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
KN 89 - අල්ලිප්පෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
KN 94 - ෙවම්ෙපොඩුෙක්ණි ගාම නිලධාරි 
වසම 
KN 95 - කිළාලි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අරසර්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම,  කච්චාර්ෙවළි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු,  බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
පුෙලෝප්පෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම්  

දකුණට:-           පුෙලෝප්පෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ යාපනය 
කලපුව 

බටහිරට :-         යාපනය කලපුව සහ යාපනය දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පෙලයි      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙවම්ෙපොඩුෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අරසර්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
KN 87 - පෙලයි නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
KN 88 - පුෙලෝප්පෙලයි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
KN 90 - කච්චාර්ෙවළි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   තම්බගාමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා මුල්ෛලයඩි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           පුෙලෝප්පෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
අල්ලිප්පෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         අල්ලිප්පෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙවම්ෙපොඩුෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්බගාමම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අරසර්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

යාපනය දිස්තික් මායිම 
KN 86 - තම්බගාමම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   යාපනය දිස්තික් මායිම සහ ෙසෝරන්පට්රු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:-           ෙසෝරන්පට්රු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මුල්ෛලයඩි ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         පෙලයි නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
අරසර්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ෛලයඩි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පෙලයි නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් 

සහ  තම්බගාමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
KN 84 - පුෙලෝප්පෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
KN 85 - මුල්ෛලයඩි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   තම්බගාමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

ෙසෝරන්පත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           ෙසෝරන්පත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

සදර්මක්ෙක්ණි  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         යාපනය කලපුව‚ අල්ලිප්පෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම සහ පුෙලෝප්පෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසෝරන්පත්තු     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පුෙලෝප්පෙලයි, මුල්ෛලයාඩි හා තම්බගාමම් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්  
KN 82 - ෙසෝරන්පත්තු ගාම නිලධාරි වසම 
KN 83 - දර්මක්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසම
  
 

නැෙගනහිරට:-   යාපනය දිස්තික් මායිම සහ මාසාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           මුහාවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ යාපනය 
කලපුව 

බටහිරට :-         යාපනය කලපුව සහ පුෙලෝප්පෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුහාවිල්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසෝරන්පත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ යාපනය දිස්තික් මායිම 
KN 80 - මුහාවිල් ගාම නිලධාරි වසම 
KN 81 - මාසාර් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   යාපනය දිස්තික් මායිම, ඉයක්කච්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් සහ ෙකෝවිල්වයල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:-           කරච්චි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ යාපනය කලපුව 
බටහිරට :-         යාපනය කලපුව සහ දර්මක්ෙක්ණි හා ෙසෝරන්පත්තු ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉයක්කච්චි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මුහාවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් සහ යාපනය 

දිස්තික්  මායිම 
KN 78 - ෙකෝවිල්වයල් ගාම නිලධාරි වසම 
KN 79 - ඉයක්කච්චි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   යාපනය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           කරච්චි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         මුහාවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/159 
 

_________________________ 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 11 - කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කය 
අංක 02 - කරච්චි පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 21 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරන්තන්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය කලපුව සහ පච්චි ෛලප්පල්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම KN 43 - කුමාරපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 

KN 44 - පරන්තන් ගාම නිලධාරි වසම  
KN 45 - උෛමයාල්පුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
KN 46 - අලිමංකඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   තට්ටුවන්ෙකොට්ටි, ෙකෝරක්කන්කට්ටු  හා පන්නන්කන්ඩි ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පන්නන්කන්ඩි, කිලිෙනොච්චි නගරය, ගෙන්ශපුරම් හා 
ෙපරියපරන්තන්  ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         උරුත්තිරපුරම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ යාපනය කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුරසුෙමෝට්ෛට     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පච්චි ෛලප්පල්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ යාපනය දිස්තික් 

මායිම 
KN 47 - තට්ටුවන්ෙකොට්ටි ගාම නිලධාරි 
වසම       
KN 48 - ෙකෝරක්කන්කට්ටු ගාම නිලධාරි 
වසම 
KN 49 - ඌරියාන් ගාම නිලධාරි වසම       
KN 50 - මුරසුෙමෝට්ෛට ගාම නිලධාරි වසම   
KN 52 - ෙපරියකුලම් ගාම නිලධාරි වසම      

නැෙගනහිරට:-   කන්ඩාවෛල ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් හා 
දර්මපුරම් බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           සිවික්ෙසන්ටර්, තිරුෛවයාරු, පන්නන්කන්ඩි හා පරන්තන් 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         පරන්තන්, කුමාරපුරම්, උෛමයාල්පුරම් හා අලිමංකඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්ඩාවෛල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය දිස්තික්   මායිම KN 51 - කන්ඩාවෛල ගාම නිලධාරි වසම     

KN 54 - දර්මපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
KN 56 - පුලියම්ෙපොක්කෛන ගාම නිලධාරි 
වසම    

නැෙගනහිරට:-   පුන්ෛනනීරාවි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
දර්මපුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           රාමනාදපුරම්, මාවඩිය අම්මන් හා මායවනුර් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙපරියකුලම් ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මුරසුෙමෝට්ෛට හා ඌරියාන් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුන්ෛනනීරාවි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය දිස්තික් මායිම KN 57 - පුන්ෛනනීරාවි ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   පිරමන්තනාරු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
දකුණට:-           මුලතිව් දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         දර්මපුරම් හා පුලියම්ෙපොක්කෛන ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිරමන්තනාරු     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය දිස්තික් මායිම KN 58 - පිරමන්තානරු ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:-   මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           පුන්ෛනනීරාවි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         පුන්ෛනනීරාවි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මඩුනගර්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පුලියම්ෙපොක්කෛන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KN 53 - කල්මඩුනගර් ගාම නිලධාරි වසම      

KN 55 - දර්මපුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම  

නැෙගනහිරට:-   පුන්ෛනනීරාවි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුලතිව්
දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         රාමනාදපුරම් හා දර්මපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රාමනාදපුරම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           දර්මපුරම් බටහිර හා දර්මපුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
KN 41 - රාමනාදපුරම් ගාම නිලධාරි වසම      
KN 42 - මාවඩියම්මන් ගාම නිලධාරි වසම    

නැෙගනහිරට:-   කල්මඩුනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         මායවනූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වට්ටක්කච්චි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙපරියකුලම් හා දර්මපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
KN 38 - වට්ටකච්චි ගාම නිලධාරි වසම       
KN 39 - සිවික්ෙසන්ටර් ගාම නිලධාරි වසම    
KN 40 - මායවනූර් ගාම නිලධාරි වසම      නැෙගනහිරට:-   මාවඩියම්මන්  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         අම්බාල්නගර් හා තිරුෛවයාරු ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කනගාම්පිෛකකුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රත්තිනපුරම්, තිරුෛවයාරු බටහිර හා තිරුෛවයාරු ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
KN 17 - ෙතොන්ඩමාන්නගර් ගාම නිලධාරි 
වසම         
KN 18 - කනගාම්පිෛකකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම    
KN 19 - අම්බාල්නගර් ගාම නිලධාරි වසම     

නැෙගනහිරට:-   වට්ටක්කච්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         භාරතිපුරම්, විෙව්කානන්දනගර් හා ආනන්දපුරම් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරුෛවයාරු     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙකෝරක්කන්කට්ටු හා ෙමොරසුෙමෝට්ෛට ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් 
KN 20 - තිරුෛවයාරු  ගාම නිලධාරි වසම     
KN 21 - තිරුෛවයාරු බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම       
KN 24 - මරුදනගර් ගාම නිලධාරි වසම    
KN 25 - පන්නංකන්ඩි ගාම නිලධාරි වසම     

නැෙගනහිරට:-   සිවික්ෙසන්ටර් හා වට්ටකච්චි  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           අම්බාල්නගර්, කනහාම්පිෛකකුලම් ගාම නිලධාරි වසම් වල 
උතුරු මායිම් සහ ෙතොන්ඩමාන්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         රත්තිනපුරම්, කිලිෙනොච්චි නගරය හා  පරන්තන් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිලිෙනොච්චි නගරය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පරන්තන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KN 16 - ආනන්දපුරම් ගාම නිලධාරි වසම      

KN 22 - රත්තිනපුරම් ගාම නිලධාරි වසම      
KN 23 - කිලිෙනොච්චි නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම       
 

නැෙගනහිරට:-   පන්නකන්ඩි, මරුදනගර් හා තිරුෛවයාරු බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙතොන්ඩමාන්නගර් හා විෙව්කානන්දනගර් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         උදයනගර් නැෙගනහිර, කනගපුරම්, තිරුනගර් දකුණ, තිරුනගර් 
උතුර හා ගෙන්ශපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙන්ශපුරම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙපරියපරන්තන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම සහ 

කුමාරපුරම් හා පරන්තන් ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
KN 27 - තිරුනගර් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම      
KN 28 - තිරුනගර් උතුර ගාම නිලධාරි වසම    
KN 29 - ගෙන්ශපුරම් ගාම නිලධාරි වසම   
KN 30 - ෙජයන්තිනගර් ගාම නිලධාරි වසම     
 

නැෙගනහිරට:-   කිලිෙනොච්ච්  නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           උදයනගර් නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         උරුත්තිරපුරම් නැෙගනහිර හා ෙපරියපරන්තන් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උදයනගර්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           තිරුනගර් දකුණ හා  ෙජයන්තිනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් 
KN 10 - විෙව්කානන්දනගර් ගාම නිලධාරි 
වසම   
KN 12 - උදයනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
KN 13 - උදයනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
KN 26 - කනකපුරම් ගාම නිලධාරි වසම          
 

නැෙගනහිරට:-   කිලිෙනොච්චි නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ආනන්දපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර, බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ෙතොන්ඩමන්නගර් හා කනහාම්පිෛකකුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්

දකුණට:-           භාරතිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අම්බාල්කුලම් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙසල්වනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         පුදුමුරිප්පු  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිශ්ණපුරම්     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පුදුමුරිප්පු, කනකපුරම් හා උදයනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
KN 11 - කිශ්ණපුරම් ගාම නිලධාරි වසම      
KN 14 - අම්බාල්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම     
KN 15 - ෙසල්වානගර් ගාම නිලධාරි වසම      
 

නැෙගනහිරට:-   විෙව්කානන්දනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           භාරතිපුරම් හා මෛලයාලපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-         ඌට්රුප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- භාරතිපුරම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඌට්රුප්පුලම්, කිශ්ණපුරම් හා විෙව්කානන්දනගර් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
KN 07 - ෙපොන්නගර් ගාම නිලධාරි වසම      
KN 08 - භාරතිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම     
KN 09 - මෛලයාල්පුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම     

නැෙගනහිරට:-   කනහාම්පිෛකකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මුලතිව් දිස්තික් මායිම  

දකුණට:-           මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         අක්කරායන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝනාවිල්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           සිවනගර් හා පුදුමුරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් KN 06 - ෙකෝනාවිල් ගාම නිලධාරි වසම 

KN 36 - ඌට්රුප්පුලම් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙසල්වානගර් හා කිශ්ණපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           මෛලයාලපුරම් හා අක්කරායන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කන්නෛකපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරායන්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           සිවනගර් හා ෙකෝනාවිල් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

බටහිර මායිම් 
KN 03 - කන්නෛකපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම       
KN 04 - ස්කන්දපුරම් ගාම නිලධාරි වසම      
KN 05 - අක්කරායන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම       

නැෙගනහිරට:-   මෛලයාලපුරම් හා ෙපෝන්නගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         ආෛනවිළුන්දාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම සහ පූනකරි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වන්ෙන්රික්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පූනකරි පාෙද්ශීය සභා මායිම KN 01 - වන්ෙන්රික්කුලම් ගාම නිලධාරි 

වසම     
KN  02 -  ආෛනවිළුන්දාන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම       

නැෙගනහිරට:-   කන්නෛතපුරම් හා ස්කන්දපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ මුලතිව් දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           මුලතිව් හා මන්නාරම දිස්තික් මායිම් 
බටහිරට :-         පූනකරි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උරුත්තිරපුරම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උරුත්තිරපුරම් උතුර හා ෙපරියපරන්තන්  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
KN 33 - උරුත්තිරපුරම් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම      
KN 34 - උරුත්තිරපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම      
KN 35 - සිවනගර් ගාම නිලධාරි වසම      
KN 37 - පුදුමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම      

නැෙගනහිරට:-   ෙජයන්තිනගර් හා උදයනගර් නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙසල්වානගර්, ඌට්රුප්පුලම්, ෙකෝනාවිල් හා කන්නෛතපුරම් 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         පූනකරි පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියපරන්තන්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය කලපුව KN 31 - ෙපරියපරන්තන් ගාම නිලධාරි වසම   

KN 32 - උරුත්තිරපුරම් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම      
 

නැෙගනහිරට:-   උමයාල්පුරම්, කුමරපුරම් හා ගෙන්ශපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           ෙජයන්තිනගර්, උරුත්තිපුරම් නැෙගනහිර හා උරුත්තිපුරම් 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         පූනකරි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09-108/160 

________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වැනි අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 11 - කිලිෙනොච්චි දිස්තික්කය 
අංක 03 - පූනකරි පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                      සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෞදාරිමුෙනයි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය කලපුව KN 67 - පරමන්කිරායි ගාම නිලධාරි වසම 

KN 68 - ෙගෞදාරිමුෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඥානි මඩම් හා මට්ටුවිල්නාඩු බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           යාපනය කලපුව 
බටහිරට :-         යාපනය කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඥානි මඩම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය කලපුව KN 63 - ඥානි මඩම් ගාම නිලධාරි වසම 

KN 66 - මට්ටුවිල්නාඩු බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙසට්ටියකුරිච්චි සහ ෙකොල්ලකුරුච්චි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පල්ලිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         යාපනය කලපුව සහ පරමන්කිරායි ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොල්ලකුරුච්චි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය කලපුව KN 61 - ෙකොල්ලකුරුච්චි ගාම නිලධාරි 

වසම 
KN 62 - ෙසට්ටියකුරිච්චි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   යාපනය කලපුව සහ ආලංෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:-           ෙජයපුරම් උතුරු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         ෙපොන්නාෙවලි, මට්ටුවිල්නාඩු නැෙගනහිර, පල්ලික්කුඩා, 

මට්ටුවිල්නාඩු බටහිර හා ඥානි මඩම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නල්ලූර්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසට්ටියකුරිච්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ යාපනය 

කලපුව 
KN 59 - නල්ලූර් ගාම නිලධාරි වසම 
KN 60 - ආලංෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කරච්චි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           කරච්චි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙජයපුරම් උතුරු ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         ෙකොල්ලකුරුච්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙජයපුරම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මට්ටුවිල්නාඩු නැෙගනහිර හා ෙකොල්ලකුරුච්චි ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
KN 69 - ෙජයපුරම් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
KN 70 - ෙජයපුරම් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:-   කරච්චි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           පල්ලවරායන්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         කිරාන්චි සහ ෙපොන්නාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ලවරායන්කට්ටු    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙජයපුරම්  දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KN 72 - පල්ලවරායන්කට්ටු ගාම නිලධාරි 

වසම නැෙගනහිරට:-   කරච්චි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           කරියාෛලනාගපඩුවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         නාච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරියාෛලනාගපඩුවාන්    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පල්ලවරායන්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KN 71 - කරියාෛලනාගපඩුවාන් ගාම 

නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   කරච්චි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           මුළංකාවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-         නාච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුළංකාවිල්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නාච්චිකුඩා හා කරියාෛලනාගපඩුවාන් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
KN 73 - මුළංකාවිල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කරච්චි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මන්නාරම දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           මන්නාරම දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         යාපනය කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරෛනතීවු     සභික සංඛ්යාව :-  01 
( ෙමම  ෙකොට්ඨාසය භූමි  ෙකොටස්  ෙදකකින් යුතුය)  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
1 භූමි  ෙකොටස  
උතුරට :-           කිරාන්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KN 74 - නාච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසම 

KN 77 - ඉරෛනතීවු ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පල්ලවරායන්කට්ටු හා කරියාෛලනාගපඩුවාන් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           මුළංකාවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ යාපනය 
කලපුව 

බටහිරට :-         යාපනය කලපුව 
2 භූමි  ෙකොටස 
යාපනය කලපු ෙවන් වටවූ ඉර ෛනතීවු ගාම නිලධාරි වසම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොන්නාෙවලි     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යාපනය කලපුව සහ පල්ලිකුඩා හා මට්ටුවිල්නාඩු නැෙගනහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
KN 75 - කිරාන්චි ගාම නිලධාරි වසම  
KN 76 - ෙපොන්නාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
(යාබද දූපත් සමඟ) නැෙගනහිරට:-   ෙජයපුරම් උතුර හා ෙජයපුරම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           නාච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ යාපනය 

කලපුව 
බටහිරට :-         යාපනය කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ලික්කුඩා     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මට්ටුවිල්නාඩු බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KN 64 - මට්ටුවිල්නාඩු  නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 
KN 65 - පල්ලික්කුඩා ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොල්ලකුරුච්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           පුනෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         යාපනය කලපුව 

09-108/161 
48- G 22195 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 12 - මන්නාරම දිස්තික්කය 
අංක 01 - මන්නාරම නගර සභාව 
 
ෙක්වල  ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 09 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පට්ටිෙතෝට්ටම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම MN 71 - පට්ටිත්ෙතොට්ටම් ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම, එලුත්තූර් ගාම නිලධාරි වසෙම්

බටහිර මායිම සහ සවුත්බාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- සවුත්බාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  එලුත්තූර් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම MN 72 - එලුත්තූර් ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- සින්නකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- වාවට්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

එමිල්නගර් හා සවුත්බාර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- පට්ටිත්ෙතොට්ටම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වාවට්කට්ටු සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද MN 75 - චාවට්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසම 
MN 78 - සින්නකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මූර්වීදි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
පනන්කට්ටිෙකෝට්ටු බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- එමිල්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  එලුත්තූර්
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සවුත්බාර් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පට්ටිෙතෝට්ටම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ එලුත්තූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

MN 73 - සවුත්බාර් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 74 - එමිල්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- චාවට්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
සින්නකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පන්නකට්ටික්ෙකෝට්ටු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කලපුව සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද සහ පට්ටිෙතෝට්ටම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පනන්කට්ටිෙකෝට්ටු සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- එමිල්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
සින්නකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙකොටුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

MN 76 - පනන්කට්ටිෙකෝට්ටු බටහිර ගාම
නිලධාරි වසම 
MN 77 - පනන්කට්ටිෙකෝට්ටු නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපරියකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 
දකුණට:- කලපුව 
බටහිරට:- සවුත්බාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

එමිල්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙකොටුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සින්නකෙඩයි සහ මූර්වීදි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  MN 79 - ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
MN 80 - ෙපරියකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- මූර්වීදි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  උප්පුකුලම්  දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කලපුව 

දකුණට:- කලපුව 
බටහිරට:- පනන්කට්ටිෙකෝට්ටු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම් සහ පනන්කට්ටිෙකෝට්ටු බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූර්වීදි සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද MN 81 - මූර්වීදි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- උප්පුකුලම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ උප්පුකුලම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙපරියකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොටුව

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- සින්නකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  උප්පුකුලම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මූර්වීදි ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මුහුද 

MN 82 - උප්පුකුලම් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 83 - උප්පුකුලම් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පල්ලිමුෙනයි බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම සහ 
පල්ලිමුෙනයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

දකුණට:- කලපුව  

බටහිරට:- ෙපරියකෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මූර්වීදි ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පල්ලිමුෙනයි සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද MN 84 - පල්ලිමුෙනයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN 85 - පල්ලිමුෙනයි බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ කලපුව 
දකුණට:- කලපුව සහ උප්පුකුලම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- උප්පුකුලම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ උප්පුකුලම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
09-108/162 

________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 12 - මන්නාරම දිස්තික්කය 
අංක 02 - මන්නාරම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල  ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 02   සභික සංඛ්යාව : 12 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තෛලමන්නාරම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද, තෛලයිමන්නාරම පියර් බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ තෛලයිමන්නාරම පියර් 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

MN 48 - තෛලයිමන්නාරම උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN 49 - තෛලයිමන්නාරම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN 52 - තෛලයිමන්නාරම දුම්රිය 
ස්ථානය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කටුකරන් කුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තෛලමන්නාරම පියර් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  MN 50 - තෛලයිමන්නාරම පියර් - බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම 
MN 51 - තෛලයිමන්නාරම පියර් 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
MN 53 - කට්ටුකරන් කුඩියිරුප්පු ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තුල්ලුකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- තෛලයිමන්නාරම දුම්රිය ස්ථානය සහ තෛලයිමන්නාරම උතුර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තුල්ලුකුඩියිරුප්පු සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  MN 54 - තුල්ලුකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 57 - ෙප්සාල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සිරිෙතෝප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙප්සාල 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  මායිම සහ ෙප්සාල බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- කටුකරන් කුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙප්සාල  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙප්සාල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, සිරිෙතෝප්පු  
ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

MN 55 - ෙප්සාල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 56 - ෙප්සාල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- සිරිෙතෝප්පු හා ෙපරියකරිසල් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර
මායිම් සහ ඔෛලෙතොඩුෙවයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර  මායිම්   

දකුණට:- ඔෛලෙතොඩුෙවයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම  සහ මුහුද 
බටහිරට:- තුල්ලකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරිෙතෝප්පු සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද MN 58 - සිරිෙතෝප්පු ගාම නිලධාරි වසම 
MN 59 - ෙපරියකරිසල් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 60 - ඔෛලෙතොඩුෙවයි ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ එරුක්කුලම්පිට්ටි බටහිර, පුදුකුඩුයිරුප්පු සහ 
ෙතෝට්ටෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- ෙප්සාල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ ෙප්සාල  උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුදුකුඩියිරුප්පු සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඔෛලෙතොඩුෙවයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම,  
ෙපරියකරිසල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
එරුක්කුලම්පිට්ටි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

MN 61 - පුදුකුඩියිරුප්පු  ගාම නිලධාරි 
වසම 

 
නැෙගනහිරට:- එරුක්කුලම්පිට්ටි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙතෝට්ටෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඔෛලෙතොඩුෙවයි  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එරුක්කුලම්පිට්ටි සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපරිකරිසල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මුහුද 

MN 63 - එරුක්කුලම්පිට්ටි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  

MN 64 - එරුක්කුලම්පිට්ටි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 

MN 65 - එරුක්කුලම්පිට්ටි නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම 

MN 66 - එරුක්කුලම්පිට්ටි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 

MN 67 - එරුක්කුලම්පිට්ටි මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද සහ තාරාපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙතෝට්ටෙව්ලි, පුදුකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ඔෛලෙතොඩුෙවයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තාල්වුපාඩු සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඔෛලෙතොඩුෙවයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පුදුකුඩියිරුප්පු හා එරුක්කුලම්පිට්ටි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

MN 62 - ෙතෝට්ටෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
MN 70 - තාල්වුපාඩු ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද, තාරාපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු,  බටහිර හා 
දකුණු මායිම්, තාරාපුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ මන්නාරම නගර සභා මායිම 

දකුණට:- මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද   සහ ඔෛලෙතොඩුෙවයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තාරාපුරම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙතෝට්ටෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
එරුක්කුලම්පිට්ටි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මුහුද 

MN 68 - තාරාපුරම් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

MN 69 - තාරාපුරම් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මුහුද  

දකුණට:- මන්නාරම් නගර සභා මායිම සහ තාල්වුපාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තාල්වුපාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙතෝට්ටෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උයිලන්කුලම් සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කලපුව MN 86 - තිරුෙක්තීශ්වරන් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 87 - ෙපරියනාවට්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 88 - නාගතාල්වු ගාම නිලධාරි වසම 
MN 89 - නීලෙසෛන ගාම නිලධාරි වසම 
MN 90 - කල්ලිකට්ෛටකාඩු ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 91 - පුදුකාමම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 92 - උයිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 93 - මාෙතෝට්ටම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 94 - වන්නාෙමොට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 95 - උයිත්තරාසන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම  
MN 96 - පරප්පාන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මාන්ෙතයි බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මාන්ෙතයි බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ නානාට්ටාන් 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නානාට්ටාන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කලපුව 

  
09-108/163 

___________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01,  
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 

අංක 12 - මන්නාරම දිස්තික්කය 
අංක 03 - නානාට්ටාන් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල  ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වන්කාෙලයි උතුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද සහ මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම MN 97 - වන්කාෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 99 - වන්කාෙලයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙතෝමස්පුරි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වන්කාෙලයි 

බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මුහුද 
 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වන්කාෙලයි සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වන්කාෙලයි උතුර සහ වන්කාෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

MN 98 - වන්කාෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 100 - ෙතෝමස්පුරි ගාම නිලධාරි වසම 
MN 101 - නරුවිලික්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වන්චියන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උමානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  නානාට්ටාන් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නරුවිලික්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර
මායිම්, මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉලහඩිප්පිට්ටි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  

MN 102 - වන්චියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 103 - උමානගර් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 106 - ෙමෝට්ටකෛඩ ගාම නිලධාරි වසම 
MN 107 - නානාට්ටාන් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 110 - ෙපරියකට්ෛටකාඩු ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉලන්ෛදෙමෝට්ෙටයි, රසුල්පුදුෙව්ලි හා වාල්ෛකෙපට්ටාන්-
කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පල්ලන්ෙකෝට්ෙටයි, රාසමඩු ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු
මායිම් සහ අච්චාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  අච්චාන්කුලම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උමානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙමොට්ටකෙඩයි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ නානාට්ටාන් 
හා රසුල්පුදු ෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

MN 104 - අච්චාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 105 - රාසමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
MN 108 - පල්ලන්ෙකෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වාල්ෛකෙපට්ටාන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මුසලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මුහුද  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඉලහඩිප්පිට්ටි සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම MN 111 - ඉලහඩිප්පිට්ටි ගාම නිලධාරි වසම 
MN 112 - ඉලන්ෛදෙමෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 114 - රසුල්පුදු ෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
MN 115 - කන්චිතාල්වු ගාම නිලධාරි වසම 
MN 116 - අත්තික්කුලි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙසම්මන්තීවු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පුත්තිරකණ්ඩල් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
වාල්ෛකෙපට්ටාන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නානාට්ටාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  
ෙපරියකට්ෛටකාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, උමානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වන්චියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙපොන්තීවුකණ්ඩල් සභික සංඛ්යාව :- 01 
මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රසුල්පුදු ෙව්ලි සහ ආදික්කුලි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කන්විතාල්වු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

MN 113 - පුත්තිරකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි
වසම 
MN 117 - ෙසම්මන්තීවු ගාම නිලධාරි වසම 
MN 121 -ෙපොන්තීවුකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුරුක්කන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ
කලිෙමෝට්ෙටයි පුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- කලිෙමෝට්ෙටයි පුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ වාල්ෛකෙපට්ටාන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- වාල්ෛකෙපට්ටාන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර
සහ උතුරු මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වාල්ෛකෙපට්ටාන්කණ්ඩල් සභික සංඛ්යාව :- 01

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රසුල්පුදු ෙව්ලි හා පුත්තිකණ්ඩන් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, ෙපොන්තීවුකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ මුරුන්කන් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම  

MN 109 - වාල්ෛකෙපට්ටාන්කණ්ඩල් ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN 122 - කලිෙමෝට්ෙටයි පුලියන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- චුන්ඩිකුලි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ සිරුකණ්ඩල් 

හා පරිහාරිකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා  බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- මුසලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පල්ලන්ෙකෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  

මායිම් සහ නානාට්ටාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මුරුන්කන් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසම්මන්තීවු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

MN 118 - මුරුන්කන් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 119 - චුන්ඩිකුලි ගාම නිලධාරි වසම 
MN 120 - සිරුකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 123 - පරියාරිකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙචට්ටියාර්කට්ෙටයි අඩම්පන්, ඉරට්ෙටයිකුලම් සහ කට්කිඩන්ත- 
කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුසලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කලිෙමෝට්ෙටයිපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

හා උතුරු මායිම් සහ පුත්තිරකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කට්කිඩන්තකුලම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාන්  ෙතයි බටහිර පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

MN 124 - කට්කිඩන්තකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 125 - ඉරට්ෙටයිකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 126 - ෙචට්ටියාර්කට්ෙටයි අඩම්පන් ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN 127 - ඉෛසමෛලතාල්වු ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මාන්  ෙතයි බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මළවරයාර් 
කට්ෙටයිඅඩම්පන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පත්තෙවඩ්ඩුවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මුසලි 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- සිරුකණ්ඩල් සහ චුන්ඩිකුලි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 

 
 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කට්ෙටයිඅඩම්පන් සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉෛසමෛලතාල්වු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මාන්  ෙතයි බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

MN 128 - මළවරයාර් කට්ෙටයිඅඩම්පන් ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN 129 - පත්තෙවඩ්ඩුවාන් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 130 - පුමලර්න්දාන් ගාම නිලධාරි වසම 
MN  131 - ෙතක්කාම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 132 - මාතාකිරාමම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN 133 - ෙපරියමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මුසලි පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 

09-108/164 

______________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ  01,  
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක  1 2 - මන්නාරම දිස්තික්කය 
අංක 04  - මුසලි පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාශ සංඛ්යාව :  10   බහු ෙකොට්ඨාශ සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරිප්පු  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නානාට්ටාන් පාෙද්ශීය සභා මායිම MN 134 - අරිප්පු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

MN 135 - අරිප්පු බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

 

නැෙගනහිරට:- පුෙනොච්චිකුලම් සහ පණ්ඩාරෙවලි  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- පණ්ඩාරෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පණ්ඩාරෙවලි  සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නානාට්ටාන් පාෙද්ශීය සභා මායිම MN 137 -  පණ්ඩාරෙවලි  ගාම නිලධාරි 
වසම 

MN   138 -  පුෙනොච්චිකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 

 

නැෙගනහිරට:- ෙවප්පන්කුලම්  සහ ෙපරියපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පුදුෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙමත්තන්ෙවලි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද සහ අරිප්පු බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම  :- පුදුෙව්ලි සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පණ්ඩාරෙවලි  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ පුෙනොච්චිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

MN 136 -  ෙමත්තන්ෙවලි ගාම නිලධාරි 
වසම 

MN 146 -  පුදුෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපරියපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අහතිමුරිප්පු, කුලාන්කුලම් හා සාෙවරියර්පුරම් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මුහුද සහ පණ්ඩාරෙවලි   ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිලාවතුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙමත්තන්ෙවලි සහ පුදුෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් MN  144 - සිලාවතුර ගාම නිලධාරි වසම 
MN  145 - සාෙවරියර්පුරම් ගාම නිලධාරි

වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුලාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- ෙකොක්කුපිෛඩයාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මුහුද
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොට්කර්ණි සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවප්පන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් MN  141 - ෙපරියපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි 
ගාම නිලධාරි වසම 

MN  142  - සින්නපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි 
ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මරදමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම  
බටහිරට:- අහතිමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

පුදුෙව්ලි හා පණ්ඩාරෙවලි  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පුෙනොච්චිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදමඩු ෙවප්පන්කුලම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නානාට්ටාන් පාෙද්ශීය සභා මායිම MN  139 - මරුදමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
MN  140 - ෙවප්පන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නානාට්ටාන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ සින්නපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- සින්නපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි හා ෙපරියපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
පුෙනොච්චිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 

 
 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාෛලක්කුලි සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොණ්ඩච්චි හා අහතිමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් MN  151 - මරිචුක්කට්ටි ගාම නිලධාරි වසම 
MN  152 - පාෛලක්කුලි ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම  සහ පුත්තලම දිස්තික් මායිම  
බටහිරට:- මුලික්කුලම්  හා කරඩික්කුලි ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 

 
 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරඩික්කුලි සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද සහ ෙකොණ්ඩච්චි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම MN  150 - කරඩික්කුලි ගාම නිලධාරි වසම 
MN  153 - මුලික්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පාෛලක්කුලි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මරිචුකට්ටි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්

දකුණට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 

 
 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොණ්ඩච්චි සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සිලාවතුර සහ කුලාන්කුලාම් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් MN  148 - ෙකොක්කුපිෛඩයාන් ගාම
නිලධාරි වසම 
MN  149 - ෙකොණ්ඩච්චි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අහතිමුරිප්පු ග් රාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:- පාෛලක්කුලි හා කරඩික්කුලි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු

මායිම් 
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුසලි සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුදුෙව්ලි හා ෙපරියපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ සින්නපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

MN  143 - අහතිමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම 
MN  147 - කුලාන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:- සින්නපුල්ලච්චි ෙපොට්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පාෛලක්කුලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකොණ්ඩච්චි හා ෙකොක්කුප්පිෛඩයාන් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ සිලාවතුර හා සාෙවරියර්පුරම් 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/165 

__________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ  01,  
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

 

අංක 12 - මන්නාරම දිස්තික්කය 
අංක 05   - මාන්ෙතයි බටහිර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :  09   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 02   සභික සංඛ්යාව : 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවල්ලාන්කුලම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම MN  1 - ෙවල්ලාන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  2 - ෙත්වන්පිට්ටි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- පාලිආරු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියමඩු සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙත්වන්පිට්ටි හා ෙවල්ලාන්කුලාම් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

MN  3 - පාලිආරු ගාම නිලධාරි වසම 
MN  17  - ෙපරියමඩු නැෙගනහිර ගාම
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම  
දකුණට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම සහ ෙපරියමඩු බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙපරියමඩු බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කුෛර, 

ඉලුප්ෛපක්කඩෙවයි හා අන්ෙතොනියාර්පුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මුහුද 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලුප්ෛපක්කඩෙවයි සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද සහ පාලිආරු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  MN  4 - ඉලුප්ෛපක්කඩෙවයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  5  - අන්ෙතොනියාර්පුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  6 - කල්ලියඩි ගාම නිලධාරි වසම 
MN  7 - කුෛර ගාම නිලධාරි වසම 
MN  8 - ආත්තිෙමෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පාලිආරු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙපරියමඩු 
නැෙගනහිර, ෙපරියමඩු බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කායනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
පල්ලමඩු හා ෙකෝවිල්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 

 
 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විඩත්තල්තීවු සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද කල්ලිඅඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ආත්තිෙමෝට්ෙටයි හා කුෛර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

MN  9 - ෙකෝවිල්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN  10 - විඩත්තල්තීවු බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  11- විඩත්තල්තීවු උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  12 - විඩත්තල්තීවු මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  13  - විඩත්තල්තීවු නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  14  - පල්ලමඩු ගාම නිලධාරි වසම  
MN  18  - පාප්පාෙමෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කුෛර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
කායනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පරප්පුකඩන්තන් නැෙගනහිර, පරප්පුකඩන්තන් බටහිර, 
කන්නාටි හා මිනුක්කන් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් හා 
මාලිෙගයිතිඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- මාලිෙගයිතිඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඩම්පන් සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද  සහ පාප්පාෙමෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම MN  19 - ෙවඩ්ඩයාර්මුරිප්පු ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN 21  - මාලිෙගයිතිඩල් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  22  - අඩම්පන් ගාම නිලධාරි වසම 
MN  23  - පාෛලකුලි ගාම නිලධාරි වසම 
MN  31  - කාත්තාන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පාප්පාෙමෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මිනුක්කන් 
හා ෙනඩුන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
ෙසෝර්නුපුරි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කරුන්කණ්ඩල් වන්නාකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ වට්ටකණ්ඩල් හා පාෛලෙපරුමල්කට්ටු ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 

 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්නාටි සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාප්පාෙමෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

MN  20  - මිනුක්කන් ගාම නිලධාරි වසම 
MN  28  - කන්නාටි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- පරප්පුකඩන්තන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- අල්කංඩිෙව්ලි හා ආන්ඩාන්කුලාම් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ ෙනඩුන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙවට්ෛටමුරිප්පු හා මාලිෙගයිතිඩල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 

 
 
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වට්ටකණ්ඩල් සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මිනුක්කන් සහ කන්නාටි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් MN  24  - ෙනඩුන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  25  - ෙසෝර්නපුරි ගාම නිලධාරි වසම 
MN  26  - කරුන්කණ්ඩල් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  27 - ආන්ඩාන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  29  - අල්කංඩිෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
MN  30 - කරුන්කණ්ඩල් වන්නාකුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  32  - වට්ටකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසම 
MN  33 - පාෛලෙපරුමල්කට්ටු ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  34 - පාෛලයඩිපුදුකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පරප්පුකඩන්තන් බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ පරප්පුකඩන්තන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කාන්තාන්කුලම්, පාෛලකුලි ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

හා උතුරු මායිම් සහ අඩම්පන් හා ෙවඩ්ඩියාර්මුරිප්පු ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පරප්පුකඩන්තන් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විඩත්තල්තීවු මධ්යම, පල්ලමඩු ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, කුෛර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙපරියමඩු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

MN  15  - කායනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
MN  16 - ෙපරියමඩු බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
MN  35  - පරප්පුකඩන්තන් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  36 - පරප්පුකඩන්තන් නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපරියමඩු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, මුලතිව් දිස්තික් මායිම‚ පාලම්පිට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ මඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- මඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
නානාට්ටාන් හා මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- මන්නාරම පාෙද්ශීය සභා මායිම, පාෛලයඩිපුදුකුලම් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, අල්කංඩිෙව්ලි, 
කන්නාටි හා පාප්පාෙමෝට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩු සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපරිය මඩු බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මුලතිව් 
දිස්තික් මායිම සහ කීරිසුඩ්ඩාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්  

MN  37 - මඩු ගාම නිලධාරි වසම 
MN  38 - ෙපරියපණ්ඩිවිරිච්චාන් බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම 
MN  39 - ෙපරියපණ්ඩිවිරිච්චාන් 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
MN  40  - පාලම්පිට්ටි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කීරිසුඩ්ඩාන් ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ඉරෛනඉලුප්ෛපකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වව්නියා දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම සහ නානාට්ටාන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නානාට්ටාන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පරප්පුකඩන්තන් 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරෛනඉලුප්ෛපකුලම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුලතිව් හා වවුනියා දිස්තික් මායිම් MN  41 - කීරිසුඩ්ඩාන් ගාම නිලධාරි වසම 
MN  42 - ඉරෛනඉලුප්ෛපකුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  43  - විලාත්තිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
MN  44  - පරසන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම, කාකයාන්කුලම් නැෙගනහිර, 
කාකයාන්කුලම් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙපරියපණ්ඩිවිරිච්චාන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම්, ෙපරියපණ්ඩිවිරිච්චාන් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ පාලම්පිඩ්ඩි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාකයාන්කුලම් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විලාත්තිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 
සහ වවුනියා දිස්තික් මායිම 

MN  45- කාකයාන්කුලම් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  46 - කාකයාන්කුලම් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MN  47  - කල්මඩු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම  
බටහිරට:- ඉරෛනඉලුප්ෛපකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය  
 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 13 - වවුනියාව දිස්තික්කය 
අංක 01 - වවුනියාව නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08   බහුෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තාන්ඩිකුලම්       සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පත්තිනියාර් මහිලන්කුලම් සිට කුලුමාට්ටු හන්දිය දක්වා  

තාන්ඩිකුලම්  දුම්රිය පාර දක්වා A-09 පාෙරන්  නගර මායිෙම් 
උතුර දක්වා හා වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

214 A - තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටසක් 
(තිරුනාවට්කුලම් ගම අයත් ෙකොටස හා 
පත්තිනියාර් මහිලන්කුලම් ගම අයත් ෙකොටස) 
214 D - ෛවරවපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි  
වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටසක්  
(කුරුමන්කාඩු ගම හා නගර සභා 
ෙන්වාසිකාගාර) 
 

නැෙගනහිරට:-  දුම්රිය මාර්ගය සහ වවුනියා නගර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-  වවුනියාව මන්නාරම් පාෙර් දුම්රිය හරස් පාර සිට බටහිරට 
පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් කනත්ෙත් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 
දක්වා සහ පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-  පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් කනත්ෙත් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිෙම් සිට තිරුනාවට්කුලම් ගම දක්වා, පට්ටානිච්චිපුලියන්-
කුලම් කුඹුෙර් නැෙගනහිර මායිම හා පත්තිනියාර් මහිලන්කුලම් 
වැව් ඉවුර දක්වා කරයාන්කුලම්  කුඹුෙර් නැෙගනහිර මායිම  
දක්වා, පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම්    සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් තිරුනාවට්කුලම් හා 

පත්තිනියාර් මහිලන්කුලම් ගම් ඇතුළත් වවුනියාව නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් 

214 B - පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් තිරුනාවට්කුලම් හා 
පත්තිනියාර් මහිලන්කුලම් ගම් ඇතුළත් වවුනියාව නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෛවරවපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් කුරුමන්කාඩු ගම හා 
නගර සභා ෙන්වාසිකාගාර ඇතුළත් වවුනියාව නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ  බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ෛවරවපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් ෛවරවපුලියන්කුලම් 
ගම, කරප්පන්කාඩු ගම හා ගුඩ්ෙසඩ් පාෙර් අමදි නිවස දක්වා යන 
පාර ඇතුළත් වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම, පන්ඩාරිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් වවුනියාව නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම හා වවුනියා දකුණ ෙදමළ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්ඩාරිකුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් වැව් බැම්ෙම් නැෙගනහිර මායිෙම්  සිට 

මන්නාරම් වවුනියා පාෙර් ෙවප්පම්කුලම් 01 ෙවනි  වීදිෙය් හන්දිය 
දක්වා සහ පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

214 E - පන්ඩාරිකුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(පන්ඩාරිකුලම් ගම, තට්චනාතන්කුලම් ගම හා 
රාහුබාක්කම් ගම) 
 නැෙගනහිරට:-  වවුනියා මන්නාරම් පාෙර් පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් වැෙව් 

නැෙගනහිර මායිෙම් සිට වැව් බැම්ෙම් දකුණ සිට මාඩසාමි 
ෙකෝවිල් හන්දිය දක්වා සහ ෛවරවපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෛවරවපුලියන්කුලම් ගම, කරප්පන්කාඩු ගම හා ගුඩ්ෙසඩ් 
පාෙර් අමදි නිවස දක්වා යන පාර ඇතුළත් වවුනියාව නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-  මාඩසාමි ෙකෝවිල් හන්දිෙය් සිට  බටහිරට සිවන් ෙකොවිල් පාර 
දක්වා කුමාන්කුලම් පාෙර් ටාන්ස් ෙපෝමර් හන්දිෙය් සිට 
තිරුච්චන්දුරන්  හාල් ෙමෝල හන්දිෙය් නිවාස අංක 752 ඇල්ෆට් 
මහතාෙග් ඉඩෙම් මැද මායිෙම් සිට ෙවප්පම්කුලම් 01 වීදිෙය් 03 
ෙවනි පටුමඟ  දක්වා සහ වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට:-  පන්ඩාරිකුලම් සිවන් ෙකෝවිල් හන්දිෙය් සිට උතුරට ටාන්ස් 
ෙපෝමර් හන්දිය දක්වා හා මන්නාරම් වවුනියා පාෙර් 01 වීදිය සිට 
ෙජගන් හාල් ෙමෝල හන්දිය දක්වා සහ වවුනියා දකුණ ෙදමළ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෛවරවපුලියන්කුලම්    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වවුනියාව මන්නාරම් පාෙර් පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් වැව් බැම්ෙම් 

නැෙගනහිර මායිෙම්  සිට නැෙගනහිරට වවුනියා මන්නාරම් පාෙර් 
දුම්රිය හරස් පාර දක්වා 

214 D - ෛවරවපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි  
වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටසක් (ෛවරවපුලියන්කුලම් ගම, 
කරප්පන්කාඩු ගම හා ගුඩ්ෙසඩ් පාෙර් අමදි 
නිවස දක්වා යන පාර) 

නැෙගනහිරට:-  වවුනියා මන්නාරම් පාෙර්  දුම්රිය හරස් පාර සිට දකුණට ගුඩ්ෙසඩ්  
පාෙර්  අමදියහම් ෙපොදු නිවාස  දක්වා  දුම්රිය පාර,  වවුනියා නගර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙතෝනිකල් ගාම නිලධාරි  
වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-  ගුඩ්ෙසඩ්  පාෙර් අමදියහම් ෙපොදු නිවාස  පිටුපස දුම්රිය පාෙර් සිට 
 ෛවරවපුලියන්කුලම් දකුණු සහ නැෙගනහිර  වැව් ඉවුර  හරහා 
ෛවරවපුලියන්කුලම් වැව් බැම්ම දක්වා සහ වවුනියා දකුණ 
ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  වවුනියාව මන්නාරම් පාෙර් පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් වැව් බැම්ෙම් 
නැෙගනහිර මායිෙම්  සිට  වැව් ඉවුර  හරහා ෛවරවපුලියන්කුලම් 
කුඹුෙර් බටහිර මායිම හරහා ෛවරවපුලියන්කුලම් වැව් බැම්ෙම්  
සිට ෛවරවපුලියන්කුලම් කුඹුෙර් බටහිර මායිම දක්වා, 
පන්ඩාරිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ පට්ටානිච්චිපුලියන්කුලම් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩියිරුප්පු     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  A-09 පාෙර්  නගර සභා මායිෙම් සිට තාන්ඩිකුලම් කුඹුෙර් බටහිර 

මායිම හරහා තාන්ඩිකුලම් වැව් බැම්ෙම් නැෙගනහිර මායිම දක්වා 
214 A - තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටසක් 
(තාන්ඩිකුලම් ගෙම් ෙකොටසක්, තාන්ඩිකුලම් 
කෘෂිකර්ම විද්යාලෙය් උතුරු මායිෙම් සිට 
තාන්ඩිකුලම් වැව් ඉවුර  හරහා ෙපරියාර්කුලම්  
කුඹුරු යාය දක්වා )  
214 C - වවුනියා නගර උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස (ෙපරියාර්කුලම් ගම, පූන්ෙතෝට්ටම් 
ගම හා කුඩියිරුප්පු ගම සහ යාපනය පාර)  
 

නැෙගනහිරට:-  තාන්ඩිකුලම් වැව් බැම්ෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් සිට 
ෙපරියාර්කුලම් කුඹුර හරහා වවුනියා වැව් වාෙන්  ෙපරියාර්කුලම් 
පාර දක්වා  

දකුණට:-  වවුනියා වැව් වාෙන් සිට ෙහොෙරොව්පතාන පාෙරහි වවුනියා වැව් 
බැම්ම සහ සූෙසයිපිල්ලයාර්කුලම් පාෙර් හන්දිෙය් සිට A-09 
පාෙර් - මන්නාරම පාර හන්දිය දක්වා හා A-09 පාෙර් - 
මන්නාරම් පාර හන්දිය සිට වවුනියා මන්නාරම් පාෙර් දුම්රිය පාර 
දක්වා 

බටහිරට:-  වවුනියාව මන්නාරම් දුම්රිය හරස් පාෙර් සිට තාන්ඩිකුලම් උතුරු 
දුම්රිය හරස් පාර දක්වා වන දුම්රිය පාර  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩවීදිය     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වවුනියා නගර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් වවුනියාව නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම
214 - වවුනියාව නගර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-  ෙපරියාර්කුලම් ගම, පූන්ෙතෝට්ටම් ගම හා කුඩියිරුප්පු ගම සහ 
යාපනය පාර ඇතුලත් වවුනියා නගර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත්  ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ 
රම්ෙබයිකුලම් ගම, සූෙසයිපිල්ලයාර්කුලම් ගම හා 
සහායමාදාපුරම් ගම ඇතුලත් රම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි  
වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:-  මූන්රුමුරිප්පු ගම හා තච්චන්කුලම් ගම ඇතුලත් මූන්රුමුරිප්පු 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත්  ෙකොටෙසේ 
උතුරු මායිම සහ ෙතෝනිකල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් වවුනියාව 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  ෛවරවපුලියන්කුලම් ගම, කරප්පන්කාඩු ගම හා ගුඩ්ෙසඩ් පාෙර් 
අමදි නිවස දක්වා යන පාර ඇතුලත් ෛවරවපුලියන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත්  ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූන්රුමුරිප්පු     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  රම්ෙබයිකුලම් කනත්ත පාෙර් දකුණු මායිෙම් දුර්ෙක් අම්මාන් 

ෙකොවිල් සිට ගුවන් හමුදා කඳවුෙර් උතුරු මායිම හරහා A-09 
පාෙර්  ෙබෝධිදක්ෂිණාරාම විහාර  හන්දිය හරහා  බටහිර  කැට්කුලි 
ෙත්ක්කවත්ත පාර හරහා කැට්කුලි 03 පටුමඟ  සිට දුම්රිය පාර 
දක්වා සහ වවුනියා නගර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම   

214 G - මූන්රුමුරිප්පු ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
වවුනියා නගර සභාවට අයත් උතුරු හා බටහිර 
ෙකොටස 
(මූන්රුමුරිප්පු ගම හා තච්චන්කුලම් ගම) 
214 F - ෙතෝනිකල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් නැෙගනහිර 
ෙකොටස 
(ෙත්ක්ක වත්ත ගම) 
 

නැෙගනහිරට:-  රම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් සංගරපිල්ෙලයි පාෙරන් හැරි 
තච්චන්කුලම් පාෙර් සිට ගුවන් හමුදා කඳවුෙර් නැෙගනහිර මායිම 
හරහා තච්චන්කුලම් කනත්ත පාෙර් බටහිර මායිම දක්වා 
ෙකෝවිල්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ මූන්රුමුරිප්පු ගාම නිලධාරි 
වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-  තච්චන්කුලම් කනත්ත පාෙර් බටහිර මායිෙම්  සිට A-09 පාෙර්  
වවුනියා නගර සභා දකුණු මායිම හරහා දුම්රිය පාෙර් පාලම 
දක්වා සහ වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:-  වවුනියා නගර සභා දකුණු මායිෙම් දුම්රිය පාෙර් පාලෙම් සිට 
කැට්කුලි 03 පටුමඟ දුම්රිය හරස් පාෙර් හන්දිය දක්වා සහ 
වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රම්ෙබයිකුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  වවුනියා නගර උතුර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් වවුනියාව නගර 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 
244 A - රම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් බටහිර ෙකොටස 
(රම්ෙබයිකුලම් ගම, සූෙසයිපිල්ලයාර්කුලම් 
ගම හා සහායමාදාපුරම් ගම) 
 

නැෙගනහිරට:-  රම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් සංගරපිල්ෙලයි පාෙර් 
හන්දිය  සිට සංගරපිල්ෙලයි පාර හරහා උමාමෙහේෂ්වරන් පාෙර් 
උතුරු ෙදස සිට උමාමෙහේෂ්වරන් හන්දිය දක්වා ෙහොෙරොව්පතාන 
පාෙර් රාණි හාල්ෙමෝල හන්දිෙය් සිට වවුනියා වැෙව් වැව් ඉවුර 
දක්වා පෙද්ශය  

දකුණට:-  ෙකෝවිල්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ  උතුරු මායිම සහ මූන්රුමුරිප්පු ගම හා 
තච්චන්කුලම් ගම ඇතුලත් මූන්රුමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට:-  වවුනියා නගර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්නපුදුකුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  රාණි හාල් ෙමෝල පාෙර් උතුරු මායිම හරහා ෙවලික්කුලම් 

කනත්ත සිට ෙවලික්කුලම් - මාමඩු පාර, වවුනියා නගර උතුර 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු මායිම සහ වවුනියා දකුණ ෙදමළ හා වවුනියා දකුණ සිංහල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

244A - රම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් නැෙගනහිර 
ෙකොටස 
(සින්නපුදුකුලම් ගම) 
244D - ෙවලික්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙවලික්කුලම් ගම) 
 

නැෙගනහිරට:-  ෙවල්ලිකුලම් කනත්ෙත් සිට වවුනියා ෙහොෙරොව්පතාන පාෙර්  
අම්බලන්ෙගොඩැල්ල වීදි හරහා අම්බලන්ෙගොඩැල්ල පාෙර් සිට  
ෙතක්කිලුප්ෙපයිකුලම් අම්මන් ෙකෝවිල දක්වා සහ වවුනියා 
දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-  ෙතක්කිලුප්ෙපයිකුලම් අම්මාන් ෙකෝවිල සිට උමාමෙහේෂ්වරන් 
පාෙර් හන්දිය දක්වා. (ෙතක්කිලුප්ෙපයිකුලම් පාර), වවුනියා 
දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෝවිල්කුලම් ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:-  ෙතක්කිලුප්ෙපයිකුලම්  පාෙර් සිට වවුනියාව ෙහොෙරොව්පතාන පාර 
හරහා උමාමෙහේෂ්වරන් පාර සහ ෙහොෙරොව්පතාන පාෙර් සිට රාණි 
හාල් ෙමෝෙල් උතුරු මායිම දක්වා 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝවිල්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-  රම්ෙබයිකුලම් වැව් ඉවුෙර් සිට සංගරපිල්ෙලයි පාෙර් වංගුව දක්වා 

උමාමෙහේෂ්වරන් හන්දිය හරහා ෙතක්කිලුප්ෙපයිකුලම්  පාෙර් සිට 
ෙසබස්තියාර් ෙකෝවිල් වීදිෙය් හන්දිය දක්වා සහ රම්ෙබයිකුලම් 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

214G - මූන්රුමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් නැෙගනහිර 
ෙකොටස 
244C- ෙකෝවිල්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙකෝවිල්කුලම් ගම, ෙකෝවිල්පුදුකුලම් ගෙම් 
ෙකොටසක් - ෙකෝවිල්පුදුකුලම් 10 පටු මෙග්  
වංගුෙව් ඇති  කුණු කානුෙව් සිට  උතුරු දක්වා 
ෙතක්කිලුප්ෙපයිකුලම් පිල්ලයාර් ෙකෝවිල්  
සිට ෙතක්කිලුප්ෙපයිකුලම් බටහිර  කනත්ත 
දක්වා) 
 

නැෙගනහිරට:-  උමා මෙහේෂ්වරන් පාෙර් 10  ෙවනි පටුම ෙඟ් සිට 10 හරස් පටුමඟ, 
09 පටුම ෙඟ් සිට 09 හරස් පටුමඟ හා 09 පටුම ෙඟ් සිට  05 හරස් 
පටුමඟ  හරහා හා 05 පටුම ෙඟ් සිට  ෙසබස්තියාර් ෙකෝවිල් 
හන්දිය දක්වා සහ වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-  උමාමෙහේෂ්වරන් පාෙර් ගුවන් හමුදා කඳවුෙර් දකුණු සහ 
නැෙගනහිර මායිෙම් සිට තච්චන්කුලම් පාර හරහා 10 වීදිෙය් 
හන්දිය දක්වා, වවුනියා දකුණ ෙදමළ සහ වවුනියා දකුණ සිංහල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:-  සංගරපිල්ෙලයි පාෙරන් හැරී තච්චන්කුලම් පාර හරහා ගුවන් 
හමුදා කඳවුෙර් නැෙගනහිර මායිම දක්වා  
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_______________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 13 - වවුනියාව දිස්තික්කය 
අංක 02 - වවුනියාව උතුර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කනගරායන්කුලම් උතුර - මන්නකුලම්   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 225A - කනගරායන්කුලම් උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම 
225B - මන්නකුලම් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම සහ සින්නඅඩම්පන් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- කනගරායන්කුලම් දකුණ සහ පුලියන්කුලම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කනගරායන්කුලම් දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කනගරායන්කුලම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 225 - කනගරායන්කුලම් දකුණ ගාම නිලධාරි  

වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සින්නඅඩම්පන් ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පුලියන්කුලම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මන්නකුලම් සහ කනගරායන්කුලම් උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්නඅඩම්පන් - නයිනමඩුව    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 223B - සින්නඅඩම්පන් ගාම නිලධාරි වසම 

223C - නයිනමඩුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුලවිසුඩ්ඩාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඕලුමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- ඕලුමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර  මායිම් සහ 
පරන්තන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පුලියන්කුලම් උතුර, කනගරායන්කුලම් දකුණ සහ 
කනගරායන්කුලම් උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුලවිසුඩ්ඩාන් - මාරාඉලුප්ෙපයි   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 222D - කුලවිසුඩ්ඩාන් ගාම නිලධාරි වසම 

222E - මාරාඉලුප්ෙපයි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම, ෙනඩුන්කර්ණි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ ෙනඩුන්කර්ණි දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඕලුමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නයිනමඩුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- නයිනමඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මුලතිව් 
දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙනඩුන්කර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාරාඉලුප්ෙපයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මුලතිව් 

දිස්තික් මායිම 
222- ෙනඩුන්කර්ණි දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
222A -  ෙනඩුන්කර්ණි උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මාමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඕලුමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කුලවිසුඩ්ඩාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මාරාඉලුප්ෙපයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕලුමඩු - මාමඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුලවිසුඩ්ඩාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙනඩුන්කර්ණි  

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙනඩුන්කර්ණි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු, නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ මුලතිව් දිස්තික් මායිම  

222B - ඕලුමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
222C - මාමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම සහ පඩ්ඩිකුඩියිරිප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- කැට්කුලම් සහ ඌන්චල්කට්ටි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- පරන්තන් සහ නයිනමඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුලියන්කුලම් උතුර හා දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම, මන්නකුලම් හා කනගරායන්කුලම් උතුර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ කනගරායන්කුලම් 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

224  - පුලියන්කුලම් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
224A - පුලියන්කුලම් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සින්නඅඩම්පන්, පරන්තන් සහ අනන්දර් පුලියන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වවුනියාව දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වවුනියාව දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුලතිව් 

දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරන්තන් - අනන්දර් පුලියන්කුලම්   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සින්නඅඩම්පන් හා නයිනමඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
223 - පරන්තන් ගාම නිලධාරි වසම 
223A - අනන්දර් පුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි 

වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඕලුමඩු හා ඌන්චල්කට්ටි ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 
සහ ෙවඩිවයිතකල්ලු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙවඩිවයිතකල්ලු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ වවුනියා දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ පුලියන්කුලම් 
දකුණ හා පුලියන්කුලම් උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌන්චල්කට්ටි - මරුෙතෝෙඩයි   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඕලුමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කැට්කුලම් ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ පඩ්ඩිකුඩියිරුප්පු 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

221 -  ඌන්චල්කට්ටි ගාම නිලධාරි වසම 
221A -ෙවඩිවයිතකල්ලු ගාම නිලධාරි වසම 
221B - මරුෙතෝෙඩයි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වන රක්ෂිතය 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ වවුනියා දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය 

සභා මායිම  
බටහිරට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනන්දර් 

පුලියන්කුලම් හා පරන්තන් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පඩ්ඩිකුඩියිරුප්පු - කැට්කුලම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 221C - පඩ්ඩිකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම 

221D - කැට්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගජබාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ වන 
රක්ෂිතය   

දකුණට:- මරුෙතෝෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ඌන්චල්කට්ටි  ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ඌන්චල්කට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ 
ඕලුමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගජබාපුර - ෙමොණරවැව    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 09 - ගජබාපුර ගාම නිලධාරි වසම (මහවැලි 

ව්යාපාරෙය් එල් කලාපෙය් වැලිඔය   
ව්යාපාරෙය් වැලිඔය  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් 09 ගජබාපුර ගාම නිලධාරි  
වසම හා එහි ෙමොණරවැව පෙද්ශෙය් මායාවැව 
ගම) 

නැෙගනහිරට:- කල්යාණපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඇතාවැටුණුවැව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- වන රක්ෂිතය සහ පඩ්ඩිකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්යාණපුර ගම්මානය    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 02 - කල්යාණපුර ගාම නිලධාරි වසම 

(වැලිඔය  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 02 
කල්යාණපුර ගාම නිලධාරි වසම හා 
කල්යාණපුර) 

I. පියවර පෙද්ශය 
II. පියවර පෙද්ශය(හංස විල) 

III. පියවර පෙද්ශය 
IV. පියවර පෙද්ශය(නාමල්පුර) 

නැෙගනහිරට:- ආන්දන්කුලම් රක්ෂිත කැලෑව  සහ  මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- නිකවැව වම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ඇතාවැටුණුවැව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- ඇතාවැටුණුවැව සහ ගජබාපුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇතාවැටුණුවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගජබාපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ කල්යාණපුර 

ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
04 - ඇතාවැටුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම  
( මහවැලි ව්යාපාරෙය්  එල් කලාපෙය් වැලිඔය   
ව්යාපාරෙය් වැලිඔය  පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් 04 ඇතාවැටුණුවැව ගාම 
නිලධාරි වසම ) 
 
සම්පත්ගම ගම්මානය හා රණවිරු ගම්මානය 

නැෙගනහිරට:- කල්යාණපුර සහ නිකවැව වම ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- නිකවැව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ සපුමල්  
වැව රක්ෂිතය 

බටහිරට:- රජෙය් රක්ෂිත කැලය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සම්පත් නුවර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඇතාවැටුණුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් හා කල්යාණපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 
07 - නිකවැව දකුණු ගාම නිලධාරි වසම 
(මහවැලි ව්යාපාරෙය්  එල් කලාපෙය් වැලිඔය  
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 07 නිකවැව 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසම) 
08 - නිකවැව වම ගාම නිලධාරි වසම  
(මහවැලි ව්යාපාරෙය්  එල් කලාපෙය් වැලිඔය 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 08 නිකවැව 
වම ගාම නිලධාරි වසම ) 
සපුමල්තැන්න ගම්මානය 

නැෙගනහිරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මා ඔෙය් උතුරු ඉවුර දක්වා (රක්ෂිත කැලෑව) 
බටහිරට:- සපුමල් වැව රක්ෂිතය සහ කිවුල්ඔය රක්ෂිත කැලෑව 
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_______________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 13 - වවුනියාව දිස්තික්කය 
අංක 03 - ෙවන්ගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියතම්පනයි- පිරමනාලන්කුලම්   සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මන්නාරම දිස්තික් මායිම 207 A - ෙපරියතම්පනයි ගාම නිලධාරි වසම 

207 C - කන්නාඩ්ඩි ගාම නිලධාරි වසම 
207 D - පිරමනාලන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
කුරුක්කල්පුදුක්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ආඩියාපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙපරියකට්ටු ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ මන්නාරම දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආන්ඩියාපුලියන්කුලම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මන්නාරම දිස්තික් මායිම, ෙපරියතම්පෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම, කන්නාට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ පිරමනාලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

207 - ආන්ඩියාපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි  
වසම 
207 B - ෙපරියකඩ්ඩු ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුක්කල්පුදුක්කුලම් සහ කන්දසාමි නගර් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කිස්තවකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිරට:- අනුරාධපුර හා මන්නාරම දිස්තික් මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුක්කල්පුදුක්කුලම් - කන්දසාමි නගර්   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම 208 A - කුරුක්කල්පුදුකුලම් ගාම නිලධාරි 

වසම 
208 B - කන්දසාමි නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
211 E - කන්ගන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ  හා වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම්, පාවට්කුලම් යුනිට් 05, 06 හා පාවට්කුලම් යුනිට් 04 ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ වවුනියා දකුණ සිංහල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පාවට්කුලම් යුනිට් 9 හා 10 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ෙපරියපුලියාලන්කුලම්, ෙසට්ටිකුලම් හා 
මුහත්තාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කිස්තවකුලම්, ආන්ඩියාපුලියන්කුලම් සහ පිරමනාලන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාවට්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වවුනියාව 

දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම  
208 C - පාවට්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
යුනිට් 5 හා 6 
208 D - පාවට්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
යුනිට් 4 
 

නැෙගනහිරට:- වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වවුනියාව 
දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කන්දසාමි 
නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාවට්කුලම් යුනිට් 2    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 208E - පාවට්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

යුනිට් 2 නැෙගනහිරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සූඩුෙවන්දපුලවු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියාව දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම 208 - සූඩුෙවන්දපුලවු ගාම නිලධාරි  වසම 

 නැෙගනහිරට:- වවුනියාව දකුණ ෙදමළ  සහ වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය 
සභා මායිම් 

දකුණට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියපුලියාලන්කුලම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කන්ගන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
211 - ෙපරියපුලියාලන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම  
211 C - පාවට්කුලම් යුනිට් 9 හා  10 ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම, වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා 

මායිම සහ ෙනරියකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුදලියාර්කුලම්, ෙසට්ටිකුලම් සහ කන්ගන්කුලම් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුගත්තාන්කුලම් - ෙසට්ටිකුලම්   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිස්තවකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  

කන්ගන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
211 A - ෙසට්ටිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
211 B - මුගත්තාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙපරියපුලියාලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

මුදලියාර්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
දකුණට:- මුදලියාර්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුදලියාර්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

කිස්තවකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුදලියාර්කුලම් - කිස්තවකුලම්   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ආන්ඩියාපුලියන්කුලම් සහ කන්දසාමි නගර් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
210 - මුදලියාර්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
211 D -  කිස්තවකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කන්ගන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
මුගත්තාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු  
මායිම් සහ ෙසට්ටිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම හා 
ෙපරියපුලියාලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙනරියකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
සින්නසිප්පිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනරියකුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපරියපුලිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
210 B - ෙනරියකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම, අනුරාධපුර දිස්තික් 
මායිම සහ වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
සින්නසිප්පිකුලම් ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- සින්නසිප්පිකුලම් සහ මුදලියාර්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්නසිප්පිකුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුදලියාර්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙනරියකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
210 A - සින්නසිප්පිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙනරියකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වවුනියාව 
දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ මුදලියාර්කුලම් ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
 
09-108$169 

_________________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 

අංක 13 - වවුනියාව දිස්තික්කය 
අංක 04 - වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශිය සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03   සභික සංඛ්යාව - 16 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරඳමඩු      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම සහ වවුනියාව උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 215 - ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ගෙම් ෙකොටසක් 
A-9 පාෙර් බටහිර පෙද්ශය) 
216 A- පරනාට්ටකල් ගාම නිලධාරි වසම 
219 - මරඳමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
219A - පාලෙමොට්ෙට්යි ගාම නිලධාරි වසම 
220 C - පන්රික්ෛකදකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක්  (ෙපරියමඩු ගම, පනික්ක 
නිරාවි ගෙම් ෙකොටසක් A-9 පාෙර් බටහිර 
පෙද්ශය හා පන්රික්ෛකදකුලම් ගෙම් ෙකොටසක් 
A-9 පාෙර් බටහිර පෙද්ශය) 
220 D - ඕමන්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (අරසමුරිප්පු ගම, ෙපරිවිලාත්තිකුලම් 
ගම, ඕමන්ත ගෙම් ෙකොටසක් A-9 පාෙර් බටහිර 
පෙද්ශය, ෙවප්පම්කුලම් ගෙම් ෙකොටසක් A-9 
පාෙර් බටහිර පෙද්ශය හා අරසන්කුලම් ගෙම් 
ෙකොටසක් A-9 පාෙර් බටහිර පෙද්ශය) 
220 F - මහිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (විලක්කු ෛවත්තකුලම් ගම හා 
රම්ෙබයිකුලම් ගම)  

නැෙගනහිරට:- A-9 යාපනය පාර 
දකුණට:- ෙපරාරු ගඟ සහ පුදුකුලම් හා සාස්තිකූලාන්කුලම් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, ඊච්චන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙපරාරු ගඟ සහ මන්නාරම් හා මුලතිව් දිස්තික් මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේමමඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියා උතුර පාෙද්ශිය සභා මායිම 215 - ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ගාම නිලධාරි  

වසෙම් ෙකොටසක් (මානික්වලව් ගම, 
ශාන්තෙසෝෙල් ගම, ෙප්ආඩිකුලාන්කුලම් ගම 
හා ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ගෙම් ෙකොටසක් A-9 
පාෙර් නැෙගනහිර පෙද්ශය) 
215C - කල්ලිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
220 - මරුදන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
220A - ෙසේමමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
220B - මාළිෙගයි ගාම නිලධාරි වසම 
220C - පන්රික්ෛකදකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක්  
(පන්රික්ෛකදකුලම් ගෙම් ෙකොටසක් A-9 
පාෙර් නැෙගනහිර පෙද්ශය හා පනික්ක නිරාවි 
ගෙම් ෙකොටසක් A-9 පාෙර් නැෙගනහිර 
පෙද්ශය) 
220D - ඕමන්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  (A-9 පාෙර් නැෙගනහිර පෙද්ශය 
ඕමන්ෙතයි ගෙම් ෙකොටසක්, ෙවප්පම්කුලම් 
ගෙම් ෙකොටසක් A-9 පාෙර් නැෙගනහිර 
පෙද්ශය හා අරසන්කුලම්  ගෙම් ෙකොටසක් 
A-9 පාෙර් නැෙගනහිර පෙද්ශය) 
220E - ආරුමුහතාන්පුදුකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
220F - මහිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (පාක්කු ෙසොරින්ජාන් ගම, 
මහිලන්කුලම් ගම හා පුදියෙවලර් සින්නකුලම් 
ගම) 
220G - ඉලමරුදන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර දිස්තික් 
මායිම 

දකුණට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මහරම්ෙබයිකුලම් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ තාන්ඩිකුලම් 
ගෙම් ෙකොටසක් (තාඩික්කුලම් කුඹුරු පෙද්ශය) ඇතුලත් 
තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- A- 09 යාපනය පාර හා තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම ෙඡ්දනය වන ලක්ෂ්යෙය් සිට වවුනියා උතුර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම හමුවන ෙතක් දිෙවන   A - 09 යාපනය පාර 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊච්චන්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපරාරු ගඟ හා මන්නාරම් දිස්තික් මායිම, පාලෙමොට්ෙට්යි ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මරඳමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම්  

218B - කල්මඩු ගාම නිලධාරි වසම 
218E - ඊච්චන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපරාරු ගඟ සහ පරනාට්ටකල් හා සාස්තිකූලාන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පම්ෙපයිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙව්ලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මන්නාරම් දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සාස්තිකූලාන්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපරාරු ගඟ, පරනාට්ටකල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 

දකුණු මායිම් සහ ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ගෙම් ෙකොටසක් ඇතුලත් 
ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

215 - ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙකොටසක් (ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ගෙම් 
ෙකොටසක් ෙපරාරු ගඟ පෙද්ශය) 
216 - පුදුකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
218D - සාස්තිකූලාන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- A-9 යාපනය පාර සහ තාන්ඩිකුලම් ගෙම් ෙකොටසක් 
(තාඩික්කුලම් කුඹුරු පෙද්ශය) ඇතුළත් තාන්ඩිකුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

දකුණට:- තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් වවුනියාව දකුණ ෙදමළ 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ 
මරක්කාරම්පාෙලයි ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පම්ෙපයිමඩු සහ ඊච්චන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්ලන්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මන්නාරම දිස්තික් මායිම  217A - පූවරසන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම  

217D - ෙව්ලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- කල්මඩු හා ඊච්චන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
පම්ෙපයිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
සාලම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් හා වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම්  සහ ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සාලම්ෙබයිකුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙව්ලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  217B - සාලම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- පම්ෙපයිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙසක්කඩිපිලව් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම්, වවුනියාව දකුණ සිංහල සහ 
ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- පුවර්සන්කුලම් සහ ෙව්ලන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පම්ෙපයිමඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙව්ලන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  

ඊච්චන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
217C - ෙසක්කඩිපිලව් ගාම නිලධාරි වසම 
218A - පම්ෙපයිමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- සාස්තිකූලාන්කුලම්, මරක්කාරම්පාෙලයි, ෙනලුක්කුලම් සහ 

රාෙජ්න්දන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- සාලම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරක්කාරම්පාෙලයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සාස්තිකූලාන්කුලම් සහ පුදුකුලම් ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
214A - තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස (ඕයාර්සින්නකුලම් ගම) 
218 - ෙනලුක්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (දාස්ෙකෝට්ටම් ගම, තම්බෙනයි 
ෙකෝට්ටම් ගම, ඊසන්කුඩියිරුප්පු ගම, 
කාත්තාන් ෙකෝට්ටම් ගම, අම්බිෙහයිපාහන් 
ෙකෝට්ටම් ගම, 11 වන විදුලි කනුව, ඌර් මිලා 
ෙකෝට්ටම් ගම, කුහන් නගර් ගම, 
පාලාෛමකල් ගම, ෙසකර් ෙකෝට්ටම් ගම) 
218C - මරක්කාරම්පාෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- A-9 යාපනය පාර සහ වවුනියා නගර සභා මායිම 
දකුණට:- A-30 මන්නාරම් - වවුනියා පාර  
බටහිරට:- පම්ෙපයිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහරම්ෙබයිකුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙනොච්චිෙමොට්ෙටයි ග් රාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

සහ වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
214A - තාන්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස (තාන්ඩිකුලම් ගෙම් ෙකොටසක්- 
තාඩික්කුලම් කුඹුරු පෙද්ශය ) 
214C - වවුනියා නගරෙය් උතුරු ගාම 
නිලධාරි වසෙම් වවුනියාව දකුණ ෙදමළ 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස (ශී නගර් 
ගම, විද්යාපීඨ වීදිය) 
215A - මහරම්ෙබයිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
215B - කාත්තාර්සින්නකුලම් ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වවුනියාව නගර සභා මායිම සහ වවුනියාව දකුණ සිංහල 

පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- වවුනියාව නගර සභා මායිම,  A-9 යාපනය පාර සහ පුදුකුලම් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනලුක්කුලම්     සභික සංඛ් යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- A-30 මන්නාරම් - වවුනියා පාර සහ වවුනියාව නගර සභා මායිම 214E - පන්ඩාරිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස (උක්කුලාන්කුලම් ගම ) 
217- රාෙජ්න්දකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
218- ෙනලුක්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු ෙකොටස (සාම්බල්වත්ත ගම හා 
ෙනලුක්කුලම් ගම)  
218F- කූමාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෛවරවපුලියන්කුලම් සහ ෙතෝනිකල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස් වල 
බටහිර මායිම් සහ කන්දපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කන්දපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
වවුනියාව දකුණ සිංහල සහ ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙසක්කඩිපිලව් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්දපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කූමාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

පන්ඩාරිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් වවුනියාව දකුණ ෙදමළ 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ  වවුනියාව නගර සභා මායිම 

214D - ෛවරවපුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි  
වසෙම් වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටස (ගුඩ්ෙසඩ් වීදිෙය් 
ෙකොටසක් අමදි නිවාස සිට ගුඩ්ෙසඩ් පාෙර් 1 
ෙවනි පටුමඟ දක්වා) 
214F - ෙතෝනිකල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස (ෙතෝනිකල් ගම ) 
214G - මූන්රුමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස (ෛමදගුෛවත්තකුලම් ගම) 
218G - කන්දපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වවුනියාව නගර සභා මායිම 
දකුණට:- වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- රාෙජන්දකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කූමාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සමලන්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියාව නගර සභා මායිම සහ වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය 

සභා මායිම 
244B - සමලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
244C - ෙකෝවිල්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස (ෙකෝවිල් පුදුකුලම් ගෙම් 
ෙකොටසක් නගර සභා මායිම සිට 
සමලන්කුලම් වැව් බැම්ෙම් ආරම්භෙය්  සිට) 
244D - ෙවලිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටස (ෙතක්කිලුප්ෙපයිකුලම් ගම හා 
ෙපයිකූප්පිට්ටාන්කුලම් ගම) 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- ආසිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වවුනියාව නගර 

සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආසිකුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සමලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වවුනියා 

දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
244 - ආසිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර 
දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- වවුනියා දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

09-108$170 

_______________________ 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 13 - වවුනියාව දිස්තික්කය 
අංක 05 - වවුනියාව දකුණ සිංහල පාෙද්ශීය සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාමඩුව      සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියාව  දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම C/213- මාමඩුව ගාම නිලධාරි වසම   

C/213 B - පුදුබුලාන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම 
C/213D - අග්ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහකච්චෙකොඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වවුනියාව  
දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහකච්චිෙකොඩිය ගාම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙනඩුන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වවුනියාව  
දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- වවුනියාව  දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකච්චෙකොඩිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියාව දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය සභා මායිම C/213A - මහකච්චෙකොඩිය ගාම නිලධාරි  

වසම 
C/213C- පිරප්පම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම, මහමයිලන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම, මඩුකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ ෙනඩුන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- පුදුබුලාන්කුලම හා අග්ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
සහ මාමඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩුකන්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුදුබුලාන්කුලම 

හා මහකච්චෙකොඩිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
C/212 - මඩුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම   
C/212E - ෙනඩුන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- පිරප්පන්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- මහමයිලන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- වවුනියා නගර සභා මායිම සහ වවුනියා දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය 

සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අවරන්තුලාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
ෙමම ෙකොට්ඨාසය භූෙගෝලීය වශෙයන් ස්ථාන ෙදකක පිහිටා ඇත. 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
1 - වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභාෙවන් වට වී ඇති රන්ෙකත්ගම ගාම 

නිලධාරි වසම 
C/209 - ෙපරිය උළුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම   
C/209A - පූමඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
C/209 B -  රන්ෙකත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
C/209E - අවරන්තුලාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

2 - පූමඩුව, අවරන්තුලාව, ෙපරියඋළුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම් ඇතුලත් ෙකොටසට 
මායිම්ව 

උතුරට:- වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

නැෙගනහිරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අව්සදපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- 
 

අක්කර හාරසීය, අක්කර විස්ස,  හතලිහ හා  හැට, පාවක්කුලම් 
දකුණු ඉවුර ටැක් 7 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාවක්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පූමඩුව හා 

අවරන්තුලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
C/209D- පාවක්කුලම් දකුණු ඉවුර ටැක් 7 
ගාම නිලධාරි වසම 
C/209 F - අක්කර විස්ස, අක්කර හතලිහ හා 
අක්කර හැට ගාම නිලධාරි වසම 
C/209G - අක්කර හාරසීය ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙපරිය උළුක්කුලම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ අනුරාධපුර 
දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්ත් රික් මායිම සහ ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය 
සභා මායිම  

බටහිරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අව්සදපිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් හා වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම් සහ වවුනියා නගර සභා මායිම 
C/212A - ඊරට්ටෙපරියකුලම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර ෙකොටස (නවගම ගම, 
ඊරට්ටෙපරියකුලම ගෙම් ෙකොටසක් A-9 
පාෙර් බටහිර   පෙද්ශය, කුරුන්දන්කුලම් ගම, 
උක්කුලාන්කුලම් ගම, අරියල් පට්ටිකුලම් ගම) 
C/212C - අව්සදපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
C/212D - කළුකුන්නම්මඩුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(A-9 යාපනය පාෙරන් ෙවන් වන බටහිර 
ෙකොටසට අයත් කළුකුන්නම්මඩුව  ගෙම් 
ෙකොටසක් A-9 පාෙර් බටහිර  පෙද්ශය, 
කුරුඳුපිටිය ගෙම් ෙකොටසක් - 
ඊරට්ටෙපරියකුලම රජෙය් ෙසේවක නිවාස 
සංකීර්ණය දක්වා හා විජයබාහු ගම) 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම, A-9 යාපනය පාර 
සහ ඊරට්ටෙපරියකුලම  ගෙම් ෙකොටසක් හා A-9  පාෙර් 
නැෙගනහිර  පෙද්ශය හා තුඩරික්කුලම  ගම්මානය ඇතුලත් 
ඊරට්ටෙපරියකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු ෙකොටෙසේ උතුරු, 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කළුකුන්නම්මඩුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් A-9  පාෙරන්  ෙවන් වන නැ ෙගනහිර  ෙකොට ෙසේ බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිෙම් භූ ඔය දක්වා   
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම, ෙපරිය උළුක්කුලම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙවංගලෙසට්ටිකුලම් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊරට්ටෙපරියකුලම - අලගල්ල   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නවගම ගම, ඊරට්ටෙපරියකුලම ගෙම් ෙකොටසක් A-9 පාෙර් 

බටහිර පෙද්ශය, කුරුන්දන්කුලම් ගම, උක්කුලාන්කුලම් ගම, 
අරියල් පට්ටිකුලම් ගම ඇතුලත් ඊරට්ටෙපරියකුලම  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම  

C/212A - ඊරට්ටෙපරියකුලම ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර ෙකොටස  
( ඊරට්ටෙපරියකුලම  ගෙම් ෙකොටසක් - A-9  
පාෙර් නැෙගනහිර  පෙද්ශය හා තුඩරික්කුලම  
ගම්මානය) 
C/212 B - අලගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
C/212D- කළුකුන්නම්මඩුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 
(A-9 යාපනය පාෙරන් ෙවන් වන නැෙගනහිර 
ෙකොටස : කළුකුන්නම්මඩුව ගෙම් ෙකොටසක්- 
A-9 පාෙර් නැෙගනහිර පෙද්ශය, කුරුඳුපිටිය 
ගෙම් ෙකොටසක් - ඊරට්ටෙපරියකුලම රජෙය්  
ෙසේවක නිවාස සංකීරණය සිට 
ඊරට්ටෙපරියකුලම ග් රාම නිලධාරි වසෙම් 
අවසානය දක්වා ඉලමර්දන්කුලම ගම, 
ෙනොච්චිකුලම ගම) 

නැෙගනහිරට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:- වවුනියා දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර 

දිස්තික් මායිම  
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම, A-9 යාපනය පාර සහ නවගම ගම, 

ඊරට්ටෙපරියකුලම ගෙම් ෙකොටසක්, A-9 පාෙර් බටහිර   
පෙද්ශය, කුරුන්දන්කුලම් ගම, උක්කුලාන්කුලම් ගම, අරියල් 
පට්ටිකුලම් ගම ඇතුලත් කළුකුන්නම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ අවුසදපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහමයිලන්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩුකන්ද සහ පිරප්පම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් C/212F - මහමයිලන්කුලම ගාම නිලධාරි 

වසම  
 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික්  මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ වවුනියාව දකුණ ෙදමළ  පාෙද්ශීය 

සභා මායිම  
බටහිරට:- වවුනියාව දකුණ ෙදමළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වවුනියාව 

නගර සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදම්මඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
ෙමම ෙකොට්ඨාසය භූෙගෝලීය වශෙයන් ස්ථාන ෙදකක පිහිටා ඇත. 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
1. මරදම්මඩුව උතුරු ෙකොටස C/209C - මරුදම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු ෙකොටස  (කැලෑසියඹලාව ගම)  
C/209C - මරුදම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම්  
දකුණු ෙකොටස ( මරදන්මඩුව ගම හා හැලබෑව 
ගම) 
 
 

උතුරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

නැෙගනහිරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර 
දිස්තික්  මායිම 

දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික්  මායිම සහ ෙවංගලෙසට්ටිකුලම පාෙද්ශීය 
සභා මායිම  

බටහිරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

2. මරදම්මඩුව දකුණු ෙකොටස 

 
උතුරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික්  මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික්  මායිම 
බටහිරට:- ෙවංගලෙසට්ටිකුලම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd×mk; ^262 jk wêldරh& 

 
3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh 

 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී  ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
Wmf,aLkh  

 
අංක 14 - මුලතිව් දිස්තික්කය 
අංක 01 -  මාන්ෙතයි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 08 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විනයාගපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම. MUL 13 - විනයාගපුරම් ගාම නිලධාරි  වසම 

MUL 14  - ෙපොන්නගර් ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- පූවාරසන්කුලම් සහ කරුම්පුල්ලියන් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්

දකුණට:- සිරඩ්ඩිකුලම්  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- මන්නාරම දිස්තික් මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරුම්පුල්ලියන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම MUL 07 - කරුම්පුල්ලියන් ගාම නිලධාරි  

වසම 
MUL 08 - පූවාරසන්කුලම් ගාම නිලධාරි  

වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පාන්ඩියන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම                                                       

දකුණට:- නද්දන්කන්ඩල්  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම                        
බටහිරට:- සිරඩ්ඩිකුලම්, ෙපොන්නගර් සහ විනයාගපුරම් ගාම නිලධාරි  

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්    
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාන්ඩියම්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පාලිනගර් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
MUL 09 - පාන්ඩියම්කුලම් ගාම නිලධාරි  

වසම 
නැෙගනහිරට:- සිවපුරම්  සහ ෙසල්වපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- නද්දන්කන්ඩල්   ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු  මායිම 
බටහිරට:- කරුම්පුල්ලියාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාලිනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඔඩ්ඩරුත්තකුලම් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
MUL 06 - පාලිනගර් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොල්ලවිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- සිවපුරම් සහ පාන්ඩියම්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  

මායිම්      
බටහිරට:- තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඔඩ්ඩරුත්තකුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය සභා මායිම MUL 02 - අම්පාල්පුරම් ගාම නිලධාරි  වසම      

MUL 0 3 - ෙකොල්ලවිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 

MUL 0 4 - ඔඩ්ඩරුත්තකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- වන්නිවිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- වන්නිවිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

ෙසල්වපුරම් සහ සිවපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පාලිනගර් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනන්කාමම්පත්තු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙසල්වපුරම්, ෙකොල්ලවිලන්කුලම් සහ අම්පාල්පුරම් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ පුදුකුඩියිරුප්පු ප් රාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

MUL 01 - වන්නිවිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි  
වසම 

MUL 11 - මූන්රුමුරිප්පු ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:- පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වවුනියා දිස්තික් මායිම
දකුණට:- වවුනියා  සහ  මන්නාරම දිස්තික් මායිම
බටහිරට:- නද්දන්කන්ඩල්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසල්වපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාලිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම MUL 05 - සිවපුරම් ගාම නිලධාරි  වසම   

MUL 10 - ෙසල්වපුරම් ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- ෙකොල්ලවිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- වන්නිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මූන්රුමුරිප්පු   

හා නද්දන්කන්ඩල් ග් රාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- පාන්ඩියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නද්දන්කන්ඩල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොන්නගර්, කරුම්පුල්ලියම්,  පාන්ඩියන්කුලම් සහ ෙසල්වපුරම් 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම්
MUL 12  - නද්දන්කන්ඩල් ගාම නිලධාරි  

වසම 
MUL 15  - සිරඩ්ඩිකුලම් ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- මූන්රුමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම

දකුණට:- මන්නාරම දිස්තික් මායිම   
බටහිරට:- මන්නාරම දිස්තික් මායිම   
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m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd×mk; ^262 jk wêldරh& 
 

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh 
 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී  ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

Wmf,aLkh  
 
අංක 14  - මුලතිව් දිස්තික්කය 
අංක 02 -  තුනුක්කායි පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 08 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්පාලෙපරුමල්කුලම්    සභික සංඛ්යාව :-  01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම  MUL 24  - අමයිතිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම  

MUL 25  - අම්පාලෙපරුමාල්කුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම    

MUL 35 - ෙකෝට්ෙටයිකට්ටියකුලම් ගාම 
නිලධාරි වසම    

නැෙගනහිරට:- පුත්තුෙවඩ්ඩුවාන් ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
පලයමුරිකන්ඩි ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු සහ  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අයියන්කන්කුලම් සහ  ෙතන්නියන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුත්තුෙවඩ්ඩුවාන්     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අමයිතිපුරම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ  කිලිෙනොච්චි 

දිස්තික් මායිම 
MUL 23  - පුතුෙවඩ්ඩුවාන් ගාම නිලධාරි 

වසම                                                
MUL 33  - පලයමුරිකන්ඩි ගාම නිලධාරි 

වසම                                                 
MUL 34  - අයියන්කන්කුලම් ගාම නිලධාරි 

වසම    

නැෙගනහිරට:- පුදුකුඩියිරුප්පු  පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
දකුණට:- මාන්ෙතයි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය  සභා මායිම, ෙතරන්කන්ඩාල් 

සහ උයිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්               
බටහිරට:- ෙතන්නියන්කුලම්, ෙකෝට්ෙටයිකට්ටියකුලම් සහ 

අම්පාලෙපරුමාල්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උයිලන්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම සහ ෙකෝට්ෙටයිකට්ටියකුලම් ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
MUL 18 - උයිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
MUL 32 - ෙතන්නියන්කුලම් ගාම නිලධාරි 

වසම    නැෙගනහිරට:- අයියන්කන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙතරන්කන්ඩාල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ  බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ආලන්කුලම්, තුනුක්කායි සහ කල්විලන් ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මන්නාරම් දිස්තික් මායිම            
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුනුක්කායි     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙතන්නියන්කුලම්, උයිලන්කුලම් සහ ෙතරන්කණ්ඩාල් ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්                                                   
MUL 16 - තුනුක්කායි ගාම නිලධාරි වසම   
MUL 17 - කල්විලන්  ගාම නිලධාරි වසම   
MUL 26 - ආලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම   නැෙගනහිරට:- මල්ලාවි සහ ෙයෝගපුරම් ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්       

දකුණට:- මන්නාරම් දිස්තික් මායිම හා මාන්ෙතයි නැ ෙගනහිර පාෙද්ශීය 
සභා මායිම          

බටහිරට:- මන්නාරම් දිස්තික් මායිම            
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ලාවි      සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උයිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අයියන්කන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු  මායිම  
MUL 20  - මල්ලාවි ගාම නිලධාරි වසම           
MUL 27  - ෙතරන්කන්ඩාල් ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- අයියන්කුලම්  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු  මායිම සහ මාන්ෙතයි 

නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම                                                 
දකුණට:- අනිච්චියන්කුලම්, ෙයෝගපුරම් මධ්යම සහ ෙයෝගපුරම් ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ආලන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර සහ උතුරු 

මායිම් සහ උයිලන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අනිච්චියන්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මල්ලාවි ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙතරන්කන්ඩාල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම
MUL 31 - අනිච්චියන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
    නැෙගනහිරට:- මාන්ෙතයි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- පුගෙලන්තිනගර් හා භාරතීනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙයෝගපුරම් මධ්යම සහ මල්ලාවි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරුනගර්     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ආලන්කුලම් සහ මල්ලාවි ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් MUL 19  - ෙයෝගපුරම් ගාම නිලධාරි වසම   

MUL 21  - ෙයෝගපුරම් මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම    

MUL 22  - තිරුනගර් ගාම නිලධාරි වසම    

නැෙගනහිරට:- අනිච්චියන්කුලම් සහ භාරතීනගර් ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මාන්ෙතයි නැ ෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම           
බටහිරට:- තුනුක්කායි ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- භාරතීනගර්     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙයෝගපුරම් මධ්යම  සහ අනිච්චියන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු  මායිම්  
MUL 28  - ෙයෝගපුරම් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 29  - පුගෙලන්තිනගර් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MUL 30  - භාරතීනගර් ගාම නිලධාරි වසම    

නැෙගනහිරට:- මාන්ෙතයි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම                                 
දකුණට:- මාන්ෙතයි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මාන්ෙතයි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තිරුනගර්  හා 

ෙයෝගපුරම් මධ්යම ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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792  I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
m<d;a md,k wdh;k Pkao úuiSï wd×mk; ^262 jk wêldරh& 

3 we jeks j.ka;sh hgf;a kshuh 
 
(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී  ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

Wmf,aLkh  
 

අංක 14 - මුලතිව් දිස්තික්කය 
අංක 03 -  පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය සභාව 

 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                    සභික සංඛ්යාව - 12 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය  :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විශ්වමඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම MUL 49 -  විශ්වමඩු බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
MUL 50 - විශ්වමඩු නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මානික්කපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

ෙත්රවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   
දකුණට:- තච්චාඩම්පන්  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම 

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- භාරතීපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම MUL 51 - මානික්කපුරම් ගාම නිලධාරි  

වසම 
MUL 52 - ෙත්රවිල් ගාම නිලධාරි  වසම  

                                    
MUL 53 - වලුවර්පුරම් ගාම නිලධාරි  
වසම

නැෙගනහිරට:- උදයාර්කට්ටු දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- තච්චාඩම්පන්  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම          
බටහිරට:- විශ්වමඩු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උදයාර්කට්ටු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම සහ සුතන්තිරපුරම් ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
MUL 46 - උදයාර්කට්ටු උතුර ගාම 

නිලධාරි  වසම 
MUL 47 - උදයාර්කට්ටු දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙත්විපුරම් සහ වල්ලිපුනම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මුත්තුයියන්කට්ටුකුලම් සහ මානවලන්පද්දමුරිප්පු ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්    

බටහිරට:- තච්චාඩම්පන් සහ ෙත්රවිල් ගාම නිලධාරි වසමවල නැෙගනහිර 
මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුප්පුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුදුබඩ පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම MUL 44 - ෙත්විපුරම් ගාම නිලධාරි  වසම

MUL 45 - වල්ලිපුනම් ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 48 - සුතන්තිරපුරම් ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොම්බාවිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
පුදුකුඩියිරුප්පු බටහිර හා මණ්ණකන්ඩල් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කනගරාතිනපුරම් සහ මුත්තුයියන්කට්ටුකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- උදයාර්කට්ටු දකුණ හා උදයාර්කට්ටු උතුර ගාම නිලධාරි
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොම්බාවිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙත්විපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මුහුදුබඩ 

පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
MUL 42 - ෙකොම්බාවිල් ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉරනායිප්පලයි ,ආනන්දපුරම් සහ සිවනගර් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පුදුකුඩියිරුප්පු බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- ෙත්විපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුනිතාවලනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුහුදුබඩ පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම MUL 37 - සිවනගර් ගාම නිලධාරි  වසම 

MUL 38 - මන්තුවිල් ගාම නිලධාරි  වසම
MUL 39 - මල්ලිකායිතිව් ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 40 - ආනන්දපුරම් ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 43 - ඉරනායිප්පලයි ගාම නිලධාරි 
වසම

නැෙගනහිරට:- මුහුදුබඩ පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- මුහුදුබඩ පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුදුකුඩියිරුප්පු
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:- පුදුකුඩියිරුප්පු නැෙගනහිර සහ ෙකොම්බාවිල් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුදුකුඩියිරුප්පු      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙත්විපුරම් සහ ෙකොම්බාවිල් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු

මායිම්                                              
MUL 36 - පුදුකුඩියිරුප්පු නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
MUL 41  - පුදුකුඩියිරුප්පු බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 54 - මණ්ණකන්ඩල්  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සිවනගර් ,මන්තුවිල් හා මල්ලිකායිතිව් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ මුහුදුබඩ පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- ෙපරාරු, කට්චිලයිමඩු සහ කනගරාතිනපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්                                 

බටහිරට:- වල්ලිපුනම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම    
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුත්තයාන්කට්ටු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උදයාර්කට්ටු දකුණ සහ වල්ලිපුනම් ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම්
MUL 55 - මුත්තයාන්කට්ටුකුලම් ගාම 
නිලධාරි  වසම  
MUL 56 - කනගරාතිනපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MUL 60 - මුතුවිනායගපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MUL 63 - තඩ්ඩයමලයි ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 64 - ගෙන්ෂපුරම් ගාම නිලධාරි  
වසම

නැෙගනහිරට:- මණ්ණකන්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

කට්චිලයිමඩු හා  විද්යාපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩාන් සහ මනවාලපඩ්ඩමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩාන් හා මනවාලපඩ්ඩමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල
උතුරු මායිම් සහ තච්චදාම්පන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම  

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්ඩාරවන්නි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මණ්ණකන්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම  MUL 57 - ෙපරාරු ගාම නිලධාරි  වසම 

MUL 58 - පන්ඩාරවන්නි ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 59 - කට්චිලයිමඩු ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 65 - විද්යාපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
MUL 66 - කරුෙවලන්කන්ඩාල් ගාම 
නිලධාරි  වසම  
MUL 67 - පුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 68 - කූලමුරිප්පු ගාම නිලධාරි  වසම

නැෙගනහිරට:- මුහුදුබඩ පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම

 දකුණට:- ෙපරියයිත්තිමඩු සහ කතාලියාර්සමලන්කුලම් ගාම නිලධාරි
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩාන්, ගෙන්ෂපුරම්, මුතුවිනයාගපුරම් සහ  
කනගරාතිනපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තන්ඩුවාන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩාන්, විද්යාපුරම්, පුලියන්කුලම්, කරුෙවලන්කන්ඩාල් 

සහ කූලමුරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්          
MUL 62 - කතාලියාර්සමලන්කුලම් ගාම 
නිලධාරි  වසම                        
MUL 123 - ඔතියමලයි ගාම නිලධාරි  
වසම  
MUL 124 - ෙපරියකුලම් ගාම නිලධාරි  
වසම                                
MUL 125 - තන්ඩුවාන් ගාම නිලධාරි  
වසම                                
MUL 126 - ෙපරියයිත්තිමඩු ගාම  නිලධාරි 
වසම                                
MUL 127 - පලම්පාසි ගාම නිලධාරි  
වසම

නැෙගනහිරට:- මුහුදුබඩ පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම සහ මානවලන්පඩ්ඩමුරිප්පු ගාම

නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩාන්       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම සහ විශ්වමඩු බටහිර, විශ්වමඩු 

නැෙගනහිර හා ෙත්රවිල්  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
MUL 61 - ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩාන් ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 69 - මනවලපඩ්ඩමුරිප්පු ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 70 - තච්චාඩම්පන් ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 71 - ඕලුමඩු ගාම නිලධාරි  වසම 
MUL 72 - අම්පකාමම් ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- උදයාර්කුට්ටු දකුණ, මුත්තුයියන්කට්ටුකුලම් හා තද්දයාර්මලයි 

ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, ගෙන්ෂපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම සහ විද්යාපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- කාතලියාර්සමලන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ වවුනියා දිස්තික් මායිම

බටහිරට:- මාන්කුලම්, පනික්කන්කුලම්, තිරුමුරුකන්ඩි සහ ඉන්දුපුරම් 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
 ෙකොට්ඨාසෙය්නම :- තිරුමුරුකන්ඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්තෙකොටස් 
උතුරට:- තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිලිෙනොච්චි දිස්තික් මායිම MUL73 - මාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

MUL74 - පනික්කන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
MUL75 - තිරුමුරුකන්ඩි ගාම නිලධාරි   
වසම 
MUL76 - ඉන්දුපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්පකාමම් හා ඕලුමඩු සහ තච්චාඩම්පන් ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම සහ මාන්තායි නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට:- මාන්තායි නැෙගනහිර සහ තුනුක්කායි පාෙද්ශීය සභා මායිම්

 
09-108/174 

 

________________________ 
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(262 වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී  ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 14  - මුලතිව් දිස්තික්කය 
අංක 04 -  මුහුදුබඩපත්තුව පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 13   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරික්කට්ටුමුලයි උතුර    සභික සංඛ්යාව :-  01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිලිෙනොච්චි සහ යාපනය දිස්තික් මායිම්  සහ මුහුද MUL 98 - මුල්ලිවයික්කාල් නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 
MUL 99 - මුල්ලිවයික්කාල් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 100 - අම්පාලවන්ෙපොක්කනයි ගාම 
නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙසල්වපුරම් සහ වට්ටාපලයි ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- ෙකප්පාපිලව් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය සභා මායිම                     

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වට්ටාපලයි     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුල්ලිවයික්කාල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 

මායිම්, මුල්ලිවයික්කාල් නැෙගනහිර සහ ෙසල්වපුරම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

MUL 101 - වට්ටාපලයි ගාම නිලධාරි  වසම    
                         

MUL 102 - ෙකප්පාපිලව් ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:- හිජ්රාපුරම් හා නීරවිප්පිඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම්  
දකුණට:- නීරවිප්පිඩි බටහිර, තන්නියූත්තු නැෙගනහිර හා පූතාරිකුඩා ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්, මුල්ලියාවලයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් සහ  මුල්ලියාවලයි 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය සභා මායිම                     
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ෙලයි නගරය     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුල්ලිවයික්කාල් නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

සහ මුහුද 
MUL 92 - වන්නන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසම 
MUL 93 - මුලතිව් දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම  
MUL 94 - ෙසල්වපුරම් ගාම නිලධාරි  වසම 
MUL 95 - ෙකෝවිල්කුඩියිරුප්පු ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 96 - මනල්කුඩියිරිප්පු ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 97 - මුලතිව් නගරය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද, කල්ලප්පාඩු උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර 
මායිම් සහ කල්ලප්පාඩු දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- සිලාවත්තයි සහ  සිලාවත්තයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නීරවිප්පිඩි නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම ,
හිජ්රාපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
වට්ටාපලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිජ්රාපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙසල්වපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම MUL 115 - හිජ්රාපුරම් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝවිල්කුඩියිරුප්පු, මුලතිව් නගරය සහ මුලතිව් දකුණ ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නීරවිප්පිඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- වට්ටාපලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නීරවිප්පිඩි     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වට්ටාපලයි ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ හිජ්රාපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම                           
MUL 112 - තන්නියූත්තු නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 113 - නීරවිප්පිඩි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 114 - නීරවිප්පිඩි බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුලතිව් දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- සිලාවත්තයි දකුණ, කුමාරපුරම්, කනුක්කර්ණි බටහිර සහ 

කනුක්කර්ණි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- තන්නියූත්තු බටහිර  සහ පූතාරිකුඩා ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ලියාවලයි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකප්පාපිලව් සහ වට්ටාපලයි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
MUL 104 - මුල්ලියාවලයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 105 - පූතාරිකුඩා ගාම නිලධාරි  වසම 
MUL 108  - මුල්ලියාවලයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 109  - තන්නියූත්තු බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- තන්නියූත්තු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම ,         
දකුණට:- කනුක්කර්ණි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 

මායිම් සහ මාමුලයි හා මුල්ලියාවලයි දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මුල්ලියාවලයි මධ්යම සහ මුල්ලියාවලයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ලියාවලයි බටහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකප්පාපිලව් හා 

මුල්ලියාවලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්  
MUL 103 - මුල්ලියාවලයි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
MUL 106  - මුල්ලියාවලයි මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 107  - මුල්ලියාවලයි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුල්ලියාවලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, තන්නියූත්තු බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
මාමුලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මතවලසිංහම්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම්

දකුණට:- කුමුලමුනයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ තන්නිමුරිප්පු  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කනුක්කර්ණි     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුල්ලියාවලයි නැෙගනහිර, තන්නියූත්තු බටහිර, තන්නියූත්තු 

නැෙගනහිර, නීරවිප්පිඩි බටහිර සහ නීරවිප්පිඩි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්                                              

MUL 110  - මාමූලයි ගාම නිලධාරි  වසම
MUL 111 -  මතවලසිංහම්කුලම් ගාම 
නිලධාරි  වසම  
MUL 116  - කනුක්කර්ණි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 117  - කනුක්කර්ණි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 118  - කුමාරපුරම් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- සිලාවත්තයි දකුණ,  උප්පුමාෙව්ලි සහ අලම්පිල් උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කුමුලමුනයි බටහිර සහ කුමුලමුනයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුල්ලියාවලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ලයි ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නීරවිප්පඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 

මුලතිව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ වන්නන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

MUL 88  - සිලාවත්තයි ගාම නිලධාරි  වසම 
MUL 89  - සිලාවත්තයි දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 90  - කල්ලප්පාඩු දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
MUL 91  - කල්ලප්පාඩු උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- උප්පුමාෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කුමාරපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරික්කට්ටුමුලයි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සිලාවත්තයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම                     MUL 83  - ෙසම්මෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම 
MUL 84  - ෙසම්මෙලයි ගාම නිලධාරි  වසම 
MUL 85  - උප්පුමාෙව්ලි ගාම නිලධාරි  වසම 
MUL 86  - අලම්පිල් උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 87  - අලම්පිල් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙකොක්කුතුඩුවායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම               
බටහිරට:- කුමුලමුනයි නැෙගනහිර සහ කුමාරපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුමුලමුනයි     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුල්ලියාවලයි මධ්යම,  මුල්ලියාවලයි දකුණ, මතවලසිංහම්කුලම් 

සහ කුමාරපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
MUL 119 - කුමුලමුනයි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
MUL 120 - තන්නිමුරිප්පු ගාම නිලධාරි  වසම
MUL 121 - කුමුලමුනයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 122 - කුමුලමුනයි මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- අලම්පිල් උතුර, අලම්පිල් දකුණ, ෙසම්මෙලයි සහ ෙසම්මෙලයි 
බටහිර ග් රාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොක්කුතුඩුවායි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වවුනියා දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම සහ පුදුකුඩියිරුප්පු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරික්කට්ටුමුලයි දකුණ    සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුමුලමුනයි බටහිර සහ ෙසම්මෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්                                                                   
MUL 77 - ෙකෝකිලායි බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
MUL 78 - ෙකෝකිලායි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
MUL 79 - කරුණාඩ්ඩුකර්ණි ගාම නිලධාරි 
වසම  
MUL 80 - ෙකොක්කුතුඩුවායි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 81 - ෙකොක්කුතුඩුවායි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
MUL 82 - ෙකොක්කුතුඩුවායි මධ් යම ගාම 
නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම සහ ඇහැටුගස්වැව, වම්  

කිරිඉබ්බන්වැව, නව ගජබාපුර හා ජනකපුර ගම්මානවල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිඔය නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොක්කුතුඩුවායි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම ඇහැටුගස්වැව ගම්මානය 

වම් කිරිඉබ්බන්වැව ගම්මානය 
නව ගජබාපුර ගම්මානය   
ජනකපුර ගම්මානය 

නැෙගනහිරට:- ෙකොක්කුතුඩුවායි දකුණ, කරුණාඩ්ඩුකර්ණි සහ ෙකෝකිලායි 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්                                   

දකුණට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- වවුනියා දිස්තික් මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 01 - මඩකලපුව මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01   සභික සංඛ්යාව :- 20 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමිර්තාකලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මුහුද සහ කලපුව 173 - අමිර්තාකලි  ගාම  නිලධාරි වසම 
173C - පාලමීන්මඩු  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කලපුව සහ ෙපරියඋප්ෙපෝෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- කූලාවඩි නැෙගනහිර, කූලාවඩි, මාමාංගම්, පුන්ෙනච්ෙචෝෙල හා 
තිරායිමඩු  ගාම  නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තිරායිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
සතුරුෙකොන්ඩන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරායිමඩු      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- පාලමීන්මඩු  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 173E -  තිරායිමඩු  ගාම  නිලධාරි වසම 
176D - පනිච්ෙචඅඩි  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පාලමීන්මඩු  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
අමිර්තාකලි, පුන්නච්ෙචෝෙලයි, කරුවප්පන්කර්ණි සහ 
ජයන්තිපුරම්  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- සින්න ඌරණි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා ෙකොකුවිල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
සතුරුෙකොන්ඩාන්  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- සතුරුෙකොන්ඩාන්  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සතුරු ෙකොන්ඩාන්       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම, මුහුද, පාලමීන්මඩු සහ 
තිරායිමඩු ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, පනිච්ෙචඅඩි 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර දකුණු  සහ නැෙගනහිර මායිම් සහ 
තිරායිමඩු  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

176  - ෙකොකුවිල්  ගාම  නිලධාරි වසම 
176A - සතුරු ෙකොන්ඩාන්   ගාම  නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තිරායිමඩු  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, සින්න ඌරණි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, ෙපරිය ඌරණි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ තිරුෙපරුම්තුෙරයි  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- තිරුප්ෙපරුම්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව සහ එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්න ඌරණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තිරායිමඩු  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායිම 176F - සින්න ඌරණි  ගාම  නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ජයන්තිපුරම්, ඉරුදියපුරම් බටහිර සහ ෙපරිය ඌරණි ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- තිරුෙපරුම්තුෙරයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙකොකුවිල්  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- ෙකොකුවිල්  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරුදියපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- සින්න ඌරණි ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ජයන්තිපුරම්  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

176C -  ෙපරිය ඌරණි  ගාම  නිලධාරි වසම 
176E - ඉරුදියපුරම් බටහිර  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
176H - ඉරුදියපුරම් මධ්යම  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ජයන්තිපුරම්  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ඉරුදියපුරම් නැෙගනහිර, ඥානසූරියම් චතුරශය සහ 
තාන්ඩවන්වලි ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තාන්ඩවන්වලි ගාම  නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම, කලපුව සහ 
තිරුන්ෙපරුම්තුෙරයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- ෙකොකුවිල් සහ සින්න ඌරණි ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරුවප්පන්කර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තිරායිමඩු ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
පුන්නච්ෙචෝෙලයි ගාම  නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

176B -  කරුවප්පන්කර්ණි  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
176G- ජයන්තිපුරම්  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පුන්නච්ෙචෝෙලයි හා මාමාංගම් ගාම  නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
හා දකුණු මායිම්, කූලාවඩි  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම 
සහ ඉරුදියපුරම් නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ඉරුදියපුරම් නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ඉරුදියපුරම් මධ්යම  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- ඉරුදියපුරම් මධ්යම  හා ඉරුදියපුරම්  බටහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ සින්න ඌරණි හා 
තිරායිමඩු ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාමාංගම්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- අමිර්තකලි  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් 173A -  මාමාංගම්  ගාම  නිලධාරි වසම 
173D - පුන්නච්ෙචෝෙලයි  ගාම  නිලධාරි වසම 
173F - කූලාවඩි  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අමිර්තකලි ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් සහ 
කූලාවඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කූලාවඩි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, තිස්සවීරසිංහම් චතුරශය හා ඉරුදියපුරම් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කරුවප්පන්කර්ණි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කරුවප්පන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ තිරායිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඥාන සූරියම් චතුරශය    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ජයන්තිපුරම්, කරුවප්පන්කර්ණි හා  මාමාංගම්  ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු  මායිම්, කූලාවඩි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර, 
දකුණු මායිම් හා නැෙගනහිර මායිම් සහ අමිර්තකලී  ගාම  
නිලධාරි වස ෙම් දකුණු  මායිම 

173B - ඉරුදියපුරම්   නැෙගනහිර ගාම  
නිලධාරි වසම 
173G - ඥාන සූරියම් චතුරශය ගාම  නිලධාරි 
වසම 
173I  - කූලාවඩි නැෙගනහිර  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
173J  - තිස්සවීරසිංහම් චතුරශය ගාම  නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපරියඋප්ෙපෝෙඩයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
තාමෙරයිකර්ණි   ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තාමෙරයිකර්ණි   ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
භාරතිපුරම්  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම, ෙවට්ටුක්කාඩු  
ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ තාන්ඩවන්වලි  
ගාම  නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- තාන්ඩවන්වලි  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම, ෙපරිය 
ඌරණි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ඉරුදියපුරම් 
මධ්යම හා ජයන්තිපුරම් ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තාන්ඩවන්වලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙපරිය ඌරණි  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් දකුණු  මායිම, ඥාන සූරියම් 
චතුරශය  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් බටහිර, දකුණු හා  නැෙගනහිර  
මායිම් සහ ඉරුදියපුරම් නැෙගනහිර  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් දකුණු  
මායිම 

173H - භාරතිපුරම්  ගාම  නිලධාරි වසම 
173K - ෙවට්ටුක්කාඩු  ගාම  නිලධාරි වසම 
177  - තාන්ඩවන්වලි  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තාමෙරයිකර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
අරසඩි ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරසඩි      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කූලාවඩි නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වස ෙම් දකුණු  හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙපරිඋප්ෙපෝෙඩයි  ගාම  නිලධාරි වස ෙම් 
දකුණු  මායිම 

177A - අරසඩි  ගාම  නිලධාරි වසම 
177B - තාමෙරයිකර්ණි  ගාම  නිලධාරි වසම 
178  - ෙකෝට්ටමුෙණයි  ගාම  නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙපරිඋප්ෙපෝෙඩයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

සහ කලපුව 
දකුණට:- කලපුව  

බටහිරට:- තාන්ඩවන්වලි, භාරතිපුරම්, ඉරුදියපුරම් නැෙගනහිර හා තිසස් 
වීරසිංහම් චතුරශය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ 
කූලාවඩි නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියඋප්ෙපෝෙඩයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව 178A - ෙපරියඋප්ෙපෝෙඩයි  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 
දකුණට:- කලපුව හා ෙකෝට්ටමුෙණයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- තාමෙරයිකර්ණි, කූලාවඩි නැෙගනහිර හා අමිර්තකලි ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරිච්චන්දූර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මුහුද 172  - නාවලඩි  ගාම  නිලධාරි වසම 
172A - කල්ලඩි ෙමොෙහොත්තුවාරම්  ගාම  
නිලධාරි වසම 
172B - තිරිච්චන්දූර්  ගාම  නිලධාරි වසම 
172C - ඩච්බාර්  ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කල්ලඩි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්ලඩි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කල්ලඩිෙමොෙහොත්තුවාරම් සහ තිරිච්චන්දූර්  ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

171  - කල්ලඩි ගාම  නිලධාරි වසම 
171 C - කල්ලඩි ෙව්ලූර් ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කල්ලඩිඋප්ෙපෝෙඩයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනොච්චිමුෙණයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කල්ලඩි ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කල්ලඩි ෙව්ලූර්  
ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

171A  - ෙනොච්චිමුෙණයි  ගාම  නිලධාරි වසම 
171B - කල්ලඩි උප්ෙපෝෙඩයි  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මඤ්ජන්ෙතොඩුවායි දකුණ, නාවක්කුඩා සහ නාවක්කුඩා 

නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාවක්කුඩා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙනොච්චිමුෙණයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 168B   - නාවක්කුඩා  ගාම  නිලධාරි වසම 
168C - නාවක්කුඩා නැෙගනහිර  ගාම  
නිලධාරි වසම 
168D - නාවක්කුඩා දකුණ  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙනොච්චිමුෙණයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මඤ්ජන්ෙතොඩුවායි දකුණ  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 

දකුණට:- මඤ්ජන්ෙතොඩුවායි දකුණ සහ මඤජ්න්ෙතොඩුවායි උතුර  ගාම  
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඤ්ජන්ෙතොඩුවායි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- නාවක්කුඩා දකුණ ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
නාවක්කුඩා ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙනොච්චිමුෙණයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

168   - මඤ්ජන්ෙතොඩුවායි උතුර  ගාම  
නිලධාරි වසම 
168A-  මඤ්ජන්ෙතොඩුවායි දකුණ  ගාම  
නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- කාත්තන්කුඩි නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුලියන්තීව්     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව 179   - පුලියන්තීව් නැෙගනහිර  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
179A-  පුලියන්තීව් බටහිර  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
179B - පුලියන්තීව් මධ්යම  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
179C - පුලියන්තීව් දකුණ  ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 
දකුණට:- කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරුප්ෙපරුම්තුෙරයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකොකුවිල්, සින්න ඌරණි හා ෙපරිය ඌරණි ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම් 

181A -  තිරුප්ෙපරුම්තුෙරයි  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
181D -  ෙසේත්තුකුඩා  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 
දකුණට:- වීචිචුකල්මුෙණයි ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

පුදුනගර්  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කලපුව 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුදුනගර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව,  තිරුප්ෙපරුම්තුෙරයි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ ෙසේත්තුකුඩා  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

181  - තිමිලතීව්  ගාම  නිලධාරි වසම 
181B - විචිචුකල්මුෙණයි  ගාම  නිලධාරි වසම 
181C - පුදුනගර් ගාම  නිලධාරි වසම (දූපතද 
ඇතුළුව) 
 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 
දකුණට:- කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව 
 
 
09 - 108/176 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
 
අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 02 - එරාවුර් නගර සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එල්ෙලයිනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 194 - එරාවුර් 04 ගාම නිලධාරි වසම 
194 B- එල්ෙලයිනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- එරාවුර් 03 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ එරාවුර්  03 A ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- තිකුණාමලය පාර සහ එරාවුර් 06 D, එරාවුර් 06  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ එරාවුර් 05 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තිකුණාමලය  පාර, එරාවුර් 05 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජිෆ්රියා      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එල්ෙලයිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 

192 - එරාවුර් 03 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- එරාවුර් 03 A ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:- එරාවුර් 03 A ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ එරාවුර් 04 

ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- එල්ෙලයිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මක්කාමඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර් 3 ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම

192 B - එරාවුර් 3 A ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- එරාවුර් 2 B සහ එරාවුර් 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තිකුණාමලය පාර සහ එරාවුර් 06 A, එරාවුර් 06 D සහ එරාවුර් 06 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්

බටහිරට:- එරාවුර් 04 සහ එරාවුර් 03 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජාමිඋල් අක්බාර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර් 03 A ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 

191- එරාවුර් 02 ගාම නිලධාරි වසම 
191 B - එරාවුර් 02 B ගාම නිලධාරි වසම 
  නැෙගනහිරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ එරාවුර් 02 C හා එරාවුර් 

02A ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:- තිකුණාමලය  පාර සහ එරාවුර් 01 A හා එරාවුර් 06 A ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- එරාවුර් 03 A ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රිෆායිපල්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර් 02 B ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 

191 C - එරාවුර් 02 C ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නැෙගනහිරින් පිහිටි එරාවුර් 01 B ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ එරාවුර් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:- දකුණින් පිහිටි එරාවුර් 01 B ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම සහ එරාවුර් 02 A ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- එරාවුර් 02 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ එරාවුර් 
02 B ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ලිඅඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර් 02 C ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 191 A - එරාවුර් 02 A ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- එරාවුර් 01B ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තිකුණාමලය  පාර සහ එරාවුර් 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- එරාවුර් 02 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රහුමානියා     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර් 02 C ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම සහ 
එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 

190 -  එරාවුර් 01 ගාම නිලධාරි වසම 
190 B - එරාවුර් 01 B ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- තිකුණාමලය  පාර,  එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 

එරාවුර් 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- එරාවුර් 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,  එරාවුර් 2 A හා 

එරාවුර් 02 C ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරෆා      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තිකුණාමලය  පාර සහ එරාවුර් 03 A, එරාවුර් 02, එරාවුර් 2 A, 
එරාවුර් 01B ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

190 A -  එරාවුර් 01 A ගාම නිලධාරි වසම 
192 C - එරාවුර් 06 A ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- එරාවුර් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම්, 
තිකුණාමලය  පාර සහ එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම හා කලපුව 
බටහිරට:- එරාවුර් 6 D ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕට්ටුපල්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තිකුණාමලය  පාර සහ එල්ෙලයිනගර් හා එරාවුර් 04 ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ එරාවුර් 3 A ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

192 A -  එරාවුර් 06 ගාම නිලධාරි වසම 
192 D - එරාවුර් 06 D ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- එරාවුර් 6A ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කලපුව 
බටහිරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ එරාවුර් 05 ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝවිල්පුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තිකුණාමලය  පාර සහ එල්ෙලයිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

194 A -  එරාවුර් 05 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- එරාවුර් 06  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09 - 108/177 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 03 - කාත්තන්කුඩි  නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුරියා      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මඩකලපුව මහ නගර සභා  මායිම සහ මුහුද 167A - නව කාත්තන්කුඩි   උතුර  ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ නව කාත්තන්කුඩි දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම 
දකුණට:- නව කාත්තන්කුඩි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 

බටහිර මායිම් සහ කාත්තන්කුඩි 02 උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කාත්තන්කුඩි 02 උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  සහ මඩකලපුව මහ නගර සභා  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල් අක්සා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- නව කාත්තන්කුඩි  උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

167C - නව කාත්තන්කුඩි  දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ නව කාත්තන්කුඩි  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- නව කාත්තන්කුඩි  නැෙගනහිර හා  නව කාත්තන්කුඩි  

බටහිර   ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කාත්තන්කුඩි 02 උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම සහ නව කාත්තන්කුඩි  උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අන්වර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- නව කාත්තන්කුඩි  දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ  මුහුද 

167B - නව කාත්තන්කුඩි  නැෙගනහිර  
ගාම නිලධාරි වසෙම් කාත්තන්කුඩි නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටස 
167D - නව කාත්තන්කුඩි  බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් කාත්තන්කුඩි නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටස 
 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- නූරානියා කනත්ත පාර, කර්බලා පාර, අල් අමීන් ෙදවන 

හරස් වීදිය, අල් අමීන් පාර හා අමානුල්ලා පාර සහ 
කාත්තන්කුඩි  06 ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කාත්තන්කුඩි  03 නැෙගනහිර සහ කාත්තන්කුඩි 02 උතුර  
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ නව 
කාත්තන්කුඩි  දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුරානියා     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- නූරානියා කනත්ත පාර, කර්බලා  පාර, අල් අමීන් ෙදවන 
හරස් වීදිය, අල් අමීන් පාර හා අමානුල්ලා පාර සහ මුහුද 

167B - නව කාත්තන්කුඩි  නැෙගනහිර  
ගාම නිලධාරි වසෙම් කාත්තන්කුඩි නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටස 
167D - නව කාත්තන්කුඩි  බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් කාත්තන්කුඩි නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටස 
 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ මන්මුෙණයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මන්මුෙණයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කාත්තන්කුඩි  

06 දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- කාත්තන්කුඩි  06 දකුණ සහ කාත්තන්කුඩි  06  ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දාරුස්සලාම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කාත්තන්කුඩි  03 නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම, නව කාත්තන්කුඩි  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම  

162 - කාත්තන්කුඩි  06  ගාම නිලධාරි 
වසම 
162A - කාත්තන්කුඩි  06 දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නව කාත්තන්කුඩි  බටහිර   ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- මන්මුෙණයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කාත්තන්කුඩි 05 දකුණ, කාත්තන්කුඩි 06 බටහිර සහ 

කාත්ත්තන්කුඩි 04 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මවුලානා     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මඩකලපුව මහ නගර සභා  මායිම සහ නව කාත්තන්කුඩි  
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

165 B - කාත්තන්කුඩි 03 නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
166 A - කාත්තන්කුඩි  02 උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නව කාත්තන්කුඩි  උතුර,  නව කාත්තන්කුඩි  දකුණ සහ නව 
කාත්තන්කුඩි  බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කාත්තන්කුඩි 06 සහ කාත්තන්කුඩි 04 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කාත්තන්කුඩි  03, කාත්තතන්කුඩි 02, කාත්තතන්කුඩි   01 
දකුණ හා කාත්තන්කුඩි  01  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මඩකලපුව මහ නගර සභා  මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීරා පල්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මඩකලපුව මහ නගර සභා  මායිම 167 - කාත්තන්කුඩි  01 ගාම නිලධාරි 
වසම 
167 E - කාත්තන්කුඩි 01 දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- කාත්තන්කුඩි  02 උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- කාත්තන්කුඩි  02 සහ කාත්තන්කුඩි 03 බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කලපුව සහ මඩකලපුව මහ නගර සභා  මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිලුරියා      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කාත්තන්කුඩි  01 දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම  165 - කාත්තන්කුඩි  3  ගාම නිලධාරි වසම 
165A - කාත්තන්කුඩි  3 බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
166 -  කාත්තන්කුඩි  2  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කාත්තන්කුඩි 02 උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ කාත්තන්කුඩි 03 නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- කාත්තන්කුඩි 04 සහ කාත්තන්කුඩි 04 බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කලපුව  
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හසනාත්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කාත්තන්කුඩි  03 බටහිර, කාත්තන්කුඩි  03 සහ 
කාත්තන්කුඩි  03 නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ කාත්තන්කුඩි  06 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

162 B - කාත්තන්කුඩි 06 බටහිර   ගාම 
නිලධාරි වසම 
164     - කාත්තන්කුඩි 04  ගාම නිලධාරි 
වසම 
164 B - කාත්තන්කුඩි 05 දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කාත්තන්කුඩි 06 සහ කාත්තන්කුඩි  06 දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මන්මුෙණයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කලපුව,  කාත්තන්කුඩි  05  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, 

නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් සහ කාත්තන්කුඩි  04 බටහිර   
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජාමිඋල්ලාරිෆීන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කාත්තන්කුඩි 03 බටහිර සහ කාත්තන්කුඩි 03  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ කාත්තන්කුඩි 04  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 

164A - කාත්තන්කුඩි  05  ගාම නිලධාරි 
වසම 
164C- කාත්තන්කුඩි  04 බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කාත්තන්කුඩි 06 බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කාත්තන්කුඩි 05 දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- කලපුව 
 
09 - 108/178 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 04 - ෙකෝරෙලයිපත්තු බටහිර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩමුෙණයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 210 A - කල්ලිච්ෙචයි ගාම නිලධාරි වසම  
210 A / 1 - වඩමුෙණයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
210 A / 2 - ඌත්තුච්ෙච්ෙනයි ගාම 
නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම   
දකුණට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම   
බටහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාහෙන්රි     සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු  උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම   210 - වාහෙන්රි  ගාම නිලධාරි වසම   
210 E - පුනානි බටහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම   

නැෙගනහිරට:- තියාවට්ටවාන් සහ කඩදාසි නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම   
බටහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තියාවට්ටවාන්     සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු උතුර පාෙද්ශීය සභා මායිම   210C - තියාවට්ටවාන්   ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු උතුර සහ ෙකෝරෙලයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා 

මායිම් සහ කලපුව 
දකුණට:- කලපුව,ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කඩදාසි 

නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
බටහිරට:- කඩදාසි නගරය  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ වාහෙන්රි  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩදාසි නගරය     සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තියාවට්ටවාන්   ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම් 

210 B - කඩදාසි නගරය  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- තියාවට්ටවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වාහෙන්රි  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ඕට්ටමාවඩි 01  උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ ඕට්ටමාවඩි 01 දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

208 B / 2  - ඕට්ටමාවඩි 01  උතුර  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඕට්ටමාවඩි 01 දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඕට්ටමාවඩි 01 දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ඕට්ටමාවඩි 01 දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ  ෙකෝරෙලයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 208 B - ඕට්ටමාවඩි 01  දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ඕට්ටමාවඩි 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුව හා ඕට්ටමාවඩි 01 උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ඕට්ටමාවඩි 02     සභික සංඛ්යාව :- 01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ඕට්ටමාවඩි 01 දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 208 C - ඕට්ටමාවඩි 02  ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ඕට්ටමාවඩි 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ඕට්ටමාවඩි 03     සභික සංඛ්යාව :- 01 
  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ඕට්ටමාවඩි 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 208  - ඕට්ටමාවඩි 03  ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මීරාෙවෝෙඩයි නැෙගනහිර සහ මීරාෙවෝෙඩයි බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කලපුව 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීරාෙවෝෙඩයි බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01  
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ ඕට්ටමාවඩි 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

207  -  මීරාෙවෝෙඩයි බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මීරාෙවෝෙඩයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීරාෙවෝෙඩයි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ඕට්ටමාවඩි 3  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 207 B - මීරාෙවෝෙඩයි නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මාන්ෙචෝෙලයි  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- මීරාෙවෝෙඩයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාන්ෙචෝෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මීරාෙවෝෙඩයි නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම  සහ ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 

207 A  -  මාන්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09 - 108/179 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 05 - එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තන්නාමුෙණයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- සවුක්කඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මුහුද 

189 A - තන්නාමුෙණයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
189 B - මයිලම්පාෙවලි ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ මඩකලපුව මහ නගර සභා මායිම   
දකුණට:- මඩකලපුව මහ නගර සභා මායිම  සහ කලපුව 
බටහිරට:- කලපුව,ආරුමුගතාන් කුඩිඉරිප්පු 02 ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම සහ සවුක්කඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩිඉරිප්පු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මීරාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මුහුද 189 - ආරුමුගතාන් කුඩිඉරිප්පු 01 ගාම 
නිලධාරි වසම 
189 C- ආරුමුගතාන් කුඩිඉරිප්පු 02 ගාම 
නිලධාරි වසම 
193 A - සවුක්කඩි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ මයිලම්පාෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කලපුව 
බටහිරට:- එරාවුර් නගර සභා මායිම සහ මිච්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීරාකර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තලවායි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  193 E- මීරාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- සවුක්කඩි, මිච්නගර් හා  අයියන්කර්ණි  ෙදමළ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තලවායි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිච්නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- අයියන්කර්ණි ෙදමළ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම,මීරාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
සවුක්කඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

193 B මිච්නගර් ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- සවුක්කඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ආරුමුගතාන් කුඩිඉරිප්පු 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ එරාවුර් නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- අයියන්කර්ණි ෙදමළ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අයියන්කර්ණි මුසල්ිම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- අයියන්කර්ණි ෙදමළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

193 D - අයියන්කර්ණි මුසල්ිම් ගාම 
නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- අයියන්කර්ණි  ෙදමළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා දකුණු 
මායිම් 

දකුණට:- එරාවුර් නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙචන්කලඩි 01 සහ තලවායි ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලවායි      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලුවන්කර්ණි 02 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  193  -  තලවායි ගාම නිලධාරි වසම 
193 C - අයියන්කර්ණි ෙදමළ ගාම නිලධාරි 

වසම 
195/1 - ෙචන්කලඩි 1 ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ මීරාකර්ණි හා මිච්නගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- එරාවුර් නගර  සභා මායිම, අයියන්කර්ණි මුසල්ිම් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
එරාවුර් නගර  සභා මායිම, ෙචන්කලඩි 02  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොම්මාතුෙරයි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ෙකොම්මාතුෙරයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, වන්දාරුමූෙලයි නැෙගනහිර හා 
කලුවන්කර්ණි 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලුවන්කර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරෙලයි පත්තු පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ මුහුද 197 C- පලාච්ෙචෝෙලයි ගාම   නිලධාරි 
වසම 
198  - කලුවන්කර්ණි 1 ගාම නිලධාරි වසම 
198 A- කලුවන්කර්ණි 2  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- තලවායි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වන්දාරුමූෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම,වන්දාරුමූෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ  මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මාවඩිෙවම්බු 1 සහ සිත්තාන්ඩි 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිත්තාන්ඩි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරෙලයි පත්තු පාෙද්ශීය  සභා මායිම 201/1 - සිත්තාන්ඩි 1 ගාම නිලධාරි වසම
201/2 - සිත්තාන්ඩි 2 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කලුවන්කර්ණි 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මාවඩිෙවම්බු 1 ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම, 
මාවඩිෙවම්බු 2 ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ සිත්තාන්ඩි 4 ගාම නිලධාරි වස ෙම්  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- සිත්තාන්ඩි 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවඩිෙවම්බු     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- සිත්තාන්ඩි 1 ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 197 A - මාවඩිෙවම්බු 1 ගාම නිලධාරි 
වසම 
197 E - මාවඩිෙවම්බු 2 ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලුවන්කර්ණි 1 සහ පලාච්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම සහ 
සිත්තාන්ඩි 3 ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- සිත්තාන්ඩි 4 ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම් සහ සිත්තාන්ඩි 2 ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිත්තාන්ඩි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ කලපුව 201 - සිත්තාන්ඩි 4 ගාම නිලධාරි වසම 
201/3  - සිත්තාන්ඩි 3 ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- සිත්තාන්ඩි 2 හා  මාවඩිෙවම්බු 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර හා දකුණු  මායිම්,  මාවඩිෙවම්බු 1 ගාම නිලධාරි 
වස ෙම් දකුණු මායිම සහ මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි 
වස ෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ  ෙකොඩුවාමඩු ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම  

බටහිරට:- ඊරළකුලම් ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වන්දාරුමූෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- සිත්තාන්ඩි 3 ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, මාවඩිෙවම්බු 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
පාලච්ෙචෝලයි  ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, කලුවන්කර්ණි 1 හා කලුවන්කර්ණි 2 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

197- වන්දාරුමූෙලයි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
197 B- වන්දාරුමූෙලයි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
197 D- මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- තලවායි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙකොම්මාතුෙරයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම, ෙකොම්මාතුෙරයි උතුර හා  ෙකොම්මාතුෙරයි බටහිර 
ගාම නිලධාරි වස ම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ  
ෙකොඩුවාමඩු ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම 

බටහිරට:- සිත්තාන්ඩි 3 ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොම්මාතුෙරයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්,  වන්දාරුමූෙලයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම, වන්දාරුමූෙලයි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ තලවායි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

196 - ෙකොම්මාතුෙරයි ගාම නිලධාරි වසම
196 A- ෙකොම්මාතුෙරයි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
196 B- ෙකොම්මාතුෙරයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙචන්කලඩි 1   ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

සහ ෙචන්කලඩි 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙකොඩුවාමඩු ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙචන්කලඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙචන්කලඩි 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ එරාවුර් 
නගර සභා මායිම 

195- ෙචන්කලඩි 2 ගාම නිලධාරි වසම 
195 B- කුමාරෙව්ලියාර් ගාමය ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- එරාවුර් නගරය නගර සභා මායිම සහ කලපුව 

දකුණට:- කලපුව පන්කුඩාෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙකොඩුවාමඩු ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ෙකොඩුවාමඩු  සහ ෙකොම්මාතුෙරයි බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම් වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්කුඩාෙවලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- සිත්තන්ඩි 3, මයිලවට්ටුවාන්, ෙකොම්මාතුෙරයි බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, ෙචන්කලඩි 2 ගාම නිලධාරි 
වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

186 - පන්කුඩාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
186 A- ෙව්පවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසම 
195 A- ෙකොඩුවාමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කුමාරෙව්ලියාර් ගාමය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 

කලපුව සහ මන්මුෙණයි බටහිර පාෙද්ශිය  සභා මායිම 
දකුණට:- කරදියනාරු ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම, මරපාලම් 

ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කිතුල් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ඊරළකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊරළකුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශිය  සභා මායිම 201 A - ඊරළකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- සිත්තාන්ඩි 3 හා  ෙකොඩුවාමඩු ගාම නිලධාරි වසම් වල බටහිර  

මායිම් සහ පන්කුඩාෙවලි ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කිතුල් ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම සහ අම්පාර දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය  සභා  
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරදියනාරු     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ඊරළකුලම්, පන්කුඩාෙවලි සහ ෙව්පවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි 
වසම් වල දකුණු මායිම් 

185 A- කරදියනාරු ගාම නිලධාරි වසම 
185 B-  කිතුල් ගාම නිලධාරි වසම 
185 C- මරපාලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මන්මුෙණයි බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- රූගම් ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම, වැව, ෙකෝපාෙවලි 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම සහ  අම්පාර දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ ඊරළකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුල්ලුමෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කිතුල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, වැව සහ කිතුල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

146  - ෙපරියපුල්ලුමෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම 

146A -  ෙකෝපාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
185 - රූගම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මන්මුෙණයි බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගැමුණුපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අම්පාර 
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැමුණුපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මන්මුෙණයි බටහිර පාෙද්ශීය  සභා මායිම 135 A -  ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මන්මුෙණයි නිරිත  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ ෙපරියපුල්ලුමෙලයි ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
109 - 108/180 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 06 - ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩුම්බිමෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම සහ ෙකෝරෙලයිපත්තු බටහිර 
පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

209 - ෙප්රිල්ලාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
209 A - මුරුත්තා ෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 
209 D - කුඩුම්බිමෙල් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පුලාකාඩු සහ ෙකෝරාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් සහ එරාවුර්පත්තු   පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- එරාවුර්පත්තු   පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  අම්පාර දිසත්ික් 

මායිම 
බටහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම සහ ෙකෝරෙලයිපත්තු බටහිර 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝරාෙවලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු බටහිර පාෙද්ශීය  සභා මායිම 200 A - තිහිලිෙවට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
209 B - ෙකෝරාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
209 C - පූලාකාඩු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 

දකුණට:- කලපුව සහ එරාවුර්පත්තු   පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙප්රිල්ලාෙවලි සහ මුරුත්තා ෙනයි ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාලච්ෙච්ෙනයි මුස්ලිම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව 206 - වාලච්ෙච්ෙනයි 04 මුස්ලිම්  ගාම 
නිලධාරි වසම 
206 D - වාලච්ෙච්ෙනයි  මුස්ලිම් දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාලච්ෙච්ෙනයි ෙදමළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ වාලච්ෙච්ෙනයි 5 මුස්ලිම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වාලච්ෙච්ෙනයි 5 මුස්ලිම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම්, බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට:- කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- වාලච්ෙච්ෙනයි 04 මුස්ලිම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 206 A - බයන්දුරච්ෙච්නයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
206 B - වාලච්ෙච්ෙනයි 5 මුස්ලිම් ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාලච්ෙච්ෙනයි ෙදමළ , පුදුකුඩිඉරිප්පු සහ කන්නහිපුරම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු බටහිර පාෙද්ශීය  සභා මායිම, 

වාලච්ෙච්ෙනයි 05  මුස්ලිම් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර මායිම සහ වාලච්ෙච්ෙනයි 04 මුස්ලිම් ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාලච්ෙච්ෙනයි ෙදමළ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව 205 - වාලච්ෙච්ෙනයි ෙදමළ ගාම නිලධාරි 
වසම 
205 A - පුදුකුඩිඉරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම  
205 C - නාසිවන්තීව් ගාම නිලධාරි වසම 

  

නැෙගනහිරට:- ෙප්තාෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ 
කන්නහිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- කන්නහිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි උතුර, වාලච්ෙච්ෙනයි 5 මුස්ලිම් සහ 

වාලච්ෙච්ෙනයි 04 මුස්ලිම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්කුඩා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ මුහුද 204 - කල්කුඩා ගාම නිලධාරි වසම 
205 B - ෙප්තාෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- කුඹුරුමුෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කල්මඩු  
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
කන්නහිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කල්මඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කන්නහිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
පුදුකුඩිඉරිප්පු හා වාලච්ෙච්ෙනයි ෙදමළ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම සහ කලපුව 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මඩු      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- පුදුකුඩිඉරිප්පු හා ෙප්තාෙලයි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ කල්කුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම 

204 A - කල්මඩු ගාම නිලධාරි වසම 
205 D -  කන්නහිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කල්කුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 

දකුණට:- කුඹුරුමුෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මාවඩිච්ෙච්ෙනයි, බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි දකුණ සහ 

බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 206 C - බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කන්නහිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මාවඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු උතුර පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසම්මන්ඕෙඩයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- බයන්දුරච්ෙච්ෙනයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 208 A - මාවඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
208 D - ෙසම්මන්ඕෙඩයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කන්නහිපුරම් සහ කරුවාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු උතුර පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු උතුර පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරුවාකර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු උතුර පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ  
ෙසම්මන්ඕෙඩයි හා මාවඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

202 - මීරාඕෙඩයි ෙදමළ ගාම නිලධාරි 
වසම 
202 A - කරුවාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුඹුරුමුෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- සුංගාන්කර්ණි සහ කින්ෙනයිඅඩි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කින්ෙනයිඅඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මීරාඕෙඩයි ෙදමළ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  
කරුවාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් , මාවඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ කන්නහිපුරම්, කල්මඩු හා කල්කුඩා ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

202 B - කින්ෙනයිඅඩි ගාම නිලධාරි වසම 
202 C  - සුංගාන්කර්ණි ගාම නිලධාරි 
වසම 
203 B - කුඹුරුමුෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- කිරාන් නැෙගනහිර හා කිරාන්  බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම සහ කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරාන්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ කුඹුරුමුෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   203 - කිරාන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
203 A - කිරාන් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ ෙකෝරකල්ලිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
දකුණට:- ෙකෝරකල්ලිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සන්දිෙවලි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කිරාන් බටහිර සහ කිරාන් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම   

200 - සන්දිෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
203 C - ෙකෝරකල්ලිමඩු ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ පාෙලයිඅඩිෙතෝන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම   

දකුණට:- පාෙලයිඅඩිෙතෝන ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ෙමොරෙකොට්ටාන්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම   

බටහිරට:- කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරෙකොට්ටාන්ෙච්ෙනයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙකෝරකල්ලිමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මුහුද 199 - ෙමොරෙකොට්ටාන්ෙච්ෙනයි ගාම 
නිලධාරි වසම 
199 A - ෙද්වපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
200 B - පාෙලයිඅඩිෙතෝන ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට:- කලපුව සහ සන්දිෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
09 - 108/181 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 07 - ෙකෝරෙලයිපත්තු උතුර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01   සභික සංඛ්යාව :- 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කදිරෙවලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තිකුණාමලය  දිස්තික් මායිම 213 - කදිරෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- පුච්චාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙපො ෙළොන්නරුව  සහ තිකුණාමලය  දිස්තික්  මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුච්චාකර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කදිරෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 213 C - පුච්චාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- පාල්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙපො ෙළොන්නරුව  දිස්තික්  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාල්ෙච්ෙනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- පුච්චාකර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 213 A - පාල්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 
213 B - කට්ටුමුරිවු ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- කලපුවට නැෙගනහිරින් පිහිටි අම්බන්දනාෙවලි ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, කලපුෙව් උතුරු මායිම, 
අම්බන්දනාෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් මැදින් පිහිටි කලපු 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, කලපුවට බටහිරින් පිහිටි 
අම්බන්දනාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර 
මායිම්,  ඌරියන්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
මදුරන්කර්ණිකුලම් හා  පූනානි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙපො ෙළොන්නරුව  දිස්තික්  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්බන්දනාෙවලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කට්ටුමුරිවු ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පාල්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

213 D - අම්බන්දනාෙවලි ගාම නිලධාරි 
වසම (කලපුෙව් ෙකොටසක්ද ඇතුළුව) 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- වාකෙර් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,  කලපුව 
සහ කලපුවට බටහිරින් පිහිටි ඌරියන්කට්ටු ගාම 
නිලධාරී වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කට්ටුමුරිවු ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාකෙර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ කලපුවට නැෙගනහිරින් පිහිටි අම්බන්දනාෙවලි 
ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

212 - වාකෙර් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
212 A - වාකෙර් උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසම (කලපු ෙකොටස ඇතුළුව) 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ කලපුව  

දකුණට:- කලපුවට නැෙගනහිරින් පිහිටි ඌරියන්කට්ටු ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌරියන්කට්ටු     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුවට බටහිරින් පිහිටි අම්බන්දනාෙවලි ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම, කලපුව සහ වාකෙර් මධ්යම 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

212 B - ඌරියන්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසම 
(කලපුෙව් ෙකොටසක්ද ඇතුළුව) 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ කලපුව  

දකුණට:- කලපුව සහ පනිච්චන්කර්ණි,  මදුරන්කර්ණිකුලම් හා පූනානි 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කට්ටුමුරිවු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනිච්චන්කර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුවට බටහිරින් පිහිටි ඌරියන්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම, කලපුව, කලපුවට නැෙගනහිරින් 
පිහිටි ඌරියන්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ වාකෙර් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

211 C -  පනිච්චන්කර්ණි ගාම නිලධාරි 
වසම (කලපුෙව් ෙකොටසක්ද ඇතුළුව) 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මාන්කර්ණී මධ්යම හා කිරිමිච්ෙචයි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ මදුරන්කර්ණිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- මදුරන්කර්ණිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මදුරන්කර්ණිකුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කට්ටුමුරිවු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කලපුවට 
බටහිරින් පිහිටි ඌරියන්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ 
බටහිර හා දකුණු මායිම්, කලපුවට බටහිරින් පිහිටි 
පනිච්චන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ බටහිර හා 
දකුණු මායිම්, කලපුව සහ  කලපුවට නැෙගනහිරින් පිහිටි 
පනිච්චන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

211 E -  මදුරන්කර්ණිකුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
211 F - කිරිමිච්ෙචයි ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මාන්කර්ණී මධ්යම හා මාන්කර්ණි දකුණ ගාම නිලධාරී 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පූනානි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- පූනානි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාන්කර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- නැෙගනහිරින් පිහිටි පනිච්චන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ දකුණු  මායිම සහ මුහුද 

211  - මාන්කර්ණි  මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
211 A -  කායන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම 
211 G - මාන්කර්ණි  දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද  

දකුණට:- වට්ටවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ පූනානි 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- පූනානි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, කිරිමිච්ෙචයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම සහ නැෙගනහිරින් පිහිටි පනිච්චන්කර්ණි ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පූනානි නැෙගනහිර     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කට්ටුමුරිවු හා ඌරියන්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, මදුරන්කර්ණිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්, කිරිමිච්ෙචයි හා මාන්කර්ණි මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ මාන්කර්ණි දකුණ හා 
කායන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

211 B - පූනානි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
211 D -  වට්ටවාන් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද   

දකුණට:- ෙකෝරෙලයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම, මඩකලපුව - 
තිකුණාමලය පාර, මඩකලපුව - ෙකොළඹ පාර 
සහ ෙකෝරෙලයිපත්තු බටහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව  දිස්තික්  මායිම 
 
09 - 108/182 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 08 - මන්මුෙනයි දකුණ සහ එරුවිල්පත්තු  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01   සභික සංඛ්යාව :- 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුක්කල්මඩම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ මන්මුෙනයි පත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 126 - කුරුක්කල්මඩම් දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
126 A/1- ෙචට්ටිපාලයම් උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
126 A/2 - ෙචට්ටිපාලයම් දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
126 C - කුරුක්කල්මඩම් උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මාන්කාඩු  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙත්ත්තාතීව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙචට්ටිපාලයම් දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 122 - ෙත්ත්තාතීව් උතුර  ගාම නිලධාරි වසම 
122 A - ෙත්ත්තාතීව් දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
122 B - ෙත්ත්තාතීව් දකුණ 01  ගාම නිලධාරි 
වසම 
122 C - ෙත්ත්තාතීව් දකුණ 02  ගාම නිලධාරි 
වසම 
123 - මාන්කාඩු  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- කලුදාවෙලයි 01  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලුදාවෙලයි උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙත්ත්තාතීව් දකුණ 01  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 119 - කලුදාවෙලයි 01  ගාම නිලධාරි වසම 
119 A - කලුදාවෙලයි 02  ගාම නිලධාරි වසම 
119 B - කලුදාවෙලයි මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කලුදාවෙලයි 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලුදාවෙලයි දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලුදාවෙලයි 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 117 - කලුදාවෙලයි 03  ගාම නිලධාරි වසම 
117 A - කලුදාවෙලයි 04  ගාම නිලධාරි වසම 
117 B - කලුදාවෙලයි 04 ශාන්තිපුරම් ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- කලුවන්චිකුඩි උතුර 01  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලුවන්චිකුඩි     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලුදාවෙලයි 04 ශාන්තිපුරම්   ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 111- ඕන්දාච්චිමඩම් උතුර  ගාම නිලධාරි වසම 
111 A - ඕන්දාච්චිමඩම් දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
116 - කලුවන්චිකුඩි උතුර  ගාම නිලධාරි වසම 
116 A - කලුවන්චිකුඩි දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
116 B - කලුවන්චිකුඩි උතුර 01  ගාම නිලධාරි 
වසම 
116 C - පදිරුප්පු  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙකෝට්ෙටයිකල්ලාර් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

කලපුව සහ මහිලූර් නැෙගනහිර, එරුවිල් නැෙගනහිර හා එරුවිල් 
උතුර   ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එරුවිල්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ පදිරුප්පු  හා කලුවන්චිකුඩි දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

115 - එරුවිල් උතුර  ගාම නිලධාරි වසම 
115 A - එරුවිල් දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 
115 B -  එරුවිල් නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කලුවන්චිකුඩි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඕන්දාච්චිමඩම් උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- මහිලූර් නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මහිලූර් 
නිරිත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කුරුමන්ෙවලි 11 නැෙගනහිර හා කුරුමන්ෙවලි 11 බටහිර   ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුමන්ෙවලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරුවිල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ එරුවිල් නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

110 C - මහිලූර් නිරිත  ගාම නිලධාරි වසම 
114 - කුරුමන්ෙවලි 11 නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
114 A - කුරුමන්ෙවලි 12  ගාම නිලධාරි වසම 
114 B - කුරුමන්ෙවලි 11 බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මහිලූර් නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මහිලූර් බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

කලපුව 
බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහිලූර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කුරුමන්ෙවලි 11 නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
මහිලූර් නිරිත  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ එරුවිල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

110 - මහිලූර් බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
110 A - මහිලලූර් නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
110 B - මහිලූර්මුෙණයි   ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඕන්දාච්චිමඩම් උතුර හා ඕන්දාච්චිමඩම්  දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් සහ කලපුව 

දකුණට:- කලපුව 
බටහිරට:- කලපුව සහ කුරුමන්ෙවලි 12 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝට්ෙටයිකල්ලාර්    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ ඕන්දාච්චිමඩම් දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

113 - ෙකෝට්ෙටයිකල්ලාර් උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
113 A - ෙකෝට්ෙටයිකල්ලාර් දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසම 
113 B - ෙකෝට්ෙටයිකල්ලාර් නැෙගනහිර  
ගාම නිලධාරි වසම 
113 C - ෙකෝට්ෙටයිකල්ලාර් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙපරියකල්ලාර් 01  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

කලපුව 
බටහිරට:- කලපුව  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියකල්ලාර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ ෙකෝට්ෙටයිකල්ලාර් දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

75 - ෙපරියකල්ලාර්  02  ගාම නිලධාරි වසම 
75 A - ෙපරියකල්ලාර් 0 3  ගාම නිලධාරි වසම 
75 B  - ෙපරියකල්ලාර් 02  බටහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
75 C - ෙපරියකල්ලාර්  03 දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසම 
76 - ෙපරියකල්ලාර්  01  ගාම නිලධාරි වසම 
76 A -  ෙපරියකල්ලාර්  01 දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ තුෙරයිනීලාවෙනයි උතුර 01  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- තුෙරයිනීලාවෙනයි උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම සහ කලපුව 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුෙරයිනීලාවෙනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ ෙපරියකල්ලාර් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

74 - තුෙරයිනීලාවෙනයි උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
74 A - තුෙරයිනීලාවෙනයි දකුණ  ගාම 
නිලධාරි වසම 
74 B - තුෙරයිනීලාවෙනයි උතුර 01  ගාම 
නිලධාරි වසම 
74 C - තුෙරයිනීලාවෙනයි දකුණ 01  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික්  මායිම 
දකුණට:- අම්පාර දිස්තික්  මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 

 
09 - 108/183 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 09 - මන්මුෙණයි පත්තු පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආරයම්පදි නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කාත්තන්කුඩි නගර සභා මායිම 157  - ආරයම්පදි 02 ගාම නිලධාරි වසම
157 C -  ආරයම්පදි නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
157 D - ආරයම්පදි උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙසල්වනගර් නැෙගනහිර, ෙසල්වනගර් සහ ආරයම්පදි 

මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු  මායිම් 
බටහිරට:- ආරයම්පදි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආරයම්පදි බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කාත්තන්කුඩි නගර  සභා මායිම  156  - ආරයම්පදි 03 ගාම නිලධාරි වසම
158 -  ආරයම්පදි 01 ගාම නිලධාරි වසම 
158 A  - ආරයම්පදි බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ආරයම්පදි 02 සහ ආරයම්පදි උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආරයම්පදි මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  
මායිම්, රාජදුෙරයි ගාමය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 
සහ  ආරයම්පදි දකුණ සහ කාන්ෙක්යන්ඕෙඩයි ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාන්ෙක්යන්ඕෙඩයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව සහ  ආරයම්පදි 03  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු 
මායිම  

155  -  කාන්ෙක්යන්ඕෙඩයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
155 A -  ඔල්ලිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
155 B- කාන්ෙක්යන්ඕෙඩයි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ආරයම්පදි  දකුණ  සහ තාලංකුඩා ගාම නිලධාරි වසම්වල   
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මන්මුෙණයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ මාවිලන්ගුතුෙරයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආරයම්පදි දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ආරයම්පදි 03 ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්,ආරයම්පදි 01 හා  ආරයම්පදි  උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම් 

156 A - රාජදුෙරයි ගාමය ගාම නිලධාරි 
වසම 
156 B  - ආරයම්පදි දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
156 C  - ෙකෝවිල්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
156 D  -  ආරයම්පදි මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙසල්වනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:- තාලංකුඩා හා ඔල්ලිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- කාන්ෙක්යන්ඕෙඩයි දකුණ හා කාන්ෙක්යන්ඕෙඩයි ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසල්වනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ආරයම්පදි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම් 157 A  - ෙසල්වනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
157 B- ෙසල්වනගර් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ පාලමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙව්ඩර්කුඩිඉරිප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- තාලංකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු  

මායිම්, ෙකෝවිල්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා   
නැෙගනහිර මායිම් සහ   රාජදුෙරයි ගාමය හා ආරයම්පදි 
මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාලමුෙණයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙසල්වනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම  152 - පාලමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- ෙව්ඩර්කුඩිඉරිප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙසල්වනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මන්මුෙණයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කාන්ෙක්යන්ඕෙඩයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු 
මායිම,ඔල්ලිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර 
හා බටහිර මායිම්, ආරයම්පදි දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම්  
දකුණු  මායිම්, ෙසල්වනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ  පාලමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසෙම්   දකුණු 
මායිම 

153 - තාලංකුඩා ගාම නිලධාරි වසම 
153 A - මන්මුෙණයි ගාම නිලධාරි වසම 
153 B - ෙව්ඩර්කුඩිඉරිප්පු  ගාම නිලධාරි 
වසම 
154 - මාවිලන්ගුතුෙරයි ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද  

දකුණට:- පුදුකුඩිඉරිප්පු උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුදුකුඩිඉරිප්පු     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- තාලංකුඩා සහ ෙව්ඩර්කුඩිඉරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් 

151 - පුදුකුඩිඉරිප්පු ගාම නිලධාරි වසම 
151 A - පුදුකුඩිඉරිප්පු දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
151 B - පුදුකුඩිඉරිප්පු උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- කිරාන්කුලම් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරාන්කුලම් උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- පුදුකුඩිඉරිප්පු දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 150 - කිරාන්කුලම් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
150 C - කිරාන්කුලම් මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- කිරාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරාන්කුලම් දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කිරාන්කුලම් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 150 A - කිරාන්කුලම් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
150 B  - කිරාන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මන්මුෙණයි දකුණ සහ එරුවිල් පත්තු  පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- කලපුව 
 
09 - 108/184 
 
     

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 10 - මන්මුෙනයි බටහිර (වව්නතිව්) පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මයිලවට්ටුවාන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම  සහ කලපුව       184 - මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසම 
184 D - නරිපුල් ෙතෝට්ටම් ගාම නිලධාරි 
වසම   

නැෙගනහිරට:- කරෙවට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- අයිත්තියමෙලයි දකුණ සහ අයිත්තියමෙලයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අයිත්තියමෙලයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
සහ එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අයිත්තියමෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම,  මයිලවට්ටුවාන් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කරෙවට්ටි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

184 B - අයිත්තියමෙලයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
184 C  - අයිත්තියමෙලයි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කරෙවට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පාවට්ෙකොඩිෙච්ෙනයි සහ නඩියමඩු ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරෙවට්ටි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව, විලාවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

183 - කරෙවට්ටි  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වවුනතිව් ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- පාවට්ෙකොඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- අයිත්තියමෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  

උතුරු මායිම් සහ මයිලවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විලාවට්ටුවාන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව 182 B -  නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසම 
183 A - විලාවට්ටුවාන් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඊච්චන්තීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- මන්කිකට්ටු, වව්නතිව් සහ කරෙවට්ටි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වවුනතිව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කරෙවට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්  සහ කලපුව 

182 - ඊච්චන්තීව් ගාම නිලධාරි වසම 
182 A - වව්නතිව් ගාම නිලධාරි වසම 
182 C -  මන්කිකට්ටු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 

දකුණට:- කුරින්චාමුෙණයි සහ පාවට්ෙකොඩිෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කරෙවට්ටි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්නන්කුඩා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- වව්නතිව් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කලපුව 149 - කන්නන්කුඩා ගාම නිලධාරි වසම 
149 B - කුරින්චාමුෙණයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
149 C -  මණ්ඩපත්තඩි ගාම නිලධාරි වසම 
149 D - පරිත්තිෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව  

දකුණට:- කරයාක්කන්තීව් සහ පුදුමණ්ඩපත්තඩි  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පාවට්ෙකොඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ වව්නතිව් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරයාකන්තීව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කුරින්චාමුෙණයි, පරිත්තිච්ෙච්ෙනයි, මණ්ඩපත්තඩි සහ  
කන්නන්කුඩා ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

148 E -  ෙකොත්තියාපුල ගාම නිලධාරි 
වසම 
149 A - කරයාකන්තීව් ගාම නිලධාරි වසම 
149 E - පුදුමණ්ඩපත්තඩි  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 

දකුණට:- කාන්චිරන්කුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ඉලුප්පඩිෙච්ෙනයි  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පන්ෙච්ෙනයි සහ  පාවට්ෙකොඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාන්චිරන්කුඩා     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- පුදුමණ්ඩපත්තඩි  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
කරයාකන්තීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙකොත්තියාපුලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු 
මායිම් 

148 - ඉලුප්පඩිෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
148 D -  කාන්චිරන්කුඩා ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:- කලපුව සහ මන්මුෙනයි නිරිත පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:- මන්මුෙනයි නිරිත පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- පන්ෙච්ෙනයි  සහ පාවට්ෙකොඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගාන්ධිනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- අයිත්තියාමෙලයි උතුර, අයිත්තියාමෙලයි දකුණ, කරෙවට්ටි 
සහ  වව්නතිව් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

148 A - පාවට්ෙකොඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම 
නිලධාරි වසම 
148 C - ගාන්ධිනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
184 E -  ෙනඩියමඩු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුන්චාමුෙනයි සහ පුදුමණ්ඩපත්තඩි  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පන්ෙච්ෙනයි සහ උන්නිච්ෙචයි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- උන්නිච්ෙචයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උන්නිච්ෙචයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- ෙනඩියමඩු හා  ගාන්ධිනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
හා දකුණු මායිම් සහ පාවට්ෙකොඩිච්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

148 B - පන්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 
184 A - උන්නිච්ෙචයි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පුදුමණ්ඩපත්තඩි  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඉලුප්පඩිෙච්ෙනයි හා කාන්චිරන්කුඩා ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මන්මුෙනයි නිරිත සහ එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම් 
බටහිරට:- එරාවුර්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 
   
09 - 108/185 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 11 - මන්මුෙණයි නිරිත පාෙද්ශිය සභාව 
 

ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්බලාන්තුෙරයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කඩුක්කාමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ කලපුව       

127 - අම්බලාන්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසම 
127 A - අම්බලාන්තුෙරයි බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
127 B - අම්බලාන්තුෙරයි උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 

දකුණට:- කලපුව සහ ෙපෝරතිව්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- කට්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු 

මායිම් සහ කඩුක්කාමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩුක්කාමුෙණයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- අරසඩිතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  
පණ්ඩාරියාෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

127 C -  කට්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 
128 A - කඩුක්කාමුෙණයි ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- කලපුව,  අම්බලාන්තුෙරයි උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 

මායිම සහ අම්බලාන්තුෙරයි බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපෝරතිව්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙපෝරතිව්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ 

පනිච්ෙචඅඩිමුන්මාරි  හා අරසඩිතීව් ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරසඩිතීව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මහිලඩිතීව්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
කලපුව 

128 -  අරසඩිතීව් ගාම නිලධාරි වසම 
128 C -  අරසඩිතීව් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
129 - පණ්ඩාරියාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 
දකුණට:- 

කලපුව සහ කඩුක්කාමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  
බටහිර මායිම්  
පනිච්ෙචඅඩිමුන්මාරි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මාවඩිමුන්මාරි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, කුලුවිනාමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම, පට්ටිෙපොෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  
නැෙගනහිර මායිම් සහ මහිලඩිතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහිලඩිතීව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මුදෙලයික්කුඩා බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම  
හා මුදෙලයික්කුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කලපුව       

129 A - මහිලඩිතීව් ගාම නිලධාරි වසම 
129 B - මහිලඩිතීව් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව සහ පණ්ඩාරියාෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම    

දකුණට:- අරසඩිතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙකොක්කඩිෙචෝෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, ෙකොක්කඩිෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මුෙනයික්කාඩු දකුණ හා  
මුෙනයික්කාඩු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම් වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුදෙලයික්කුඩා     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුෙනයික්කාඩු උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව 133 A - මුෙනයික්කාඩු බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
133 C - මුෙනයික්කාඩු උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව සහ මුදෙලයික්කුඩා බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම    

දකුණට:- මුෙනයික්කාඩු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු 
මායිම 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුෙනයික්කාඩු දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මුෙනයික්කාඩු උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම    133 - මුෙනයික්කාඩු නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
133 B  - මුෙනයික්කාඩු දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
දකුණට:- 

මහිලඩිතීව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
ෙකොක්කඩිෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොක්කඩිෙචෝෙලයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මුෙනයික්කාඩු දකුණ සහ මහිලඩිතීව් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම් වල දකුණු මායිම් 

134 -  ෙකොක්කඩිෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
134 A - ෙකොක්කඩිෙචෝෙලයි දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
දකුණට:- 

මහිලඩිතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
පට්ටිෙපොෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කලපුව 

බටහිරට:- කලපුව සහ මුෙනයික්කාඩු දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පට්ටිෙපොෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මන්මුෙණයි බටහිර පාෙද්ශිය සභා මායිම, කලපුව සහ  
ෙකොක්කඩිෙචෝෙලයි දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

128 B -  පට්ටිෙපොෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
135 - මාවඩිමුන්මාරි ගාම නිලධාරි වසම 
135 B - කුලුවිනමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අරසඩිතීව්  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  අරසඩිතීව් 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු  මායිම් 
සහ අරසඩිතීව්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- පනිච්ෙචඅඩි මුන්මාරි  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- තන්තාමෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම්   නැෙගනහිර මායිම සහ 

මන්මුෙණයි බටහිර පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 
 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කලපුව 131 -  මුදෙලයික්කුඩා ගාම නිලධාරි වසම 
131 A - මුදෙලයික්කුඩා බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව සහ මහිලඩිතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මහිලඩිතීව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුෙනයිත්කාඩු උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ කලපුව 



832       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තාන්තාමෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මන්මුෙණයි බටහිර පාෙද්ශිය සභා  මායිම, මාවඩිමුන්මාරි 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ අරසඩිතීව්  
ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

135 A - තාන්තාමෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
135 C - කච්චෙකොඩි ගාම නිලධාරි වසම 
135 D - පනිච්ෙචඅඩිමුන්මාරි  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කට්ෙච්ෙනයි  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම සහ 
ෙපෝර්තීව්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම   

දකුණට:- ෙපෝර්තීව්පත්තු පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ අම්පාර දිසත්ික් 
මායිම 

බටහිරට:- එරාවුර්පත්තු සහ මන්මුෙණයි බටහිර  පාෙද්ශිය සභා මායිම්  
 
09 - 108/186 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 15 - මඩකලපුව දිස්තික්කය 
අංක 12 - ෙපෝරතීව්පත්තු පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තික්ෙකෝෙඩයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මන්මුෙණයි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 106 A - තික්ෙකෝෙඩයි ගාම නිලධාරි වසම 
107 A - නවගිරිනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
107 C - බම්මිඅඩිඌත්තු ගාම නිලධාරි 
වසම 
107 F - ෙසල්වපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තුම්පන්කර්ණි (YAS), තුම්පන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ සුරවෙනඅඩිඌත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පාෙලයිඅඩිෙවට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ මන්මුෙණයි නිරිත පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තුම්පන්කර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මන්මුෙණයි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම 106 C - තුම්පන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම 
106 E  - සුරවෙනඅඩිඌත්තු ගාම නිලධාරි 
වසම 
107 B - ගාන්ධිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
107 E - කලුමුන්දන්ෙවලි ගාම නිලධාරි 
වසම 
107 H - තුම්පන්කර්ණි (YAS)  ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාෙවක්කුඩා, වීරන්ෙච්ෙනයි සහ ෙවල්ලාෙවලි ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම 

දකුණට:- විෙව්කානන්දපුරම් හා ෙනල්ලික්කාඩු ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ පාෙලයිඅඩිෙවට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- පාෙලයිඅඩිෙවට්ෙටයි  හා තික්ෙකෝෙඩයි  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, බම්මිඅඩිඌත්තු ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් සහ මන්මුෙණයි නිරිත 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පලුගාමම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මන්මුෙණයි නිරිත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කලපුව 106 B - වීරන්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 
106 D  - වන්නිනගර්   ගාම නිලධාරි වසම 
107 - පලුගාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසම 
107 D -  මාෙවක්කුඩා ගාම නිලධාරි වසම 
107 G -  විපුලානන්දපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 

දකුණට:- පලුගාමම් 02 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ පට්ටාපුරම්, මුෙනයිතීව්, පුන්නකුලම් හා ෙවල්ලාෙවලි 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- සුරවෙනඅඩිඌත්තු, තුම්පන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ගාන්ධිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපෝරතීව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- වන්නිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පලුගාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

106 - පලුගාමම් 02 ගාම නිලධාරි වසම 
108 - ෙපරිය ෙපෝරතීව් ගාම නිලධාරි වසම 
108 C - පට්ටාපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
109 - ෙකෝවිල්ෙපෝරතීව් ගාම නිලධාරි 
වසම 
109 A -  ෙකෝවිල්ෙපෝරතීව් දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව 

දකුණට:- කලපුව 
බටහිරට:- පුන්නකුලම්,  ෙකෝවිල්ෙපෝරතීව් බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම සහ මූෙනයිතීව් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූෙනයිතීව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- වීරන්ෙච්ෙනයි සහ වන්නිනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

108 A - මූෙනයිතීව් ගාම නිලධාරි වසම 
108 B -  පුන්නකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
109 B - ෙකෝවිල්ෙපෝරතීව් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පට්ටාපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  
ෙකෝවිල්ෙපෝරතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්,  ෙකෝවිල්ෙපෝරතීව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ කලපුව 

දකුණට:- මන්ඩුර් 01 හා 02 උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
සහ ෙවල්ලාෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙවල්ලාෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු 
මායිම් සහ වීරන්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මන්ඩූර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- පුන්නකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කලපුව    96 - මන්ඩූර් 03 ගාම නිලධාරි වසම 
96 A - මන්ඩූර් ෙකොට්ටමුෙණයි ගාම 
නිලධාරි වසම 
97 - මන්ඩූර් 01 හා 02 උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
97 B -  මන්ඩූර් 01 හා 0 2 දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලපුව සහ අම්පාර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම , පාලමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ගෙන්ශපුරම් හා සංගර්පුරම් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පලාච්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙවල්ලාෙවලි ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවල්ලාෙවලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- සුරවෙනඅඩිඌත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, වීරන්ෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  
දකුණු මායිම සහ පුන්නකුලම්  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

99  - ෙවල්ලාෙවලි ගාම නිලධාරි වසම 
99 A - කාක්කාච්චෙවට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
99 I -  පලාච්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
99 J - විෙව්කානන්දපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මන්ඩූර් 01 හා 02 උතුර සහ මන්ඩූර් 01 හා 0 2 දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- සංගර්පුරම්, ආෙනයිකට්ටියෙවලි සහ සින්නවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- විලාන්ෙතෝට්ටම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, කන්නපුරම් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම්, ෙනල්ලික්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
පාෙලයිඅඩිෙවට්ෙටයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාෙලයිඅඩිෙවට්ෙටයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- නවගිරිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, තික්ෙකෝෙඩයි සහ සුරවෙනඅඩිඌත්තු ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

99 B - පාෙලයිඅඩිෙවට්ෙටයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
99 D - විලාන්ෙතෝට්ටම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
99 F - ෙනල්ලික්කාඩු ගාම නිලධාරි වසම 
99 G -  කන්නපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
99 K - කන්නපුරම් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- විෙව්කානන්දපුරම්, කාක්කාච්චෙවට්ෙටයි සහ 
පලාච්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආෙනයිකට්ටියෙවලි සහ සින්නවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්නවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- කන්නපුරම්, කන්නපුරම් නැෙගනහිර, විලාන්ෙතෝට්ටම්, 
පලාච්ෙචෝෙලයි සහ මන්ඩූර් 01 හා 02 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

98 A - රානමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
98 B-  සංගර්පුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
99 C -  සින්නවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
99 E - ආෙනයිකට්ටියෙව්ලි ගාම නිලධාරි 
වසම 
99 H - මාෙලයර්කට්ටු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගෙන්ශපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අම්පාර 
දිස්තික් මායිම   

දකුණට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම   
බටහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්බලවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට:- මන්ඩූර් 01 සහ 02 දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 97 A -  පාලමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසම 
98  - තම්බලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
98 C- ගෙන්ශපුරම් ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම   
දකුණට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම   
බටහිරට:- සංගර්පුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මන්ඩූර් 01 හා 02 දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
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 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 01 - කල්මුණ මහ නගර සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 20  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :-  02     සභික සංඛ්යාව :-24 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියනීලාවණයි     සභික සංඛ්යාව :-  02   

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම KP/71/1 -  ෙපරියනීලාවණයි 01  ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/71/ 2 -  ෙපරියනීලාවණයි 01 A ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/71/3 -  ෙපරියනීලාවණයි 01  B ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/71/4 -  ෙපරියනීලාවණයි 02 ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/72 - ෙපරියනීලාවණයි 01 (MD) ගාම 
නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- ෙපරියනීලාවණයි 02 (MD) ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ මරුදමුෙන් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ මඩකලපු දිස්තික් මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදමුෙන් 01     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපරියනීලාවණයි 01 (MD) ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙපරියනීලාවණයි 02  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

KP/67 - මරදමුෙන් 02  ගාම නිලධාරි වසම 
KP/67/B - මරදමුෙන් 01 ගාම නිලධාරි වසම 
KP/72/A - ෙපරියනීලාවණයි 02  (MD) 
ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මරදමුෙන් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදමුෙන් 02      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරදමුෙන්  02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KP/67/A   - මරදමුෙන් 03  ගාම නිලධාරි වසම 
KP/67/C  -  මරදමුෙන් 04  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- මුහුද සහ මරදමුෙන් 05  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදමුෙන් 03      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරදමුෙන් 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මරදමුෙන් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

KP/67/D  - මරදමුෙන් 05  ගාම නිලධාරි වසම 
KP/ 68 - මරදමුෙන්  06  ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද  

දකුණට:- පාණ්ඩිරුප්පු 01 A හා පාණ්ඩිරුප්පු 01 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාණ්ඩිරුප්පු - 01     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරදමුෙන් 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KP/66/ 1 - පාණ්ඩිරුප්පු 01 ගාම නිලධාරි වසම 
KP/66/ 2 - පාණ්ඩිරුප්පු 01 A ගාම නිලධාරි වසම 
KP/66/ 3 - පාණ්ඩිරුප්පු 01  B ගාම නිලධාරි වසම 
KP/66/ 4 - පාණ්ඩිරුප්පු 01 C ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:- මුහුද  
දකුණට:- පාණ්ඩිරුප්පු 02 , පාණ්ඩිරුප්පු 02  B හා නට්පිට්ටිමුෙන් 02 

(MD) ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නට්පිට්ටිමුෙන් 02  (MD) හා නට්පිට්ටිමුෙන් 03  (MD) ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 A 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නට්පිට්ටිමුෙන් 01     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ පාණ්ඩිරුප්පු 01 C ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

KP/64 - නට්පිට්ටිමුෙන් 03  (MD) ගාම 
නිලධාරි වසම  
KP/64/A - නට්පිට්ටිමුෙන් 01 (MD) ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/64/B - නට්පිට්ටිමුෙන් 02  (MD) ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/64/C - නට්පිට්ටිමුෙන් 04  (MD) ගාම 
නිලධාරි වසම  
KP/64/D - නට්පිට්ටිමුෙන් 05  (MD) ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පාණ්ඩිරුප්පු 02  B ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
පාණ්ඩිරුප්පු 02  C ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ නට්පිට්ටිමුෙන් 03  )TD) හා නට්පිට්ටිමුෙන් 02  )TD) ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

දකුණට:- නට්පිට්ටිමුෙන් 02  (TD) සහ නට්පිට්ටිමුෙන් 01 (TD) ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01  B ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම හා ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 A ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම KP/69/1 - ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/69/2 - ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 A ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/69/3 - ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01 B ගාම 
නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙපරියනීලාවණයි 01, ෙපරියනීලාවණයි 02 , ෙපරියනීලාවණයි 
01  (MD) ,මරදමුෙන් 01, මරදමුෙන් 02 , මරදමුෙන් 03 , 
මරදමුෙන් 04 , මරදමුෙන් 05 , මරදමුෙන් 06, පාණ්ඩිරුප්පු 01, 
පාණ්ඩිරුප්පු 01  B, පාණ්ඩිරුප්පු 01 C ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, නට්පිට්ටිමුෙන් 03 (MD) ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම්, නට්පිට්ටිමුෙන් 05 (MD) ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම, නට්පිට්ටිමුෙන් 04  (MD) ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ නට්පිට්ටිමුෙන් 01 (TD) 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- නවින්දන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නවින්දන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නට්පිට්ටිමුෙන් 02      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නට්පිට්ටිමුෙන් 04 (MD) ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
නට්පිට්ටිමුෙන් 05 (MD) ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ නට්පිට්ටිමුෙන් 01 (MD) හා 
පාණ්ඩිරුප්පු 02  C ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

KP/62/ 1 - නට්පිට්ටිමුෙන් 01 (TD) ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/62/ 2 - නට්පිට්ටිමුෙන් 02  (TD) ගාම 
නිලධාරි වසම  
KP/62/ 3 - නට්පිට්ටිමුෙන් 03  (TD) ගාම 
නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කල්මුෙණ් 01, කල්මුෙණ් 02 , කල්මුෙණ් 03 , කල්මුෙණ් 03  
A ,කල්මුෙණ්කුඩි 02 , කල්මුෙණ්කුඩි 03  සහ කල්මුෙණ්කුඩි 14 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- නවින්දන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- නවින්දන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙච්නයිකුඩියිරුප්පු 01  

B ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාණ්ඩිරුප්පු 02      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාණ්ඩිරුප්පු 01 C හා පාණ්ඩිරුප්පු 01 A ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

KP/66/ A/1 - පාණ්ඩිරුප්පු 02  ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/66/A/2 - පාණ්ඩිරුප්පු 02  A ගාම 
නිලධාරි වසම  
KP/66/A/3 - පාණ්ඩිරුප්පු 02  B ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/66/A/4  - පාණ්ඩිරුප්පු 02  C ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කල්මු ෙණ් 01 D, කල්මු ෙණ් 01 A, කල්මු ෙණ් 01 හා 

නට්පිට්ටිමුෙන් 03  (TD)  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- නට්පිට්ටිමුෙන් 01 (MD) ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම් සහ නට්පිට්ටිමුෙන් 02  (MD) ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මුණ 01     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාණ්ඩිරුප්පු 02  C ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පාණ්ඩිරුප්පු 02  A ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

KP/61/1 - කල්මුෙණ් 01 ගාම නිලධාරි වසම 
KP/61/2- කල්මුෙණ් 01A ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/61/ 5 - කල්මුෙණ් 01 D ගාම නිලධාරි වසම
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කල්මුෙණ් 01 C හා කල්මුෙණ් 01  B ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කල්මුෙණ් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නට්පිට්ටිමුෙන් 02  (TD)  හා නට්පිට්ටිමුෙන් 03  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



838       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මුෙණ් - 02      සභික සංඛ්යාව :-  02   

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුෙණ් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ කල්මුෙණ් 01 A හා කල්මුෙණ් 01 D ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

KP/58/C  - කල්මුෙණ්කුඩි 02  ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/59 - කල්මුෙණ් 03  (MD) ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/59/A - කල්මුෙණ් 01 (MD) ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/59/ 1 - කල්මුෙණ් 03  ගාම නිලධාරි වසම 
KP/59/ 2 - කල්මුෙණ් 03  A ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/61/3 - කල්මුෙණ් 01  B ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/61/4 - කල්මුෙණ් 01 C ගාම නිලධාරි වසම 
KP/61/ 6 - කල්මුෙණ්  01 E ගාම නිලධාරි වසම
KP/61/ 7 - කල්මුෙණ් 02  ගාම නිලධාරි වසම 
KP/61/8 - කල්මුෙණ් 02  A ගාම 
නිලධාරි වසම 
KP/61/ 9 -  කල්මුෙණ් 02  B ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කල්මුෙණ්කුඩි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ කල්මුෙණ්කුඩි 04 , කල්මුෙණ්කුඩි 03  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නට්පිට්ටිමුෙන් 01 (TD) ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මුෙණ් කුඩි 01     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කල්මුෙණ් 03  (MD) ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

KP/ 58 - කල්මුෙණ්කුඩි 01 ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/58/A - කල්මුෙණ්කුඩි 03  ගාම නිලධාරි 
වසම  
KP/58/B - කල්මුෙණ්කුඩි 04  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද, කල්මුෙණ්කුඩි 05  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ කල්මුෙණ්කුඩි 06, කල්මුෙණ්කුඩි 08 හා 
කල්මුෙණ්කුඩි 09 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කල්මුෙණ්කුඩි 10 හා කල්මුෙණ්කුඩි 14 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නට්පිට්ටිමුෙන් 01 (TD) ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මුෙණ් කුඩි 02       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කල්මුෙණ්කුඩි 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

KP/ 56 - කල්මුෙණ්කුඩි 05  ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/56/E   - කල්මුෙණ්කුඩි 07 ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/56/F  - කල්මුෙණ්කුඩි 06 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කල්මුෙණ්කුඩි 08 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මුෙණ් කුඩි 03      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කල්මුෙණ්කුඩි 07 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

KP/56/B  - කල්මුෙණ්කුඩි 09 ගාම නිලධාරි 
වසම  
KP/56/D  - කල්මුෙණ්කුඩි 08 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කල්මුෙණ්කුඩි 10 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මුෙණ් කුඩි 04      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 03  හා කල්මුෙණ්කුඩි 09 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

KP/55  - කල්මුෙණ්කුඩි 12 ගාම නිලධාරි 
වසම  
KP/56/A   - කල්මුෙණ්කුඩි 11 ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/56/C   - කල්මුෙණ්කුඩි 10 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද  
දකුණට:- කල්මුෙණ්කුඩි 13 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

කල්මුෙණ්කුඩි 14 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටහිරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 14 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්මුෙණ් කුඩි 05      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම ,

කල්මුෙණ්කුඩි 10 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කල්මුෙණ්කුඩි 12 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

KP/ 54 - කල්මුෙණ්කුඩි 14 ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/54/A   - කල්මුෙණ්කුඩි 13 ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද  

දකුණට:- සායින්දමරුදු 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හා 
සායින්දමරුදු 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
සායින්දමරුදු 03 , සායින්දමරුදු 05  හා සායින්දමරුදු 07 ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, සයින්දමරුදු 09 ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම සහ නවින්දන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නවින්දන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නට්පිට්ටිමුෙන් 02  
(TD) ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සායින්දමරුදු 01     සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුෙණ්කුඩි  14 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KP/ 52 - සායින්දමරුදු 03  ගාම නිලධාරි වසම 
KP/53 - සායින්දමරුදු 01ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සායින්දමරුදු 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ සායින්දමරුදු 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- සායින්දමරුදු 06 හා සායින්දමරුදු 05  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 14  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සායින්දමරුදු 02      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 14 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  KP/52/B  - සායින්දමරුදු 04  ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/52/C  - සායින්දමරුදු 06 ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/53/A - සායින්දමරුදු 02  ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- සායින්දමරුදු 08 හා සායින්දමරුදු 07 ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- සායින්දමරුදු 05 , සායින්දමරුදු 03  හා සායින්දමරුදු 01 ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සායින්දමරුදු 03      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සායින්දමරුදු 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම KP/47/B  - සායින්දමරුදු 12 ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/50/B  - සායින්දමරුදු 08 ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/50/C  - සායින්දමරුදු 10 ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- සායින්දමරුදු 13 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සායින්දමරුදු 11,  සායින්දමරුදු 09 හා සායින්දමරුදු 07 ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සායින්දමරුදු 04      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුෙණ්කුඩි 14 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් හා සායින්දමරුදු 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

KP/ 50 - සායින්දමරුදු 09 ගාම නිලධාරි වසම 
KP/50/A  - සායින්දමරුදු 07  ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/52/A  - සායින්දමරුදු 05  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සායින්දමරුදු 06, සායින්දමරුදු 08, සායින්දමරුදු 10 හා 
සායින්දමරුදු 12 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- සායින්දමරුදු 11 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
සායින්දමරුදු 14 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
සායින්දමරුදු 16 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- නවින්දන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සායින්දමරුදු 05      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සායින්දමරුදු 09 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 
සායින්දමරුදු 12 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

KP/47/A  - සායින්දමරුදු 11 ගාම නිලධාරි 
වසම  
KP/47/D   - සායින්දමරුදු 13  ගාම නිලධාරි 
වසම  
KP/47/F  - සායින්දමරුදු 15  ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- සායින්දමරුදු 17 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

සායින්දමරුදු 14 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- සායින්දමරුදු 14  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ සායින්දමරුදු 09 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සායින්දමරුදු 06     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සායින්දමරුදු 09 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, සායින්දමරුදු 11 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
සායින්දමරුදු 15 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

KP/47 -  සායින්දමරුදු 17 ගාම නිලධාරි වසම 
KP 47/  /C  - සායින්දමරුදු 16 ගාම නිලධාරි 
වසම 
KP/47/E   - සායින්දමරුදු 14 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කාර්තිව් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- සමන්තුෙර් හා නවින්දන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
09 - 108/188 
 

_____________________ 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්ත් රික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 02  - අක්කරපත්තු මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරපත්තු බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය සභා මායිම AP 20 - අක්කරපත්තු 06 ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනභිරට:- අක්කරපත්තු 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- අක්කරපත්තු 20 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- අක්කරපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නව පල්ලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය සභා මායිම  AP 18 - අක්කරපත්තු 4 ගාම නිලධාරි වසම 
AP 19 - අක්කරපත්තු 5 ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනභිරට:- අක්කරපත්තු 16 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- අක්කරපත්තු 17 සහ අක්කරපත්තු 18 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අක්කරපත්තු 6 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාර්මික විද්යාලය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය සභා මායිම AP 16 / A - අක්කරපත්තු 15 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AP 17 / A - අක්කරපත්තු 16 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනභිරට:- අක්කරපත්තු 14, අක්කරපත්තු 13, අක්කරපත්තු 12 හා 
අක්කරපත්තු 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අක්කරපත්තු 2 හා අක්කරපත්තු 3 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- අක්කරපත්තු 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාදිරියා උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය සභා මායිම AP 15 / 05  - අක්කරපත්තු 14 ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- අක්කරපත්තු 13 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- අක්කරපත්තු 15 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාදිරියා දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු 14 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම AP 15 / 04  - අක්කරපත්තු 13 ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- අක්කරපත්තු 11 හා අක්කරපත්තු 12 ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අක්කරපත්තු 15 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරපත්තු නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු 13 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  AP 15 අක්කරපත්තු 1 ගාම නිලධාරි වසම  
AP 15 / 02  අක්කරපත්තු 11 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AP 15 / 03  අක්කරපත්තු 12 ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- නගර ෙකොට්ඨාසය 3 හා අක්කරපත්තු 10 ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අක්කරපත්තු 15 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අක්කරපත්තු 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුරානියා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම AP 15 / 01 අක්කරපත්තු 10 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AP 15 A / 01 - නගර ෙකොට්ඨාසය 2 ගාම 
නිලධාරි වසම 
AP 15 A / 02  - නගර ෙකොට්ඨාසය 3 ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- නගර ෙකොට්ඨාස 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නගර 

ෙකොට්ඨාස 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ නගර ෙකොට්ඨාස 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අක්කරපත්තු 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදූර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නගර ෙකොට්ඨාස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම AP 15 A / 04  - නගර ෙකොට්ඨාස 5 ගාම 

නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම හා  නගර ෙකොට්ඨාස 4 ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරපත්තු නගරය    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නගර ෙකොට්ඨාස 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම AP 15 A - නගර ෙකොට්ඨාස 1 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AP 15 A / 03  - නගර ෙකොට්ඨාස 4 ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- නගර ෙකොට්ඨාස 3 හා නගර ෙකොට්ඨාස 5 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම හා අක්කරපත්තු 2 ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නගර පල්ලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු 4, අක්කරපත්තු 16 හා අක්කරපත්තු 15 ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

AP 16 - අක්කරපත්තු 2 ගාම නිලධාරි වසම 
AP 17 - අක්කරපත්තු 3 ගාම නිලධාරි වසම 
AP 18 A - අක්කරපත්තු 17 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනභිරට:- අක්කරපත්තු 10, නගර ෙකොට්ඨාස  2 හා නගර ෙකොට්ඨාස 1 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අක්කරපත්තු 19 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අක්කරපත්තු 18 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහ පල්ලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම AP 18/ 19 / 20 - අක්කරපත්තු 19 ගාම 
නිලධාරි වසම  
AP 19 A - අක්කරපත්තු 18 ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනභිරට:- අක්කරපත්තු 17 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්,  
අක්කරපත්තු 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- අක්කරපත්තු 21 හා අක්කරපත්තු 20 ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෆලාහ්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු 6 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම AP 20 / 01 - අක්කරපත්තු 20 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AP 20 / 02  - අක්කරපත්තු 21 ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනභිරට:- අක්කරපත්තු 18 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ 
අක්කරපත්තු 19 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- අක්කරපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 03  - අම්පාර නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රජවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම W 89 J - කරංගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අම්පාර නගර සභාවට අයත් ෙකොටස නැෙගනහිරට:- තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිස්සපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම W 89 C - තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- නවගම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

සද්ධාතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ජයවර්ධනපුර සහ ඉන්දසාරපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කරංගාව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවගම්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, උහන 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 

W 89 I - නවගම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (සද්ධාතිස්සපුර පාථමික විදුහල 
පිටුපස ඇති නවගම්පුර ෙදවන මාර්ගෙයන් 
උතුර ෙබෙදන ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- සමන් තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ධර්මපාල මාවෙත් සිට සද්ධාතිසස් පාථමික විදුහල දක්වා වු 

පළමුවන මාවත ෙකොටස එතැන් සිට සද්ධාතිස්ස පාථමික විදුහල 
පිටුපස ඇති නවගම්පුර ෙදවන මාවෙත් සම්මන්තුර පාෙද්ශීය 
සභාව හමුවන ෙතක් එම මාර්ගය 

බටහිරට:- සද්ධාතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැමුණුපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරංගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

W 89 G - ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ජයවර්ධනපුර සහ ඉන්දසාරපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ කරංගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අම්පාර නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සාමපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරංගාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

W 89 B - සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අම්පාර නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- ගැමුණුපුර, ඉන්දසාරපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉන්දසාරපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගැමුණුපුර සහ තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් W 89 E - ඉන්දසාරපුර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ජයවර්ධනපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයවර්ධනපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගැමුණුපුර සහ තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් W 89 A - ජයවර්ධනපුර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- සද්ධාතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 
දකුණට:- ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඉන්දසාරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සද්ධාතිස්සපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  නවගම්පුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
W 89 F - සද්ධාතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නවගම්පුර ග ාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 
දකුණට:- මිහිඳුපුර සහ ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල අම්පාර 

නගර සභාවට අයත් ෙකොටස්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ජයවර්ධනපුර සහ තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිහිඳුපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ධර්මපාල මාවෙත් සිට සද්ධාතිස්ස පාථමික විදුහල දක්වා වු 

පළමුවන මාවත ෙකොටස එතැන් සිට සද්ධාතිස්ස පාථමික විදුහල 
පිටුපස ඇති නවගම්පුර ෙදවන මාවෙත් සම්මන්තුර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම හමුවන ෙතක් එම මාර්ගය

W 89 H - මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අම්පාර නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
W 89 I - නවගම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (සද්ධාතිස්ස පාථමික විදුහල පිටුපස 
ඇති නවගම්පුර ෙදවන මාවෙතන් ෙබෙදන 
දකුණු ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- සමන්තුෙර් සහ නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම්
බටහිරට:- ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, සද්ධාතිස්සපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

ල 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේනානායකපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉන්දසාරපුර, ජයවර්ධනපුර හා සද්ධාතිස්සපුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
W 89 D - ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- පට්ටිෙපොලආරු සහ නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 
බටහිරට:- සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අම්පාර නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
 

09 - 108/190 
 

______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 



846       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 04  - ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 21  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01   සභික සංඛ්යාව :- 23 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මල්කඳුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 142 L - රිදී ඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (රත්මල්කඳුර හා පරගස්වැව 
ගම්මාන ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- පරගස්වැව ඒකකය හා රිදී ඇල ඒකකය ෙවන්වන මායිම හරහා 

වැටී ඇති අපවහන ඇල  
බටහිරට:- රත්මල්කඳුර ඒකකය හා නාමල්ගම ඒකකය ෙවන්වන මායිම 

හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල  
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාමල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම සහ රත්මල්කඳුර හා පරගස්වැව 
ගම්මාන ඇතුළත් රිදී ඇල ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ බටහිර 
මායිම 

142 K -  බක්මීෙදණිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (හුංගමාල ගම්මානය ඇතුළත්) 
142 L - රිදී ඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (නාමල්ගම ගම්මානය ඇතුළත්) නැෙගනහිරට:- නාමල්ගම හා රත්මල්කඳුර ඒකකය අතර ඇති ගල් කන්ද ෙගවල් 

12 ඇල ෙවන් වන මායිම සහ රිදී ඇල ගම්මානය ඇතුළත් රිදී 
ඇල ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම

දකුණට:- හුංගමාලගම හා රංෙහලගම අතර වැටී ඇති අපවහන ඇල 
බටහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රංෙහලගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හුංගමාලගම ඒකකය හා රංෙහලගම ඒකකය ෙවන්වන මායිම 
හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල 

142 K - බක්මීෙදණිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (රංෙහලගම ගම්මානය ඇතුළත්) 
 නැෙගනහිරට:- රංෙහලගම ඒකකය හා බක්මීෙදණිය ඒකකය ෙවන්වන මායිම 

හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල සහ බක්මීෙදණිය පන්සල් කන්ද 
සහ බක්මීෙදණිය අපවහන ඇල 

දකුණට:- ලිහිණියාගම සහ ෙසේරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බක්මීෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පරගස්වැව ඒකකය හා රිදී ඇල ඒකකය ෙවන්වන මායිම හරහා 
වැටී ඇති අපවහන ඇල සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

142 K - බක්මීෙදණිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (බක්මීෙදණිය ගම්මානය ඇතුළත්) 
142 L - රිදී ඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (රිදී ඇල ගම්මානය ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, එම 
මායිම දිෙග් ෙගොස් කුඹුරු හා ෙගොඩ ඉඩම් ෙවන්වන ඩි2/410 
ෙබදුම් ඇලට වැටී එතැන් සිට එම ඇල දිෙග් ෙගොස් එෆ්.සී.13 
ෙතක් ඇලට වැටී ෙකත් ඇල අවසානෙය් හමුවන කුණු ඇල දිෙග් 
ෙගොස් එම්. බී සී.1 ෙබදුම් ඇෙල් පිටවාන් ජලය පිටවන ඇලට 
වැටී එම ඇල ඔස්ෙසේ   එම්. බී සී.1  ඇල හමුවන ෙතක් 

දකුණට:- ලිහිණියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- රංෙහලගම ඒකකය හා බක්මීෙදණිය ඒකකය ෙවන්වන මායිම 

හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල සහ බක්මීෙදණිය පන්සල් කන්ද 
සහ බක්මීෙදණිය අපවහන ඇල සහ රංෙහලගම ගම්මානය 
ඇතුළත් බක්මිෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 142 J - ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් (ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය, 
චන්දනගම, ෙදොළකන්ද ගම්මාන ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මුවගම්මන සහ ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ඒකක ෙවන්වන මායිම හරහා 

වැටී ඇති අපවහන ඇල හා පධාන ෙබදුම් ඇල 
බටහිරට:- එම්.බී.සී.1 ඇල මාර්ගය හා ඒ හා සම්බන්ධ වාන් ඇල දිෙග් 

ආසන්න මීටර් 300 ෙගොස් හමුවන කුණු ඇල දිෙග් එෆ්.සී.13 ඇල 
හමුවන ෙතක් ගමන් කර  එෆ්.සී.13 ඇල දිෙග් ඩි2/410 ඇලට 
වැටී එතැන් සිට ඇල දිෙග් ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම හමුවන ස්ථානය දක්වා ෙගොස් 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හමුවන 
ෙතක් සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කදිරපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුවපැටිෙක්ෙවල වැෙවහි පිටවාන් ඇල සහ ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික් මායිම 

142 M - කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කදිරපුර, තුවාරගල ගම්මාන 
ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- මුවපැටිෙක්ෙවල වැෙවහි පිටවාන් ඇල හා කුඩාගල සහ තුවාරගල 
ඒකක අතරින් වැටී ඇති අපවහන ඇල හා කඳුර

දකුණට:- මුවගම්මන වැෙවහි පිටවාන් ඇල 
බටහිරට:- ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවනාෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 142 M -  කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මාවනාෙවල සහ බිහිරි ෙසොෙරොව්ව 
ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- කට්ටි අංක 607, 608, 609, 612 සහ SD 09 ඇල, 
මුවපැටිෙක්ෙවල සහ බිහිරි ෙසොෙරොව්ව අතරින් වැටී ඇති 
අපවහන ඇල මාර්ගය 

දකුණට:- මුවපැටිෙක්ෙවල වැෙවහි පිටවාන් ඇල 
බටහිරට:- මුවපැටිෙක්ෙවල වැෙවහි පිටවාන් ඇල 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුවපැටිෙක්ෙවල වැෙවහි පිටවාන් ඇල සහ ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික් මායිම 

142 M - කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කුඩාගල, මුවපැටිෙක්ෙවල 
ගම්මාන ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම, කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම හරහා වැටී ඇති රක්ෂිතය 

දකුණට:- මුවගම්මන වැෙව් පිටවාන් ඇෙල් ෙකොටසක් සහ සඳුන්පුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

බටහිරට:- කට්ටි අංක 607, 608, 609, 612 සහ SD 09 ඇල, 
මුවපැටිෙක්ෙවල සහ බිහිරි ෙසොෙරොව්ව අතරින් වැටී ඇති 
අපවහන ඇල මාර්ගය සහ සුරියෙපොකුණ, සමනලතැන්න, 
පුස්සැලවින්න ගම්මාන  ඇතුළත් කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සුරියෙපොකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුවගම්මන වැෙවහි පිටවාන් ඇල 142M - කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (සුරියෙපොකුණ, සමනලතැන්න, 
පුස්සැලවින්න ගම්මාන  ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- මුවගම්මන වැෙවහි පිටවාන් ඇල හා කදිරපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හරහා වැටී ඇති රක්ෂිතය සහ 
සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- මාවනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
බටහිරට:- මාවනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවනාගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

142 I  - මාවනාගම  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කදිරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් හා 
සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
බටහිරට:- සඳමඩුල්ල, ලිහිණියාගම සහ ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාගස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බීසී 02  ඇල සහ ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය හා මුවගම්මන ඒකක 
ෙවන්වන මායිම හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල 

142 J - ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් (මුවගම්මන, නාගස්වැව 
ගම්මාන ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- මාවනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මාවනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ලිහිණියාගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටහිරට:- ලිහිණියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 

බක්මීෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විජයපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බක්මීෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 142 H - ලිහිණියාගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (විජයපුර, දමුන්නරුව ගම්මාන 
ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මාවනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  සඳමඩුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දමුන්නරුව ඒකකය හා ලිහිණියාගම ඒකකය ෙවන්වන මායිම 
හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල, විජයපුර වැෙවහි නැෙගනහිර, 
දකුණු හා බටහිර වැව් ඉස්මත්ත, විජයපුර වැවට වැටී ඇති මාර්ගය 
සහ ෙසේරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සල්පිටිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බක්මීෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   142 G - ෙසේරුපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (සල්පිටිගම ගම්මානය ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- ලිහිණියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙසේරුපිටිය හා සල්පිටිගම ඒකක ෙවන්වන මායිම හරහා වැටී ඇති 

අපවහන ඇල 
බටහිරට:- මහවැලි ගඟ සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලිහිණියාගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසේරුපිටිය ඒකකය හා සල්පිටිගම ඒකකය ෙවන්වන මායිම 
හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල 

142 G - ෙසේරුපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙසේරුපිටිය ගම්මානය ඇතුළත්) 
142 H - ලිහිණියාගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ලිහිණියාගම ගම්මානය ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- ලිහිණියාගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
දකුණට:- සඳමඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ සඳමඩුල්ල 

ඒකකය හා ෙසේරුපිටිය ඒකකය ෙවන්වන මායිම හරහා වැටී ඇති 
අපවහන ඇල 

බටහිරට:- මහවැලි ගඟ සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සඳමඩුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සඳමඩුල්ල ඒකකය හා ෙසේරුපිටිය ඒකකය ෙවන්වන මායිම 
හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල 

142 F  - සඳමඩුල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (සඳමඩුල්ල ගම්මානය ඇතුළත්) 
142 G  - ෙසේරුපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (වෑබඩගම ගම්මානය ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- වෑෙබොඩගම ඒකකය හා නාගස්තලාව ඒකකය ෙවන්වන මායිම 
හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල 

දකුණට:- කුඩාඔය, උල්හිටිය ඔය හා ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- උල්හිටිය ඔය සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උත්තලපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලිහිණියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 142 F - සඳමඩුල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (උත්තලපුර, නාගස්තලාව ගම්මාන 
ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- මාවනාගම සහ සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- කුඩා ඔය සහ ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- නාගස්තලාව ඒකකය හා වෑෙබොඩගම ඒකකය ෙවන්වන මායිම 

හරහා වැ ටී ඇති අපවහන ඇල, සඳමඩුල්ල සහ ෙසේරුපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සඳුන්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලිහිණියාගම සහ මාවනාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 142 E - සඳුන්පුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (සඳුන්පුර, බඹරවාන ගම්මාන 
ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- බඹරවාන ඒකකය හා ෙහනානිගල උතුරු ඒකකය ෙවන්වන 
මායිම හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල සහ ෙහනානිගල උතුර 
ගම්මානය ඇතුළත් සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- කුඩාඔය, පරණගම හා ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම  

බටහිරට:- සඳමඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුඩාඔය සහ සඳමඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 142 D - ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ඉහළගම, පහළගම ගම්මාන 
ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- පහළගම ඒකකය හා කුඩාගම ඒකකය ෙවන්වන මායිම හරහා 
වැටී ඇති අපවහන ඇල 

දකුණට:- නවමැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- උල්හිටිය ඔය සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවමැදගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුඩාඔය සහ සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 142 B - නවමැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (නවමැදගම ගම්මානය ඇතුළත්) 
142 D - ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කුඩාගම ගම්මානය ඇතුළත්) 

නැෙගනහිරට:- පරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා කැලෑගම 
වැෙවහි බටහිර දිශාවට ඇති වැව් ඉස්මත්ත දිෙග් පිටවාන ඇල 
දක්වා 

දකුණට:- වැව්ගම හා නවමැදගම ෙවන්වන මායිම හරහා වැටී ඇති අපවහන 
ඇල 

බටහිරට:- ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් ඉහළගම හා පහළගම ගම්මාන 
ඇතුළත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම, පහළගම ඒකකය සහ කුඩාගම 
ඒකකය ෙවන්වන මායිම හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැව්ගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැව්ගම සහ නවමැදගම ෙවන්වන අපවහන ඇල, කැලෑගම වැෙව් 
බටහිර වැව් ඉස්මත්ත සහ කුඩාඔය සහ ඉහළගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

142 B - නවමැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (වැව්ගම ගම්මානය ඇතුළත්) 
142 C - පරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කැලෑගම, පරණගම ගම්මානය 
ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- පරණ ගම ඒකකය හා ෙහනානිගල දකුණු ඒකකය ෙවන්වන 
මායිම හරහා වැටී ඇති අපවහන ඇල සහ කැලෑගම ඒකකය හා 
ෙහනානිගල දකුණු ඒකකය ෙවන්වන මායිම හරහා වැටී ඇති 
අපවහන ඇල 

දකුණට:- දියවිද්ද ඔය සහ වැව්මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- උල්හිටිය ඔය සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහනානිගල     සභික සංඛ්යාව :- 02  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 142 C - පරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙහනානිගල දකුණ ගම්මානය 
ඇතුළත්) 
142 E - සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙහනානිගල උතුර ගම්මානය 
ඇතුළත්) 
 

නැෙගනහිරට:- මහඔය සහ පදියතලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම හා මාදුරු ඔය වන උද්යාන පිවිසුම් 

මාර්ගෙය් සිට ෙකොට්ටගස් හන්දිය හරහා වැටී ඇති මාර්ගය සහ 
වැව්මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

බටහිරට:- පරණගම හා ෙහනානිගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම් අතර ඇති 
අපවහන ඇල බඹරවාන සහ ෙහනානිගල උතුර අතර ඇති 
අපවහන ඇල, සඳුන්පුර හා බඹරවාන ගම්මාන ඇතුළත් සඳුන්පුර 
ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ සහ මාවනාගම හා කදිරපුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැව්මැදගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාදුරුඔය වන උද්යාන පිවිසුම් මාර්ගෙය් සිට ෙකොට්ටගස් හන්දිය 
හරහා වැටී ඇති මාර්ගය සහ පරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

142 A - වැව්මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
(වැව්මැදගම, දියවිද්ද ඔය ගම්මාන ඇතුළත්) 

නැෙගනහිරට:- සඳුන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙහනානිගල උතුර ගම්මානය 
ඇතුළත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
 
09 - 108/191 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 05  - දමන පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උක්සිරිපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම W/27 D - දිවියාගල ගාම නිලධාරි වසම 
W/27 E - කීනවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
W/27 I - උක්සිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සමන්තුෙර් සහ ඉරක්කාමම් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- කරලෑව, හිඟුරාණ සහ දමන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 

බටහිර මායිම් 
බටහිරට:- ෙමොරගහපල්ලම, පාදෙගොඩ හා පහළලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  සහ නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම                
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඟුරාණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කීනවත්ත හා උක්සිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ ඉරක්කාමම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

W/27 A - හිඟුරාණ  ගාම නිලධාරි වසම 
W/27 F- කරලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
W/27 G - ෙහලගම්පුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ඉරක්කාමම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මඩවලලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අලෙහේන සහ 
දමන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- දමන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, දිවියාගල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කීනවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාදෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පහළලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ දිවියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
W/28 - පාදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
W/28 B - ෙකොක්නහර ගාම නිලධාරි වසම 
W/28 C - ෙමොරගහපල්ලම ගාම නිලධාරි වසමනැෙගනහිරට:- දිවියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, දමන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම සහ එග්ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- එග්ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකත්සිරිගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකත්සිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හිඳකළුගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පහළලන්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පහළලන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම W/28 A - පහළලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
W/28 D - හිඳකළුගම ගාම නිලධාරි වසම 
W/28 E - කළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දිවියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පාදාෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් සහ ෙකොක්නහර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙකත්සිරිගම සහ ෙද්වාලහිද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙද්වාලහිද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙමොණරාගල 

දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකත්සිරිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම, කළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම්, හිඳකළුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ ෙකොක්නහර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

W/26 A - ෙකත්සිරිගම ගාම නිලධාරි වසම 
W/26 D - ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
W/26 E - ෙද්වාලහිද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙකොක්නහර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ එග්ගල්ඔය 

ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:- වඩිනාගල, කිවුෙල්ගම හා පල්ලන්ඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩිනාගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙද්වාලහිද ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම, ගල්කන්ද, ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙකත්සිරිගම හා 
එග්ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

W/26 - වඩිනාගල ගාම නිලධාරි වසම 
W/26 B - පල්ලන්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
W/26 C - කිව්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිඹිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
පන්නල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දමන      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දිවියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හිඟුරාණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කරලෑව හා 
ෙහළගම්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

W/24 - මඩාන ගාම නිලධාරි වසම 
W/24 B - එග්ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
W/27 - දමන ගාම නිලධාරි වසම 
W/27 C - අලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මඩවලලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

තිඹිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:- තිඹිරිෙගොල්ල සහ වඩිනාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- ෙකත්සිරිගම, ෙකොක්නහර, ෙමොරගහපල්ලම ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩවලලන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහලගම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉරක්කාමම් 
හා අක්කෙරයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

W/24 A - මඩවලලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
W/24 C - තිඹිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
W/24 D - අම්බලන්ඔය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- අක්කෙරයිපත්තු හ ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම්, 18 ඒ 

ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙතොට්ටම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුමන සහ පන්නල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- වඩිනාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, එග්ගල්ඔය 

හා මඩාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ අලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතොට්ටම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අම්බලන්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම W/25 - ෙතොට්ටම ගාම නිලධාරි වසම 
W/25 C - ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම 
W/25 E - 18 A ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ආලයඩිෙවම්බු සහ තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බක්මිටියාව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කුමන හා තිඹිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩිනාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
තිඹිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ ෙතොට්ටම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

W/25 A - පන්නල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
W/25 B - බක්මිටියාව ගාම නිලධාරි වසම 
W/25 D - කුමන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිරුක්ෙකෝවිල් හා ෙපොතුවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- ෙපොතුවිල් සහ ලාහුගල පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ වඩිනාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
 
09 - 108/192 

 
_______________________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
  

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 06 - උහන පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොනාෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම W/104  B - නවගිරියාව ගාම නිලධාරි වසම 
W/104  B /1 - ෙගොනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/104  B/2 - බණ්ඩාරදූව ගාම නිලධාරි වසම 
 

 

නැෙගනහිරට:- පියංගල, රජගලතැන්න උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්,  රජගලතැන්න දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
බටහිර මායිම්, ගලපිටගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ මායාදුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වෑරැන්කැටෙගොඩ, වල්ගම්පුර හා ෙබොක්ෙක්බැද්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්, ලාතුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 

බටහිරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා  මායිම, ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
සහ මහඔය පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුෙග්ලන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම W/104  - බක්කිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
W/104 /1 - නුෙග්ලන්ද උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
W/104 /2 - නුෙග්ලන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
W/104 /5 - පියංගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ගලපිටගල නැෙගනහිර හා ගලපිටගල බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්, රජගලතැන්න දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ රජගලතැන්න උතුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බණ්ඩාරදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රජගලතැන්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පියංගල සහ නුෙග්ලන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

W/104  / 3 - රජගලතැන්න උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම  
W/104 / 4 - රජගලතැන්න දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- බක්කිඇල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ගලපිටගල බටහිර සහ ෙගොනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- බණ්ඩාරදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලපිටගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රජගලතැන්න දකුණ සහ බක්කිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

W/104  A /1 - ෙකොත්මෙල් ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/104  C - ගලපිටගල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි 
W/104  C /1 - ගලපිටගල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
W/104  C /2 - ෙගෝනගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කුමාරිගම, ෙකෝමාරිය, උදාගිරිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් සහ ෙසේනාගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- ෙසේනාගම දකුණ, ෙසේනාගම උතුර, මායාදුන්න සහ 
ෙගොනාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මායාදුන්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගොනාෙගොල්ල, ගලපිටගල බටහිර හා ගලපිටගල නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

W/102  A /1 - ෙසේනාගම උතුරු ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/104  A - මායාදුන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොත්මෙල් සහ ෙගෝනගල ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්
දකුණට:- ෙසේනාගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

වෑරැන්කැටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- නවගිරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑරැන්කැටෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නවගිරියාව හා මායාදුන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ ෙසේනාගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

W/102  - ෙකොෙහොඹාන ගාම නිලධාරි වසම 
W/102 / A - වෑරැන්කැටෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/102  A /2 - ෙසේනාගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙසේනාගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙගෝනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකෝමාරිය හා 
උදාගිරිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

දකුණට:- උදාගිරිගම නැෙගනහිර හා ගලහිටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වලගම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොක්ෙකබැද්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බණ්ඩාරදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
වෑරැන්කැටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

W/100 - ෙබොක්ෙකබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
W/100/ 1 - ලාතුගල ගාම නිලධාරි වසම 
W/102 / 1 - වලගම්පුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වෑරැන්කැටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙකොෙහොඹාන, ගලහිටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වැලිකහෙගොල්ල, මහකණ්ඩිය හා කහටගස්යාය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කහටගස්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නාමල්ඔය 
පාෙද්ශීය  සභා  මායිම සහ බණ්ඩාරදූව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකණ්ඩිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලාතුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙබොක්ෙකබැද්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ වලගම්පුර, 
ගලහිටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

W/88 A /1 - වැලිකහෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/100 A - කහටගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
W/100 A /1 - මහකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදමටමල්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හිමිදුරාව 
සහ අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අභයපුර ග් රාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිමිදුරාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැලිකහෙගොල්ල, ෙදමටමල්පැලැස්ස සහ පාලම්කඳවුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

W/88 C - හිමිදුරාව ගාම නිලධාරි වසම 
W/88 C /1 - අභයපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කහටගස්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 

මහකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලහිටියාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙහොඹාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ වෑරැන්කැටෙගොඩ, ෙසේනාගම දකුණ හා ෙගෝනගල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

W/88 A - ගලහිටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
W/88 A /2 - ෙදමටමල්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/88 B - උදාගිරිගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝමාරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ උදාගිරිගම 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, උහන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ පාලම් කඳවුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- හිමිදුරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැලිකහෙගොල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වලගම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උහන      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උදාගිරිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් හා ෙකෝමාරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම, උහන තිස්සපුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ උහන තිස්සපුර නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ උදයපුර 
ග් රාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

W/88  - උහන ගාම නිලධාරි වසම 
W/88 B / 1 - උදාගිරිගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
W/88/ 3 - පාලම්කඳවුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වීරෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 

දකුණට:- අම්පාර නගර සභා මායිම, නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා  මායිම සහ 
හිමිදුරාව, ෙදමටමල්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙදමටමල්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ උදාගිරිගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිස්සපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගෝනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුමාරිගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

W/88/1 - උහන තිස්සපුර බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
W/88/2 - උහන තිස්සපුර නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
W/88 B /2 - ෙකෝමාරිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුමාරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  
උදයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

දකුණට:- පාලම්කඳවුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- උහන, උදාගිරිගම බටහිර සහ උදාගිරිගම නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වීරෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගෝනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මඩකලපුව දිස්තික් 
මායිම, සුහදගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, සඳනදපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ සුහදගම දකුණ හා  රජගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

W/88 B /3 - කුමාරිගම ගාම නිලධාරි වසම 
W/93 A /1 - උදයපුර ගාම නිලධාරි වසම 
W/93 C /4 - වීරෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාවැව සහ  දඩයම්තලාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වීරෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
අම්පාර නගර සභා මායිම සහ පාලම්කඳවුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- උහන තිස්සපුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ ෙකෝමාරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රජගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපුව දිසත්ික් මායිම W/93 A- සඳනදපුර ගාම නිලධාරි වසම 
W/93 A /2 - සුහදගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  
W/93 A /3 - සුහදගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
W/94 A- රජගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
W/94 A /1-  රජගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම
W/94 A /5 - සියඹලාවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:- දඩයම්තලාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 

දඩයම්තලාව බටහිර, වීරෙගොඩ උතුර හා උදයපුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුමාරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මඩකලපුව දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විජයපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම සහ නවිදන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම W/93 B /2 - විජයපුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/93 B /3 - විජයපුර බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
W/94 A/2 - ෙවෙහරගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
W/94 A /3 - ෙවෙහරගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
W/94 A /4 - ගැමුණුපුර  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නවිදන්ෙව්ලි සහ සමන්තුෙරයි පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- සමන්තුෙරයි පාෙද්ශීය සභා මායිම, දඩයම්තලාව නැෙගනහිර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
දඩයම්තලාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- සියඹලාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ රජගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඩයම්තලාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ සියඹලාවැව හා ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

W/93 B - දඩයම්තලාව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
W/93 B/1 - දඩයම්තලාව බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
W/93 C/3 - වීරෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- විජයපුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
සමන්තුෙරයි  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කුමුදුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රුහුණුගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, බුද්ධංගල ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු මායිම සහ අම්පාර නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- අම්පාර නගර සභා මායිම සහ පාලම්කඳවුර හා උදයපුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 17     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රුහුණුගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරෙගොඩ දකුණ සහ දඩයම්තලාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

W/93 C- බුද්ධංගල ගාම නිලධාරි වසම 
W/93 C /1 - රුහුණුගම ගාම නිලධාරි වසම 
W/93 C /2 - කුමුදුගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- අම්පාර නගර සභා මායිම සහ වීරෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
 
 

09 - 108/193 
____________________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 07 - මහඔය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  උණුවතුර බුබුල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම 144 B - උණුවතුර බුබුල ගාම නිලධාරි වසම  
144 B / 1 - ෙබෝගමුයාය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම, ටැම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 

මායිම සහ බැදිරැක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- බැදිරැක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
තැපැල්ෙපොල, දඹෙදණිය හා ඉද්දෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ පදියතලාව පාෙද්ශීය  සභා මායිම

බටහිරට:- පදියතලාව හා ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ටැම්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම 145 - ටැම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
145 A - පූලාවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- අරන්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බැදිරැක්ක හා ෙබෝගමුයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සමගිපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබෝගමුයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 136 A / 2 - සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
144 O - බැදිරැක්ක ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ටැම්පිටිය  ,පූලාවල  හා අරන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර   

මායිම් 
දකුණට:- ෙබොරෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ  කෑලවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- මහඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

තැපැල්ෙපොල හා  උණුවතුර බුබුල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මහඔය       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උණුවතුර බුබුල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 144 - මහඔය ගාම නිලධාරි වසම 
144 D - තැපැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කෑලවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කුඩාහරස්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  දඹෙදණිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබෝගමුයාය හා උණුවතුර බුබුල  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

137 A / 1 - දඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තැපැල්ෙපොල මහඔය, හා කුඩාහරස්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කැකිරිෙහේන සහ ඉද්දෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-කැකිරිෙහේන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පදියතලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙබෝගමුයාය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම  

144 A - කැකිරිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
144 A / 1 - ඉද්දෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:- දඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පදියතලාව 
පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 

බටහිරට:- පදියතලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාහරස්ගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 137 A / 2  -  කුඩාහරස්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කෑලවින්න හා ෙපොල්ෙල්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  

මායිම් 
දකුණට:- ෙපොල්ෙල්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ලාහුගල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- දඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-කෑලවින්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

136 -  කෑලවින්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබොරෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙපොල්ෙල්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කුඩාහරස්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-අරන්තලාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බැදිරැක්ක ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් හා 
පූලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

136 A  -  අරන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 
136 A / 1  - ෙබොරෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඩකලපුව දිසත්ික් මායිම 
දකුණට:- උහන පාෙද්ශීය  සභා  මායිම සහ ෙපොල්ෙල්බැද්ද ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කෑලවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ 

සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ෙපොල්ෙල්බැද්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබොරෙපොල සහ අරන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 136B  -  ෙපොල්ෙල්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කුඩාහරස්ගල හා කෑලවින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලාහුගල       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පදියතලාව පාෙද්ශීය  සභා  මායිම සහ කැකිරිෙහේන ,දඹෙදණිය 
හා කුඩාහරස්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

137  -  ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ෙල්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා 
ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම හා පදියතලාව පෙද්ශිය සභා මායිම
බටහිරට:- පදියතලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

09 - 108/194 
____________________________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 08 - නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දෙඹ්තලාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම හා උහන පාෙද්ශීය  සභා මායිම W/86 D - දෙඹ්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- උහන පාෙද්ශීය  සභා  මායිම හා අඹමල්තලාව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- නාමල්තලාව හා නාමල්ඔය II ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරංගාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උහන පාෙද්ශීය  සභා  මායිම W/89 J - කරංගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස නැෙගනහිරට:- අම්පාර නගර සභා මායිම  

දකුණට:- අම්පාර නගර සභා මායිම සහ සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා වට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම

බටහිරට:- උහන පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්මඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අම්පාර නගර සභා මායිම W/27 H - ගල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
W/89 D - ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
W/89 H - මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- දමන හා සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ මුවංගල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටහිරට:- මුවංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ සාමපුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුවංගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා වට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ ෙසේනානායකපුර  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

W/27 B - මුවංගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 

දකුණට:- ඉරක්කාමම් සහ දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම්
බටහිරට:- සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා වට අයත් 

ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටෙවෙහර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරංගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා වට 

අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ අම්පාර නගර සභා මායිම 
W/89 B - සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
W/89 K - ෙකොටෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා 
වට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ මුවංගල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පරගහකැෙල් බටහිර හා පරගහකැෙල් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් සහ උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරගහකැෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම W/86 - පරගහකැෙල් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/86 J - පරගහකැෙල් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොටෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
සාමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වාවින්න දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ වාවින්න උතුර හා අඹගහවැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹගහවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම W/86 B - අඹගහවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
W/86 H - අඹමල්තලාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පරගහකැෙල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වාවින්න උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
වාවින්න දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නාමල්ඔය  I (උස්බිම) ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නාමල්ඔය III (ෙපොල්වගා ජනපදය), නාමල්තලාව හා 
දෙඹ්තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාමල්ඔය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දෙඹ්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම W/86 G - නාමල්ඔය II ගාම නිලධාරි වසම 
W/86 I - නාමල්තලාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- අඹමල්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- නාමල්ඔය III (ෙපොල්වගා ජනපදය) ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්වගා ජනපදය    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාමල්ඔය II හා නාමල්තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම 

W/86 A - නාමල්ඔය I (උස්බිම) ගාම නිලධාරි 
වසම 
W/86 F  - නාමල්ඔය III  (ෙපොල්වගා 
ජනපදය) ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අඹමල්තලාව හා වාවින්න දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම හා ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාවින්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඹගහවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම W/86 D - වාවින්න උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
W/86 E - වාවින්න දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පරගහකැෙල් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නාමල්ඔය I උස්බිම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අඹමල්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
09 - 108/195 
 

___________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 09 - පදියතලාව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ඕඩ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය හා  මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 141A - ගල්ඕඩ ගාම නිලධාරි වසම 
141B - උනාපාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම, පලතුරුවැල්ල,  පුළුන්ගස්මුල්ල හා 
ෙසේරංකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- සරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,  
පදියතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හාගම්ෙවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලතුරුවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්ඕඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මහඔය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

137C - පලතුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
137D - පුළුන්ගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙමොරෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙසේරංකඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- ෙසේරංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ගල්ඕඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේරංකඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්ඕඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පුළුන්ගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  

137 A - ෙසේරංකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
141 - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පුළුන්ගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙමොරෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම

දකුණට:- සරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- ගල්ඕඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුළුන්ගස්මුල්ල හා පලතුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

137 B - ෙමොරෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තලාපිටඔය දකුණ ග් රාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- සරණගම, පල්ෙල්ගම සහ ෙසේරංකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සරණගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්ඕඩ සහ පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 140 D - තලාපිටඔය වම ගාම නිලධාරි වසම  
141 D - සරණගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ තලාපිටඔය 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- තලාපිටඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙහොලිෙක් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකෙහල්උල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කිරවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පදියතලාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ උනාපාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පදියතලාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්ඕඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  උනාපාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

140 A  - පදියතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
141 C - හාගම්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- උනාපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

සරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ තලාපිටඔය 
වම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- තලාපිටඔය වම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කිරවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරවාන      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හාගම්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 140 C - කිරවාන ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- පදියතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

තලාපිටඔය වම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙකෙහල්උල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෙහල්උල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිරවාන හා තලාපිටඔය වම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 140 - ෙකෙහල්උල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙහොලිෙක් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්   

දකුණට:- මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බදුල්ල 
දිස්තික් මායිම  

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොලිෙක්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 138 - ෙහොලිෙක් ගාම නිලධාරි වසම 
140 B - තලාපිටඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මහඔය 
පාෙද්ශීය  සභා  මායිම, මරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම, ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙකොලමන්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොලමන්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මිරිස්වත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙකෙහල්උල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
තලාපිටඔය වම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොලමන්තලාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහොලිෙක් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  138 A - මිරිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
138 B - ෙකොලමන්තලාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙකෝමාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙකෝමාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බදුල්ල දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම හා ෙකෙහල්උල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝමාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මරංගල සිට වහව 
දක්වා පාර, වහව සිට ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි කාර්යාලය දක්වා 
පාර හා ෙකෝමාන පාර යන මාර්ග වලින් නැෙගනහිරට ෙබදුණු 
ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, මරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මහඔය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

139 - ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් ( මරන්ගල සිට වහව දක්වා 
පාර, වහව සිට ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි 
කාර්යාලය දක්වා පාර සහ ෙකෝමාන පාර යන 
මාර්ග වලින් බටහිරට ෙබදුණු ෙකොටස) 
139 B - ෙකෝමාන ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල හා බදුල්ල දිස්තික් මායිම්, ෙකොලමන්තලාව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙහොලිෙක් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරංගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහෝලිෙක් හා තලාපිටඔය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම  

139 - ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් ( මරන්ගල සිට වහව දක්වා 
පාර, වහව සිට ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි 
කාර්යාලය දක්වා පාර සහ ෙකෝමාන පාර යන 
මාර්ග වලින් නැෙගනහිරට ෙබදුණු ෙකොටස) 
139 A - මරංගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහඔය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෝමාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:- ෙකෝමාන  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මරංගල සිට වහව දක්වා පාර, වහව සිට ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි 

කාර්යාලය දක්වා පාර හා ෙකෝමාන පාර යන මාර්ග වලින් 
බටහිරට ෙබදුණු ෙදොරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
09 - 108/196 
 

___________________ 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 10 - නවිදන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01   සභික සංඛ්යාව :- 08 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මධ්යම කඳවුර උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම SP / 93 E - මධ්යම කඳවුර 5 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 93 F - මධ්යම කඳවුර 6 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 95 C - අන්නමෙල් 3 ගාම නිලධාරී වසම 
 

නැෙගනභිරට:- චාලම්බක්කර්ණි 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මධ්යම කඳවුර 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- මධ්යම කඳවුර 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
මධ්යම කඳවුර 3  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  උහන 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටභිරට:- උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම හා මඩකලපුව දිස්තික්  මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චාලම්බක්කර්ණි උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම  SP / 94 D - චාලම්බක්කර්ණි 3 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 94 E - චාලම්බක්කර්ණි 4 ගාම නිලධාරී 
වසම 
 

නැෙගනභිරට:- අන්නමෙල් 2  සහ නවිදන්ෙව්ලි 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- චාලම්බක්කර්ණි 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
චාලම්බක්කර්ණි 1 සහ මධ්යම කඳවුර 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටභිරට:- මධ්යම කඳවුර 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මධ්යම කඳවුර 4 ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මධ්යම කඳවුර 5 හා අන්නමෙල් 3 ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවිදන්ෙව්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම සහ අන්නමෙල් 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

SP / 94 2  - නවිදන්ෙව්ලි 2 ගාම නිලධාරී 
වසම  
SP / 95 B - අන්නමෙල් 2 ගාම නිලධාරී වසම නැෙගනභිරට:- අන්නමෙල් 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

නවිදන්ෙව්ලි 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:- චවලකෙඩ් හා චාලම්බක්කර්ණි 5 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් සහ  චාලම්බක්කර්ණි 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටභිරට:- චාලම්බක්කර්ණි 4 සහ චාලම්බක්කර්ණි 3 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අන්නමෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම SP / 93 - චවලකෙඩ් ගාම නිලධාරී වසම     
SP / 94 1 - නවිදන්ෙව්ලි 1 ගාම නිලධාරී වසම 
SP / 95 A - අන්නමෙල් 1 ගාම නිලධාරී වසම 

නැෙගනභිරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම සහ කල්මුෙණ් මහ නගර සභා මායිම 
දකුණට:- ෙසොරිකල්මුණ 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

චාලම්බක්කර්ණි 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටභිරට:- චාලම්බක්කර්ණි 5 හා නවිදන්ෙව්ලි 2  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ අන්නමෙල් 2  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- චාලම්බක්කර්ණි මධ්යම                සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- චාලම්බක්කර්ණි 4 නවිදන්ෙව්ලි 2 සහ නවිදන්ෙව්ලි 1  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   

SP / 94 A - චාලම්බක්කර්ණි 1 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 94 B - චාලම්බක්කර්ණි 2 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 94 F - චාලම්බක්කර්ණි 5 ගාම නිලධාරී 
වසම 

නැෙගනභිරට:- චවලකෙඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙසොරිකල්මුණ 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙසොරිකල්මුණ 3 ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙසොරිකල්මුණ 1 ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ මධ්යම 
කඳවුර 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටභිරට:- මධ්යම කඳවුර 1, මධ්යම කඳවුර 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ චාලම්බක්කර්ණි 4 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මධ්යම කඳවුර              සභික සංඛ්යාව :- 02  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මධ්යම කඳවුර 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, චාලම්බක්කර්ණි 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ චාලම්බක්කර්ණි 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

SP / 93 A - මධ්යම කඳවුර 1 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 93 B - මධ්යම කඳවුර 2 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 93 C - මධ්යම කඳවුර 3 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 93 D - මධ්යම කඳවුර 4 ගාම නිලධාරී 
වසම 

නැෙගනභිරට:- චාලම්බක්කර්ණි 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙසොරිකල්මුණ  1 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ෙසොරිකල්මුණ 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටභිරට:- උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසොරිකල්මුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මධ්යම කඳවුර 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, චාලම්බක්කර්ණි 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, චාලම්බක්කර්ණි 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, චවලකෙඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ කල්මුෙණ් මහ නගර සභා මායිම

SP / 90 - ෙසොරිකල්මුණ 1   ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 90 A - ෙසොරිකල්මුණ 2 ගාම නිලධාරී 
වසම 
SP / 90 B - ෙසොරිකල්මුණ 3 ගාම නිලධාරී 
වසම 
 

නැෙගනභිරට:- කල්මුෙණ් මහ නගර සභා මායිම සහ කාර්තිව් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට:- සමන්තුෙර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09 - 108/197 

__________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 11 - සම්මන්තුර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01   සභික සංඛ්යාව :- 12 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උහන සහ නවිදන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම් 89 - මල්වත්ත 01 ගාම නිලධාරි  වසම 
89 A - මල්වත්ත 04  ගාම නිලධාරි  වසම 
89 D - මල්වත්ත 02  ගාම නිලධාරි  වසම  
89 E - මල්වත්ත 03  ගාම නිලධාරි  වසම  
 

නැෙගනහිරට:- නවිදන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම, වීරමුෙණ් 04  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, ෙසන්නල් ගාමම්  01, ෙසන්නල් 
ගාමම් 02  හා මල්කම්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ වලතපිටිය 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- වලතපිටිය 01 හා වලතපිටිය 02  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- වලතපිටිය 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් සහ උහන
පාෙද්ශීය  සභා  මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වීරමුෙණ්     සභික සංඛ්යාව :- 03  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නවිදන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 79 B - උඩංග 01 ගාම නිලධාරි  වසම 
79 E - ෙසන්නල් ගාමම් 01 ගාම නිලධාරි  
වසම 
79 G - උඩංග 02  ගාම නිලධාරි  වසම 
92 - වීරමුෙණ් 01 ගාම නිලධාරි  වසම 
92 C - සම්මන්තුර 11 ගාම නිලධාරි  වසම  
92 D - සම්මන්තුර 1 2 ගාම නිලධාරි  වසම 
92 E - වීරමුෙණ් 02  ගාම නිලධාරි  වසම 
92 F - වීරමුෙණ් 04  ගාම නිලධාරි  වසම 
92 I - වීරමුෙණ් 03  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සමන්තුෙර් 08 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, සමන්තුෙර් 
10 ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, කරුවාටුක්කල් 
01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කරුවාටුක්කල් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ විලනයඩි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- විලනයඩි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම, මලයාඩි ගාමම් 
03  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මලයාඩි ගාමම් 04  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ෙසන්නල් ගාමම් 02 
හා මල්වත්ත 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මල්වත්ත 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මල්වත්ත 
03  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්නපාලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නවිදන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 81 - සම්මන්තුර 08 ගාම නිලධාරි  වසම 
81 A - සම්මන්තුර 09 ගාම නිලධාරි  වසම 
92 A - කරුවාටුක්කල් 01 ගාම නිලධාරි  වසම 
92 B - සම්මන්තුර 10 ගාම නිලධාරි  වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 01, සම්මන්තුර 06 සහ සම්මන්තුර 07 ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කරුවාටුක්කල් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර 
මායිම්, කරුවාටුක්කල් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ විලිනයඩි 01 හා උඩංග 01 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- සමන්තුෙර් 12 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
හා වීරමුෙණ් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, සමන්තුෙර් 
11 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්,  වීරමුෙණ් 
02  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වීරමුෙණ් 01 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මට්ටකලපු තරවයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නවිදන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කල්මුෙණ් මහ නගර සභා 
මායිම 

77 - ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 01 ගාම නිලධාරි  වසම  
77 B - මට්ටකලපු තරවයි 02  ගාම නිලධාරි 
වසම 
77 C - ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 02  ගාම නිලධාරි 
 වසම  
77 D - ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 03  ගාම නිලධාරි 
 වසම  
77 E - ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 04  ගාම නිලධාරි 
 වසම  
79 D - කල්ලරච්චල් 01 ගාම නිලධාරි  වසම 
79 L - බ්ෙලොක් ෙජ් නැෙගනහිර 03  ගාම 
නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- කාර්තිවු සහ නින්දවූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- කල්ලරච්චල් 03  සහ කල්ලරච්චල් 02  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කල්ලරච්චල් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම, බ්ෙලොක් 

ෙජ් නැෙගනහිර 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, බ්ෙලොක් 
ෙජ් නැෙගනහිර 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, සමන්තුර 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
මට්ටකලපු තරවයි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම්, සමන්තුර 01 ග් රාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, සමන්තුර 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම්, සමන්තුර 05  හා සමන්තුර 06 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ සමන්තුර 08 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තයික්කාපකල්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සමන්තුර 05  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 01 හා ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 04  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

77 A - මට්ටකලපු තරවයි 01 ගාම නිලධාරි 
 වසම  
78 - සම්මන්තුර 02  ගාම නිලධාරි  වසම 
78 C - සම්මන්තුර 01 ගාම නිලධාරි  වසම 
78 D - සම්මන්තුර 03  ගාම නිලධාරි  වසම 
79 - බ්ෙලොක් ෙජ් නැෙගනහිර 01 ගාම 
නිලධාරි වසම  
79 K - බ්ෙලොක් ෙජ් නැෙගනහිර 02  ගාම 
නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 03  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර 
මායිම සහ මට්ටකලපු තරවයි 02  හා බ්ෙලොක් ෙජ් නැෙගනහිර 
03  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බ්ෙලොක් ෙජ් නැෙගනහිර 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ කල්ලරච්චල් 02  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මලයාඩි ගාමම් 02 , විලිනයඩි 02 , විලිනයඩි 03  හා 
කරුවාටුක්කල් 02  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, 
කරුවාටුක්කල් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ සම්මන්තුර 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සම්මන්තුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදමළ ෙකොට්ඨාස 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 78 A - සම්මන්තුර 04  ගාම නිලධාරි  වසම  
78 B - සම්මන්තුර 05  ගාම නිලධාරි  වසම  
80 - සම්මන්තුර 06 ගාම නිලධාරි  වසම 
80 A - සම්මන්තුර 07 ගාම නිලධාරි  වසම 
92 G - කරුවාටුක්කල් 02  ගාම නිලධාරි 
 වසම      
92 H - කරුවාටුක්කල් 03  ගාම නිලධාරි  වසම

නැෙගනහිරට:- සම්මන්තුර 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බ්ෙලොක් 
ෙජ් නැෙගනහිර 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- විලිනයඩි 03 , විලිනයඩි 01 සහ උඩංග 01 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කරුවාටුක්කල් 01 සහ සමන්තුර 10 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, සම්මන්තුර 09 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම්, සම්මන්තුර 08 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විලිනයඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩංග 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ කරුවාටුක්කල් 01 හා කරුවාටුක්කල් 02  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

79 C - විලිනයඩි 01 ගාම නිලධාරි  වසම  
79 I - විලිනයඩි 02  ගාම නිලධාරි  වසම  
79 J - විලිනයඩි 03  ගාම නිලධාරි  වසම 
79 P - මලයාඩි ගාමම් 03   ගාම නිලධාරි 
 වසම  
79 Q - මලයාඩි ගාමම් 04  ගාම නිලධාරි  වසම

නැෙගනහිරට:- බ්ෙලොක් ෙජ් නැෙගනහිර 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
මලයාඩි ගාමම් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ මලයාඩි ගාමම් 01 හා බ්ෙලොක් ෙජ් බටහිර 01 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙසන්නල් ගාමම් 02  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙසන්නල් ගාමම් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

ෙසන්නල් ගාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
උඩංග 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මලයාඩි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විලිනයඩි 01 හා විලිනයඩි 02  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, බ්ෙලොක් ෙජ් නැෙගනහිර 01, බ්ෙලොක් ෙජ් නැෙගනහිර 
03  හා කල්ලරච්චල් 01 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

79 F - මලයාඩි ගාමම් 01 ගාම නිලධාරි  වසම  
79 M - කල්ලරච්චල් 02  ගාම නිලධාරි  වසම  
79 N - කල්ලරච්චල් 03  ගාම නිලධාරි  වසම  
79 O - මලයාඩි ගාමම් 02  ගාම නිලධාරි  වසම

නැෙගනහිරට:- නින්දවූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මල්කම්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම   

දකුණට:- මල්කම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- බ්ෙලොක් ෙජ් බටහිර 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

බ්ෙලොක් ෙජ් බටහිර 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, මලයාඩි ගාමම් 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ මලයාඩි ගාමම් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්කම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසන්නල් ගාමම් 01, මලයාඩි ගාමම් 04  හා කල්ලරච්චල් 03 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්,  මලයාඩි ගාමම් 
01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කල්ලරච්චල් 02  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ උඩංග 02  ගාම  
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

79 A - බ්ෙලොක් ෙජ් බටහිර 01 ගාම නිලධාරි  
වසම  
79 H - ෙසන්නල් ගාමම් 02   ගාම නිලධාරි 
 වසම 
79 R - බ්ෙලොක් ෙජ් බටහිර 02  ගාම නිලධාරි  
වසම  
82 - මල්කම්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නින්දවූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්ෙනයි සහ ඉරක්කාමම් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- වලතපිටිය 01, වලතපිටිය 02 , මල්වත්ත 01 සහ මල්වත්ත 04 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලතපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උහන පාෙද්ශීය සභා මායිම, මල්වත්ත 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම්, මල්වත්ත 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙසන්නල් ගාමම් 02  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 

89 B - වලතපිටිය 01 ගාම නිලධාරි  වසම 
89 C - වලතපිටිය 02  ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මල්කම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉරක්කාමම්  
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ඉරක්කාමම් සහ දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- නාමල්ඔය පාෙද්ශීය  සභා  මායිම සහ අම්පාර නගර සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 12 - ඉරක්කාමම් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01   සභික සංඛ්යාව :- 08 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරිපතන්ෙච්න උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාමල් ඔය හා සමන්තුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ ඉරක්කාමම් 
07 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

SP / 85 - වරිපතන්ෙච්න 01 ගාම නිලධාරි  
වසම 
SP / 85 A - වරිපතන්ෙච්න 02  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉරක්කාමම් 07, ඉරක්කාමම් 06, ඉරක්කාමම් 08 සහ 
ඉරක්කාමම් 03  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉරක්කාමම් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ඉරක්කාමම් 
05  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වරිපතන්ෙච්න 03 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- වරිපතන්ෙච්න 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරක්කාමම් මධ්යම    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉරක්කාමම් 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම SP / 84 D - ඉරක්කාමම් 08 ගාම නිලධාරි 
වසම 
SP / 84 H - ඉරක්කාමම් 09 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉරක්කාමම් 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
දකුණට:- ඉරක්කාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ඉරක්කාමම් 03   ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඉරක්කාමම් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වරිපතන්ෙච්න 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරක්කාමම් උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සමන්තුර පාෙද්ශීය සභා මායිම SP / 84 - ඉරක්කාමම් 06 ගාම නිලධාරි වසම 
SP / 84 C - ඉරක්කාමම් 07 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඉරක්කාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

ඉරක්කාමම් වැෙව් උතුරු, නැෙගනහිර මායිම් හා බටහිර 
මායිෙමන් ෙකොටසක්, ඉරක්කාමම් 08, ඉරක්කාමම් 09 ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ ඉරක්කාමම් 08 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වරිපතන්ෙච්න 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ දමන හා නාමල්ඔය පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරක්කාමම් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉරක්කාමම් 07 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඉරක්කාමම් වැෙව් බටහිර, උතුරු හා නැෙගනහිර  මායිම් 

SP / 84 B - ඉරක්කාමම් 01 ගාම නිලධාරි 
වසම 
SP / 84 E - ඉරක්කාමම් 04  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න සහ අක්කෙරයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- අක්කෙරයිපත්තු පාෙද්ශීය  සභා  මායිම සහ ඉරක්කාමම් 02  

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ඉරක්කාමම් 02 , ඉරක්කාමම් 05  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්, ඉරක්කාමම් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, ඉරක්කාමම් 08 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ ඉරක්කාමම් 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරක්කාමම් බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉරක්කාමම් 08 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම SP / 84 A - ඉරක්කාමම් 03  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉරක්කාමම් 08, ඉරක්කාමම් 06 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ ඉරක්කාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ඉරක්කාමම් 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ඉරක්කාමම් 05  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වරිපතන්ෙච්න 03 , වරිපතන්ෙච්න 02  ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් සහ වරිපතන්ෙච්න 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරක්කාමම් දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 02  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වරිපතන්ෙච්න 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, වරිපතන්ෙච්න 02 ,  වරිපතන්ෙච්න 01, ඉරක්කාමම් 03   
හා ඉරක්කාමම් 04  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
ඉරක්කාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

SP / 84 F - ඉරක්කාමම් 05  ගාම නිලධාරි 
වසම 
SP / 84 G - ඉරක්කාමම් 02  ගාම 
නිලධාරිවසම 

නැෙගනහිරට:- ඉරක්කාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
අක්කෙරයිපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- අක්කෙරයිපත්තු හා දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම හා වරිපතන්ෙච්න 03  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරිපතන්ෙච්න දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වරිපතන්ෙච්න 02   ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

SP / 85 B - වරිපතන්ෙච්න 03  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:- වරිපතන්ෙච්න 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

ඉරක්කාමම් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ඉරක්කාමම් 05  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉරක්කාමම් 05  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 13 - අක්කරපත්තු පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 05   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 05  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආලිම් නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉරක්කාමම් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉසංකමිචීමයි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් 

AP 20 A 4 - ආලිම් නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනභිරට:- ඉසංකමිචීමයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:- ආලයඩිෙවම්බු සහ දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටභිරට:- දමන සහ ඉරක්කාමම් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉසංකමිචීමයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය සභා මායිම AP 20 A 3  - ඉසංකමිචීමයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනභිරට:- පල්ලිකුඩියිරුප්පු 2, පල්ලිකුඩියිරුප්පු 1 සහ පඩ්ඩියඩිපිටි ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ආලිම් නගර් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටභිරට:- ආලිම් නගර්  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඉරක්කාමම් පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ලිකුඩියිරුප්පු - උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න  පාෙද්ශීය සභා මායිම AP 20 A 2 - පල්ලිකුඩියිරුප්පු 2 ගාම 
නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- පට්ටියඩිපිටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පල්ලිකුඩියිරුප්පු 1  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට:- ඉසංකමිචීමයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ලිකුඩියිරුප්පු - දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පල්ලිකුඩියිරුප්පු 2 ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම AP 20 A1 - පල්ලිකුඩියිරුප්පු 1 ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනභිරට:- පට්ටියඩිපිටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පට්ටියඩිපිටි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ඉසංකමිචීමයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට:- ඉසංකමිචීමයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පට්ටියඩිපිටි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය  සභා  මායිම  AP 20 A - පට්ටියඩිපිටි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනභිරට:- අක්කරපත්තු මහ නගර සභා මායිම සහ ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය  

සභා  මායිම 
දකුණට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටභිරට:- ඉසංකමිචීමයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  

පල්ලිකුඩියිරුප්පු 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පල්ලිකුඩියිරුප්පු 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම 

09 - 108/200 
 

_________________________ 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

 
 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 14 - ෙපොතුවිල් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝමාරි 01     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දමන සහ තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් P 22 - සංගමන්කණ්ඩි ගාම නිලධාරි වසම 
P 23 - ෙකෝමාරි 01 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙකෝමාරි කලපුව සහ ෙකෝමාරි 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 

මායිම 
බටහිරට:- ලාහුගල සහ දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝමාරි 02      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකෝමාරි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  P 24 - ෙකෝමාරි 02  ගාම නිලධාරි වසම 
P 25 - කනගර් ගාමම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- හිදියාපුරම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හිජ්රා නගර් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
වික්ටර්වත්ත 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- ලාහුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිදයාපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකෝමාරි 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම P 20 - හිදයාපුරම් 01 ගාම නිලධාරි වසම  

P 21 - හිදයාපුරම් 02  ගාම නිලධාරි වසම 
P 26 - හිජ්රා නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝමාරි 02  හා කනගර් ගාමම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ මුහුද 

දකුණට:- සින්න පුදුකුඩිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ රසාක් 
මවුලානා නගර් හා ඉන්ස්ෙපක්ටර් ඒතම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 

බටහිරට:- ඉන්ස්ෙපක්ටර් ඒතම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් හා වික්ටර්වත්ත 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වික්ටර්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකෝමාරි 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හිජ්රා නගර් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

P 16 - වික්ටර්වත්ත 01 ගාම නිලධාරි වසම 
P 17 - වික්ටර්වත්ත 02  ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- හිජ්රා නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ඉන්ස්ෙපක්ටර් 

ඒතම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා දකුණු මායිම්, වඩ්ඩිෙව්ලි, 
පක්කියවත්ත 01, පක්කියවත්ත  02  සහ කලපුකඩ්ඩු ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- සර්ෙවෝදයපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ලාහුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩ්ඩිෙව්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හිජ්රා නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම P 9 - කුණ්ඩුමඩු ගාම නිලධාරි වසම 
P 10 - ඉන්ස්ෙපක්ටර් ඒතම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
P 11 - වඩ්ඩිෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රසාක් මවුලානා නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 01, ෙපොතුවිල් නගරය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් සහ පක්කියවත්ත  01, වික්ටර්වත්ත 01 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට:- වික්ටර්වත්ත 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ වික්ටර්වත්ත 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රසාක් මවුලානා නගර්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හිදයාපුරම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම P 27 - රසාක් මවුලානා නගර් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හිදයාපුරම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් සහ 
හිදයාපුරම් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- සින්නපුදුකුඩියිරුප්පු,  ෙපොතුවිල් 02  යුනිට් 02 , ෙපොතුවිල් 02  
යුනිට් 03  සහ ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 01 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුණ්ඩුමඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ඉන්ස්ෙපක්ටර් ඒතම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්නපුදුකුඩියිරුප්පු    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රසාක් මවුලානා නගරය සහ හිදයාපුරම් 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

P 6 - සින්නපුදුකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම  
P 7 - ෙපොතුවිල් 02  යුනිට් 02  ගාම 
නිලධාරි වසම    
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 02 , ෙපොතුවිල් 02  යුනිට් 03  ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මතුරන්ෙච්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රසාක් මවුලානා නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ෙපොතුවිල් 02  යුනිට් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ සින්නපුදුකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

P 2 - ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 02  ගාම නිලධාරි 
වසම 
P 3 - ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 03  ගාම නිලධාරි 
වසම 
P 8 - ෙපොතුවිල් 02  යුනිට් 03  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද  

දකුණට:- ජලාල්දීන් චතුරසය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලපුකඩ්ඩු හා ෙපොතුවිල් නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 01 ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුවිල් නගරය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩ්ඩිෙව්ලි, කුණ්ඩුමඩු සහ රසාක් මවුලානා නගර් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

P 1 - ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 01 ගාම නිලධාරි  
වසම 
P 12 - ෙපොතුවිල් නගරය ගාම  නිලධාරි වසම 
P 13 - පක්කියවත්ත 01 ගාම නිලධාරි වසම 
P 14 - පක්කියවත්ත 02  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොතුවිල් 02  යුනිට් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 02  සහ කලපුකඩ්ඩු ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- වික්ටර්වත්ත 02  සහ වික්ටර්වත්ත 01 ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලපුකඩ්ඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වික්ටර්වත්ත 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පක්කියවත්ත 02  හා ෙපොතුවිල් නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්, ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙපොතුවිල් 01 යුනිට් 03  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

P 4 - ජලාල්දීන් චතුරසය ගාම නිලධාරි වසම 
P 15 - කලපුකඩ්ඩු ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- සින්නඋල්ල සහ සර්ෙවෝදයපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- වික්ටර්වත්ත 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සර්ෙවෝදයපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වික්ටර්වත්ත 02 , කලපුකඩ්ඩු සහ ජලාල්දීන් චතුරසය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

P 5 - සර්ෙවෝදයපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සින්නඋල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පසරිච්ෙච්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- ලාහුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ලාහුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්නඋල්ලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කලපුකඩ්ඩු හා ජලාල්දීන් චතුරසය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ මුහුද 

P 18 - සින්නඋල්ලයි ගාම නිලධාරි වසම 
P 19 - පසරිච්ෙච්න ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- ලාහුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- සර්ෙවෝදයපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 

මායිම් 
 

09 - 108/201 
_______________________ 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 15 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දීඝවාපිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සමන්තුර පාෙද්ශීය සභා  මායිම  AD/35/A - දීඝවාපි 01 ගාම නිලධාරි වසම  
AD/35/D - දීඝවාපි 02  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- ඔලුවිල් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

පාල්මුෙණයි 05  හා අඩ්ඩාලච්ෙච්න 09 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 17 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- ඉරක්කම් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල් - හම්රා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සමන්තුර සහ නින්දවුර් පාෙද්ශීය සභා මායිම්  AD/35 - ඔලුවිල් 01 ගාම නිලධාරි වසම 
AD/35/B - ඔලුවිල් 02  ගාම නිලධාරි වසම 
AD/35/C - ඔලුවිල් 03  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- ඔලුවිල් 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ඔලුවිල් 05  හා ඕලුවිල් 07 ගාම නිලධාරි වසම් වල බටහිර මායිම්, 
පාලමුෙණයි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පාලමුෙණයි 
06 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ පාලමුෙණයි 01, පාලමුෙණයි 03  හා පාලමුෙණයි 04  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පාලමුෙණයි 05  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දීඝවාපී 
01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:- දීඝවාපී 01 සහ දීඝවාපී 02  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල් - අෂ්හර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නින්දවූර්  පාෙද්ශීය සභා මායිම  AD/35/C/1- ඔලුවිල් 05  ගාම නිලධාරි වසම  
AD/35/C/2 - ඔලුවිල් 06 ගාම නිලධාරි වසම 
AD/35/C/3 - ඔලුවිල් 07 ගාම නිලධාරි වසම 
AD/35/E - ඔලුවිල් 04  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- පාලමුෙණයි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
බටහිරට:- පාලමුෙණයි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඔලුවිල් 

03  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ඔලුවිල් 
02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඔලුවිල් 01 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල් - හිදායා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඔලුවිල් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඔලුවිල් 03  

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
AD/34 - පාලමුෙණයි 01 ගාම නිලධාරි වසම  
AD/34/B - පාලමුෙණයි 03  ගාම නිලධාරි 
වසම  
AD/34/B/1 - පාලමුෙණයි 06 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනභිරට:- ඔලුවිල් 07 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මුහුද 

දකුණට:- පාලමුෙණයි 02  සහ  පාලමුෙණ් 04  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඔලුවිල් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මින්හාජ්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඔලුවිල් 01, පාලමුෙණයි 03  සහ  පාලමුෙණයි 01 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම 

AD/34/A - පාලමුෙණයි 02  ගාම නිලධාරි 
වසම  
AD/34/A/1 - පාලමුෙණයි 04  ගාම නිලධාරි 
වසම  
AD/34/A/2 - පාලමුෙණයි 05  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 08, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 10 හා අඩ්ඩාලච්ෙච්න 09 

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ දීඝවාපි 01 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- දීඝවාපි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ඔලුවිල් 
01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරෆා      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාලමුෙණයි 05  සහ  පාලමුෙණයි 02  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
AD/30/C/2 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 08 ගාම 
නිලධාරි වසම 
AD/33 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 01 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AD/33/B - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 10 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ අඩ්ඩාලච්ෙච්න 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 09 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල් - මුනීරා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  අඩ්ඩාලච්ෙච්න 08 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

AD/30/C - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 06 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AD/31 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 02 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AD/31/A - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 11 ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 07 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ අඩ්ඩාලච්ෙච්න 03 ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 05 හා අඩ්ඩාලච්ෙච්න 09 ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජුම්මා පල්ලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 11 ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ අඩ්ඩාලච්ෙච්න 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම්

AD/30/A - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 03 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AD/30/A/1 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 12 ගාම 
නිලධාරි වසම 
AD/30/C/1 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 07 ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනභිරට:- මුහුද 
දකුණට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 16 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

අඩ්ඩාලච්ෙච්න 15, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 04 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 13 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ අඩ්ඩාලච්ෙච්න 14 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම    

බටහිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 05 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉක්රාහ්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 12 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   AD/30 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 04 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AD/30/D - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 13 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AD/30/E - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 14 ගාම නිලධාරි 
වසම

නැෙගනභිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 07 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 15 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 05 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තයික්කා නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 14, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 04 සහ අඩ්ඩාලච්ෙච්න ගාම 
නිලධාරි ව සම්වල දකුණු  මායිම්  

AD/30/B/1 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 15 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AD/30/B/2 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 16 ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනභිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 07 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මුහුද
දකුණට:- අක්කරපත්තු මහ නගර සභා මායිම
බටහිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 05 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුරත්ෙතෝට්ටම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දීඝවාපි 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ පාල්මුෙණයි 05 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

AD/30/B - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 05 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AD/30/B/3 - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 17 ගාම 
නිලධාරි වසම  
AD/33/A - අඩ්ඩාලච්ෙච්න 09 ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනභිරට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න 10, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 01, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 02, 
අඩ්ඩාලච්ෙච්න 11, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 03, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 12, 
අඩ්ඩාලච්ෙච්න 14, අඩ්ඩාලච්ෙච්න 15 සහ අඩ්ඩාලච්ෙච්න 16 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අක්කරපත්තු මහ නගර සභා මායිම සහ අක්කරපත්තු පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- ඉරකාමම් පෙද්ශීය සභා මායිම  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
 

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 16 - ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරපත්තු ඒ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම, අක්කරපත්තු මහ නගර සභා 
මායිම සහ අක්කරපත්තු 8/1 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

AV/01 - වච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසම 
AV/06 - අක්කරපත්තු 7/2 ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- අක්කරපත්තු 8/1 සහ අක්කරපත්තු 7/1ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- අක්කරපත්තු 7/3, අක්කරපත්තු 7/4 සහ ආලයඩිෙවම්බු ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අක්කරපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරපත්තු බී     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු මහ නගර සභා මායිම AV/05  - අක්කරපත්තු 7/1 ගාම නිලධාරි 
වසම  
AV/10 - අක්කරපත්තු 8/1 ගාම නිලධාරි වසම 
AV/11 - අක්කරපත්තු 8/2 ගාම නිලධාරි වසම 
AV/21 - අක්කරපත්තු 7 ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- අක්කරපත්තු මහ නගර සභා මායිම සහ අක්කරපත්තු 8/3 හා  
අක්කරපත්තු 8 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අක්කරපත්තු 8 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- අක්කරපත්තු 7/3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 
අක්කරපත්තු 7/2 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ අක්කරපත්තු මහ නගර සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරපත්තු ඩී     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වච්චිකුඩා සහ අක්කරපත්තු 7/2 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

AV/07 - අක්කරපත්තු 7/3 ගාම නිලධාරි වසම 
AV/08 - අක්කරපත්තු 7/4 ගාම නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- අක්කරපත්තු 7/1 සහ  අක්කරපත්තු 8/2 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ආලයඩිෙවම්බු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 

WS-21
Typewritten Text
56 - G 22195

WS-21
Typewritten Text

WS-21
Typewritten Text



882       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආලයඩිෙවම්බු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම AP/21 A - ආලයඩිෙවම්බු ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- අක්කරපත්තු 7/4 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාවට්කාඩු 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ ෙකොලාවිල් 02  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පනන්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- කන්නකිරාමම් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 

අක්කරපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොලාවිල් සී     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු 7/4, අක්කරපත්තු 7/3, අක්කරපත්තු 8/2 සහ 
අක්කරපත්තු 7 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

AP/23 - ෙකොලාවිල් 03  ගාම නිලධාරි වසම  
AV/03  - නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:- අක්කරපත්තු 8 සහ ෙකොලාවිල් 01 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙකොලාවිල් 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නාවක්කාඩු 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙමන් පාලිප්ෙපොඩි පාර 
දක්වා වු ෙකොටස හා පාලිප්ෙපොඩි පාර

බටහිරට:- ආලයඩිෙවම්බු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අක්කරපත්තු සී     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු මහ නගර සභා මායිම AV/12 - අක්කරපත්තු 8/3 ගාම නිලධාරි වසම 
AP/22 - අක්කරපත්තු 8 ගාම නිලධාරි වසම 
AV/22 A - අක්කරපත්තු 9 ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද හා සින්නමුහත්තුවරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොලාවිල් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකොලාවිල් 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අක්කරපත්තු 7 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොලාවිල් ඒ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු 9 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම AV/14 - සින්නමුහත්තුවරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
AV/16 - ෙකොලාවිල් 01  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පනන්කාඩු ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකොලාවිල් 02  හා ෙකොලාවිල් 03  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ අක්කරපත්තු 8 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොලාවිල් බී     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාලිප්ෙපොඩි පාර ෙකොලාවිල් 03  ගාම නිලධාරි වසම හමුවන 
ස්ථානය දක්වා 

AP/03  - නාවට්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
AV/17 - ෙකොලාවිල් 02  ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොලාවිල් 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙකොලාවිල් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම

දකුණට:- පනන්කාඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- ආලයඩිෙවම්බු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනන්කාඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආලයඩිෙවම්බු, ෙකොලාවිල් 2 සහ ෙකොලාවිල් 01 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම් 

AP/13 - පනන්කාඩු ගාම නිලධාරි වසම 
AP/19 - සින්න පනන්කාඩු ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොලාවිල් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අලිගම්ෙබ් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කන්නකිකිරාමම් 02  සහ කන්නකිකිරාමම් 01 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්නකිකිරාමම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කරපත්තු පාෙද්ශිය  සභා  මායිම AV/20 - කන්නකිකිරාමම් 01 ගාම නිලධාරි 
වසම 
AV/21 - කන්නකිකිරාමම් I02  ගාම නිලධාරි 
වසම 
AV/22 - අලිගම්ෙබ් ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ආලයඩිෙවම්බු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පනන්කාඩු 
හා සින්න පනන්කාඩු ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- දමන සහ අක්කරපත්තු පාෙද්ශීය සභා මායිම්

 
 
09 - 108/203  
 

_________________________ 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 17 - ලාහුගල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඳහිඳගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම PP/12 - හුලංනුෙග් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
PP/13 - කඳහිඳගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- හුලංනුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුලංනුෙග්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම PP/11 - හුලංනුෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ෙපොතුවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පන්සල්ෙගොඩ, ෙද්වාෙල්ෙගොඩ හා ලාහුගල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්, පැරණි ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම   

බටහිරට:- හුලංනුෙග් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැරණි ලාහුගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හුලංනුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  PP/10 - පැරණි ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

ෙද්වාෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පන්සල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- හුලංනුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලාහුගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හුලංනුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම PP/09 - ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ෙද්වාෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පැරණි ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- පැරණි ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වාෙල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හුලංනුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම PP/08 - ෙද්වාෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- පන්සල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පැරණි ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්සල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හුලංනුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙපොතුවිල් 

පාෙද්ශීය සභා මායිම  
PP/07 - පන්සල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොතුවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- පැරණි ලාහුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙද්වාෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පානම බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කඳහිඳගම, හුලංනුෙග් බටහිර, හුලංනුෙග්, පැරණි  ලාහුගල,           
පන්සල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙපොතුවිල් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

PP/03  - පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ශාස්තෙවල, පානම මධ්යම සහ පානම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පානම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           885 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ශාස්තෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොතුවිල් පාෙද්ශීය සභා මායිම PP/06 - ශාස්තෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- පානම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පානම මධ්යම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ශාසත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම PP/05  - පානම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද, පානම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  
බටහිරට:- පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පානම උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පානම මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

PP/04  - පානම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද සහ පානම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- පානම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පානම  

බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පානම දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පානම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම PP/02  - පානම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- පානම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද
දකුණට:- මුහුද සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
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____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 18 - කාර්තිව් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 07  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 07 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලිගයිකාඩු නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුණ මහ නගර සභා  මායිම 44 B - මාලිගයිකාඩු මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක්  
44 C  - මාලිගයිකාඩු නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කාර්තිව් 03  සහ කාර්තිව් 02   ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- කාර්තිව් කලපුව 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලිගයිකාඩු බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්මුණ මහ නගර සභා මායිම 44 A - මාලිගයිකාඩු බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
44 B - මාලිගයිකාඩු මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- කාර්තිව් කලපුව 
දකුණට:- කාර්තිව් 02  සහ කාර්තිව් 01 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- මාවඩිපල්ලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාර්තිව් උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාලිගයිකාඩු බටහිර සහ මාලිගයිකාඩු මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

44   - කාර්තිව් 01 ගාම නිලධාරි වසම  
45   - කාර්තිව් 02  ගාම නිලධාරි වසම 
45 C -  කාර්තිව් 05  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මාලිගයිකාඩු නැෙගනහිර, කාර්තිව් 03  සහ කාර්තිව් 04  ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- කාර්තිව් 08 හා කාර්තිව් 07 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

සහ  කාර්තිව් 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මාවඩිපල්ලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාර්තිව් බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කාර්තිව් 01 සහ කාර්තිව් 02   ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

42 - කාර්තිව් 07 ගාම නිලධාරි වසම 
42 A -  කාර්තිව් 10 ගාම නිලධාරි වසම  
44 D - කාර්තිව් 06 ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කාර්තිව් 05  හා කාර්තිව් 08 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ කාර්තිව් 09 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කාර්තිව් 11 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මාවඩිපල්ලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවඩිපල්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නවිදන්ෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ කල්මුණ මහ නගර සභා  
මායිම 

43 -  මාවඩිපල්ලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
43 A - මාවඩිපල්ලි බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මාලිගයිකාඩු බටහිර, කාර්තිව් 01, කාර්තිව් 06, කාර්තිව් 07,   

කාර්තිව් 10, කාර්තිව් 11 සහ කාර්තිව් 12 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- නින්දවූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- සමන්තුර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාර්තිව් දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කාර්තිව් 10 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 42 D - කාර්තිව් 11 ගාම නිලධාරි වසම  
42 E - කාර්තිව් 12 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කාර්තිව් 09 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- නින්දවුර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
බටහිරට:- මාවඩිපල්ලි නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාර්තිව් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාලිගයිකාඩු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මුහුද 

42 B - කාර්තිව් 08 ගාම නිලධාරි වසම  
42 C - කාර්තිව් 09 ගාම නිලධාරි වසම 
45 A - කාර්තිව් 03  ගාම නිලධාරි වසම 
45 B - කාර්තිව් 04  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- නින්දවූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කාර්තිව් 12 හා කාර්තිව් 11 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්,  කාර්තිව් 10 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, කාර්තිව් 07 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කාර්තිව් 05  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
කාර්තිව් 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  
මාලිගයිකාඩු මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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__________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 19 - නින්දවුර් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 08 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීරා නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කාර්තිව් පාෙද්ශීය සභා මායිම 39 C - නින්දවුර් 24 ගාම නිලධාරි වසම 

41 A - නින්දවුර් 11 ගාම නිලධාරි වසම 
41 B - නින්දවුර් 12 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නින්දවුර් 01, නින්දවුර් 02   ගාම නිලධාරි වස ම්වල බටහිර 
මායිම්, නින්දවුර් 13  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ නින්දවුර් 14, නින්දවුර් 15, නින්දවුර් 16 සහ නින්දවුර් 
17 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- නින්දවුර් 25 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සමන්තුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රහුමානියා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නින්දවුර් 12  සහ නින්දවුර් 02  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

39 A  - නින්දවුර් 14 ගාම නිලධාරි වසම 
39 B  - නින්දවුර් 15 ගාම නිලධාරි වසම 
40 A  - නින්දවුර් 13 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නින්දවුර් 03  සහ නින්දවුර් 04  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- නින්දවුර් 16 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- නින්දවුර් 24 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොළනි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කාර්තිව් පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 39 - නින්දවුර් 03  ගාම නිලධාරි වසම  
40 - නින්දවුර් 02  ගාම නිලධාරි වසම 
41 - නින්දවුර් 01 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- නින්දවුර් 04  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- නින්දවූර් 15, නින්දවුර් 14, නින්දවුර් 13, නින්දවුර් 12 සහ 

නින්දවුර් 11 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාන්ෙතොට්ටම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නින්දවූර් 14 සහ නින්දවුර් 03  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

37 - නින්දවුර්  05  ගාම නිලධාරි වසම 
38 - නින්දවුර් 04  ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- නින්දවුර් 06 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- නින්දවූර් 18, නින්දවුර් 17, නින්දවුර් 16 සහ නින්දවුර් 15 ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුස්තෆා පුරම්       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නින්දවුර් 05  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 37 A - නින්දවුර් 07 ගාම නිලධාරි වසම 
37 B - නින්දවුර් 08 ගාම නිලධාරි වසම 
38 A - නින්දවුර් 06 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- නින්දවුර් 09 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- නින්දවූර් 22, නින්දවුර් 21, නින්දවුර් 20, නින්දවුර් 19 සහ 

නින්දවුර් 18 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරසයඩි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නින්දවුර් 18 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 37 E - නින්දවුර් 20 ගාම නිලධාරි වසම 
37 F - නින්දවුර් 21 ගාම නිලධාරි වසම 
37 G - නින්දවුර් 22 ගාම නිලධාරි වසම 
38 D - නින්දවුර් 19 ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නින්දවූර් 06, නින්දවුර් 07, නින්දවුර් 08, නින්දවුර් 09 ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම්  

දකුණට:- නින්දවුර් 10 සහ නින්දවූර් 23 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- නින්දවුර් 25 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මධ්යම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නින්දවුර් 24 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 
සහ  නින්දවුර් 15 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

37 D - නින්දවුර් 18 ගාම නිලධාරි වසම 
38 B - නින්දවුර් 16 ගාම නිලධාරි වසම 
38 C - නින්දවුර් 17 ගාම නිලධාරි වසම 
38 E - නින්දවුර් 25 ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නින්දවුර් 04 , නින්දවූර් 05  සහ නින්දවුර් 06 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්,  නින්දවුර් 19 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා  බටහිර මායිම් සහ  නින්දවුර් 20, නින්දවුර්  21 හා 
නින්දවුර් 22 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නින්වුර් 23 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- සමන්තුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල්ලිමුෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නින්දවුර් 25 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, නින්දවුර් 22   
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ නින්දවුර් 
21 හා නින්දවූර් 08 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

36 - නින්දවුර් 10 ගාම නිලධාරි වසම 
36 A - නින්දවුර් 23 ගාම නිලධාරි වසම 
37 C - නින්දවුර් 09 ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- අඩ්ඩාලච්ෙච්න පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- සමන්තුර පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

 
09 - 108/206   

______________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 16 - අම්පාර දිස්තික්කය 
අංක 20 - තිරුක්ෙකෝවිල් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්බැට්ෙට     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම TK/12 A - තම්බැට්ෙට 1 ගාම නිලධාරි වසම 
TK/12 A /1- තම්බැට්ෙට 2 ගාම නිලධාරි 
වසම 
TK/12 C - තම්බිලුවිල් 1 නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- තම්බිලුවිල් 2 උතුර හා තම්බිලුවිල් 1 දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්, තම්බිලුවිල් 1 බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- සාගමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  සහ 
ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්බිලුවිල් උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තම්බැට්ෙට 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම TK/12 - තම්බිලුවිල් 1 බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
TK/12 B - තම්බිලුවිල් 1 දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- තම්බිලුවිල් 1 නැෙගනහිර හා තම්බිලුවිල් 2 උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තම්බිලුවිල්  2 බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සාගමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්බිලුවිල් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තම්බිලුවිල් 1 දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා  

තම්බිලුවිල් 1 නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
TK/11 - තම්බිලුවිල් 2 උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
TK/11 A - තම්බිලුවිල් 2 නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහද 
දකුණට:- තිරුක්ෙකෝවිල් 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- තිරුක්ෙකෝවිල් 3, තම්බිලුවිල් 2 බටහිර සහ තම්බිලුවිල් 1 දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසම් වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්බිලුවිල් බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තම්බැට්ෙට 2 ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
TK/11 B - තම්බිලුවිල් 2 බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
TK/11 C - සාගමම් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තම්බැට්ෙට 1 හා තම්බිලුවිල් 1 බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම්,  තම්බිලුවිල් 1 දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් සහ තම්බිලුවිල් 2 උතුර හා තම්බිලුවිල් 2 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- තිරුක්ෙකොවිල් 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
තිරුක්ෙකොවිල් 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කාංචිරංකුඩා හා කන්චිකුජිආරු ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්   

බටහිරට:- දමන සහ ආලයඩිෙවම්බු පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරුක්ෙකෝවිල් බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සාගමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා තම්බිලුවිල් 
2 බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

TK/10/2 - තිරුක්ෙකෝවිල් 3 ගාම නිලධාරි 
වසම 
TK/10 E/1 - තිරුක්ෙකෝවිල් 4 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- තම්බිලුවිල් 2 නැෙගනහිර, තිරුක්ෙකෝවිල් 1, තිරුක්ෙකෝවිල් 2,  
විනයාගපුරම් 1 සහ විනයාගපුරම් 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- විනයාගපුරම් 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, විනයාගපුරම් 
3 ගාම නිලධාරි    වසෙම් උතුරු මායිම සහ කාංචිරංකුඩා ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කාංචිරංකුඩා සහ සාගමම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරුක්ෙකෝවිල් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තම්බිලුවිල් 2 නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම TK/10 - තිරුක්ෙකෝවිල් 1 ගාම නිලධාරි වසම 
TK/10/1 - තිරුක්ෙකෝවිල් 2 ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- විනයාගපුරම් 4 සහ විනයාගපුරම් 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- තිරුක්ෙකෝවිල් 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විනයාගපුරම් උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිරුක්ෙකෝවිල් 3, තිරුක්ෙකෝවිල් 2 සහ තිරුක්ෙකෝවිල් 1 ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 
TK/10 A - විනයාගපුරම් 1 ගාම නිලධාරි 
වසම  
TK/10 A/1 - විනයාගපුරම් 2 ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- විනයාගපුරම් 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- විනයාගපුරම් 4 සහ විනයාගපුරම් 3   ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම 
බටහිරට:- තිරුක්ෙකෝවිල් 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විනයාගපුරම් නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විනයාගපුරම් 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, විනයාගපුරම් 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ තිරුක්ෙකෝවිල් 2 හා තිරුක්ෙකෝවිල් 1 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

TK/10 A /3 - විනයාගපුරම් 4 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- සංගමම් ගාමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- විනයාගපුරම් 3 ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විනයාගපුරම් බටහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිරුක්ෙකෝවිල් 4 සහ විනයාගපුරම් 2  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්  

TK/10 A/2 - විනයාගපුරම් 3 ගාම නිලධාරි 
වසම 
TK/10 D - සංගමම් ගාමම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- විනයාගපුරම් 4  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ මුහුද 

දකුණට:- ෙපොතුවිල්  පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- තාණ්ඩිඅඩි, කංචිකුඩිආරු, කාංචිරංකුඩා ග් රාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තාන්ඩිඅඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සාගමම් සහ තිරුක්ෙකොවිල් 4 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

TK/10 B - කංචිකුඩිආරු ගාම නිලධාරි වසම 
TK/10 C - තාණ්ඩිඅඩි ගාම නිලධාරි වසම 
TK/10 D/1 - කාංචිරංකුඩා ගාම නිලධාරි 
වසම 
TK/10 E - තංගෙව්ලායුධපුරම් ගාම නිලධාරි 
වසම 
  

නැෙගනහිරට:- විනයාගපුරම් 3 සහ සංගමම් ගාමම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපොතුවිල් සහ දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- දමන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වැනි අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 01 - තිකුණාමලය නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 04   සභික සංඛ්යාව :- 14 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අන්බුෙව්ලිපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම 243 C - අන්බුෙව්ලිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 

243 I - මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
තිකුණාමලය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
243 M - ෙසල්වනායගම්පුරම් ගාම 
 නිලධාරි වසෙම් තිකුණාමලය නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:-   ජින්නානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අභයපුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-   තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අභයපුර      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ජින්නානගර් සහ තිරුක්කඩලූර් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

හා දකුණු මායිම්  
244  N - අභයපුර ගාම නිලධාරි වසම 
244 R - ලිංගනගර් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
තිකුණාමලය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස නැෙගනහිරට:-   තිරුක්කඩලූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

සිවපූරි ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:-   ඕර්ස් හිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:-   අන්බුෙව්ලිපුරම් සහ ෙසල්වනායගම්පුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ජින්නානගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 

මුරුගාපූරි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
244 O - ජින්නානගර් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මුරුගාපූරි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
තිරුක්කඩලූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-   අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:-   අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙසල්වනායගම්පුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මුරුගාපූරි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ මුහුද 243 G - මුරුගාපූරි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මුහුද  
දකුණට:-   තිරුක්කඩලූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ජින්නානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:-   ජින්නානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙපරුන්ෙත්රු     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ජින්නානගර් හා මුරුගාපූරි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ මුහුද  
243 F - තිරුක්කඩලූර් ගාම නිලධාරි වසම  
244 K - පට්ටනෙත්රු ගාම නිලධාරි වසම 
244  L - ෙපරුන්ෙත්රු ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මුහුද 
දකුණට:-   මුහුද සහ මනයාෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම, 

අරසඩි ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම සහ සිවපූරි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:-   සිවපූරි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඕර්ස් හිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   මුහුද 244 P - ඕර්ස් හිල් ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, සිවපූරි ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:-   මුහුද 
බටහිරට:-   මුහුද 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සිවපූරි      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   තිරුක්කඩලූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

පට්ටනෙත්රු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
244 H -  තිල්ෙලයිනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
244 Q - සිවපූරි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙපරුන්ෙත්රු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අරසඩි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ෙසෝනකවාඩි හා 
අරුණගිරිනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   අරුණගිරිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුහුද  
බටහිරට:-   මුහුද, ඕර්ස් හිල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අභයපුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අරසඩි      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙපරුන්ෙත්රු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 244  I - ෙසෝනකවාඩි ගාම නිලධාරි වසම  

244  J - අරසඩි ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   මනයාෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා 
අරුණගිරිනගර්  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-   අරුණගිරිනගර්  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු මායිම සහ 
තිල්ෙලයිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 

බටහිරට:-   සිවපුරි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- විල්ලුණ්ඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙසෝනකවාඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  244  E - විල්ලුණ්ඩි ගාම නිලධාරි වසම 

244 G - අරුණගිරිනගර් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   මනයාෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-   නැෙගනහිර නාවික විධානය පාර සහ චීන වරාය 
බටහිරට:-   නැෙගනහිර නාවික විධානය පාර, චීන වරාය සහ තිල්ෙලයිනගර් 

ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මනයාෙව්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   මුහුද 244 F - මනයාෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:-   මුහුද 
දකුණට:-   මුහුද ( නැව් තටාකාංගනය)  
බටහිරට:-   විල්ලුණ්ඩි, අරුණගිරිනගර්, ෙසෝනකවාඩි, අරසඩි, 

ෙපරුන්ෙත්රු හා  පට්ටනෙත්රු ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 02 - කින්නියා නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 08 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියාතුමුෙනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   තඹලගමුව ෙබොක්ක 226 - ෙපරියාතුමුෙනයි ගාම නිලධාරි වසම 

226 A -එහුතර්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
226 B- ෙපරිය කින්නියා ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මලින්තුෙරයි  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- කින්නියා ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම 
බටහිරට:- කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කින්නියා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   එහුතර්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙපරිය 

කින්නියා ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙපරියාතුමුෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ 
තඹලගමුව ෙබොක්ක 

226 C - මාලින්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසම 
226 D  - කින්නියා ගාම නිලධාරි වසම 
226 E - කුට්ටිකරාච්චි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රහුමානියානගර්, කට්ටයාරු  සහ මාන්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉඩිමන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්න කින්නියා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   තඹලගමුව ෙබොක්ක සහ  ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක 225  - රහුමානියානගර් ගාම නිලධාරි වසම 

225 A - සින්න කින්නියා ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක  
දකුණට:- මාන්ෙචෝෙලෙච්ෙනයි  හා මාන්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් සහ කට්ටයාරු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාලින්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාන්ෙචෝෙලෙච්ෙනයි    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   සින්න කින්නියා හා රහුමානියානගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
225 D - මාන්ෙචෝෙලෙච්ෙනයි ගාම 
නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක 

දකුණට:- අන්නල්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම  
බටහිරට:- මහරුෆ්නගර් සහ මාන්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාන්ෙචෝෙලයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   රහුමානියානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සින්න 

කින්නියා ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
225 B - කට්ටයාරු ගාම නිලධාරි වසම 
225 C - මාන්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මාන්ෙචෝෙලෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- මහරුෆ්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- ඉඩිමන්, කින්නියා මා මාලින්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආලන්ෙක්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   කුට්ටිකරාච්චි  සහ කින්නියා ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
226 F - ඉඩිමන් ගාම නිලධාරි වසම 
225 J - ආලන්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසම 
225 L - ඊච්චන්තීව් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මාන්ෙචෝෙලයි, මහරුෆ්නගර් සහ ෆයිසාල්නගර් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මුතූර් සහ කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම්
බටහිරට:- කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අන්නල්නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   මාන්ෙචෝෙලයි සහ මාන්ෙචෝෙලෙච්ෙනයි ගාම නිලධා රි 

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
225 E - මහරුෆ්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
225 F  - අන්නල්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක 
දකුණට:- ෆයිසාල්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම  
බටහිරට:- ඉඩිමන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෆයිසාල්නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක 225 G - ෆයිසාල්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඊච්චන්තීව්, ආලන්ෙක්ණි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු, 

නැෙගනහිර මායිම් හා ඉඩිමන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- මහරුෆ්නගර් සහ අන්නල්නගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

  
09-108/209 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 03 - ෙවරුගල් පාෙද්ශිය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 08 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උප්පූරල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   මූතූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 215 H - උප්පූරල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ඉලංගතුෙරයි මුහත්තුවාරම් සහ ඉලංගතුෙරයි ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           897 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලංගතුෙරයි මුහත්තුවාරම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:-   උප්පූරල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 214 F - ඉලංගතුෙරයි මුහත්තුවාරම් ගාම 

නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙවරුගල් මුහත්තුවාරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඊච්චලම්පත්තු, කරුක්කමුෙණයි සහ ඉලංගතුෙරයි ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරුක්කමුෙනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උප්පූරල් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
214 C - ඉලංගතුෙරයි ගාම නිලධාරි වසම 
214 G - කරුක්කමුෙණයි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ඉලංගතුෙරයි මුහත්තුවාරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඊච්චලම්පත්තු හා පූනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පූනගර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරුක්කමුෙණයි ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
214 B - පූනගර් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඊච්චලම්පත්තු හා  පූමරතඩිෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් සහ මඩකලපු දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මඩකලපුව සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම්  
බටහිරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊච්චලම්පත්තු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරුක්කමුෙනයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 214 - ඊච්චලම්පත්තු ගාම නිලධාරි වසම 

214 H - පූමරතඩිෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉලංගතුෙරයි මුහත්තුවාරම්, ෙවරුගල් මුහත්තුවාරම්, 
ආෙනයිතීව් සහ ෙවරුගල් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- පූනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙසේරුවිල 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවරුගල් මුහත්තුවාරම්    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉලංගතුෙරයි මුහත්තුවාරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 214 E - ෙවරුගල් මුහත්තුවාරම් ගාම 

නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙවරුගල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ආෙනයිතිව් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ඊච්චලම්පත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආෙනයිතිව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවරුගල් මුහත්තුවාරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 214 D - ආෙනයිතිව් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවරුගල් මුහත්තුවාරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙවරුගල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- පූමරතඩිෙච්ෙනයි සහ ඊච්චලම්පත්තු ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවරුගල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඊච්චලම්පත්තු සහ  ආෙනයිතිව් ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම් 
214 A - ෙවරුගල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ආෙනයිතිව් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙවරුගල් 
මුහත්තුවාරම් ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- මඩකලපු දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම සහ පූමරතඩිෙච්ෙනයි ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

09-108/210 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 04 - ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නීලෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 217B - නීලෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- සමගිපුර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මහවැලි ගඟ සහ කන්තෙල් හා කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාවක්කර්ණිකා ඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 215B - නාවක්කර්ණිකා ඩු ගාම නිලධාරි 

වසෙමන් ෙකොටසක් 
නැෙගනහිරට:- ෙසේරුවිල ෙතෝපූර් පධාන පාර  
දකුණට:- ෙසේරුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසල්වනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම  215B - නාවක්කර්ණිකා ඩු ගාම 

නිලධාරි වසෙමන් ෙකොටසක්  නැෙගනහිරට:- ෙවරුගල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ උප්පුරල් කලපුව 
දකුණට:- සුෙම්ධංකරපුර හා ෙසේරුවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ෙසේරුවිල ෙතෝපුර් පධාන පාර 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේරුවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාවක්කර්ණිකා ඩු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 215 - ෙසේරුවිල ගාම නිලධාරි වසම 

215C - මහින්දපුර ගාම නිලධාරි වසම වසම 
215D - සුෙම්ධංකරපුර  ගාම නිලධාරි වසම 
215E - කාවන්තිස්සපුර  ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙවරුගල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ උප්පුරල් කලපුව 
දකුණට:- මහවැලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙසේරුනුවර  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ තංගනගර් 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නීලෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මුතූර් 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
217 - ෙදහිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
217C - සමගිපුර  ගාම නිලධාරි වසම  
217F - සිවපුරම්  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තංගනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම්  
බටහිර මායිම 

දකුණට:- ලිංගපුරම් හා අරියමන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කන්තෙල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම (මහවැලි ගඟ) 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලිංගපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සමගිපුර  හා ෙදහිවත්ත  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ මුතූර් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
217D - අරියමන්කර්ණි ගාම නිලධාරි වසම 
217E - ලිංගපුරම්  ගාම නිලධාරි වසම වසම 

නැෙගනහිරට:- තංගනගර් හා මහවැලිගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙසෝමපුර හා සිරිමංගලපුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්
බටහිරට:- කන්තෙල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම ( මහවැලි ගඟ) 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තංගනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුතූර් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කාවන්තිස්සපුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
215G - තංගනගර්  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙසේරුනුවර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 
දකුණට:- මහවැලිගම හා ෙසෝමපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ලිංගපුරම්  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේරුනුවර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කාවන්තිස්සපුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 215F - ෙසේරුනුවර ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:- මහින්දපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මහවැලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- තංගනගර්  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවැලිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තංගනගර්, ෙසේරුනුවර හා මහින්දපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් 
215A - මහවැලිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවරුගල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:- සිරිමංගලපුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙසෝමපුර හා ලිංගපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසෝමපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අරියමන්කර්ණි, ලිංගපුරම්  හා තංගනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
217A - ෙසෝමපුර  ගාම නිලධාරි වසම  
217G - සිරිමංගලපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහවැලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා දකුණු මායිම්, 
ෙවරුගල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් 
මායිම (මහැවැලි ගඟ) 

දකුණට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික් මායිම ( මහැවැලි ගඟ)
බටහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම ( මහැවැලි ගඟ) හා කන්තෙල් 

පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
  
09-108/211 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනත 3   ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 05 - කන්තෙල් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 13 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගන්තලාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 227P - ගන්තලාව ඒකක 11 ගාම නිලධාරි 

වසම   
227R - ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 16 ගාම 
නිලධාරි වසම 
227S - ගන්තලාව ඒකක 12 ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- වාන්ඇල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 15 හා  ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 14 ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාන්ඇල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තඹලගමුව සහ කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම්  227D  - වාන්ඇල නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 

වසම 
227V - වාන්ඇල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
227W - පන්සල්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සූරියපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- රජඇල  ඒකක 05, ෙවන්ඩාසන්පුර  ඒකක15, ෙවන්ඩාසන්පුර 

ඒකක 16 හා ගංතලාව ඒකක 11 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයන්තිපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වාන්ඇල නැෙගනහිර හා වාන්ඇල බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්, පන්සල්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ කින්නියා පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

227F - සූරියපුර ගාම නිලධාරි වසම 
227J  - ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- සීනිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කන්තෙල් නගරය දකුණ, ෙප්රාරු නැෙගනහිර, ෙප්රාරු  ඒකක 

02, රජඇල ඒකක 03, රජඇල ඒකක 04 හා රජඇල ඒකක 05  
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රජඇල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 14, ෙවන්ඩාසන්පුර  ඒකක 15 සහ 

වාන්ඇල නැෙගනහිර හා වාන්ඇල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

227B - රජඇල ඒකක 03 ගාම නිලධාරි වසම 
227M - රජඇල ඒකක 04 ගාම නිලධාරි වසම
227N - රජඇල ඒකක 05 ගාම නිලධාරි වසම් 
 නැෙගනහිරට:- ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ෙප්රාරු  ඒකක 02  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- භාතියගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවන්ඩාසන්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 16 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 227A - ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 14 ගාම 

නිලධාරි    වසම 
227Q - ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 15 ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාන්ඇල  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  
රජ ඇල ඒකක 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- රජ ඇල ඒකක 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
භාතියගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- භාතියගම උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 14 හා ෙවන්ඩාසන්පුර ඒකක 15 ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
227L - භාතියගම ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- රජඇල ඒකක 05 හා රජඇල ඒකක 04 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ලයිට් පාර III වන පටුමග, ලයිට් පාර, සංගමිත්තාරාම පාර, 
තිකුණාමලය - නුවර පධාන පාර, වැව්සිරිගම විහාරය පාර 
(සම්ෙබෝධි විහාරය) 

බටහිරට:- වැව්සිරිගම විහාරය පාර හා සම්ෙබෝධි විහාරය සහ අනුරාධපුර 
දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- භාතියගම දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වැව්සිරිගම විහාරය පාර හා සම්ෙබෝධි විහාරය, තිකුණාමලය-

නුවර පධාන පාර, සංගමිත්තාරාම පාර, ලයිට් පාර III  වන 
පටුමග සහ භාතියගම උතුර ෙකොට්ඨාසයට අයත් භාතියගම ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

227L - භාතියගම ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- වැව්සිරිගම විහාරය පාර හා සම්ෙබෝධි විහාරය, තිකුණාමලය-
නුවර පධාන පාර, සංගමිත්තාරාම පාර, ලයිට් පාර III  වන 
පටුමග සහ රජඇල ඒකක 04, රජඇල ඒකක 03 හා ෙප්රාරු 
ඒකක 02 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කන්තෙල් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්තෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- භාතියගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙප්රාරු ඒකක 

02 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙප්රාරු බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා  දකුණු මායිම් සහ ෙප්රාරු 
නැෙගනහිර හා ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

227 - කන්තෙල් නගරය ගාම නිලධාරි වසම  
227K - කන්තෙල් නගරය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ජයන්තිපුර හා සීනිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- රජවැව හා බටුකච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ  

අග්ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙප්රාරු  බටහිර     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රජඇල ඒකක 03  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 227G - ෙප්රාරු ඒකක 02 ගාම නිලධාරි වසම

227 H - ෙප්රාරු බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
227 O - ෙප්රාරු නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ජයන්තිපුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- සීනිපුර හා කන්තෙල් නගරය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කන්තෙල් නගරය සහ භාතියගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රජවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කන්තෙල් නගරය දකුණ, ෙප්රාරු නැෙගනහිර, ජයන්තිපුර හා 

සූරියපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
227E - සීනිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
227 U - රජවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- බටුකච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටුකච්චිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කන්තෙල් නගරය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 227T - බටුකච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- රජවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- ෙපොෙළොන්නරුව  දිස්තික් මායිම
බටහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම සහ අග්ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:-  1 2      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අග්ෙබෝපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කන්තෙල් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 227C - අග්ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කන්තෙල් නගරය දකුණ හා බටුකච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපොෙළොන්නරුව  දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව  හා අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම් 

 
09-108/212 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 06 - ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල  ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු  ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාමල්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගෝමරන්කඩවල හා කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම් 231 D - නාමල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- කිතුල්උතුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙමොරවැව 

උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
අව්ෙවයිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ෙමොරවැව උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාමල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 231 B - ෙමොරවැව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාමල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කිතුල්උතුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පන්කුලම හා අව්ෙවයිනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- අව්ෙවයිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

නාමල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාමල්වත්ත හා ෙමොරවැව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
231 F - පන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 
231 G - අව්ෙවයිනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කිතුල්උතුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙමොරවැව දකුණ හා ෙනොච්චිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරවැව     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, පන්කුලම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ෙමොරවැව උතුර 
හා නාමල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

230 C - ෙනොච්චිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 
231 A - ෙමොරවැව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
231 E - කිතුල්උතුව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කුච්චෙව්ලි සහ තිකුණාමල නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා 

මායිම් 
දකුණට:- තිකුණාමල නගර සහ කඩවත් හා තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභා 

මායිම්  
බටහිරට:- තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, මහදිවුල්වැව 1 වන පියවර  

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ මහදිවුල්වැව 2 
වන පියවර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහදිවුල්වැව 2 වන පියවර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 230 B - මහදිවුල්වැව 2 වන පියවර ගාම 

නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පන්කුලම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා ෙනොච්චිකුලම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙනොච්චිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මහදිවුල්වැව 1 වන පියවර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- මහදිවුල්වැව 1 වන පියවර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහදිවුල්වැව 1 වන පියවර උතුර   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 230 A - මහදිවුල්වැව 1 වන පියවර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
නැෙගනහිරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහදිවුල්වැව 2 වන 

පියවර  හා ෙනොච්චිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- අනුරාධපුර පධාන පාර, මහදිවුල්වැව ෙරෝහල පාර, මහදිවුල්වැව 

පධාන ඇල, මහදිවුල්වැව ෙගොඩවාන සහ මහදිවුල්වැව කුණු 
ඇල  

බටහිරට:- පැණිකැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇතාබැඳිවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
230 - පැණිකැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ඇතාබැඳිවැව) 

නැෙගනහිරට:- මහදිවුල්වැව 1 වන පියවර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
සහ මගුරුපැටියාව පාර 

දකුණට:- මගුරුපැටියාව පාර, මහදිවුල්වැව ෙගෝමරන්කඩවල පධාන පාර, 
දඹවැව පාර සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරොටවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දඹවැව පාර, ෙගෝමරන්කඩවල පධාන පාර සහ මහදිවුල්වැව 1 

වන පියවර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
230 - පැණිකැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙරොටවැව) 

නැෙගනහිරට:- මහදිවුල්වැව 1වන පියවර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ දඹවැව පාර 

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහදිවුල්වැව 1 වන පියවර දකුණ   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහදිවුල්වැව ෙගොඩවාන කුණු ඇල, මහදිවුල්වැව පධාන ඇල, 

මහදිවුල්වැව ෙරෝහල පාර, අනුරාධපුර තිකුණාමලය පධාන පාර 
සහ ෙනොච්චිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

230 A - මහදිවුල්වැව 1 වන පියවර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:- තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- පැණිකැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
09-108/213 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 07 - ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
 
 



906       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පඹුරුගස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පදවිය සහ කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම් 232A - පඹුරුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මයිලවැව සහ මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ පදවිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මයිලවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම  233C - මයිලවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කිවුලකඩවල සහ මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 

බටහිරට:- පඹුරුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිවුලකඩවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මයිලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  233A  - කිවුලකඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පුලිකණ්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදවච්විය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මයිලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 233 - මැදවච්විය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිවුලකඩවල, පුලිකණ්ඩිකුලම සහ බක්මීගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- පඹුරුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්කඩවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පඹුරුගස්වැව සහ මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
232 - ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බක්මීගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කන්දමලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බක්මීගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුලිකණ්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 233 D - බක්මීගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුලිකණ්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
දකුණට:- කල්යාණපුර, ෙගෝමරන්කඩවල හා කන්දමලාව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ගල්කඩවල සහ මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුලිකණ්ඩිකුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිවුලකඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා කුච්චෙව්ලි 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
233 B  - පුලිකණ්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුච්චෙව්ලි සහ ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම, කල්යාණපුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම, ෙගෝමරන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම හා බක්මීගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්යාණපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බක්මීගම සහ පුලිකණ්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
231C - කල්යාණපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කන්දමලාව සහ ෙගෝමරන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝමරන්කඩවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බක්මීගම සහ පුලිකණ්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
231 - ෙගෝමරන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කල්යාණපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කන්දමලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කන්දමලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්දමලාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්කඩවල හා බක්මීගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ ෙගෝමරන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

232B - කන්දමලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කල්යාණපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

 
09-108/214 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 08 - පදවි ශී පුර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේවා ජනපදය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 31 K - ෙසේවා ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගැමුණුපුර, ශීපුර සහ ජයන්තිවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- වවුනියාව සහ මුලිතිව් දිස්තික් මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැමුණුපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 31 N - ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කාවන්තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ශීපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- ෙසේවා ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාවන්තිස්සපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම 31 H - කාවන්තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ලස්සනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- ශීතිස්සපුර සහ ශීපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලස්සනගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව්  දිස්තික් මායිම 31 P - ලස්සනගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සිංහපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- සමන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ශී තිස්සපුර සහ කාවන්තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිංහපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම සහ කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 31 J - සිංහපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පරණ මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සමන්පුර සහ ලස්සනගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සමන්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ලස්සනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 31 M - සමන්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සිංහපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- පරණ මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ශී 

තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- ශී තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ලස්සනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ශී තිස්සපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කාවන්තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  31 L - ශී තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ලස්සනගම සහ සමන්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- පරණ මැදවච්චිය සහ ජයන්තිවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ශී පුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ශී පුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගැමුණුපුර සහ කාවන්තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
31 D - ශී පුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ශී තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ජයන්තිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙසේවා ජනපදය ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයන්තිවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ශී පුර සහ ශී තිස්සපුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 31 I - ජයන්තිවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පරණ මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර  දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ ෙසේවා ජනපදය ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරණ මැදවච්චිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ශී තිස්සපුර,  සමන්පුර සහ සිංහපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
31 F - පරණ මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම හා අනුරාධපුර දිස්තික්  

මායිම 
බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම හා  ජයන්තිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 09 - තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් සතර පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සාම්පල්තීව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම හා මුහුද 242 - සාම්පල්තීව් ගාම නිලධාරි වසම 

242A - සල්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
242B - ඉලුප්පයිකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද සහ උප්පුෙව්ලි, පීලිඅඩි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- කින්නියා ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුලියන්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉලුප්පයිකුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

සාම්පල්තීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සල්ලි ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

243 - උප්පුෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
243L - පුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
243M - ෙසල්වනායගම්පුරම් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් තිකුණාමලය නගර හා කඩවත්  
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ තිකුණමලය නගර සභා මායිම 
දකුණට:- තිකුණාමලය නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- වෙරෝදයනගර් සහ පීලිඅඩි ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

හා උතුරු මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්නියා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා මායිම, ඉලුප්පයිකුලම් හා උප්පුෙව්ලි 

ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 
243B - කන්නියා ගාම නිලධාරි වසම 
243E - විල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
243J - පීලිඅඩි ගාම නිලධාරි වසම 
243K - මාංගායුත්තු ග් රාම නිලධාරි වසම 
243N - වෙරෝදයනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
243Q - ෙවල්ෙව්රි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උප්පුෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
පුලියන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙසල්වනායගම් ගාම නිලධාරි වසෙම් තිකුණාමලය නගර හා 
කඩවත් සතර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- තිකුණාමලය නගර සභා මායිම, ආන්දන්කුලම් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ සුෙම්ධංකරපුර හා 
මුත්තුනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙමොරවැව හා කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කප්පල්තුෙරයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවල්ෙව්රි, කන්නියා, මාංගායුත්තු හා ආන්දන්කුලම් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
229B - සුෙම්ධංකරපුර ගාම නිලධාරි වසම 
229E - කප්පල්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසම 
229F - මුත්තුනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සිංහපුර, පුම්බුහාර් හා චීනවරාය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, කාවට්ටිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, නාච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
තඹලගමුව ෙබොක්ක 

දකුණට:- තඹලගමුව ෙබොක්ක සහ තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
බටහිරට:- තඹලගමුව සහ ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආන්දන්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාංගායුත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම්, 

පිලිඅඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
243A - ආන්දන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
243I - මිහිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය නගර සභා මායිම 
දකුණට:- පාලයුත්තු, ෙකෝවිල්අඩි, සිංහපුර හා සුෙම්ධංකරපුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කන්නියා ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- මාංගායුත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාලයුත්තු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ආන්දන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා 

තිකුණාමලය නගර සභා මායිම  
243D - පාලයුත්තු ගාම නිලධාරි වසම 
243P - ෙකෝවිල්අඩි ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය නගර සභා මායිම හා මුහුද 

දකුණට:- මඩ්ෙකො හා පුම්බුහාර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- සිංහපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිංහපුර      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ආන්දන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙකෝවිල්අඩි 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, පාලයුත්තු ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ තිකුණාමලය නගර සභා 
මායිම  

243H - සිංහපුර ගාම නිලධාරි වසම 
243O - පුම්බුහාර් ගාම නිලධාරි වසම 
244M - මඩ්ෙකො ගාම නිලධාරි වසම 
244R - ලිංගනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටස 
 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය නගර සභා මායිම සහ මුහුද  
දකුණට:- මුහුද, චීනවරාය හා කාවට්ටිකුඩා ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 

බටහිරට:- සුෙම්ධංකරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 
ආන්දන්කුලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාවට්ටිකුඩා     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සුෙම්ධංකරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ සිංහපුර හා පුම්පුහාර් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

229D - කාවට්ටිකුඩා ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- චීනවරාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- නාච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කප්පල්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

සුෙම්ධංකරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවල්ලමනල්     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කාවට්ටිකුඩා ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ පුම්බුහාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා මුහුද 
229 - ෙවල්ලමනල් ගාම නිලධාරි වසම 
229A - චීනවරාය ගාම නිලධාරි වසම 
229C - නාච්චිකුඩා ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- මුහුද හා තඹලගමුව ෙබොක්ක 
බටහිරට:- තඹලගමුව ෙබොක්ක හා කප්පල්තුෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/216 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 10 - කුච්චෙව්ලි පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතන්නමරන්වාඩි     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම හා ෙකෝකිලායි කලපුව 31E - ෙතන්නමරන්වාඩි ගාම නිලධාරි වසම 

31G  - පුල්මුෙඩ් 03 ගාම නිලධාරි වසම 
31H - පුල්මුෙඩ්  02 ගාම නිලධාරි වසම  
31J - පුල්මුෙඩ් 04  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝකිලායි කලපුව  සහ මුහුද 
දකුණට:- පුල්මුෙඩ් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම  
බටහිරට:- පදවි ශී පුර පාෙද්ශීය සභා මායිම හා මුලතිව් දිස්තික් මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරෆත්නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුල්මුෙඩ් 03 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  31I  - පුල්මුෙඩ්  01 ගාම නිලධාරි වසම 

 
නැෙගනහිරට:- පුල්මුෙඩ් 02 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම හා 

මුහුද  
දකුණට:- තිරියාය හා කට්ටුකුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් හා 

ෙගෝමරන්කඩවල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පදවි ශී පුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුල්මුෙඩ් 03 ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරියාය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුල්මුෙඩ් 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා මුහුද 237 - තිරියාය ගාම නිලධාරි වසම 

237 B - ෙසන්තූර් ගාම නිලධාරි වසම 
237 C - කට්ටුකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
237 D - කල්ලම්පත්තු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද සහ ජයානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- කාසිම්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා 
කුච්චෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම    

බටහිරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයානගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කට්ටුකුලම් හා ෙසන්තූර් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 239 C - ජයානගර් ගාම නිලධාරි වසම 

239 D - කාසිම්නගර් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- කුච්චෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කල්ලම්පත්තු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුච්චෙව්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කල්ලම්පත්තු හා කාසිම්නගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් හා මුහුද 
239 - කුච්චෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
239 A - ඉරෙණයිකර්ණි ගාම නිලධාරි වසම 
239 B - වීරන්ෙචෝෙලයි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද  
දකුණට:- කුඹුරුපිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා 

ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙගෝමරන්කඩවල පාෙද්ශීය සභා මායිම හා කල්ලම්පත්තු  ග් රාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුරුපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉරෙණයිකර්ණි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා මුහුද 240 - කුඹුරුපිටිය දකුණ  ගාම නිලධාරි  වසම 

240 A - කුඹුරුපිටිය උතුර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
240 B - කුඹුරුපිටිය නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- මුහුද  
දකුණට:- ඉරක්කණ්ඩි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරක්කණ්ඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුඹුරුපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මුහුද 
241A - ඉරක්කණ්ඩි ගාම නිලධාරි වසම 
241G - වාෙලයියූතු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුහුද  
දකුණට:- ෙගෝපාලපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  
බටහිරට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුඹුරුපිටිය දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිලාෙව්ලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වාෙලයියූතු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

හා මුහුද 
241 - නිලාෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
241B - ෙගෝපාලපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
241C - ෙව්ලූර් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මුහුද 

දකුණට:- ඉක්බාල්නගර් හා ෙපරියකුලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් හා තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වාෙලයියූතු ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉක්බාල්නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නිලාෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා ෙව්ලූර් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
241 D - ඉක්බාල්නගර් ගාම නිලධාරි වසම  
241 E - ෙපරියකුලම් ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මුහුද හා  තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09-108/217 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 11 - තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්මැටියාව උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම  228L - ගල්මැටියාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම, 
තිකුණාමලය නුවර පාර සහ පාලම්පටාරු, පුදුකුඩියිරුප්පු, 
ෙපොක්කුරුණි හා මීරානගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ සිරාජ්නගර් ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- තිකුණාමලය නුවර පාර, ගල්මැටියාව  දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම හා අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම හා ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තඹලගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර, ෙමොරවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 

තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
228 - පාලම්පටාරු  ගාම නිලධාරි වසම 
228A - තඹලගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
228K - ෙකොවිල්අඩි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය නගර හා කඩවත් පාෙද්ශීය සභා මායිම,  
තඹලගමුව ෙබොක්ක හා කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම,  මීරානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙපොක්කුරුණි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පුදුකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් හා ගල්මැටියාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොක්කුරුණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර හා පාලම්පටාරු  ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම  
228I - ෙපොක්කුරුණි ගාම නිලධාරි වසම 
228J - පුදුකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොවිල්අඩි හා තඹලගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මීරානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ ගල්මැටියාව උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීරානගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ ෙපොක්කුරුණි, ෙකොවිල්අඩි හා 

තඹලගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
228H - මීරානගර් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම හා සිරාජ්නගර් ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ ගල්මැටියාව උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සිරාජ්නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ මීරානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම 
228E - සිරාජ්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්   

නැෙගනහිරට:- සිරාජ්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 6 ඇල පාර 
දකුණට:- 6 ඇල පාර,  සිරාජ්නගර් පධාන  පාර හා ෙමෞලානා වීදිය සහ 

ෙමොල්ලිෙපොතාන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ ගල්මැටියාව දකුණ හා  

ගල්මැටියාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්මැටියාව දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්මැටියාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 228C -ගල්මැටියාව දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ සිරාජ්නගර්, ෙමොල්ලිෙපොතාන 
උතුර සහ ෙමොල්ලිෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- තිකුණාමලය නුවර පාර හා කන්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- කන්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම හා අනුරාධපුර දිසත්ික් මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොල්ලිෙපොතාන උතුර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ සිරාජ්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම 
228G - ෙමොල්ලිෙපොතාන උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොල්ලිෙපොතාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  
මායිම 

දකුණට:- ෙමොල්ලිෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  
බටහිරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ ගල්මැටියාව දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොල්ලිෙපොතාන නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමෞලානා වීදිය, සිරාජ්නගර් පධාන පාර, 6 ඇල පාර සහ 

මීරානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
228E -  සිරාජ්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
228F - ෙමොල්ලිෙපොතාන නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කින්නියා සහ කන්තෙල් ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම්  
බටහිරට:- ෙමොල්ලිෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙමෞලානා වීදිය, සිරාජ්නගර් පධාන පාර හා 6 ඇල පාර සහ 
ෙමොල්ලිෙපොතාන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොල්ලිෙපොතාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොල්ලිෙපොතාන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 228B - ෙමොල්ලිෙපොතාන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක් නැෙගනහිරට:- ෙමොල්ලිෙපොතාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- යුනිට් 10 සාලියපුර පාර සහ කනත්ෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- යුනිට් 10 සාලියපුර පාර, තිකුණාමලය නුවර පාර සහ 

ගල්මැටියාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොල්ලිෙපොතාන දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය - නුවර පාර සහ යුනිට් 10 සාලියපුර පාර 228B - ෙමොල්ලිෙපොතාන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක් නැෙගනහිරට:- යුනිට් 10 සාලියපුර පාර  
දකුණට:- කන්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- තිකුණාමලය නුවර පාර සහ ගල්මැටියාව දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
09-108/218 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 12 - මුතූර් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                          සභික සංඛ්යාව - 13 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සාම්පූර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක හා  මුහුද 220 - සාම්පූර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 

220 A - සාම්පූර්  බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
221 - කූනිතීව් ගාම නිලධාරි වසම 
221 A - නවරත්නපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
222 C - කඩක්කරෙච්ෙනයි ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- නල්ලුර්, පඩ්ඩාලිපුරම් ෙච්නයුර් හා කට්ටපරිච්චාන් උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම් සහ ෙනයිදල්නගර් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්

බටහිරට:- ෙනයිදල්නගර් හා තක්වානගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කට්ටපරිච්චාන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කඩත්කරෙච්ෙනයි හා සාම්පූර් නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
222 - කට්ටපරිච්චාන් දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
222 A - ෙච්නයුර් ගාම නිලධාරි වසම 
222 B - කට්ටපරිච්චාන් උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නවරත්නපුරම් හා පඩ්ඩාලිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ පල්ලිකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- පල්ලිකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,   
ෙපරියෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉරුතයපුරම්  
හා ජින්නානගර්, මුතූර් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

බටහිරට:- ජින්නානගර් මුතූර්, ආලීම්නගර්, පාලනගර් සහ ෙනයිදල්නගර්  
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනයිදල්නගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක 223 C - තක්වානගර් ගාම නිලධාරි වසම  

223 D - ෙනයිදල්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කඩක්තරෙච්ෙනයි හා කට්ටපරිච්චාන් උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පාලනගර් හා ආෙනයිෙච්නයි ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මුතූර් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මුතූර් 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
හා නඩුතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නඩුතීව්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක 223 A - මුතූර් නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 
223 E - නඩුතීව් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තක්වානගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් හා 
ෙනයිදල්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුතූර් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- තාහනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ රාල්කුලි ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුතූර්      සභික සංඛ්යාව :-  01  

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නඩුතීව් හා මුතූර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, ෙනයිදල්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

223 B - ආෙනයිෙච්නයි ගාම නිලධාරි වසම 
223 F - මුතූර් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 
223 G - පාලනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
224 B - ආලීම්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කට්ටපරිච්චාන් උතුර හා කට්ටපරිච්චාන් දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ජින්නානගර් මුතූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- සාෆිනගර් සහ ෙපරියපාලම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්, ජායානගර් මුතූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, මුතූර් බටහිර හා තාහනගර් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රාල්කුලි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොඩ්ඩියාර් ෙබොක්ක 224 - මුතූර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

224 C - තාහනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
224 D - රාල්කුලි ගාම නිලධාරි වසම 
224 G - ජායානගර් මුතූර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නඩුතීව් හා මුතූර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, මුතූර් මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, ආෙනයිෙච්නයි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
පාලනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා ආලීම්නගර් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ෙපරියපාලම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා 
සාෆිනගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- මහවැලි ගඟ සහ කින්නියා නගර සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපරියපාලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රාල්කුලි, මුතූර් බටහිර හා ජායානගර් මුතූර් ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ආල්ම්නගර් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

224 A - ෙපරියපාලම් ගාම නිලධාරි වසම 
224 E - ජින්නානගර් මුතූර් ගාම 
නිලධාරි වසම 
224 F - සාෆිනගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කට්ටපරිච්චාන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඉරුතයපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මහවැලි ගඟ සහ කින්නියා නගර සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරුතයපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සාෆිනගර්, ජින්නානගර් මුතූර් හා කට්ටපරිච්චාන් දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
218 B - පඩ්ඩිතිඩාල් ගාම නිලධාරි වසම 
218 D - ෙපරියෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
218 E  - ඉරුතයපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
218 F - පාලතඩිෙච්නයි ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පල්ලිකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, 
පාලෙතෝපූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ජින්නානගර් ෙතෝපූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ජින්නානගර් ෙතෝපූර් අසාත්නගර් සහ මල්ලිෙගයිතීව් ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මල්ලිෙගයිතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහවැලි 
ගඟ සහ කින්නියා පාෙද්ශිය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිලිෙවඩ්ඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපරුෙව්ලි හා පඩ්ඩිතිඩාල් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ අසාත්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
218 - මල්ලිෙගයිතීව් ගාම නිලධාරි වසම 
218 A - කිලිෙවඩ්ඩි ගාම නිලධාරි වසම 
218 C - කංගුෙව්ලි ගාම නිලධාරි වසම 
218 G - භාරතිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
218 I - ෙම්න්ගාමම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙසේරුවිල හා කින්නියා පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ මහවැලි ගඟ 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාලෙතෝපූර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ලිකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙතෝපූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
216 C - පාලෙතෝපූර් ගාම නිලධාරි වසම 
216 D - ජින්නානගර් ෙතෝපූර් ගාම නිලධාරි 
වසම 
218 H - අසාත්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ භාරතිපුරම් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- භාරතිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මල්ලිෙගයිතීව් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙපරුෙව්ලි හා 
පඩ්ඩිතිඩාල් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
පාලතඩිෙච්නයි ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු , 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, පඩ්ඩිතිඩාල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ෙපරුෙව්ලි ගාම නිලධාරී වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතෝපූර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ලිකුඩියිරුප්පු  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 216 - ෙතෝපූර් ගාම නිලධාරි වසම 

216 E - අල්ෙලයිනගර් බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අල්ෙලයිනගර් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පාලෙතෝපූර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල්ෙලයිනගර්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ලිකුඩියිරුප්පු  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ පඩ්ඩාලිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
216 A -  අල්ෙලයිනගර් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
216 B - ඉක්බාල්නගර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නල්ලුර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙවරුගල් හා ෙසේරුවිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- අල්ෙලයිනගර් බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ලිකුඩියිරුප්පු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙච්නයූර් හා නවරත්නපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 219 - පල්ලිකුඩියිරුප්පු ගාම නිලධාරි වසම 

219 A - නල්ලුර් ගාම නිලධාරි වසම 
219 B -  පඩ්ඩාලිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුහුද 
දකුණට:- ෙවරුගල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ඉක්බාල්නගර්  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර‚ උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
අල්ෙලයිනගර් නැෙගනහිර, අල්ෙලයිනගර් බටහිර හා ෙතෝපූර් 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් හා පාලෙතෝපූර් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙපරියෙව්ලි හා ඉරුතයපුරම් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්, කට්ටපරිච්චාන් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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920       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
 
අංක 17  - තිකුණාමලය දිස්තික්කය 
අංක 13 - කින්නියා පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 08 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූෙනයිෙච්නයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරින්චාන්කර්ණි ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 226 I - මූෙනයිෙච්නයි ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙප්රාරු කලපුව සහ කින්නියා නගර සභා මායිම 
දකුණට:- කින්නියා - තඹලගමුව පධාන පාර සහ සමාවච්චතීව්, 

මහරෆ්ගාමම් හා නඩුඌත්තු ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- නඩුතීව් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 
කුරින්චාන්කර්ණි  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරින්චාන්කර්ණි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තඹලගමුවෙබ් (තඹලගමු ෙබොක්ක)  226G - කුරින්චාන්කර්ණි ගාම නිලධාරි  වසම 

226H - නඩුතිව් ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:- ෙප්රාරු කලපුව හා  කින්නියා නගර සභා මායිම 
දකුණට:- මූෙනයිෙච්නයි ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ මහරෆ්ගාමම් හා නඩුඌත්තු ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- කච්චෙකොඩිතිව් හා කාක්කාමුෙනයි ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාක්කාමුෙනයි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තඹලගමුව ෙබොක්ක  226J - කච්චෙකොඩිතිව් ගාම නිලධාරි  වසම 

226 K - කාක්කාමුෙනයි ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- නඩුතිව් ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම   
දකුණට:- කින්නියා - තඹලගමුව පධාන පාර සහ නඩුඌත්තු ගාම නිලධාරි  

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සුරංගල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, තඹලගමුව 

ෙබොක්ක සහ  තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සූරංගල්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කින්නියා - තඹලගමුව පධාන පාර සහ තඹලගමුව පාෙද්ශීය 

සභා මායිම 
226N - සූරංගල් ගාම නිලධාරි  වසම 
226P - මනිඅරසන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- කාක්කාමුෙනයි, කච්චෙකොඩිතීවූ, නඩුඌත්තු හා මජීඩිනගර් ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:- ආයිලිඅඩි ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ කන්තෙල් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- තඹලගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නඩුඌත්තු     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කින්නියා - තඹලගමුව පධාන පාර සහ කච්චෙකොඩිතීවූ, නඩුතීව් 

හා මූෙනයිෙච්නයි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
226M - නඩුඌත්තු ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මහරුෆ්ගාමම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මජීඩ්නගර් ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- සූරංගල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහරුෆ්ගාමම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කින්නියා - තඹලගමුව පධාන පාර සහ නඩුතීව් හා 

මූෙනයිෙච්නයි ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
226L - මහරුෆ්ගාමම් ගාම  නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- සමාවච්චතීව් හා පූවරසන්තීව් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මජීඩ්නගර් ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට:- නඩුඌත්තු ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පූවරන්සන්තීව්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මූෙනයිෙච්නයි ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, ෙප්රාරු 

කලපුව, උප්පාරු කලපුව, ෙකොට්ටියාරුෙබ් (ෙබොක්ක) 
225H - පූවරසන්තීව් ගාම නිලධාරි  වසම 
225I - සමාවච්චතීව් ගාම නිලධාරි  වසම  
225K - උප්පාරු ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මහවැලි ගඟ, කින්නියා නගර සභා සහ මුතූර් පාෙද්ශීය සභා 
මායිම් 

දකුණට:- ෙසේරුවිල හා කන්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- මජීඩ්නගර් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම්, 

මහරුෆ්ගාමම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙකලුත්තිඩ්ෙඩයි ඇල සහ වඩසල් ආරු (ඇල) 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආයිලිඅඩි     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මනිඅරසන්කුලම් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, සූරංගල් 

ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, නඩුඌත්තු, 
මහරුෆ්ගාමම් හා පූවරසන්තීව් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ වඩසල් ආරු (ඇල) 

226O - මජීඩ්නගර් ගාම නිලධාරි  වසම 
226 Q - ආයිලිඅඩි ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- උප්පාරු කලපුව, සාවාරු ඇල සහ උප්පාරු ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කන්ත ෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කන්ත ෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18- කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 01 - කුරුණෑගල මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-00    සභික සංඛ්යාව:- 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගංෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුරුණෑගල පුත්තලම 
පාර 

832 - ගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල පුත්තලම පාර, සුමංගල මාවත සහ කුරුණෑගල 
නගරය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- සුමංගල මාවත සහ ඉලුප්පුෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අංගංගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, සුන්දරාෙපොල පාර, 
ෙවලංෙගොල්ල පාර සහ කුරුණෑගල නගරය ඊසාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

831 - කුරුණෑගල නගරය උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවලංෙගොල්ල පාර, දකුණු වැව පාර, කුරුණෑගල නගරය ඊසාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මහවීදිය, කුරුණෑගල පුත්තලම් පාර සහ කුරුණෑගල නගරය 
කඩවීදිය හා කුරුණෑගල නගරය මධ්යම හා ඉලුප්පුෙගදර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුරුණෑගල පුත්තලම පාර සහ ඉලුප්පුෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම හා ගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උතුරුවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 834 - කුරුණෑගල නගරය ඊසාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(වැව රවුම් පාෙර් ෙකොටසක්, බමුණුෙගදර 
පාර, බමුණුෙගදර පටුමග අංක 2, උතුරු වැව 
පාර, ෙවලන්ෙගොල්ල පාෙර් ෙකොටසක්, වැව 
රවුම්පාර පටුමග, ෙල්ක් සයිඩ් වත්ත, අරලිය 
උයන) 

නැෙගනහිරට:- එරබදු ඇල, බූ ඇල 
දකුණට:- බූ ඇල, දකුණු වැව පාර, ෙවලන්ෙගොල්ල පාර සහ කුරුණෑගල 

නගරය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- දකුණු වැව පාර, ෙවලන්ෙගොල්ල පාර, සුන්දරාෙපොල පාර, 

කුරුණෑගල නගරය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාළිගා ෙපෙදස     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- එරබදු ඇල සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 834 - කුරුණෑගල නගරය ඊසාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(දඹුල්ල පාෙර් ෙකොටසක්, ආඳාගල පාර, 
ඇතුගල පාර ෙහවත් මාළිගාව පාර, සූරතිස්ස 
වීදිය, වත්හිමි පාෙර් ෙකොටසක්, සහිරා මාවත, 
වැල්ලව පාෙර් ෙකොටසක්, උතුරු වැව පාෙර් 
ෙකොටසක්) 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- දඹුලු පාර, වත්හිමිපාර, සූරතිස්ස මාවත සහ ෙතලියාෙගොන්න, 

කුරුණෑගල නගරය නැෙගනහිර හා ගැට්ටුවාන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- සූරතිස්ස මාවත, දඹුලු පාර, දකුණු වැව රවුම් පාර, බූ ඇල, එරබදු 
ඇල සහ කුරුණෑගල නගරය කඩවීදිය හා කුරුණෑගල නගරය 
උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුණෑගල නගරය නැෙගනහිර   සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දඹුලු පාර, කුරුණෑගල නගරය ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

835 - කුරුණෑගල නගරය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දුම්රිය පාර සහ ෙතලියාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නුවර පාර, දුම්රිය පාර සහ ෙතලියාෙගොන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- නුවර පාර, ගැට්ටුවාන පාර සහ ගැට්ටුවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැට්ටුවාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල නගරය ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 833 - ගැට්ටුවාන ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ගැට්ටුවාන පාර සහ කුරුණෑගල නගරය නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- ගැට්ටුවාන පාර, උඩවල්ෙපොල පාර, රුවන් මාවත, ෙතල් ඇල 

සහ ෙතලියාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
බටහිරට:- රුවන් මාවත, ෙතල් ඇල, නුවර පාර සහ කුරුණෑගල නගරය 

දකුණ, උඩවල්ෙපොල හා කුරුණෑගල නගරය කඩවීදිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩෙම්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මීගමු පාර, මහවීදිය, දඹුලු පාර, ඉලුප්පුෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කුරුණෑගල නගරය උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් සහ කුරුණෑගල නගරය ඊසාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

839 - කුරුණෑගල නගරය මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසම 
840 - කුරුණෑගල නගරය කඩවීදිය ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දඹුලු පාර, සූරතිස්ස මාවත, නුවර පාර, තානායම් පාර, 
රජපිහිල්ල පාර, ෙකොළඹ පාර සහ කුරුණෑගල නගරය ඊසාන 
හා ගැට්ටුවාන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- තානායම් පාර, රජපිහිල්ල පාර, ෙකොළඹ පාර, වාන් ඇල සහ 
උඩවල්ෙපොල, කුරුණෑගල නගරය දකුණ හා කුරුණෑගල 
නගරය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- වාන් ඇල, මීගමු පාර සහ කුරුණෑගල නගරය බටහිර හා 
ඉලුප්පුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලුප්පුෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සුමංගල මාවත, කුරුණෑගල පුත්තලම් පාර සහ  ගංෙගොඩ හා 
කුරුණෑගල නගරය උතුර ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු මායිම් 

838 - ඉලුප්පුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල පුත්තලම් පාර, මීගමු පාර සහ කුරුණෑගල නගරය 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා කුරුණෑගල නගරය 
කඩවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මීගමු පාර, වාන් ඇල සහ කුරුණෑගල නගරය මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා කුරුණෑගල නගරය 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වාන් ඇල සහ කුරුණෑගල නගරය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්කඩුවාව නාගරිකය    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, වාන් ඇල සහ ඉලුප්පුෙගදර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

837 - කුරුණෑගල නගරය බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(මීගමුව පාෙර් ෙකොටසක්, මුණමෙල් මාවත, 
මහෙසන් මාවත, නන්දන මාවත, 
තල්ෙගොඩපිටිය මාවත, මීගමුව පාර 02 වන 
පටුමග ෙහවත් තාබෘ මාවත, මීගමුව පාර 03 
වන පටුමග, මීගමුව පාර 04 වන පටුමග, 
මල්කඩුවාව රවුම් පාර) 

නැෙගනහිරට:- වාන් ඇල, මීගමු පාර සහ කුරුණෑගල නගරය මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මීගමු පාර 
බටහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැහැර නාගරිකය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මීගමු පාර, වාන් ඇල සහ ඉලුප්පුෙගදර හා කුරුණෑගල නගරය 
මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

837 - කුරුණෑගල නගරය බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(ෙකොළඹ පාෙර් ෙකොටසක්, නිශ්ශංක මාවත) නැෙගනහිරට:- වාන් ඇල, ෙකොළඹ පාර සහ කුරුණෑගල නගරය මධ්යම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙකොළඹ පාර සහ කුරුණෑගල නගරය දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට:- මීගමු පාර සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයන්තිපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොළඹ පාර, රජපිහිල්ල පාර, සර්ෙවෝදය මාවත, උඩවල්ෙපොල 
පාර (දකුණු රවුම් පාර) සහ කුරුණෑගල නගරය මධ්යම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කුරුණෑගල නගරය 
කඩවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

841 - කුරුණෑගල නගරය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සර්ෙවෝදය මාවත, උඩවල්ෙපොල පාර(දකුණු රවුම් පාර), ෙතල් 
ගබඩා සංකීර්ණෙය් බටහිර මායිම, දුම්රිය මාර්ගය සහ 
උඩවල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙතලියාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කුරුණෑගල පාෙද්ශිය සභා මායිම

දකුණට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙකොළඹ පාර සහ කුරුණෑගල නගරය බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           925 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩවල්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රජපිහිල්ල පාර, තානායම් පාර, නුවර පාර සහ කුරුණෑගල 
නගරය කඩවීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

842 - උඩවල්ෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවර පාර, ෙතල් ඇල, රුවන් මාවත සහ ගැට්ටුවාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- උඩවල්ෙපොල පාර (දකුණු රවුම් පාර) සහ ෙතලියාෙගොන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

බටහිරට:- උඩවල්ෙපොල පාර (දකුණු රවුම් පාර), සර්ෙවෝදය මාවත සහ 
කුරුණෑගල නගරය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතලියාෙගොන්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දඹුලු පාර සහ කුරුණෑගල නගරය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් හා කුරුණෑගල නගරය 
ඊසාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

836 -  ෙතලියාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- දුම්රිය මාර්ගය, ෙතල් ගබඩා සංකීර්ණෙය් බටහිර මායිම, 

උඩවල්ෙපොල පාර (දකුණු රවුම් පාර), නුවර පාර, දුම්රිය පාර 
සහ කුරුණෑගල නගරය දකුණ හා උඩවල්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් හා ගැට්ටුවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

  
09-108/221  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 18- කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 02 - කුලියාපිටිය නගර සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-01   සභික සංඛ්යාව:- 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීගහෙකොටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 1159 - මීගහෙකොටුව  ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස 
(කඳුරුගස්ෙහේන, මාදම්ෙප පාර, කනදුල්ල 
නාගරික ෙකොටස, විද්යාල මාවත රංගම 
මහතාෙග් නිවෙසේ උතුරු මායිම් දක්වා, උසාවි 
පාර, පන්නල පාෙර් උසාවි පාර දක්වා 
ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, බාලසිංහම් මයාට අයිති 

මීගහෙකොටුව කුඹුෙර් දකුණු මායිම, ආවාසය දක්වා, ආවාසෙය් 
දකුණු මායිම, ආවාසයට යන පාර, පන්නල පාර හරහා උසාවිය 
පාර ෙකළවර විද්යාල මාවත දක්වා, රංගම මහතාෙග් ඉඩෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කණඳුල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රංගම මහතාෙග් ඉඩෙම් උතුරු මායිම, උසාවි පාර 1159 - මීගහෙකොටුව  ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටසක් 
(විද්යාල පාර ෙකොටසක් රංගම මහතාෙග් 
නිවෙසේ සිට පාෙද්ශීය සභා මායිම දක්වා, 
කාංචන පුරය) 

නැෙගනහිරට:- උසාවිය පාර පළමු පටුමග, කුලියාපිටිය මධ්ය මහා විද්යාලෙය් 
උතුරු තාප්පය දක්වා, එම විද්යාලෙය් උතුරු, නැෙගනහිර තාප්ප, 
රජෙය් ඉඩෙම් නැෙගනහිර මායිම, වයඹ විශ්ව විද්යාල 
නැෙගනහිර මායිම, කාර්මික විද්යාලයට අෙශෝක මාවෙත් සිට 
පෙව්ශ මාර්ගය, ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාල පාර කාංචන 
පුර පාර දක්වා, ශී ලංගම ඩිෙපෝෙව් නැෙගනහිර මායිෙම් ඇති 
මාර්ගය දිෙග් කණඳුල්ල වත්ත නිවාස සංකීර්ණය දක්වා, එම 
නිවාස සංකීර්ණෙය් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දණ්ඩගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උසාවිය පාර, ආවාසයට යන පාර, ආවාස ඉඩෙම් දකුණු මායිම, 
බාලසිංහම් මයාට අයත් මීගහෙකොටුව කුඹුෙර් දකුණු මායිම, 
කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම දක්වා 

1159 - මීගහෙකොටුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(පන්නල පාර ෙකොටසක්, දණ්ඩගමුව නගර 
සභා ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කණඳුල්ල වත්ත නිවාස සංකීර්ණෙය් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, ශී ලංගම ඩිෙපෝෙව් නැෙගනහිර මායිෙම් ඇති මාර්ගය 
දිෙග් කාංචන පුර පාර දක්වා, ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාල 
පාර, අෙශෝක මාවත දක්වා, අෙශෝක මාවෙත් සිට කාර්මික 
විද්යාලයට පෙව්ශ මාර්ගය, වයඹ විශ්ව විද්යාලෙය් නැෙගනහිර 
මායිම, රජෙය් ඉඩෙම් නැෙගනහිර මායිම දිෙග් කුලියාපිටිය මධ්ය 
මහා විද්යාලෙය් නැෙගනහිර තාප්පය දක්වා, එම විද්යාලෙය් 
නැෙගනහිර තාප්පය, උතුරු තාප්පය උසාවි පාර පළමු පටුමග 
දක්වා, උසාවිය පාර පළමු පටුමග
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කදුරුගස්ෙහේන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ආනන්දගිරි ගාඩන්ස් හි උතුරු 
හා නැෙගනහිර මායිම් අභය මාවත දක්වා, අභය මාවත, සුරදූත 
බාලිකා විද්යාලෙය් උතුරු මායිම, කෙතෝලික ෙද්වස්ථානෙය් 
උතුරු මාවත, ශාන්ත ෙජෝෂප් විද්යාලෙය් උතුරු මායිම, ආනන්ද 
මාවත දක්වා 

1157 කුලියාපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටසක් 
(ධර්මාෙශෝක මාවත, විහාර මාවත, වළගම්බා 
මාවත, ආනන්දගිරි ගාර්ඩ්න්ස්, ධර්මපාල 
මාවත, පාතිමා මාවත, මාදම්ෙප් පාෙර් වරිපනම් 
අංක 139 සිට 447/2 දක්වා, පරාකම මාවෙත් 
වරිපනම් අංක 15/4 සිට අංක 42 දක්වා) 
 

නැෙගනහිරට:- ආනන්ද මාවත, මාදම්ෙප් පාර, යූනියන් ඇෂුවරන්ස් පාර, 
එච්.එම්.ඒ.රංජිත් කුමාර මාපා මයාෙග් ඉඩෙම් නැෙගනහිර මායිම 
දණ්ඩගමුව ඔය දක්වා 

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දණ්ඩගමුව ඔය 
බටහිරට:- මීගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුලියාපිටිය නගරය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 1157 කුලියාපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටසක් 
(අභය මාවෙත් සිට පරාකම මාවත අවසානය 
දක්වා, සුභ මාවත, ජය මාවත, පන්ඩුල මාවත, 
මිහිඳු මාවෙත් වම්පස ෙකොටස, මහෙසන් මාවත, 
ෙගෝඨාභය මාවත, තිස්ස මාවත, ෙකලින් වීදිෙය් 
චිත කලා සිට මිහිඳු මාවත ආරම්භය දක්වා 
ෙදපස, ආනන්ද මාවත චිත කලා සිට ආනන්ද 
මාවත අවසානය දක්වා) 
 

නැෙගනහිරට:- එච්.ඩී. සුනිල් පද්ම සාන්ත මයාෙග් ඉඩෙම් උතුරු මායිම, අතුරු 
පාර ෙගෝඨාභය මාවත දක්වා, ෙගෝඨාභය මාවත, මහෙසන් 
මාවත, ආනන්ද මාවත, මිහිඳු මාවත දක්වා, මිහිඳු මාවත, 
කුරුණෑගල මාදම්ෙප් පාර දක්වා, කුරුණෑගල මාදම්ෙප් පාර, 
ඇස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම ඔය දක්වා 

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ දණ්ඩගමුව ඔය 
බටහිරට:- එච්.එම්.ඒ.රංජිත් කුමාර මාපා මහතාෙග් ඉඩෙම් නැෙගනහිර 

මායිම, යූනියන් ඇෂුවරන්ස් පාර දක්වා, යූනියන් ඇෂුවරන්ස් පාර, 
මාදම්ෙප් පාර, ආනන්ද මාවත, සාන්ත ෙජෝෂප් විද්යාලෙය් උතුරු 
මායිම, කෙතෝලික ෙද්වස්ථානෙය් උතුරු මායිම, සුරදූත බාලිකා 
විද්යාලෙය් උතුරු මායිම, අභය මාවත, ආනන්දගිරි ගාඩන්ස්හි 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ලපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1157 - කුලියාපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටසක් 
(ෙහට්ටිෙපොල පාෙර් ෙකොටසක්, ජයන්ති 
මාවෙත් සිට කරන්තිප්පල පාලම දක්වා 
දකුණුපස ෙකොටස, ආනන්ද මාවත ෙකොටසක් 
මිහිඳු මාවත ආරම්භෙය් සිට මහෙසන් මාවත 
හන්දිය දක්වා දකුණු පස ෙකොටස පවුසි පාර ද 
ඇතුළුව, මිහිඳු මාවෙත් දකුණු ෙකොටස, පුබුදු 
මාවත, ෙහට්ටිෙපොල පාෙර් ෙකොටසක්, සපුමල් 
මාවත, විජය මාවත, නාගරික නිවාස ෙයෝජනා 
කමය, ආනන්ද මාවත, වටරවුම් පාර, 
ෙහට්ටිෙපොල පාර ආරම්භෙය් සිට කරන්තිප්පල 
පාලම දක්වා වම්පස ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඇස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාදම්ෙප් පාර මිහිඳු මාවත දක්වා, මිහිඳු මාවත  ආනන්ද මාවත 
දක්වා 

බටහිරට:- ආනන්ද මාවත, මහෙසන් මාවත, ෙගෝඨාභය මාවත, අතුරු 
පාර,එච්.ඩී. සුනිල් පද්ම ශාන්ත මයාෙග් ඉඩෙම් උතුරු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැක්ෂිවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

1158 - ඇස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටසක් 
(ෙහට්ටිෙපොල පාර ආරම්භෙය් සිට දකුණුපස 
ජයන්ති මාවත දක්වා, කුරුණෑගල පාර වම්පස 
ෙකොටෙසේ සිට පුබුදු මාවත දක්වා, ආසිරි මාවත, 
ජයන්ති මාවත, මුගලන් මාවත, සුභාරතී 
මාවත, සුදර්ශණ මාවත, පුබුදු මාවත ෙහවත් 
පිය භාරතී මාවත)

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, මදුරසිංහ මයාෙග් ඉඩෙම් 
නැෙගනහිර මායිම, පියභාරති මාවත 

දකුණට:- කුරුණෑගල  මාදම්ෙප් පාර 
බටහිරට:- කුලියාපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  

මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇස්සැද්දුම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල  මාදම්ෙප් පාර, සුචරිත මාවත, කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය 
සභා මායිම, තුම්ෙමෝදර පාර, කුලියාපිටිය මාදම්ෙප් පාර සහ 
කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

1158 - ඇස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටසක් 
(සර්ෙවෝදය පාෙර් සිට කුරුණෑගල පාර 
දකුණුපස ෙකොටෙසේ වැවගම හංදිය දක්වා, 
නාරද මාවත, අනුලාෙද්වි මාවත, සුචරිත 
මාවත) 

නැෙගනහිරට:- තුම්ෙමෝදර පාර, කුරුණෑගල මාදම්ෙප පාර, වැවගම පාර සහ 
කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- දණ්ඩගමුව ඔය සහ කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කුලියාපිටිය නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලබුයාය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1158 - ඇස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
කුලියාපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටසක් 
(කුරුණෑගල පාර වම්පස ෙකොටස, කස්සප 
මාවත, මුගලන් මාවත, ශී විකම මාවත, 
සුභාරතී පුර, එක්සත් මාවත, සංඛ මාවත) 

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කුරුණෑගල  මාදම්ෙප් පාර 
බටහිරට:- පියභාරතී මාවත, මදුරසිංහ මයාෙග් ඉඩෙම් නැෙගනහිර 

මායිම,කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම දක්වා
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18- කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 03 - ගිරිබාව පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-00   සභික සංඛ්යාව:- 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයන්තිපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කලාඔය සහ  අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 06 - ෙසෝෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
07 - ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බඹෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පැරකුම්පුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙසෝෙල්පුර, 
දම්ෙසෝපුර හා තම්මිටගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- තම්මිටගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ සඟෙබෝපුර 
හා පතෙන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- පතෙන්වැව හා සඳගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  හා 
උතුරු මායිම්  සහ  පුත්තලම දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳ හා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැරකුම්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කලාඔය සහ  අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 10 - බඹෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
11 - පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

හල්මිල්ලගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  
ෙසෝෙල්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  සහ  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙසෝල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙසෝෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ජයන්තිපුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ධර්මරාජපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බඹෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 18 - දම්ෙසෝපුර ගාම නිලධාරි වසම 
20 - ෙසෝෙල්පුර ගාම නිලධාරි වසම 
21 - තම්මිටගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හල්මිල්ලගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හස්ථිරාජපුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම්  සහ  වීරෙපොකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පහළ ගිරිබාව  හා  වරාවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- සඟෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙසෝෙල්වැව  හා  පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හස්ථිරාජපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කලාඔය සහ  අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 12 - හල්මිල්ලගල ගාම නිලධාරි වසම 
17 - වීරෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
19 - හස්ථිරාජපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලාඔය, අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ තිඹිරිෙපොකුණ  හා  
මහෙසන්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉහළ ගිරිබාව  හා  පහළ ගිරිබාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  සහ  තම්මිටගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා  
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තම්මිටගම  හා දම්ෙසෝපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර  
හා  උතුරු මායිම්  සහ  ෙසෝෙල්පුර  හා  බඹෙර් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රාජාංගනපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කලාඔය  සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 13 - තිඹිරිෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
14 - මහෙසන්පුර ගාම නිලධාරි වසම 
15 - සැරසුම්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
16 - ඔරුගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොක්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ඉහළ ගිරිබාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වීරෙපොකුණ හා හල්මිල්ලගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගිරිබාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තම්මිටගම, වීරෙපොකුණ, මහෙසන්පුර  හා  ඔරුගල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
22 - ෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 
23 - පහළ ගිරිබාව ගාම නිධාරි වසම 
24 - ෙව්රගල ගාම නිලධාරි වසම 
25 - ඉහළ මරදන්කඩවල ගාම  නිලධාරි වසම 
26 - ඉහළ ගිරිබාව ගාම නිලධාරි වසම 
28 - තඹුත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොක්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම්  සහ  
තම්මැන්නාව හා  මයිලෑව  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අලියාවැටුණුවැව 
ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා  උතුරු මායිම්  සහ 
ගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට: ෙහට්ටිආරච්චිගම හා  වරාවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදව්පුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම  සහ  ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර  හා  දකුණු මායිම් 
03 - අභයපුර ගාම නිලධාරි වසම  
05 - සඟෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසම 
08 - සඳගල ගාම නිලධාරි වසම 
09 - පතෙන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ජයන්තිපුර හා ෙසෝෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා  
දකුණු මායිම් සහ තම්මිටගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වරාවැව හා ගුරුලුපිටිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට: පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරා වැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අභයපුර, සඟෙබෝපුර හා  තම්මිටගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
01 - ෙහට්ටිආරච්චිගම ගාම නිලධාරි වසම 
02 - ගුරුලුපිටිගම ගාම නිලධාරි වසම 
04 - වරාවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පහළ ගිරිබාව, ෙපොතාන, ඉහළ මරදන්කඩවල හා ගම්ෙපොල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පුත්තලම 
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට: පුත්තලම දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරෝහණපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහළ මරදන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු  හා  

නැෙගනහිර මායිම් සහ අලියාවැටුණුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

33 - ගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
34 - සංගප්පාලය ගාම නිලධාරි වසම 
35 - වන්නිකුඩාවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අලියාවැටුණුවැව හා මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට: ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, පුත්තලම් දිස්තික් මායිම සහ 

ෙහට්ටිආරච්චිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා  ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-:- ෛශලපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙව්රගල හා ඉහළ ගිරිබාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, තඹුත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු,  
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ඉහළ ගිරිබාව, ඔරුගල හා  
සැරසුම්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  සහ 
අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

27 - ෙකොක්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
29 - තම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
30 - මයිලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
31 - මඩිෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
32 - අලියාවැටුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට: වන්නිකුඩාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, ගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ඉහළ මරදන්කඩවල ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 04 - ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-00   සභික සංඛ්යාව:- 19 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයබිම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 87 - මැදගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
88 - මැදගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම   
89 - ෙසනරත්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
94 - ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම 
95 - ඇතිනිවැටුණුගල ගාම නිලධාරි වසම 
96 - වළගම්බාපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම, කැප්ඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම, තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම් 
සහ උස්ගල සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ජයලන්ද,  මහගල්කඩවල හා කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගිරිබාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උස්ගල සියඹලන්ගමුව    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගැමුණුපුර, වළගම්බාපුර හා ඇතිනිවැටුණුගල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

80 - යාය 4 උස්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
81 - ලස්සනගම ගාම නිලධාරි වසම 
92 - උස්ගල සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
93 - තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම  
97 - බණ්ඩාරගම ගාම නිලධාරි වසම  
98 - කැප්ඇල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ගණන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, උස්ගල 

සියඹලන්ගමුව වැව සහ පාඩිපංචාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම  

බටහිරට:- ජයලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
මැදගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෛමතීෙසන්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උස්ගල සියඹලන්ගමුව වැව, බණ්ඩා රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

90 - මීගලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
91 - පදවිගම ගාම නිලධාරි වසම  
99 - ගණන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙබෝංගම, අන්දරවැව, මැදින්ෙනෝරුව හා ෙපොෙරොත්තුකඩවල  

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ උස්ගල 

සියඹලාන්ගමුව වැව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුදුරුවකන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගිරිබාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙසනරත්ගම, මැදගම 
නැෙගනහිර හා උස්ගල  සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

77 - කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
79 - ජයලන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
82 - මහගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම  
83 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම   
86 - බුදුරුවකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යාය 4 උස්ගල හා ලස්සනගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, පාඩිපංචාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මහ ගල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
කුරුන්දන්කුලම හා කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙමොලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගිරිබාව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නීලගිරි      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගිරිබාව පාෙද්ශීය සභා මායිම, කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

54 - ඉහළ පලුකැන්දාව ගාම නිලධාරි වසම  
55 - පහළ පලුකැන්දාව ගාම නිලධාරි වසම  
56 - ෙමොන්නන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  
84 - ෙමොලෑව ගාම නිලධාරි වසම  
85 - කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
බුදුරුවකන්ද හා කුරුන්දන්කුලම ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ ගල්ගමුව නගරය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අළුත්ෙහේරත්ගම, ෙමොට්ටෙපත්තෑව හා කරුවලගස්වැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉහළගම හා ෙනොච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ගිරිබාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහනාන්ෙන්රිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගිරිබාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 36 - මහනාන්ෙන්රිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
37 - මහනාන්ෙන්රිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
38 - වෑවරණවැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
39 - ඉහළ නාන්ෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසම 
49 - ෙකොෙහොඹන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  
50 - පලුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙනොච්චිය හා ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
නාෙහට්ටිකුළම ගාම නාලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- නාෙහට්ටිකුළම හා ෙතෝරව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ නල්ලච්චිය ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙතෝරව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහනාන්ෙන්රිය  උතුර හා මහනාන්ෙන්රිය  දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ පලුෙගොල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

40 - නල්ලච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 
41 - ෙප්ද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
42 - කාටුවැව ගාම නිලධාරි වසම  
43 - මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 
44 - ෙතෝරව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- පලුෙගොල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
නාෙහට්ටිකුළම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ඉඟිණිමිටිය ජලාශය සහ මහව හා නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා 
මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙහට්ටිකුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙහොඹන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ගිරිබාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

45 - නාෙහට්ටිකුලම ගාම නිලධාරි වසම  
46 - ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම  
47 - ජයබිම ගාම නිලධාරි වසම  
48 - ෙනොච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 
52 - ෙමොට්ටෙපත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම  
53 - කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, කල්ලංචිය හා ෙමොන්නන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, ඉහළ පලුකැන්දෑව හා පහළ පලුකැන්දෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ගල්ගමුව නගරය 
හා අළුත් ෙහේරත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම, මී ඔය සහ ඉඟිණිමිටිය ජලාශය
බටහිරට:- ෙතෝරව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පලුෙගොල්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ඉහළ 
නාන්ෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙකොෙහොඹන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ගමුව නගරය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
බුදුරුවකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කැෙල්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

51 - අළුත් ෙහේරත්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
57 - ගල්ගමුව නගරය ගාම නිලධාරි වසම  
58 - දිවුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම  
59 - කුරුන්දන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කැෙල්ගම, මහගල්ගමුව හා ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- වඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහව පාෙද්ශිය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- ජයබිම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙමොට්ටෙපත්තෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ පහළ පලුකැන්දෑව හා ෙමොන්නන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහ ගල්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුන්දන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  සියඹලෑව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ වලස්වැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

60 - මහ ගල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
61 - උල්පතගම ගාම නිලධාරි වසම  
65 - ෙකොක්වැව ගාම නිලධාරි වසම   
66 - වෑෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
67 - මඩෙදොෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බුල්නෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම්, නිතලව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ ගලපිටදිගෙන් ගාම 
නිලධාරි ව සෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඇතිනිමෙල් සහ පාලුකඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කුරුන්දෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ගෙන්දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අළුත් 
ෙහේරත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ගල්ගමුව 
නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ දිවුෙල්වැව 
හා කුරුදන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙසන්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ජයලන්ද, යාය 4 උස්ගල හා ලස්සනගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ  උස්ගල සියඹලන්ගමුව වැව හා මීගලෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 

62 - බුල්නෑව ගාම නිලධාරි වසම  
63 - වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
64 - ෙපොෙරොත්තුකඩවල ගාම නිලධාරි වසම  
76 - පාඩිපංචාව ගාම නිලධාරි වසම 
78 - සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැදින්ෙනෝරුව, වැලියාව හා අන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසම් වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මකුලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, නිතලව 
හා ගලපිටදිගෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, වෑෙගදර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකොක්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්,  උල්පතගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මහගල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ බුදුරුවකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රැස්ෙවෙහරපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මීගලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 100 - අන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසම  
101 - මහවැලිතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
102 - මැදින්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසම  
103 - වැලියාව ගාම නිලධාරි වසම 
107  - මහකත්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙබෝංගම හා වැදිනිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- කුඩා කත්ෙනෝරුව, විකාෙදනිගම හා මකුලෑව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙපොෙරොත්තුකඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොවිගම්පුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මීගලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අනුරාධපුර 
දිස්තික් මායිම 

104 - ෙබෝංගම ගාම නිලධාරි වසම  
105  - කටුගම්පලගම ගාම නිලධාරි වසම  
106  - ෙව්ෙදණිගම ගාම නිලධාරි වසම  
109  - ෙපොතාෙන්ගම ග් රාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම, ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

සහ මුදියන්නෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම් 

බටහිරට:- මුදියන්නෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ කුඩාකත්ෙනෝරුව, මහකත්ෙනෝරුව හා  අන්දරවැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිවුල්ගෙන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මහකත්ෙනෝරුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ වැදිනිගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

108 - කුඩාකත්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසම  
110 - මුදියන්නෑගම ගාම නිලධාරි වසම  
111 - දිවුල්ගෙන් ගාම නිලධාරි වසම  
112 - විකාෙදනිගම ගාම නිලධාරි වසම  
116 - නිෙතෝගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොතාෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කදුරුවැව, හිද්දව හා 
ඇහැටුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රත්නදිවුල්වැව හා ඇතිනිමෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, ගලපිටදිගෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම, ඉහළ දිගන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මකුලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ලෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බුල්නෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙපොෙරොත්තුකඩවල හා අන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

113 - මකුලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
114 - නිතලව ගාම නිලධාරි වසම 
115 - ඉහළ දිගන ගාම නිලධාරි වසම  
117 - ගලපිටදිගෙන් ගාම නිලධාරි වසම  
118 - ඇතිනිමෙල් ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- විකාෙදනිගම හා දිවුල්ගෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- නිෙතෝගම හා රත්නදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම්, ඇහැටුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ඒරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නාෙකොළගෙන් 
හා පාළුකඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

බටහිරට:- මඩෙදොෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්, 
වෑෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ බුල්නෑව 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වගිරිපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අළුත් ෙහේරත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මහගල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

68 - ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
69 - ගෙන්දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
70 - කට්ටකඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
71 - වඩුගම ගාම නිලධාරි වසම  
72 - කුරුන්දෑව ගාම නිලධාරි වසම  
73 - පාලුකඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වෑෙගදර, මඩෙදොෙඹ් හා ඇතිනිමෙල් ග් රාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නාෙකොළගෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ඒරියාව හා ෙවෙහරෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ යද්ෙදස්සාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- යද්ෙදස්සාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
මී ඔය සහ මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අතරගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාලුකඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 74 - යද්ෙදස්සාව ගාම නිලධාරි වසම  
75 - ෙවෙහරෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි වසම  
131 - ගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
132 - අතරගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඒරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මී ඔය සහ මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- මී ඔය සහ මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇහැටුවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාලුකඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  ඇතිනිමෙල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ නිෙතෝගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

119 - රත්නදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
121 - ඇහැටුවැව ගාම නිලධාරි වසම 
126 - නබඩෑව ගාම නිලධාරි වසම 
127 - තිඹිරියාව ගාම නිලධාරි වසම 
128 - හුණුගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම  
129 - ඒරියාව ගාම නිලධාරි වසම  
130 - නාෙකොළගෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හිද්දෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මහ ඇෙඹෝගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ඉහළ 
ඇෙඹෝගම හා  වලත්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ගුරුෙගොඩ, අත්තරගල්ල සහ ෙවෙහරෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇෙඹෝගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නිෙතෝගම, දිවුල්ගෙන් හා මුදියන්නෑගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

120 - හිද්දෑව ගාම නිලධාරි වසම  
122 - කදුරුවැව ගාම නිලධාරි වසම  
123 - මහ ඇෙඹෝගම ගාම නිලධාරි වසම  
124 -  ඉහළ ඇෙඹෝගම ගාම නිලධාරි වසම  
125 - වලත්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙපොල්පිතිගම සහ මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- නබඩෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, තිඹිරියාව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ඇහැටුවැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
09-108/224 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 05 - ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුක්කඩවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 330 - සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
331 - තලාව  ගාම නිලධාරි වසම  
332 - තලාදපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
333 - කුඹුක්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම  
338 - බුල්නෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙමොරෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

ෙපොෙහොරවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කම්බුවටවන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරෙගොල්ලාගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුඹුක්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ තලාදපිටිය 
හා බුල්නෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්

334 - කම්බුවටවන ගාම නිලධාරි වසම  
335 - ගල්ගිරියාව ගාම නිලධාරි වසම  
336 - ෙපොෙහොරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
337 - ෙමොරෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසම  
344 - ඉහළ තිඹිරියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ගලහිටියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නිකවැව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, ෙසේරුගස්යාය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, සාලියගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ මාමුණුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහව හා ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිකවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොෙහොරවත්ත හා ෙමොරෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්   

339 - ෙසේරුගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම  
340 - නිකවැව ගාම නිලධාරි වසම  
341 - ගලහිටියාගම ගාම නිලධාරි වසම  
342 - ෙහේරත්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
349 - දෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙපොතුවිල හා පල්ෙලකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

සහ කිරිබමුෙණ්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කිරිබමුෙණ්ගම හා සාලියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම්  සහ ඉහළ තිඹිරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩගල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ තිඹිරියාව හා නිකවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ ෙසේරුගස්යාය හා ෙහේරත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

343 - සාලියගම ගාම නිලධාරි වසම  
345 - මාමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම  
346 - පතිරැන්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
347 - මඩගල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
348 - කිරිබමුෙණ්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙහේරත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා දෙඹ් ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම්

දකුණට:- පල්ෙල්කැෙල්, කුඹුකුලාව හා අමුණුෙකොෙල් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගලෙගදරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාතිගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාමුණුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම  

356 - හාතිගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
357 - ගලෙගදරගම ගාම නිලධාරි වසම  
358 - නියඳවනය ගාම නිලධාරි වසම  
359 - මීගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
360 - මල්අස්න ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පතිරැන්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
අමුණෙකොෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ෙපොල්පිතිගම හා ගල්ටැන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකෝරුවාව, තල්පත්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ හත්ෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්පිතිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගලෙගදරගම, පතිරැන්ෙන්ගම, මඩගල්ල හා කිරිබමුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

352 - ෙබෝෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
353 - කුඹුකුලාව ගාම නිලධාරි වසම  
354 - ෙපොල්පිතිගම ගාම නිලධාරි වසම  
355 - අමුණුෙකොෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පල්ෙල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
සියඹලාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- සියඹලාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
බලෙගොල්ල හා ගල්ටැන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  
මායිම් 

බටහිරට:- මල්අස්න හා හාතිගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එෙගොඩගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මල්අස්න, ෙපොල්පිතිගම හා ෙබෝෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

366 - ගල්ටැන්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
368 - බලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
369 - රාවාඇල ගාම නිලධාරි වසම  
370 - දාගම ග් රාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාවැව, තලාෙකොලවැව, ඇලගමුව හා හක්වටුනාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- අගාෙර් හා මාඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- ඉඳිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකෝරුවාව 

ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
තල්පත්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලාෙකොලවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබෝෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
පල්ෙලකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙපොතුවිල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

395 - හක්වටුනාව ගාම නිලධාරි වසම  
396 - සියඹලාවැව ගාම නිලධාරි වසම  
397 - තලාෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසම  
398 - ඇලගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
399 - රැකෑවුල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොතුවිල හා හල්මිල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- නිකවැහැර, ෙකොස්ගහඇල, මකුල්ෙපොත හා අගාෙර් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- රාවාඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

බලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුවිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිරිබමුෙණ්ගම හා දෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

350 - ෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි වසම  
351 - පල්ෙල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර හා මාතෙල් දිස්තික් මායිම් 
දකුණට:- හල්මිල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- රැකෑවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

සියඹලාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙබෝෙගොල්ල 
හා කුඹුකුලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 



940       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මකුල්ෙපොත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇලගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
රැකෑවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙපොතුවිල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

393 - ෙකොස්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසම  
394 - මකුල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම  
400 - නිකවැහැර ගාම නිලධාරි වසම  
401 - හල්මිල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ ඉමිහාමිෙන්ගම හා අඟුල්ගමුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කෑරලංකඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙමොෙරොත්ත හා වැලිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ තල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- තල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
අගාෙර් ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
හක්වටුනාව හා ඇලගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාඑළිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
රාවාඇල හා හක්වටුනාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

371 - මාඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
372 - මාඑළිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
373 - අගාෙර් ගාම නිලධාරි වසම  
374 - රෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මකුල්ෙපොත, තල්වැහැර හා උතුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තම්බුව හා ෙදකඳුවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- වඳුරැස්ස හා ඉඳිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්පත්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නියඳවනය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මීගස්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ මල්අස්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

361 - හත්ෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
362 - තල්පත්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
363 - ගල්කැටියාගම ගාම නිලධාරි වසම 
364 - ෙදඹටගල ගාම නිලධාරි වසම  
365 - ෙකෝරුවාව ගාම නිලධාරි වසම  
367 - ඉඳිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ගල්ටැන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
රාවාඇල, දාගම  හා මාඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වඳුරැස්ස, ෙවලංෙගොල්ල හා බක්මීවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹගස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්කැටියාගම, ෙදඹටගල හා 
ඉදිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

377 - ෙවලංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
378 - ඉහළ ෙතලඹියාව ගාම නිලධාරි වසම  
379 - අඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
380 - බක්මීවැව ගාම නිලධාරි වසම  
381 - තලමල්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
382 - කලවාන ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- වඳුරැස්ස හා කළුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
වැලිදල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම්  

දකුණට:- දීගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉබ්බාගමුව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ඉබ්බාගමුව හා මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුගල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉඳිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  375 - වඳුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසම  
376 - කළුගල්ල  ගාම නිලධාරි වසම  
383 - වැලිදල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
384 - දීගම  ගාම නිලධාරි වසම  
385 - ෙපොන්නිලව ගාම නිලධාරි වසම  
386 - ෙදකඳුවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාඑළිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මාඑළිය 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, තම්බුව හා 
ෙදොරෙව්රුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කලවාන හා ඉහළ ෙතලඹියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙවලංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොරෙව්රුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාඑළිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා රෙඹ් ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 

387 - තම්බුව ගාම නිලධාරි වසම  
388 - ෙදොරෙව්රුව ගාම නිලධාරි වසම  
389 - හංගමුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- උතුරුවැල්ල හා ෙහනව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙපොන්නිලව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙදකඳුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොෙරොත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මකුල්ෙපොත හා ෙකොස්ගහඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, නිකවැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ හල්මිල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

390 - උතුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
391 - ෙහනව ගාම නිලධාරි වසම  
392 - තල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසම  
402 - වැලිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
403 - ෙමොෙරොත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කෑරලන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හංගමුව, තම්බුව, රෙඹ් හා අගාෙර් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්සියගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 404 - කෑරලන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම  
405 - ෙපොල්ගහන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
406 - අගුල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
407 - ඉමිහාමිෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- පරගහඇල, මැදකන්ද හා මඩහෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙමොෙරොත්ත හා හල්මිල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර  මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩහෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කෑරලන්කඩවල හා ෙපොල්ගහන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

408 - බද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
409 - මඩහෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
410 - මැදකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
411 - පරගහඇල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 06 - නිකවැරටිය  පාෙද්ශීය  සභාව  
 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 21  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 21 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුත්ගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 254 - අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
255 - කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
256 - දිගන්නෑවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
259 - මහමිතව ගාම නිලධාරි වසම 
260 - ෙදහැන්නෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
266 - ඉහළ වීරදඩාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දිගන්නෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම්, 
කුඹුක්වැව හා දිවුල්ලෑපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ කුදරවාලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙමොරෙගොල්ල, කුඩාමිතව, කණුකැටිය හා ආෙබොක්කාගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මල්පනාව ගාම නිලධාරි 
ව සෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුක්වැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම සහ ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 229 - පලුෙගොල්ල A ගාම නිලධාරි වසම 
230 - පලුෙගොල්ල  B ගාම නිලධාරි වසම 
231 - පාළුඋස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
232 - ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
257 - දිගන්නෑව ගාම නිලධාරි වසම 
258 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- එළගම්මිල්ලව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මීවැල්ලෑව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
දිවුල්ලෑපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පුත්තලම 
දිස්තික්  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීවැල්ලෑව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාළුඋස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ගල්කඩවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

233 - මීවැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
234 - ගිරිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
235 - හිෙදෝගම ගාම නිලධාරි වසම 
236 - යකඩපත ගාම නිලධාරි වසම 
237 - එළගම්මිල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
245 - මහකිරින්ද A ගාම නිලධාරි වසම 
246 - මහකිරින්ද B ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- නාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නාවාන, සිරිෙසතගම 

හා හුලව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
හුලුගල්ල හා කන්ෙද්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ඔළුපැලියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුදරවාලිය හා දිවුල්ලෑපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටෙවෙහර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහමිතව  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, අළුත්ගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ කුඹුක්වැව හා 
පාළුඋස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

244 - දිවුල්ලෑපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
251 - කුදරවාලිය ගාම නිලධාරි වසම 
252 - ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
253 - ෙකොටෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසම 
261 - කුඩාමිතව ගාම නිලධාරි වසම 
265 - ෙමොන්නෑකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මීවැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා යකඩපත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මහකිරින්ද B ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මහකිරින්ද A ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඔළුපැලියාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- වදුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, තුඹුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අඹාෙල් හා උඩුෙනෝව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ආෙබොක්කාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කණුකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙදහැන්නෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹාෙල්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ වීරදඩාන හා ෙදහැන්නෑගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, කුඩාමිතව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙමොන්නෑකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ෙකොටෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම් 

249 - උඩුෙනෝව ගාම නිලධාරි වසම 
250 - අඹාෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
262 - ගල්පානව ගාම නිලධාරි වසම 
263 - ආෙබොක්කාගම ගාම නිලධාරි වසම 
264 - කණුකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
303 - උඩෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තුඹුල්ල හා දියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කලුවැන්නාව හා රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
තලාෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අගාරඋඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

බටහිරට:- ලීෙකොලපිටිය හා හලෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මල්පානව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝරලයාගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම සහ ඉහළ වීරදඩාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

248 - අගාරඋඩ ගාම නිලධාරි වසම 
267 - ලීෙකොලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
268 - හලෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
269 - මල්පානව ගාම නිලධාරි වසම 
270 - ෙකෝරලයාගම ගාම නිලධාරි වසම 
279 - ඔට්ටුකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ආෙබොක්කාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ගල්පානව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, උඩුෙනෝව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අඹාෙල් හා උඩෙහේෙන්ගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- තලාෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
සහ කණගුල්ලෑව හා රස්නායකපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුඹුල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොටෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ වදුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

286 - කලුවැන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
298 - දියගම ගාම නිලධාරි වසම 
301 - නැබඩෑව ගාම නිලධාරි වසම 
302 - තුඹුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිවුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:- හැවැන්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

හාතිගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ කැබැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම

බටහිරට:- හීෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම්, 
රඹෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, උඩෙහේෙන්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ අඹාෙල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්ෙදෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙමොරෙගොල්ල, මහකිරින්ද A, මහකිරින්ද B හා හුලව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

300 - කිවුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
307 - ඔළුපැලියාව ගාම නිලධාරි වසම 
308 - වදුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
309 - කන්ෙදෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
310 - හුලුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩම්ෙගොල්ෙල්ගම, මාවතගම, ෙබෝෙගොල්ලාගම හා 
දළුක්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- ඉහෙකොලගම, කරෙකොෙල් හා ගලපිටියාගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ හැවැන්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නැබඩෑව හා තුඹුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ ෙකොටෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරිෙසතගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගිරිල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හිෙදෝගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ එළගම්මිල්ලව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

238 - නාවාන ගාම නිලධාරි වසම 
239 - නාගල ගාම නිලධාරි වසම 
240 - හුලව ගාම නිලධාරි වසම 
241 - සිරිෙසතගම ගාම නිලධාරි වසම 
242 - ෙදොඩම්ෙගොල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම 
243 - ඉතෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පින්නෙපොෙල්ගම, මාවතගම හා හුලුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මහකිරින්ද B ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ගිරිල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දළුක්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදොඩම්ෙගොල්ෙල්ගම සහ ඉතෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

312 - දළුක්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
321 - හුෙලෝෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
323 - ෙබෝෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසම 
324 - මාවතගම ගාම නිලධාරි වසම 
325 - පින්නෙපොෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- සියඹලෑව හා රංෙදණිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 

ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ඉහෙකොලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හුලුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රංෙදණිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්ෙදෙගදර, හුලුගල්ල, දළුක්ෙගොල්ල හා ෙබෝෙගොල්ලාගම ගාම 
නිලධාරි වසම් වල දකුණු මායිම් සහ හූෙලෝෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

311 - ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
314 - ඉහෙකොලගම ගාම නිලධාරි වසම 
315 - තිඹිරියාව ගාම නිලධාරි වසම 
322 - රංෙදණිගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  දිවුල්ලෑෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ඕෙතොටදිවුල්ලෑව, හල්මිල්ලෑව, කුඹුක්වැව, ඇලවක, 
මාගල්ෙල්ගම හා මිල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- නිකවැරටිය දකුණ හා නිකවැරටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කරෙකොෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හැවැන්පැලැස්ස     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දියගම, නැබඩෑව හා කිවුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ කන්ෙද්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

299 - හැවැන්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
304 - ගලපිටියාගම ගාම නිලධාරි වසම 
305 - හාතිගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
313 - කරෙකොෙල් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ඉහෙකොලගම හා තිඹිරියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නිකවැරටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
බුදුමුත්තාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කැබැල්ලෑව හා කලුවැන්නෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උණෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලීෙකොලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, අගාරඋඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
උඩෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

247 - තලාෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසම 
280 - උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
281 -ෙකෝන්ගස්වලයාගම ගාම නිලධාරි 
වසම 
285 - රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කලුවැන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හීෙලෝගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා පහළ 
ගලපිටියාගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- දිවුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- අඹගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කණගුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රස්නායකපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලීෙකොලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
තලාෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

271 - කුරුවිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 
276 - රස්නායකපුර ගාම නිලධාරි  වසම 
277 -කණගුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
278 - කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අඹගම්මන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නීරාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නම්මුවාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කඩිගාව යාය 3 හා 
කඩිගාව යාය 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩිගාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම සහ කුරුවිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

272 - කඩිගාව යාය 3 ගාම නිලධාරි වසම 
273 - කඩිගාව යාය 1 ගාම නිලධාරි වසම 
274 - මගුරන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
275 - සුභසිංහපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නම්මුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙකොෙබයිගෙන් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දැදුරු ඔය

දකුණට:- ෙකොෙබයිගෙන් හා බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්, පුත්තලම 
දිස්තික් මායිම සහ දැදුරු ඔය 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නම්මුවාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රස්නායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කණගුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

282 - අඹගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
290 - දිවුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
291 - නම්මුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
292 - නීරාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙකෝන්ගස්වලයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ පහළ ගලපිටියාගම හා තරණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ දැදුරු ඔය
බටහිරට:- කඩිගාව යාය 3 සහ කුරුවිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හීෙලෝගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රඹෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කලුවැන්නාව 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

283 - හීෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම 
284 - කැබැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
287 - දණ්ඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
288 - තරණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
289 - පහළ ගලපිටියාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හාතිගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බුදුමුත්තාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ විහාරගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ දැදුරු ඔය 
බටහිරට:- දිවුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙකෝන්ගස්වලයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිකවැරටිය උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හාතිගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ගලපිටියාගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කරෙකොෙල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

293 - නිකවැරටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
295 - විහාරගම ගාම නිලධාරි වසම 
306 - බුදුමුත්තාව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- තිඹිරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මිල්ලෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නිකවැරටිය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මිල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙකොෙබයිගෙන් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දැදුරු ඔය

බටහිරට:- දණ්ඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
කැබැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිකවැරටිය දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නිකවැරටිය උතුර හා තිඹිරියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

294 - නිකවැරටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
296 - මාගල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
297 - මිල්ලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ඇලවක ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ දැදුරු ඔය
බටහිරට:- විහාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිඹිරියාව, ගලෙගදර හා රංෙදණිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

316 - හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
317 - ඕෙතොට දිවුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
318 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
319 - කටගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
320 - ඇලවක ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දිවුල්ලෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- වාරියෙපොල හා ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම්  සහ දැදුරු 

ඔය 
බටහිරට:- මාගල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිදිගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හුෙලෝෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පින්නෙපොෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මහව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

326 - සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
327 - කිරිදිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
328 - වාසිවැව ගාම නිලධාරි වසම 
329 - දිවුල්ලෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- මහව පාෙද්ශී සභා මායිම 

දකුණට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ දැදුරු ඔය 
බටහිරට:- ඕෙතොට දිවුල්ලෑව හා රංෙදණිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර  මායිම් 
 
09-108/226 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18- කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 07 - ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය  සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොරළුවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය හා නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, හාතලව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ලීෙකොලවැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, අස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර  හා දකුණු මායිම් සහ ෙතලහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

1318 - ෙබොරළුවැව ගාම නිලධාරි වසම 
1319 - මාඋල්ල ගාම නිලධාරි වසම. 
1323 - කහටගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
1324 - වැල්ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බකුණාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙබලිවැව 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- පඬුවස්නුවර හා බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්
බටහිරට:- බිංගිරිය හා නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ දැදුරු ඔය
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාතලව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය සහ නිකවැරටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම 1315 - මාෙකලියාව ගාම නිලධාරි  වසම 
1320 - ලීෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසම 
1321 - හාතලව ගාම නිලධාරි වසම 
1322 - අස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවතගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙතලහැර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාඋල්ල හා ෙබොරළුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- කහටගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

වැල්ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නිකවැරටිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දැදුරු ඔය 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහංගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය සහ නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1309 - ෙහංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1310 - මාවතගම ගාම නිලධාරි වසම 
1314 - ෙතලහැර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වදුරැස්ස හා කඳත්තාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- අමුණුෙකොෙල්, කිතගම, බකුණාවල හා මාඋල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- අස්සැද්දුම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මාෙකලියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විතිකුලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය සහ නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1303 - විතිකුලිය ගාම නිලධාරි වසම 
1304 - වන්නිගම ගාම නිලධාරි වසම 
1305 - වදුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
1306 - කඳත්තාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- බැද්ෙද්ගම, පුබ්බිලිය හා අමුණුෙකොෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙහංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වන්නිගම හා විතිකුලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

1290 - බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
1291 - පන්නව ගාම නිලධාරි වසම 
1295 - ගලටබැඳිවැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- බමුණුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා හිරිෙගොල්ල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පුබ්බිලිය 

ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහංගමුව, කඳත්තාව, වන්නිගම හා විතිකුලිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

1292 - වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
1293 - පුබ්බිලිය ගාම නිලධාරි වසම 
1307 - අමුණුෙකොෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
1308 - අරළුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පන්නව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හිරිෙගොල්ල හා ෙකොෙබයිගෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- අලෙහේෙන්ගම හා කිතගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලෙහේෙන්ගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙතලහැර හා ෙහංගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 1312 - කිතගම ගාම නිලධාරි වසම 
1313 - අලෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
1316 - ෙබලිවැව ගාම නිලධාරි වසම 
1317 - බකුණාවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අමුණුෙකොෙල්, අරළුගස්වැව හා ෙකොෙබයිගෙන් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙහොළඹලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පඬුවස්නුවර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාඋල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොෙබයිගෙන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලෙහේෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ අරළුගස්වැව, වලස්වැව හා පන්නව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු  මායිම් 

1301 - ෙකොෙබයිගෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
1302 - හිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1311 - ෙහොළඹලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගලටබැදිවැව හා බමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ බලෙදොර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- බලෙදොර හා කට්ටාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, හල්මිල්ලෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලෙදොර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙබයිගෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  හිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1298 - බලෙදොර ගාම නිලධාරි වසම 
1299 - හල්මිල්ලෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
1300 - කට්ටාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බමුණුගම, මිෙදල්ලව හා හිඳගහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොළඹලෑව ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨා සය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බමුණුගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගලටබැඳිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වාරියෙපොල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

1294 - බමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම 
1296 - මිෙදල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
1297 - හිදගහවැව ගාම නිලධාරි   වසම නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බලෙදොර හා හිරිෙගොල්ල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 08 - මහව පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 20 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාසිෙකොෙට්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මී ඔය සහ ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 181 - ෙනළුම්පත්වැව  ගාම නිලධාරි වසම 
182 - කාසිෙකොෙට් නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
183 - කාසිෙකොෙට් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
184 - බැලුන්ගල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- මී ඔය, ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අබෙකොළවැව උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- අමුණුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අඹන්ෙපොල උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ඇල්ලබඩගම හා උඩදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මහ දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මී ඔය 
සහ ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රෙනෝරුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මී ඔය, ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙනළුම්පත්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

174 - ෙබොරවැව ගාම නිලධාරි වසම 
175 - බක්මීවැව ගාම නිලධාරි වසම 
176 - රෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 
177 - මහ දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
178 - උඩ දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙනළුම්පත්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ඇලබඩගම හා වරාගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ පළාපත්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පළාපත්වල හා වළලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹන්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනළුම්පත්වැව, කාසිෙකොෙට් බටහිර හා කාසිෙකොෙට් 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

179 - ඇල්ලබඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
180 - වරාගම්මන  ගාම නිලධාරි වසම 
189 - අඹන්ෙපොල උතුර  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
190 - අඹන්ෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බැලුන්ගල, අමුණුගම හා කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, උඩංගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ දැතව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- දැතව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පළාපත්වල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙබොරවැව හා උඩ දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අබෙකොළවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බැලුන්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ගල්ගමුව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

154 - මැඩියාව  ගාම නිලධාරි වසම. 
155 - ෙසේරුෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
185 - අමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම. 
186 - අබෙකොළවැව උතුර ගාම  නිලධාරි වසම 
187 - අබෙකොළවැව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
188 - කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මී ඔය, ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොෙහොඹකඩවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මාකඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, තුඹුල්ෙල්ගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ දැතව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- දැතව හා උඩංගාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, 
අඹන්ෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ අඹන්ෙපොල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැත්තපහුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඹන්ෙපොල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

162 - උදාගම ගාම නිලධාරි වසම. 
163 - කැත්තපහුව ගාම නිලධාරි වසම 
191 - උඩංගාව ගාම නිලධාරි වසම 
192 - දැතව ගාම නිලධාරි වසම 
193 - ෙරොලව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මැඩියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- තුඹුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හිෙතෝකඩවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ උඩුෙව්රිය හා 
මානින්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වදුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, නැකති 
කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
පළාපත්වල හා වරාගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වළලිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබොරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
වරාගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

170 - වදුරැස්ස  ගාම නිලධාරි වසම 
171 - වළලිය ගාම නිලධාරි වසම 
172 - නැකති කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
173 -  පළාපත්වල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දැතව හා කැත්තපහුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- මානින්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නිකවැරටිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බක්මීවැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉපෙලෝගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වදුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ උදාගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

161 -  උඩුෙව්රිය ගාම නිලධාරි වසම 
166 -  ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
167 - ඉපෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම 
168 - තම්මිටගම ගාම නිලධාරි වසම 
169 - මානින්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හිෙතෝකඩවල, ලියනගම, උල්ලලෙපොල, දළදාගම හා විලව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- 165 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ හීනුග්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

බටහිරට:- නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දළදාගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩුෙව්රිය හා ලියනගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 157 -  අටවරල ගාම නිලධාරි වසම 
159 -  උල්ලලෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
196 -  දළදාගම ගාම නිලධාරි වසම 
197 - විලව ගාම නිලධාරි වසම 
198 - ඉඹුල්ෙගොඩයාගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දිගන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
රැෙකෝගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- බළල්ල හා 203 - කුඹුක්වැව ග් රාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- 165- කුඹුක්වැව, ඉපෙලෝගම හා තම්මිටගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහව      සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩුෙව්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
හිෙතෝකඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මාකඩුවාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
කරුවලගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

147 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි  වසම 
148 - මහව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
149 - මහව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
150 - මාදුරුගම ගාම නිලධාරි වසම 
151 - කැකුණව ගාම නිලධාරි වසම 
156 - මූනමෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
158  - දිගන ගාම නිලධාරි වසම 
160 - ලියනගම ගාම නිලධාරි වසම 
195 - තාඹෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කරුවලගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙනත්තිපලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
දිවුල්ලෑව හා තලම්බුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- තලම්බුව ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම සහ තිස්නම්පලගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- රැෙකෝගම ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ඉඹුල්ෙගොඩයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අටවරල, 
උලල්ලෙපොල හා උඩුෙව්රිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුඹුල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැත්තපහුව, ෙරොලව, දැතව හා මැඩියාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

152  - මාකඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
153 - තුඹුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
194 - හිෙතෝකඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොෙහොඹකඩවල හා බක්මීගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ කරුවලගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කරුවලගහවත්ත ගාම නිල නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, මහව නැෙගනහිර හා මහව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ තාඹෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තාඹෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්,  
ලියනගම හා උඩුෙව්රිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉහළගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මී ඔය සහ ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 138 - ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම. 
139 - පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
140- ෙකොෙහොඹකඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
141 - බක්මීගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
142 - කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, යද්දිගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,  බමුණුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ යද්දිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- දිවුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙනත්තිපලගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කරුවලගහවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- මාකඩුවාව හා මැදියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝන්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙහොඹකඩවල හා ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, පහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, මී ඔය සහ ගල්ගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම

133 - ෙමොරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
134 - ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
135 - කට්ටබුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
136 - යද්දිගම ගාම නිලධාරි වසම 
137 - බමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, කරෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම, පයිලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ දිවුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ බක්මීගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යාපහුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාකඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
බක්මීගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

143 - කරුවලගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
144 - පයිලිගම  ගාම නිලධාරි වසම 
145 - දිවුල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
146 - ෙනත්තිපලගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- යද්දිගම හා කට්ටබුවාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 

මායිම් 
දකුණට:- කරෙබ්, කඳුබඩගම, තලම්බුව හා කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- මහව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 

මාකඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරෙඹ්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පයිලිගම හා කට්ටබුවාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
සහ ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

219 - කඳුබඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
220 -  කඩම්බාව ගාම නිලධාරි වසම 
222 - දැහැනැග්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
223 - කරෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම  
224 - මැටියග්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

225 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, රත්මෙල් ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගලඅඹගස්වැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගාෙල්වැව, ඇෙඹෝගම හා තලම්බුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇෙඹෝගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දිවුල්ලෑව හා පයිලිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

210 - තලම්බුව ගාම නිලධාරි වසම 
211 - ඇෙඹෝගම ගාම නිලධාරි වසම 
212 - හීනුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
221 - ගාෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
226 - ගලඅඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කඳුබඩගම හා කඩම්බාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා බටහිර 
මායිම්, මැටියග්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- රත්මෙල් හා තලගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
ගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට:- තිස්නම්පලගම, කැකුණව හා 147 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්වැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉඹුල්ෙගොඩයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, දිගන මූණමෙල්ගම ගාම නිලධාරී වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ කැකුණාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

202 - පන්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
207  - රැෙකෝගම ගාම නිලධාරි වසම  
208 - තිස්නම්පලගම ගාම නිලධාරි වසම 
209 - ගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තලම්බුව හා ඇෙඹෝගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
හීනුක්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ගාෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ තලගල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- තලගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙපොතුවැව හා ගජනැග්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අඹගස්වැව, බලෙගොල්ලාගම, පහළ බළල්ල හා බළල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ ඉඹුල්ෙගොඩයාගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බළල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
ඉපෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම, විලව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ඉඹුල්ෙගොඩයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

164 - හීනුග්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
165 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
199 - බළල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
200 - පහළ බළල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
201 - බලෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසම 
203 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
204 - අඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- රැෙකෝගම, තිස්නම්පලගම සහ පන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගජනැග්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නිකවැරටිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුවන්නාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඹගස්වැව හා පන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
තලගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ දම්පිටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

205 - ගජනැග්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
206 - ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසම. 
216  - කටුවන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
217 - වල්පාලුව ගාම නිලධාරි වසම. 
218 - මිරිහන්පිටිගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ඉබ්බාගමුව හා වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ දැදුරු ඔය 
බටහිරට:- දැදුරු ඔය සහ වාරියෙපොල හා නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙගොල්ලාගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගාෙල්වැව හා ගලඅඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  
මායිම්  

213 - තලගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
214 - නාෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසම 
215 - පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
227 - රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
228 - දම්පිටිගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙපොල්පිතිගම හා 
ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මිරිහන්පිටිගම, වල්පාලුව, 
කටුවන්නාව හා ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පන්වැව  හා ගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 
09-108/228 
 
 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 18- කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 09 - ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය  සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 25  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිවුල්වැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 448 - සීරංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
449 - ෙපොතුවාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසම 
450 - දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
451 - කැකුලාවල ගාම නිලධාරි වසම 
457 - ෙවරගල ගාම නිලධාරි වසම 
458 - දිගන්ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
459 - තිඹිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, උයන්ගල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුඩා උයන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- තඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, දැදුරු ඔය සහ 
වාරියෙපොල පෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- දැදුරු ඔය සහ මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තඹගල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිඹිරිවැව හා ෙව්රගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම

445 - තඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
454 - කුඩා උයන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
455 - උයන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
456 - කලටුවාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, අළුත්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ නැලව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:- පන්නව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දැදුරු ඔය 
බටහිරට:- දැදුරු ඔය, වාරිය ෙපොළ පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ සීරංෙගොඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් හා 
ෙපොතුවාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙන්වත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උයන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 
කලටුවාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම

446 - පන්නව ගාම නිලධාරි වසම 
447 - ෙනළුම්පත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
452 - නැලව ගාම නිලධාරි වසම 
453 - අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
462 - මකුල්මෙඩ් ගාම නිලධාරි වසම 
463 - හිඳවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නීරාවිය, නිකදළුෙපොත 
හා හිරිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- මාලගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙව්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දැදුරු ඔය

බටහිරට:- දැදුරුඔය හා වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලගමුව       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මකුල්මෙඩ්, හිරිපිටිය හා ඔතුෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

464 - මාලගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
465 - ෙව්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
469 - මකුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
470 - තන්තිරිගම ගාම නිලධාරි වසම 
471 - කිරිඳිෙවල්මඩ/ ගලෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හුණුෙපොල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, සීරාදුන්න හා 
කනව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දැදුරු ඔය 
බටහිරට:- දැදුරු ඔය හා කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 

ෙනළුම්පත්ගම හා හිඳවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිරිපිටිය       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  441 - නීරාවිය ගාම නිලධාරි වසම 
442 - තිත්තවැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම 
460 - හිරිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
461 - නිකදළුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
466 - ඔතුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වඩුවාව, ෙනරියාව, අරංකැෙල් හා ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාලගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මකුල්මෙඩ් හා අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුක්ගැෙට්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 429 - කුඹුක්ගැෙට් ගාම නිලධාරි වසම 
430 - සන්තානාගම ගාම නිලධාරි වසම 
440 - අරංකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
443 - වඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
444 - ෙනරියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහට්ටිගම, ෙබොරළුව, තිත්තවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ජහපාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හිපව්ව හා ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- ඔතුෙවල, තිත්තවැල්ගාල හා නීරාවිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිත්තවැල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 428 - ජහපාගම ගාම නිලධාරි වසම 
431 - ෙබොරළුව ගාම නිලධාරි වසම 
432 - ෙහට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසම 
433 - තිත්තවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
434 - නිකෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවල්ගාල, කටුෙපොත, කිඹුල්වානාඔය යුනිට් 3 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තිහව, තම්මිට හා හිපව්ව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- අරංකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙනරියාව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුඹුක්ගැෙට් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිඹුල්වානාපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 423 - කිඹුල්වානාඔය ගාම නිලධාරි වසම 
424 - ෙවල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම 
425 - කිඹුල්වානාඔය යාය 3 ගාම නිලධාරි 
වසම 
426 - කටුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
427 - ෙනල්ලිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දිද්ෙදණිය හා ෙද්වගිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- ෙල්නව හා තිහව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නිකෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, ෙබොරළුව සහ ෙහට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදමුල්ල       සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොල්කටුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

419 - දිද්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
421 - නීරම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
422 - ෙද්වගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
501 - පිටපහමුන ගාම නිලධාරි වසම 
502 - මැදමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්කටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, දිග්ගලවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, උස්සාව ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, දියතුෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙමෙගොඩ දියතුෙර් හා කැන්දවල 
ගාම   නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පුස්වැල්ෙල්ගම, කරඳෙගොල්ල හා කහටෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්, බංඩිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙල්නව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කිඹුල්වානාඔය යුනිට් 3, කටුෙපොත හා ෙනල්ලිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උස්සාව       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 416 - ගුරුස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
417 - උස්සව ගාම නිලධාරි වසම 
418 - දිග්ගලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
420 - ෙපොල්කටුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඕමාරෙගොල්ල හා පන්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ නාබැට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දියතුෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් හා නීරම්මුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙද්වගිරිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දිද්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්ලියද්ද       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 412 - දියතුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
413 - නාබැට ගාම නිලධාරි වසම 
414 - පන්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
415 - ඕමාරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- රාෙගදර, ෙමෙගොඩ දියතු ෙර්, මැදමුල්ල හා පිටිපහමුන ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නීරම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

උස්සාව හා ගුරුස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැන්දවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දියතුෙර් හා පන්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  503 - පුස්වැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
504 - කැන්දවල ගාම නිලධාරි වසම 
505 - මහගම ගාම නිලධාරි වසම 
506 - රාෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
507 - ෙමෙගොඩදියතුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අඹන්ෙපොල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කරඳෙගොල්ල හා පිටිපහමුන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මැදමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹන්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිඹුල්වානඔය යුනිට් 3, ෙද්වගිරිය හා නීරම්මුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්  

494 - ෙල්නව ගාම නිලධාරි වසම 
497 - අඹන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
498 - කහටෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
499 - බංඩිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
500 - කරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පිටපහමුන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
පුස්වැල්ලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රිදීගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මැද්දකැටිය හා කන්ෙදෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ නැකැත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙගොඩරත්මෙල්, ගෙන්ෙගොඩ හා තිහව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිහව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ජහපාගම, තිත්තවැල්ල, නිකෙගොල්ල හා කිඹුල්වානාඔය යුනිට් 
3 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

435 - තිහව ගාම නිලධාරි වසම 
436 - ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
437 - ෙගොඩරත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
438 - තම්මිට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙල්නව හා නැකැත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- මැදගම්ෙපොල හා නින්දපැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්, පුදුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මානපාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- හිපව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොළුකන්ද නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අරංකැෙල් සහ ජහපාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
තම්මිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ තිහව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

439 - මානපාය ගාම නිලධාරි වසම 
439 A - හිපව්ව ගාම නිලධාරි වසම 
489 - ෙදොළුව ගාම නිලධාරි වසම 
490 - දීයාව ගාම නිලධාරි වසම 
491 - වෑවලගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තම්මිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, තිහව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පුදුක්කුලම හා අරගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කිරිබමුණ හා ෙපරිය කඩුනැලව ගාම නිලධාරි වසම් වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- සීරාදුන්න, හුණුෙපොල සහ ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුණුෙපොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඔතුෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
අරංකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

467 - හුණුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
468 - ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
472 - ෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි වසම 
473 - සීරාදුන්න ගාම නිලධාරි වසම 
474 - කනව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හිපව්ව, ෙදොළුව, වෑවලගම හා ෙපරිය කඩුනැලව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපරිය කඩුනැලව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙප්ද්දව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- දැදුරු ඔය සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිබමුණ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වෑවලගම, දීයාව හා මානපාය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

480 - කිරිබමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
515 - ෙපරිය කඩුනැලව ගාම නිලධාරි වසම 
516 - මුරුතව ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ආරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කඳුලව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙදෙහල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

මහමූකලන්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටහිරට:- ෙප්ද්දව, ෙපොතුවිල, කනව හා සීරාදුන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඳුලව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තම්මිට, තිහව හා ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

479 - කඳුලව ගාම නිලධාරි වසම 
481 - ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
492 - අරගම ගාම නිලධාරි වසම 
493 - පුදුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙගොඩරත්මෙල්, නින්දපැල්ල, ඉහළ ෙගොකරැල්ල, හිද්දන, 
ෙපොල්ෙගොල්ල හා  ඉපලව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- ඉපලව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉබ්බාගමුව හා 
ෙදෙහල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුරුතව ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කිරිබමුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණ හා නැෙගනහිර මායිම් සහ මානපාය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුදුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  
ෙගොඩරත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මැදගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

482 - දරමිටිපල ගාම නිලධාරි වසම 
483 - හිද්දන ගාම නිලධාරි වසම 
487 - ඉහළ ෙගොකරැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
488 - නින්දපැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
508 - ෙපොල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
514 - ඉපලව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාවැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැදෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- උඩතම්මිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, තල්ෙගොඩපි ටිය හා ඉබ්බාගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කඳුලව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙගොඩගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, අරගම හා 
පුදුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැද්ෙදකැටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙල්නව, කහටෙවල හා අඹන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්  

484 - කන්ෙදෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
485 - සියඹලාවැහැර ගාම නිලධාරි වසම 
486 - මැද්ෙද්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
495 - නැකැත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
496 - මැදගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දරමිටිපල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම  
බටහිරට:- දරමිටිපල, ඉහළ ෙගොකරැල්ල, නින්දපැල්ල හා  ෙගොඩරත්මෙල් 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිදිගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දරමිටිපල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

509 - උඩතම්මිට ගාම නිලධාරි වසම 
510 - මැදෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
511 - තල්ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
512 - කිරිදිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- ඉබ්බාගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඉපලව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙපොල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
දරමිටිපල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉබ්බාගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුරුතව හා කඳුලව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 513 - ඉබ්බාගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
517 - ෙදෙහල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
518 - උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
519 - වඩුපල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉපලව හා තල්ෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ මඩිෙග්ෙද්තිලිඅංග ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- ගල්කැටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පන්නල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හංගමුව හා මහමූකලන්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහමූකලන්යාය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා ෙපරියකඩු 
නැලව ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

475 - ෙප්ද්දව ගාම නිලධාරි වසම 
476 - ෙබෝගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
477 - මහමූකලන්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
478 - හංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපරියකඩු නැලව, මුරුතව, ෙදෙහල්ගමුව හා වඩුපල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පන්නල හා ගල්කැටිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- දැදුරු ඔය සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බක්මීෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හංගමුව හා වඩුපල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

520 - පන්නල ගාම නිලධාරි වසම 
521 - ගල්කැටිගම ගාම නිලධාරි වසම 
522 - බක්මීෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

මඩිෙග්ෙද්තිලිඅංග ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කුඹල්අංග ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රිදීගම හා මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- දැදුරු ඔය සහ මාවතගම හා කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බතලෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉබ්බාගමුව, තල්ෙගොඩපිටිය හා කිරිදිගල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

523 - කුඹල්අංග ගාම නිලධාරි වසම 
524 - නැඹිලිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
525 - ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
526 - මඩිෙග්ෙද්තිලිඅංග ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- රිදීගම හා මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- බක්මීෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ගල්කැටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 10 - වාරියෙපොල පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 23  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 23 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇතව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දැදුරුඔය සහ නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1285 - රඹුකන ගාම නිලධාරි වසම  

1286 - ෙවලව ගාම නිලධාරි වසම  
1287 - හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම  
1289 - ඇතව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙතන්නෙකෝන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
කරඳවැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
අවුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
නබඩවැව ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිමට යාබදව පිහිටි 
මුවන්වැල්ෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ බටහිර 
මායිම 

දකුණට:- නැබඩවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතන්නෙකෝන්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දැදුරුඔය සහ නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1282 - බයව ගාම නිලධාරි වසම  

1283 - කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1284 - ෙතන්නෙකෝන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1288 - කරඳවැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොෙනොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වඳුරැස්ස ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුර හා බටහිර මායිම් සහ දිවුල්කැෙල් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මඟුලාගම ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මුවන්වැල්ෙල්ෙගදර හා අවුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙවලව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම්, 
ඇතව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිවුල්කැෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දැදුරුඔය සහ නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1276 - දිවුල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම  

1277 - කරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
1278 - වඳුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසම  
1280 - ෙකොෙනොත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- එබවලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මැල්ලෙපොත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ දීගිතව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වැරැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මඟුලාගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බයව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- බයව සහ කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එබවලපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දැදුරු ඔය සහ නිකවැරටිය හා මහව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1254 - වල්පාලුව ගාම නිලධාරි වසම  

1257 - එබවලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
1258 - මැල්ලෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
1259 - වඳුරැස්ස වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දැදුරු ඔය, මහව සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම්

දකුණට:- නෑටිය හා ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
මිනුවන්ගැෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ දීගිතව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙකොෙනොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, දැදුරු 
ඔය සහ නිකවැරටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමුණුගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වල්පාලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, දැදුරු ඔය සහ 

ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
1198 - ෙගොළුවාව ගාම නිලධාරි වසම  
1199 - අමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම  
1200 - තිස්සව ගාම නිලධාරි වසම   
1251 - නෑටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දැදුරු ඔය සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මඟුරු ඔය හා ඉපලව, තඹරව 
සහ ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැල්ලෙපොත්ත, වඳුරැස්ස වැල්ගාල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු  මායිම් සහ වල්පාලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

1249 - ඉපලව ගාම නිලධාරි වසම  
1252 - ෙනල්ලිය ගාම නිලධාරි වසම  
1253 - මිනුවන්ගැෙට් ගාම නිලධාරි වසම  
1255 - තඹරව ගාම නිලධාරි වසම  
1256 - ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- නෑටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මඟුරු ඔය, 
කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිතුල්වැහැර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- කිතුල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
එළවිටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පියුම්ගල්ල, 
රත්මෙල් හා මාමුණුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

බටහිරට:- මාමුණුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ නරමාන 
හා දීගිතව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැරැල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැල්ලෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

මිනුවන්ගැෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
1271 - නරමාන ගාම නිලධාරි වසම  
1279 - දීගිතව ගාම නිලධාරි වසම  
1281 - වැරැල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මිනුවන්ගැෙට්, ෙනල්ලිය, තඹරව සහ ඉපලව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මාමුණුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  හා පාෙදණිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට:- මඩාටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  මගුලාගම
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ  
දිවුලකැෙල්, කරගස්වැව හා ෙකොෙනොත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාෙදණිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බයව හා දිවුල්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

වැරැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
1267 - මගුලාගම ගාම නිලධාරි වසම  
1268 - පාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
1269 - මඩාටුව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වැරැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
නරමාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- මාමුණුව හා ගිනිෙපන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම්, ෙහට්ටිෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ පැන්නිතව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- පට්ටෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් සහ පට්ටෙල්ෙගදර ගාම 
නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිමට යාබදව පිහිටි මුවන්වැල්ෙල් 
ෙගදර ගාම නිලධාරී වසම් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අවුෙල්ගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රඹුකන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

ෙවලව, කරඳවැටිය හා බයව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1266 - පට්ටෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1272 - මුවන්වැල්ෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසම(භුෙගෝලීය වශෙයන් ෙවන්වූ ස්ථාන 
ෙදකක පිහිටා ඇත) 
1273 - අවුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
(භුෙගෝලීය වශෙයන් ෙවන්වූ ස්ථාන ෙදකක 
පිහිටා ඇත) 
1274 - මිරිහාෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1275 - නබඩවැව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මගුලාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මඩාටුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- පැන්නිතව, හබරව සහ කහෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හබරව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නබඩවැව, මිරිහාෙන්ගම හා පට්ටෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මඩාටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

1262 - පැන්නිතව ගාම නිලධාරි වසම  
1263 - අඹකඩවර ගාම නිලධාරි වසම  
1264 - හබරව ගාම නිලධාරි වසම  
1265 - කහෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මඩාටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

ෙහට්ටිෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  සහ මැදගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹාවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩාටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  පාෙදණිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මාමුණූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

1235 - මල්වාන ගාම නිලධාරි වසම  
1246 - ගිනිෙපන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1260 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම  
1261 - ෙහට්ටිෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මාමුණූව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වාරියෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, විලාකටුෙපොත හා 
ඇඹව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ පානව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- පානව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, එරිහෙඹ් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, අඹකඩවර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පැන්නිතව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාරියෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, නරමාන 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉපලව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

1245 - වාරියෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
1247 - රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම  
1248  - පියුම්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1270 - මාමුණුව ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ඉපලව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

එළවිටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- එළවිටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙහොෙරොම්බුව, 

විලාකටුෙපොත සහ මල්වාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ගිනිෙපන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  සහ පාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විලාකටුෙපොත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වාරියෙපොල හා පියුම්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම් සහ එළවිටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

1237 - ෙව්රෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
1239 - විලාකටුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම  
1240 - ෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසම  
1241 - ඇඹව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- වැවෙගදර සහ රන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- මහෙකළිය, වල්ෙපොල, පහළ ඉමියන්ෙගොඩ සහ පානව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මල්වාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එළවිටිගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉපලව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 1242 - එළවිටිගම ගාම නිලධාරි වසම  

1243 - වැවෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1244 - රන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
1250 - කිතුල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඟුරු ඔය සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- ෙකළිමුෙන් හා මහෙකළිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

සහ ෙව්රෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:- ෙව්රෙපොල හා ෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ පියුම්ගල්ල හා ඉපලව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙකළිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙව්රෙපොල හා රන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 1202 - හංහමුණුව ගාම නිලධාරි වසම  

1212 - මහෙකළිය ගාම නිලධාරි වසම  
1213 - ෙකළිමුෙන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඟුරු ඔය සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- පල්ලවදම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- නවගත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙබෝෙගොඩ 
හා නාථගෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්ෙපොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඇඹව හා ෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

ෙව්රෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
1214 - නාථගෙන් ගාම නිලධාරි වසම  
1215 - වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
1236 - පානව ගාම නිලධාරි වසම  
1238 - පහළ ඉමියන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහෙකළිය සහ ෙකළිමුෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝෙගොඩ සහ රුක්අත්තෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කැඩපත්ෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කඩිහාරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම්, 
බමුණාෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, එරිහෙඹ් සහ 
මල්වාන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බමුණාෙකොටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, මල්වාන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම, පානව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ පහළ ඉමියන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

1230- ගන්තිරියාව ගාම නිලධාරි වසම  
1231 - තල්ගහගම ගාම නිලධාරි වසම  
1233 - බමුණාෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම   
1234 - එරිහෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පහළ ඉමියන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
කඩිහාරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මූණමෙල් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වලලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වලලිය හා  පනාදෙර් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම් හා ෙනළුම්කනුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  
උතුරු මායිම්  සහ වතුකන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- පහළ ෙකොලමුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පානකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුෙපොත      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 1223 - ෙනළුම්කනුව ගාම නිලධාරි වසම  

1226 - වතුකන ගාම නිලධාරි වසම  
1227 - වෑඋඩගම ගාම නිලධාරි වසම  
1228 - පානකඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
1229 - පහළ ෙකොලමුන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගන්තිරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, තල්ගහගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, පනාදෙර් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පනාගමුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- කුලියාපිටිය සහ පඬුවස්නුවර පාෙද්ශිය සභා මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාදෙර්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තල්ගහගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, වලලිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, මූණමෙල් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වලලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර   හා දකුණු මායිම්  

1222 - පනාගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
1224 - පනාදෙර් ගාම නිලධාරි වසම  
1225 - ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වලලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
මිරිහම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ දම්පිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- දම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙපොල්ගහෙවල හා කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්

බටහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, වෑඋඩගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙනළුම්කනුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම්

 
 
 
 



968       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැඩපත්ෙවෙහර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බමුණාෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, පහළ ඉමියන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

1216 - කඩිහාරය ගාම නිලධාරි වසම  
1217 - වලලිය ගාම නිලධාරි වසම  
1218 - කැඩපත්ෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසම  
1232 - මූණමෙල් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- වල්ෙපොල, නාථගෙන් සහ රුක්අත්තෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මිරිහම්පිටිය හා ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් සහ පනාදෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- පනාදෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
තල්ගහගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊතණවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාථගෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙකළිමුෙණ් 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
1207 - ෙබෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
1208 - රුක්අත්තෙන් ගාම නිලධාරි වසම  
1209 - නවගත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
1210 - ඊතණවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
1211 - මිරිහම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකලිමුෙණ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර   හා දකුණු මායිම්, 
හංහමුණ හා පල්ලවදම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ  වෑදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- වෑදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ   
සිවල්ලවෙගදර හා දම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, වලලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කැඩපත්ෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කෙනෝටුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මිරිහම්පිටිය, ඊතණවත්ත හා ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්, වෑදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම් සහ ෙදමටළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

1204 - දිවුල්ගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
1205 - කෙනෝටුව ගාම නිලධාරි වසම  
1219 - දම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
1220 - සිවල්ලවෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1221 - ෙහොමතාගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙදමටළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහේෙන්ෙගදර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදමටළුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නවගත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ හංහමුණුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
1201 - වෑදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම  
1203 - පල්ලවදම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
1206 - ෙදමටළුව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මඟුරු ඔය සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දිවුල්ගස්පිටිය හා 

කෙනෝටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්                            

බටහිරට:- සිවල්ලවෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ඊතණවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මිරිහම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 18- කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 11 - පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 20  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 22 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදෝතැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බිංගිරිය සහ ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1325 - ෙදෝතැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1326 - කහටවිල ගාම නිලධාරි වසම  
1329 - මඩඉන  ගාම නිලධාරි වසම  
1331 - වඩුමුන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මදුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, දිවුල්වැව 
හා පල ්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, කරඳව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  අකුරණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අකුරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩඉන හා  වඩුමුන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම්  

1330 - අකුරණ ගාම නිලධාරි වසම 
1332 - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1333 - මුනිහිරිගම ගාම නිලධාරි වසම  
1425 - කරඳව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ගිරාතලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- කුරුඳුකුඹුර හා  ෙහට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
ෙකවිටිය ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පැෙපොෙල්ගම හා උඩගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ ෙයෝධයාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකවිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අකුරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කරඳව  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

1418 - ෙහට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසම  
1422 - ෙකවිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
1424 - පැෙපොෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1426 - උඩගම ගාම නිලධාරි වසම  
1427 - ෙයෝධයාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කරඳව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, පල්ෙල්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මුනිහිරිගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කුරුඳුකුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඇහැටුමුල්ල හා පිහිඹිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
බරම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
හංතිහව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  බිංගිරිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහට්ටිෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩුමුන්න, මදුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
නිකපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඔෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

1334 - ගිරාතලාන ගාම නිලධාරි වසම  
1335 - දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
1336 - ෙහට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
1337 - ෙදොළහමුණ ගාම නිලධාරි වසම  
1347 - ෙකොටඹපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- පඬුවස්නුවර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- බමුණුමුල්ල, ෙබෝෙගොල්ල හා කුරුඳුකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මුනිහිරිගම සහ  පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සුනන්දපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙබයිගෙන්  පාෙද්ශීය සභා මායිම 1327 - මදුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1328 - ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1348 - නිකපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
1349 - රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මණ්ඩාෙපොල, ෙකෝන්වැව හා  ඔෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොටඹපිටිය, ෙහට්ටිෙපොල, ෙදොලහමුණ, ගිරාතලාන සහ 
දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- වඩුමුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙදෝතැල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මණ්ඩාෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 1350 - ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
1351 - මණ්ඩාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
1352 - ඔෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1353 - දිග්ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1354 - ෙදොරබාවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නල්ලූර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කඩවලෙගදර, පඬුවස්නුවර හා ෙකොටඹපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නිකපිටිය, රඹෑව හා ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පඬුවස්නුවර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙකොටඹපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
 ඔෙත්ගම, දිග් ගලෙගදර හා  ෙදොරබාවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

1339 - ෙබෝෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1343 - බමුණුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1345 - මීගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
1346 - පඬුවස්නුවර ගාම නිලධාරි වසම  
1355 - කඩවලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- නල්ලූර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම්, 

හාතාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, යාෙය්ෙගදර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මැදගම, ෙමොරෙගොල්ල, රිදීකන්ද, ෙතන්ෙගොඩෙගදර සහ  ටැකෑව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- ටැකෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුරුඳුකුඹුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලුගස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙබයිගෙන් සහ  වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1356 - නල්ලූර ගාම නිලධාරි වසම  
1357 - මඩිෙග් මිදියාල ගාම නිලධාරි වසම  
1358 - පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
1359 - හිදගහවැව ගාම නිලධාරි වසම  
1360 - මිදියාල ගාම නිලධාරි වසම  
1361 - හම්මාලිය ගාම නිලධාරි වසම 
1370 - යාෙය්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1371 - හාතාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
1372 - බණ්ඩාර ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ   ගල්ලැහැපිටිය,  
ෙකොළඹගම හා   පලාවිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- පලාවිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, හංවැල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, විල්බාෙගදර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම් සහ ෙකොස්ෙදණිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- මැදගම, කඩවලෙගදර හා  ෙදොරබාවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොළඹගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 1362 - ගල්ලැහැපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
1363 - ෙකොළඹගම ගාම නිලධාරි වසම  
1364 - කටුමුළුව ගාම නිලධාරි වසම  
1365 - රෙනෝරාව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මාවිෙහේන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ  පලාවිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පලාවිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, බණ්ඩාර 
ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ  
හම්මාලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බණ්ඩාර ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙකොළඹගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

1366 - රත්මල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1367 - මාවිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
1368 - දුනුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම  
1369 - පලාවිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කටුමුළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  වාරියෙපොල 
පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

දකුණට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  තිස්සව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  
හංවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු,  නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිස්සව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදගම හා  යාෙය්ෙගදර  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ හාතාෙපොල හා බණ්ඩාර ෙකොස්වත්ත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

1373 - විල්බාෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1374 - හංවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1376 - බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
1377 - ෙකොස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
1378 - තිස්සව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පලාවිටිය හා රත්මල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ දුණුෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම්  

දකුණට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කෙනෝගම,  
කණෙපොතුහැර හා ෙමොරගෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙනලිබෑව, ෙදමටව හා කඳුෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ   මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතන්ෙගොඩෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බමුණුමුල්ල, පඬුවස්නුවර, මීගස්පිටිය හා කඩවලෙගදර  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

1341 - ෙතන්ෙගොඩෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1342 - රිදීකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
1344 - ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1375 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- යාෙය්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙකොස්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- ෙකොස්ෙදණිය, ෙදමටව, කඳුෙබොඩ, ෙහේෙන්ෙගදර  සහ  ඇෙඹෝ 
ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ටැකෑව සහ  ෙබෝෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූණමල්ෙදනිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුඳුකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙබෝෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
තැන්ෙගොඩෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

1340 - ටැකෑව ගාම නිලධාරි වසම  
1399 - මුණමල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
1400 - මල්වාෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1401 - අකරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
1409 - ඇෙඹෝෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1411 - ෙදොරටියාෙගදර ගාම නිලධාරි වසම         

නැෙගනහිරට:- රිදීකන්ද, ෙහේෙන්ෙගදර හා මඟුලාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ ෙගොමුෙගොමුව හා කඹුරාෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම, අඹගහෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම, දැහනැක්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් සහ රිට්ටාෙදණිය හා කුරුඳුකුඹුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දැහැනැක්ෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුනිහිරිගම, ගිරාතලාන හා  ෙහට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

1338 - කුරුඳුකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
1412 - රිට්ටාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
1413 - දැහනැක්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1414 - නාෙගොල්ලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
1415 - අඹගහෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙබෝෙගොල්ල, ටැකෑව සහ ඇෙඹෝෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- අකරවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ  
කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම, පිහිඹිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ජයසිරිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ඇහැටුමුල්ල හා ෙහට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිහිඹිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පැෙපොෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙකවිටිය  
හා  ෙහට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර හා දකුණු මායිම් 

1416 - පිහිඹිය ගාම නිලධාරි වසම  
1417 - රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම  
1419 - ජයසිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම  
1420 - ඇහැටුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
1421 - බරම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
1423 - හන්තිහව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුඳුකුඹුර හා රිට්ටාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ අඹගහෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- අඹගහෙගදර හා නාෙගොල්ලාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ  බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරගහෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මූණමල්ෙදනිය ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම 1398 - කරගහෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1402 - කඹුරාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
1405 - හිදියාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පහළ ෙගොමුෙගොමුව, ඉහළ ෙගොමුෙගොමුව හා ඇපලෙදනිය ගාම 
නිලධාරී වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොමුෙගොමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මල්වාෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 1395 - ඉහළ ෙගොමුෙගොමුව ගාම නිලධාරි 
වසම 
1396 - පහළ ෙගොමුෙගොමුව ගාම නිලධාරි 
වසම 
1397 - ඇපලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මඟුලාගම හා ෙබෝධිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
නින්දෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කුලියාපිටිය පාෙද්ශිය සභා මායිම

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- කරගහෙගදර, හිඳියාමුල්ල හා කඹුරාෙපොළ ගාම නිලධාරී 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-මඟුලාගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙතන්ෙගොඩෙගදර, රිදීකන්ද හා ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

1385 - ෙදමටව ගාම නිලධාරි වසම  
1386 - අංගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
1406 - අනුක්කන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම  
1407 - ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1408 - මඟුලාගම ගාම නිලධාරි වසම  
1410 - කඳුෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොස්ෙදණිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙනලිබෑව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙමොරගෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- උඩගම්පලෙගදර, වැලිෙවෙහර, ෙගොන්නාව හා ෙබෝධිමුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පහළ ෙගොමුෙගොමුව, මල්වාෙන්ෙගදර, ෙදොරටියාෙගදර හා 
ඇෙඹෝෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-විජයඋදාගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඟුලාගම හා  අනුක්කන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1387 - විජයඋදාගම ගාම නිලධාරි වසම 
1388 - ෙගොන්නව ගාම නිලධාරි වසම 
1403 - ෙබෝධිමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසම  
1404 - නින්දෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වැලිවැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ වැටැහැපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- ඉහළ ෙගොමුෙගොමුව හා  පහළ ෙගොමුෙගොමුව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-කිරිමැටියාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුක්කන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ෙමොරගෙන් හා කණෙපොතුහැර  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්  

1389 - වැලිවැහැර ගාම නිලධාරි වසම  
1390 - කෙනෝයාය ගාම නිලධාරි වසම  
1391 - හිඳව ගාම නිලධාරි වසම  
1392 - අඩුක්කෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
1393 - උඩගම්පලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1394 - වැටැහැපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කන්ෙද්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- විජයඋදාගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් 

සහ ෙගොන්නව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කෙනෝගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදගම ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙකොස්ෙදණිය හා 
තිස්සව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  හා දකුණු මායිම්  

1379 - කෙනෝගම ගාම නිලධාරි වසම  
1380 - කන්ෙද්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1381 - ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
1382 - කණෙපොතුහැර ගාම නිලධාරි වසම 
1383 - ෙමොරගෙන් ගාම නිලධාරි වසම  
1384- ෙනලිබෑව ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල සහ  කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ක ෙනෝයාය ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ අඩුක්කෙන් හා  උඩගම්පල 
ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- අනුක්කන්ෙහේන, අංගමුව, ෙදමටව හා කඳුෙබොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18- කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 12 - බිංගිරිය දිස්තික්කය 
 

ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිෙසෝගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය සහ පුත්තලම් දිස්තික් මායිම 1452 - පහළ ගල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
1453 - ඉහළ ගල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
1454 -ෙකොස්ෙහේනාගාර ගාම නිලධාරි වසම 
1455 - ෙමොලඑළිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගැටුලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙකෝසාගම, කරඳනයාගම හා ෙහණ්ඩියාෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බාහ්මණයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ
ඌරාෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- දැදුරු ඔය සහ පුත්තලම් දිස්තික් මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැටුලාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය, පුත්තලම් දිස්තික් මායිම සහ නිකවැරටිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

1445 - වීරෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
1446 - පහළ තලම්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
1447 - පුවක්ගහකඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
1456- ගැටුලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉහළ
ෙකෝන්කදවල සහ කිණියම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ කිණියම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර

මායිම්, ෙකෝසාගම, ෙකොස්ෙහේනාගාර සහ ඉහළ ගල්වැව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- ෙමොලඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, දැදුරු 
ඔය සහ පුත්තලම් දිස්තික් මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝන්කඳවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොෙබයිගෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 1448 - ඉහළ ෙකෝන්කඳවල ගාම නිලධාරි   
වසම 
1450 - කිණියම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1451 - කිණියම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරිගල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- පහළ කිණියම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- වීරෙපොකුණ, පුවක්ගහකඩවල හා පහළ තලම්ෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාෙනෙලම්බුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිණියම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
කිණියම නැෙගනහිර හා ඉහළ ෙකෝන්කඳවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙකොෙබයිගෙන් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

1443 - මාෙනෙලම්බුව ගාම නිලධාරි වසම 
1444 - බණ්ඩාරිගල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
1449 - පහළ කිණියම ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පඞුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- පඞුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෝසාගම ග් රාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වීරෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර
මායිම් සහ කිණියම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහණ්ඩියාෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගැටුලාව හා පුවක්ගහකඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු

මායිම්, වීරෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, පහළ කිණියම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1440 - ෙහණ්ඩියාෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
1441 - කරඳනයාගම ගාම නිලධාරි වසම 
1442 - ෙකෝසාගම ගාම නිලධාරිවසම 
 

නැෙගනහිරට:- පඞුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- වඳුරැස්ස, පහළ ෙකොස්වත්ත, මාඋනාව සහ ෙබෝවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- බාහ්මණයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙකොස්ෙහේනාගාර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තාරණ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහණ්ඩියාෙපොල, කරඳනයාගම හා ෙකෝසාගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ පඞුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

1434 - තාරණ ගාම නිලධාරි වසම 
1438 - කුඩකලව ගාම  නිලධාරි වසම 
1439 - නිතලව ගාම නිලධාරි වසම 
1465 - පහළ ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 
1467 - වඳුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පඞුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- ෙකෝන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර

මායිම්, මාදුළුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඉහළ ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ මාඋනාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාඋනාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බාහ්මණයාගම සහ ෙහණ්ඩියාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල
දකුණු මායිම් 

1462 - මාඋනාව ගාම නිලධාරි වසම 
1463 - ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1466 - ඉහළ ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පහළ ෙකොස්වත්ත සහ නිතලව ගාම නිලධාරි වසම්වල
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තාරණ හා උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
සහ ඉහළ කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පානවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
සහ  මූකලන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බිංගිරිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය, පුත්තලම් දිස්තික් මායිම සහ පහළ ගල්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1457 - බාහ්මණයාගම ගාම නිලධාරි වසම 
1458 - ඌරාෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1459 - බිංගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
1460 - මුරුකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
1461 - මූකලන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
1478 - පහළ විලත්තව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොස්ෙහේනාගාර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු

මායිම්, ෙහණ්ඩියෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- පානවැව, කදුරුවැව, ඉහළ කළුගම සහ අළුත්ගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම සහ දැදුරු ඔය
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැල්ලරාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළ විලත්තව හා බිංගිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු
මායිම් සහ ඉහළ කළුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

1468 - වැල්ලරාව ගාම නිලධාරි වසම  
1469- බක්මීරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම 
1475 - හිරුවල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1479 - අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කදුරුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
සහ  ෙහොරගස්අගාර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම්

දකුණට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පානවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බිංගිරිය හා මුරුකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු
මායිම් සහ මුකලන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

1464  - පානවැව ගාම නිලධාරි වසම 
1476 - ඉහළ කළුගම ගාම නිලධාරි වසම 
1477 - කදුරුවැව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ඉහළ කඩිගමුව හා ෙහොරගස්අගාර ගාම නිලධාරි වසම්වල
උතුරු මායිම් සහ හිරුවල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- වැල්ලරා ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු
මායිම් සහ අළුත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හීන්පන්නාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කදුරුවැව, පානවැව, ෙබෝවත්ත, මාඋනාව සහ ඉහළ 
ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම්

1473 - ෙහොරගස්අගාර ගාම නිලධාරි වසම 
1474 - පහළ මණ්ඩෙකොන්ඩාන ගාම 
නිලධාරි වසම 
1480 - ඉහළ කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1481 - හීන්පන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
1482 - පහළ කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙමලෙදණිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, පඞිෙවල හා 
ෙතෝරබිච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම, හිරුවල්ෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පඩිෙවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ
තාරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

1432 - කැලෑෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1433 - ෙතෝරබිච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 
1435 - උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1436 - පඩිෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1437 - ෙමලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාදුළුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ
කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- කුලියාපිටිය සහ උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම්

බටහිරට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම, පහළ කඩිගමුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, හීන්පන්නාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ඉහළ කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හමන්නාපහුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තාරණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර

මායිම්, කුඩකලව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පඞුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම

1428 - මාදුළුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1429 - ෙකෝන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
1430 - හමන්නාපහුව ගාම නිලධාරි වසම 
1431 - කුරුඳුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පඞුවස්නුවර හා කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්

දකුණට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- පඩිෙවල සහ උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර

මායිම් 
 
09-108/232 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල ප් රකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 13 - උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වීරෙකොඩියාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1470 - ඉහළ වීරෙකොඩියාන ගාම නිලධාරි 
වසම 
1471 - පහළ වීරෙකොඩියාන ගාම නිලධාරි 
වසම 
1484 - වතුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1485 - රංතැටියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොවුල්වැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ගහලගස්වල, සියඹලාගස්රුප්ප නැෙගනහිර හා 
සියඹලාගස්රුප්ප බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යගම්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම   1472 - ෙකොවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
1490 - ඉහළ යගම්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1491 - පහළ යගම්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1492 - හබරවැව ගාම නිලධාරි වසම 
1496 - ගහලගස්වල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කැකුණවල, දිවුරුම්ෙපොල 
කරදාවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- පලුගමුව ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම හා තුංෙතොට හා 
සියඹලාගස්රුප්ප නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- වතුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ පහළ වීරෙකොඩියාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කප්පන්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැකුණවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බිංගිරිය හා 
කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

1497 - කප්පන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1498 - පරණගම ගාම නිලධාරි වසම 
1499 - පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
1502 - කහෙදනිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අම්මනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මහ අගාර, ඉහළගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර  

මායිම්, ඉහළගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, බුන්නැහැෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ කරදාවිල හා දිවුරුම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල   
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිවුරුම්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම   1483 - කඳයාය ගාම නිලධාරි වසම 
1493 - කැකුණවල ගාම නිලධාරි වසම 
1494 - දිවුරුම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1495 - කරදාවිල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, කප්පන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ කහෙදනිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බුන්නැහැෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් සහ 
පලුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- පහළ යගම්ෙවල හා හබරවැව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සියඹලාගස්රුප්ප     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රංතැටියාව හා වතුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 1487 - සියඹලාගස්රුප්ප බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
1488 - සියඹලාගස්රුප්ප නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
1489 - තුංෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගහලගස්වල හා පලුගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- කට්ටිමහන හා දුම්මලසූරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික්  මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුම්මලසූරිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සියඹලාගස්රුප්ප බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,     
තුංෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ගහලගස්වල හා පහළ යගම්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

1486 - දුම්මලසූරිය ගාම නිලධාරි වසම 
1509 - පලුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1510- කට්ටිමහන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කරදාවිල හා බුන්නැහැෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙහේෙන්ෙගදර හා කණුබිච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු  
මායිම්   

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුබද්දාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරදාවිල, කහෙදනිගම හා කප්පන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් 

1501 - බුන්නැහැෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1503 - ඉහළගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1504 - ඉහළගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පරණගම හා පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මහ අගාර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර  මායිම්, 

බිබිලාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- පලුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බිබිලාෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, බුන්නැහැෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ  ඉහළගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

1500 - මහ අගාර ගාම නිලධාරි වසම 
1505 - බිබිලාෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
1517 - කූතාරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- පහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අම්මනමුල්ල, 

ෙහොරතෑෙපොල හා නවසිගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
සහ බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නවසිගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම්
බටහිරට:- කුමාර උඩෙවල, දුනුකෙදණිය  දකුණ  හා දුනුකෙදණිය උතුර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ මීගහපැලැස්ස 
හා ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කණුබිච්චිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කට්ටිමහන, පාලුගමුව හා බුන්නැහැෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම් 

1511 - කණුබිච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 
1512 - උඩෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
1513 - ෙපොල්ගහ අගාර ගාම නිලධාරි වසම 
1522 - ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බිබිලාෙදණිය  සහ මීගහපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මීගහපැලැස්ස හා දුනුකෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු සහ බටහිර මායිම් සහ  කුඹුක්ගහමුල්ල ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික්  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුනුකෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා  නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1514 - දුනුකෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1515 - දුනුකෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
1518 - කුමාර උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1519 - කුඹුක්ගහමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1520 - ඉලිප්පුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1521 - මීගහපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බිබිලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කූතාරිප්පුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, නවසිගහවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ පන්නල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික්ක මායිම, ෙපොල්ගහ අගාර ගාම නිලධාරි 

වසෙම්  දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොරතෑෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බිබිලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම්, මහ අගාර හා පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  
මායිම් සහ කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

1506 - අම්මනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1507 - ෙහොරතෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1508 - වල්පිටගම ගාම නිලධාරි වසම 
1516 - නවසිගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය සහ පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම්

දකුණට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කුමාර උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කූතාරිප්පුව හා බිබිලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු සහ 
නැෙගනහිර මායිම් 

  
09-108/233 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 14 - පන්නල පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 23  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ලැහැමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 1525 - නාබිරිත්තන්කඩවර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1595 - කන්ෙදෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1596 - ගල්ලැහැමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මුතුගලයායගම හා ෙවල්පල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 

බටහිර මායිම් සහ හුන්දිරාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවල්පල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්ෙදෙපොල, නාබිරිත්තන්කඩවර හා උඩුගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ නැදලගමුව උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

1592 - රද්දලාන ගාම නිලධාරි වසම 
1594 - වගුරුෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1597 - හුන්දිරාෙපොල ග් රාම නිලධාරි වසම 
1598 - ෙවල්පල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1599 - මුතුගලයායගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නැදලගමුව දකුණ, යායමුල්ල හා ෙකෝන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හුණුවිල, දාරළුව, ඉඳිමින්න හා විල්ලියාගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම සහ කන්ෙදෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නැදලගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පැතිෙගොඩෙගදර හා ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
1536 - නැදලගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
1537 - නැදලගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1538 - යායමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පරගම්මන හා මඩිෙගෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙව්රහැර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙකෝන්ෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

බටහිරට:- රද්දලාන හා  උඩුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊරියෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩුබද්දාව හා කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1523  - ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1524 - උඩුගම ගාම නිලධාරි වසම 
1526 - පැතිෙගොඩෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- යටත්තාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පරගම්මන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නැදලගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
රද්දලාන, වගුරුෙවල හා මුතුගලයායගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නාබිරිත්තන්කඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ  උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරගම්මන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

1528 - පරගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
1530 - හැඟව ගාම නිලධාරි වසම 
1531 - ෙතලඹුගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
1532 - යටත්තාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- බටෙපොතඇල හා ෙමොෙහොත්තව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්‚ ඉංගරදවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ මඩිෙග්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නැදලගමුව උතුර ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉංගරදවුල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පරගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හැඟව ගාම 
නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙතළඹුගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

1527 - මඩිෙගෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1543 - කූඩලුෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1551 - ෙමොෙහොත්තව ගාම නිලධාරි වසම 
1552 - ඇරෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1553 - ඉංගරදවුල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බටෙපොතඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නාරංෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- නාරංෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ බම්මන්න හා ෙහොරවඩුන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඇලබඩගම උතුර හා ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරී වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ නැදගලමුව උතුර ගාම 
නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හමංගල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කටුගම්පල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම  

1554 - හමන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1555 - නාරංෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1556 - නාරංෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
1557 - බටෙපොතඇල ගාම නිලධාරි වසම 
1567 - ෙදොඩම්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරී වසම 

නැෙගනහිරට:- කටුගම්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කවුඩුමුන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

දකුණට:- ෙකෝඳුරුවාෙවල හා සියඹලාවලාන ගාම නිලධාරි වසම් 
වල උතුරු හා බටහිර  මායිම් සහ ඉහළ ලබ්බල ගාම නිලධාරී 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මාහිංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කදිරෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, බම්මන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ඇරෑෙපොල 
හා ෙමොෙහොත්තව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙතළඹුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුගම්පල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1560 - කටුගම්පල ගාම නිලධාරි වසම 
1561 - කවුඩුමුන්න ගාම නිලධාරි වසම 
1562 - හමන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, මුම්මාන හා වෑත්තෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ නාරම්මල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මැද්ෙද්ෙපොල පහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
හමන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හමන්ගල්ල හා බටෙපොතඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑත්තෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හමන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

1559 - වත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1563 - වෑත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම 
1564 - මුම්මාන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය හා නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම්

දකුණට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කටුගම්පල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කවුඩුමුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ හමන්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැද්ෙද්ෙපොල පහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 1565 - මල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1566 - මාහරගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  මා ඔය 
දකුණට:- මා ඔය, නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ගම්පහ දිස්තික් මායිම  

සහ  නාරංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටහිරට:- නාරංගමුව හා සියඹලාවලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ  මැද්ෙද්ෙපොල ඉහළ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැද්ෙදෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හමන්ගල්ල හා කටුගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1568 - සියඹලාවලාන ගාම නිලධාරි වසම 
1569 - මැද්ෙද්ෙපොල ඉහළ ගාම නිලධාරි 
වසම 
1570 - මැද්ෙද්ෙපොල පහළ ගාම නිලධාරි 
වසම 
1571 - ෙකෝඳුරුවාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාහරගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාහරගම හා මල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ  නාරංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ඉහළ ලබ්බල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙදොඩම්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බම්මන්න      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කූඩලුෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ඇරෑෙපොල හා නාරංෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ නාරංෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

1542 - ෙහොරවඩුන්න ගාම නිලධාරි වසම 
1544 - කදිරෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1545 - බම්මන්න ගාම නිලධාරි වසම 
1558 - මාහිංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හමන්ගල්ල හා ෙදොඩම්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ඉහළ ලබ්බල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙකොටුවැල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් සහ 
කැකිල්ලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ඇලබඩගම නැෙගනහිර හා  ඇලබඩගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ  කූඩලුෙපොත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇලබඩගම     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙව්රහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
නැදලගමුව උතුර, මඩිෙගෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් හා කූඩලුෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම් 

1533 - ෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1539 - ඇලබඩගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1540 - ඇලබඩගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1541 - ඇලබඩගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කූඩළුෙපොත්ත ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

ෙහොරවඩුන්න හා ෙකොටුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කැකිල්ලපිටිය, පන්නල හා ඉහළ ගලයාය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මූකලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙව්රහැර ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දාරළුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යායමුල්ල හා නැදලගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1529 - ෙව්රහැර ගාම නිලධාරි වසම 
1534 - හුණුවිල ගාම නිලධාරි වසම 
1535 - ෙකෝන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
1593 - දාරළුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නැදලගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙබෝවත්ත 
හා  ඇලබඩගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
ඇලබඩගම බටහිර ගාම   නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
මූකලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මූකලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මාකඳුර  
ඉහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  එලිවිල ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉඳිමින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ  ෙවල්පල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
රද්දලාන ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහට්ටිරිප්පුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හුන්දිරාෙපොල හා ෙවල්පල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ දාරළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

1590 - එලිවිල ගාම නිලධාරි වසම 
1591 - ඉඳිමින්න ගාම නිලධාරි වසම 
1602 - ෙහට්ටිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම 
1603 - විල්ලියාගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හුණුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මාකඳුර ඉහළ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- මාකඳුර ඉහළ, මාකඳුර පහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, ෙගෝනුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා  උතුරු  මායිම් සහ ෙගෝනුල්ල බටහිර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු මායිම හා බටහිර මායිම සහ ඉරබඩගම 
ගම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝනුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විල්ලියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙහට්ටිරිප්පුව හා ඉඳිමින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1600 - ෙගෝනුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
1601 - ෙගෝනුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1606 - ඉරබඩගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- එලිවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මාකඳුර පහළ 

හා වැටෙකයාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්
දකුණට:- ෙහණ්ඩියගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  

සඳලංකාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- පුත්තලම් දිස්තික් මායිම 
 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සඳලංකාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉරබඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ වැටෙකයාව ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

1604 - සඳලංකාව ගාම නිලධාරි වසම 
1605 - තඹකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
1607 - ෙහණ්ඩියගල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පන්වලකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාලවලාන 

ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මා ඔය 
දකුණට:- මා ඔය සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- පුත්තලම් දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාලවලාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැටෙකයාව, මාකඳුර පහළ හා මාකඳුර ඉහළ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

1586 - නාලවලාන ගාම නිලධාරි වසම 
1587 - මැදිරිවිල ගාම නිලධාරි වසම 
1609 - පන්වල කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පහළ ගලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ගම්පහ 

දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මා ඔය සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- තඹකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙහණ්ඩියගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාකඳුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගෝනුල්ල නැෙගනහිර හා එලිවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ හුණුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

1588 - මාකඳුර ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම 
1589 - මාකඳුර පහළ ගාම නිලධාරි වසම 
1608 - වැටෙකයාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුකලාන හා පහළ ගලයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මැදිරිවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
පන්වල කුඹුර හා ෙහණ්ඩියගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඉරබඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙගෝනුල්ල 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  ෙගෝනුල්ල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙව්රහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,ඇලබඩගම බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ඇලබඩගම 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1546 - ඉහළ ගලයාය ගාම නිලධාරි වසම 
1547 - පහළ ගලයාය ගාම නිලධාරි වසම 
1548 - මූකලාන ගාම නිලධාරි වසම 
1549 - පන්නල ගාම නිලධාරි වසම 
1550 - බඩබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිල්ලපිටිය, තලම්මැහැර හා ෙකොෙහොඹෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මා ඔය සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම
බටහිරට:- මැදිරිවිල හා මාකඳුර ඉහළ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම සහ හුණුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලම්මැහැර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇලබඩගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 1578 - එළිබිච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 
1583 - කැකිල්ලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1584 - තලම්මැහැර ගාම නිලධාරි වසම 
1585 - ෙකොෙහොඹෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොටුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මාෙහොලව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ මැල්ලවලාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- මැල්ලවලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම, ගම්පහ 
දිස්තික් මායිම සහ  මා ඔය 

බටහිරට:- මා ඔය, බඩබැද්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  
පන්නල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලබ්බල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහොරවඩුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, කදිරෙපොල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම, 
මාහිංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් සහ 
ෙදොඩම්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1573 - ඉහළ ලබ්බල ගාම නිලධාරි වසම 
1574 - පහළ ලබ්බල ගාම නිලධාරි වසම 
1579 - මාෙහොලව ගාම නිලධාරි වසම 
1582 - ෙකොටුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාවලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාරංගමුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝපිටිය හා මැල්ලවලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර  මායිම් සහ එළිබිචිචිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- තලම්මැහැර, කැකිල්ලපිටිය හා ඇලබඩගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝපිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- එළිබිචිචිය හා මෙහොලව ගාම නිලධාරී වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, පහළ ලබ්බල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු 
මායිම 

1572 - ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1580 - මැල්ලවලාන ගාම නිලධාරි වසම 
1581 - බලවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වැල්ලෑව හා මත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරී ව සම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- මා ඔය සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම
බටහිරට:- මා ඔය, ගම්පහ දිස්තික් මායිම, ෙකොෙහොඹෙපොල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- - මත්ෙත්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළ ලබ්බල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ඉහළ ලබ්බල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
සියඹලාවලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

1575 - මත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
1576 - නාරංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1577 - වැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාවලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්‚ 
මල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ගම්පහ 
දිස්තික් මායිම   

දකුණට:- ගම්පහ දිස්තික් මායිම   
බටහිරට:- බලවල හා ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
09-108/234 
 
 
 
 

 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 15 - කුලියාපිටිය  පාෙද්ශීය  සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 21  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 02   සභික සංඛ්යාව:- 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොස්ෙහේන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 1167 - ෙකොස්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
1168 - පහළ ගල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1169 - ඉහළ ගල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1173 - මාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පහළ එලතලව, ඉහළ එලතලව හා දීගල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දික්හැර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉළුක්ෙහේන ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට:- උඩුබද්දාව හා බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දීගල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බිංගිරිය හා පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1170 - දීගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1174 - ඉහළ එලතලව ගාම නිලධාරි වසම 
1175 - පහළ එලතලව ගාම නිලධාරි වසම 
1176 - කටුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඉහළ ඇඹව, කබලෑව හා දික්හැර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ඉහළ ගල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, මාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
බිංගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කබලෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොස්ෙහේන, පහළ ගල්ෙපොල හා ඉහළ ගල්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ දීගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

1171 - දික්හැර ගාම නිලධාරි වසම 
1172  - ඉළුක්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
1177 - කබලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ඉහළ ඇඹව හා ඇඹව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 

කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම 
දකුණට:- කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම, මීගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම, කුඹල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ කුරුදැල්ෙපොත හා පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇඹව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දීගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 1178 - ඉහළ ඇඹව ගාම නිලධාරි වසම 
1179  - පහළ ඇඹව ගාම නිලධාරි වසම 
1180 - ඇඹව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පහළ පිදුම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම 
බටහිරට:- කබලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිදුම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 1163 - තුම්ෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම 
1164 - ෙකෝන්ගහෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1165 - ඉහළ පිදුම ගාම නිලධාරි වසම 
1166 - පහළ පිදුම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහේෙන්ෙගදර, ෙදලන හා ෙබෝහිංගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝහිංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම, හග්ගමුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම සහ පහළ ඇඹව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරින්දව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 1143 - කිරින්දව ගාම නිලධාරි වසම 
1144 - වහුමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1160 - ෙහේෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1162 - මූකලන්යාය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, අනුක්කෙන් හා  
කුඹුක්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- උණලීය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  ෙදලන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉහළ පිදුම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බැමිණිගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 1122 - අනුක්කෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
1123 - බැමිණිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1124 - කුඹුක්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
1125 - උණලීය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැදැල්ෙපොල හා තල්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ෙකෝඳුරුවාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්   

දකුණට:- බරිෙගොඩ හා කිතලව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- යාකරවත්ත හා ෙදලන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්, වහුමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කිරින්දව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිගම      සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙතොරෙණ්ෙගදර  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කැකුණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  
ෙනත්තිෙපොලෙගදර, සියඹලාගස්ෙකොටුව හා අඹෙහේන්වැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

1117 - ෙදහිගම ගාම නිලධාරි වසම 
1118 - අලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසම 
1126 -  ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
1127 - තල්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
1128 - මැදැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1129 - ෙපොතුහැර ගාම නිලධාරි වසම 
1130 - කූරිෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
1133 - ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නාරම්මල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙහොෙරොම්බාව, උඩෙගදර හා බිහල්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගනන්ගමුව, ෙකෝඳුරුවාෙපොල, බැමිණිගල්ල හා අනුක්කෙන් 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ පඬුවස්නුවර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුෙපොත      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පඬුවස්නුවර හා  වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1106 - ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසම 
1107 - ෙතලහැර ගාම නිලධාරි වසම 
1108 - ෙපොල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1119 - කරංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1120 - දළුෙපොතගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල හා ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- ෙකොටෙදණියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ ෙනත්තිෙපොලෙගදර හා අරක්යාල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙතොරෙණ්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝගමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙතලහැර හා ෙපොතුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම

1109 - ෙකොටෙදණියාව ගාම නිලධාරි වසම 
1110 - ෙබෝගමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1111 - ආඩියාෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1112 - ෙබෝගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1113 - කරගහෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- ෙපොල්ගහෙවල හා  නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම්
බටහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙදහිගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  

නැෙගනහිර මායිම, අඹෙහන්වැව හා සියඹලාගස්ෙකොටුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙනත්තිෙපොලෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සියඹලාගස්ෙකොටුව     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දළුෙපොතගම, ෙපොල්පිටිය 
හා ෙතලහැර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

1114 - අරක්යාල ගාම නිලධාරි වසම 
1115 - කැකුණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1116 - ෙනත්තිෙපොලෙගදර ගාම නිලධාරි          
වසම 
1121 - ෙතොරෙණ්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1131 - සියඹලාගස්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
1132 - අඹෙහේන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොටෙදණියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙබෝගමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙබෝගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙදහිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර 
මායිම්, අලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙපොතුහැර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් 
සහ මැදැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- පඬුවස්නුවර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොෙරොම්බාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගොඩගම, අලහිටියාව හා කුරීෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

1134 - ෙහොෙරොම්බාව ගාම නිලධාරි වසම 
1135 - උඩෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1136 - මහගම ගාම නිලධාරි වසම 
1137 - ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඇටම්ෙපොල හා වක්කුණුවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- රණස්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ බිහල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නක්කාවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බැමිණිගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ  තල්ලියද්ද හා   ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

1138 - බිහල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1139 - ගණන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1140 - ෙකෝඳුරුවාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1141 - බරිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
1145 - නක්කාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1146 - හැවනැල්ලාගාර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙගොඩගම හා උඩෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ මහගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රණස්ගල්ල, ඉහළ මුරුතැන්ෙග්, ගල්ගම්මුල්ල හා දීයාවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉහළ ඇන්නරුව, කිතලව හා උණලීය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝහිංගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහේෙන්ෙගදර හා මූකලන්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, වහුමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ උණලීය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

1142 - කිතලව ගම නිලධාරි වසම 
1152 - යාකරවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1154 - ෙබෝහිංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1161 - ෙදලන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උණලීය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
බරිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඉහළ ඇන්නරුව හා ෙකෝන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්, නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා  උතුරු මායිම් සහ දියෙදොර ඉහළවත්ත හා  ඉඟුරුවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හග්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කුලියාපිටිය 
නගර සභා මායිම සහ තුම්ෙමෝදර හා ඉහළ පිදුම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හග්ගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම සහ  තුම්ෙමෝදර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

1155 - හග්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1156 - ගලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසම 
1192 - දණ්ඩගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1194 - හම්මලව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝහිංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඉඟුරුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් සහ 

පිටෙදණිය  හා ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ඉහළ කළුගමුව හා  දණ්ඩගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-කුඹල්වල       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉළුක්ෙහේන හා දික්හැර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

1159 - මීගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පාෙද්ශිය සභාවට අයත් ෙකොටස 
1181 - පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1182 - කුරුදැල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
1183 - කුඹල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
1184 - ඉහළ වීරඹුව ගාම නිලධාරි වසම 
1185 - පහළ වීරඹුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කබලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කුලියාපිටිය නගර 
සභා මායිම සහ  තබ්ෙබෝමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තබ්ෙබෝමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මඩකුඹුරුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාහිංපිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළ වීරඹුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඉහළ වීරඹුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
කුරුදැල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කුඹල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  කුලියාපිටිය 
නගර සභා මායිම 

1186 - මඩකුඹුරුමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
1187 - තබ්ෙබෝමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1188 - මාහිංපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1189 - තලහිටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම සහ පහළ කළුගමුව, ඉහළ 
කළුගමුව හා ෙවරළුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- උඩුබද්දාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-කළුගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය නගර සභා මායිම, දණ්ඩගමුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  හම්මලව හා 
ඉඟුරුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම්  

1190 - ඉහළ කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1191 - පහළ කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1193 - දණ්ඩගමුව බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
1195 - පිටෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
1196 - ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1197 - ෙවරළුගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉඟුරුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ දියෙදොර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තලහිටිමුල්ල, මහිංපිටිය හා තබ්ෙබෝමුල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-දියෙදොර       සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගලහිටියාව, හග්ගමුව හා ෙබෝහිංගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

1099 - කන්ෙදෙගදර ගාම නිලධාරි  වසම 
1103 - දියෙදොර ගාම නිලධාරි වසම 
1104 - දියෙදොර ඉහළවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 
1105 - ඉඟුරුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- යාකරවත්ත, නාරංගල්ල, වඩුෙගදර හා එළුවාෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ  කටුවත්ෙත්වල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්

දකුණට:- කටුවත්ෙත්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 
සහ පන්නල පෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම, පිටෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ හම්මලව  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරංගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යාකරවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කිතලව 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

1100 - වඩුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1101 - කැටවලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1102 - එළුවාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1147 - ඉහළ ඇන්නරුව ගාම නිලධාරි වසම 
1148 - ෙකෝන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1151 - උදහිටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1153 - නාරංගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බරිෙගොඩ හා හැවනැල්ලාගාර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ දීයාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- දීයාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් , 
ෙදගම්මැද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වැවගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඒදණ්ෙඩ්ෙවල හා  
කටුවත්ෙත්ෙවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- කන්ෙද්ෙගදර, දියෙදොර ඉහළවත්ත හා ඉඟුරුවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-වැවගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- එළුවාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කැටවලෙගදර 
හා උඩහිටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ඉහළ ඇන්නරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1096 - වැවගම ගාම නිලධාරි වසම 
1097 - ඒදණ්ෙඩ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1098 - කටුවත්ෙත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
1149 - දීයාවල ගාම නිලධාරි වසම 
1150 - ෙදගම්මැද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හැවනැල්ලාගාර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ගල්ගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  කන්ෙදෙගදර ගාම නිලධාරි 

වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ගල්ගම්මුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හැවනැල්ලාගාර, නක්කාවත්ත හා බිහල්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්, මහගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

1091 - වක්කුණුවල ගාම නිලධාරි  වසම 
1092 - රණස්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1093 - ඉහළ මුරුතැන්ෙග් ගාම නිලධාරි 
වසම 
1094 - පහළ මුරුතැන්ෙග් ගාම නිලධාරි 
වසම 
1095 - ගල්ගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇටම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ දීකිරිකෑව 
ග් රාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ඒදණ්ෙඩ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙදගම්මැද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ දීවල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-දීකිරිකෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රණස්ගල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, වක්කුණුවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  
ෙකොස්ෙගොල්ල හා  ෙහොෙරොම්බාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1085 - ඇටම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1086 - රත්නෙහරුව ගාම නිලධාරි වසම 
1087 - දැතව ගාම නිලධාරි වසම 
1088 - සාලියාල ගාම නිලධාරි වසම 
1089 - දීකිරිකෑව ගාම නිලධාරි වසම 
1090 - පනාවිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉහළ මුරුතැන්ෙග් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 16 - අලව්ව පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 15 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 984 - විල්ගමුව වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
989 - විල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
990 - ගල්ගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
991 - ගල්ගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
992 - වැලිකෙර් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවන්ෙනොරුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කන්ෙදෙගදර දකුණ, කන්ෙදෙගදර උතුර හා පන්ෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ  
ෙහණ්ඩුවාව හා ෙබෝයවලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්ෙදෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්ගමුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිමට යාබදව 
පිහිටි වැලිකෙර් ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, විල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
විල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිමට යාබදව පිහිටි 
වැලිකෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, විල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
විල්ගමුව වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

985 - කන්ෙදෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
986 - කන්ෙදෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
987 - පහළ කලල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
993 - පංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවන්ෙනොරුව බටහිර හා කිරිවානාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ මහරච්චිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉහළ කලල්විටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙහණ්ඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ ගල්ගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිමට 
යාබදව පිහිටි වැලිකෙර් ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහරච්චිමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 975 - ෙවන්ෙනොරුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
976 - ෙවන්නරුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
983 - කිරිවානාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
988 - මහරච්චිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දමුණුෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉහළ 
වෑත්තෑව හා නුගෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- නුගෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, ඉහළ 
කලල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පහළ 
කලල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කන්ෙදෙගදර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
කන්ෙදෙගදර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ විල්ගමුව වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑත්තෑව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 968 - දමුණුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
969 - පන්නල ගාම නිලධාරි වසම 
977 - ඉහළ වෑත්තෑව ග් රාම නිලධාරි වසම 
978 - දිවුල්ගහ ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
979 - හිත්තරෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පහළ නුංගමුව, ෙදෙහල්ගමුව හා වඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගලතරය හා මැදගම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ නුගෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මහරච්චිමුල්ල හා කිරිවානාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙවන්ෙනෝරුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදෙහල්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 965 - වඳාව ගාම නිලධාරි වසම 
966 - ඉහළ නුංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
967 - පහළ නුංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
970 - ෙදෙහල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
971 - වඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙලව්ෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- ෙපොරමඩල හා ගලතරය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- හිත්තරෙපොල, දිවුල්ගහෙකොටුව හා ඉහළ වෑත්තෑව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ පන්නල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලකුඹුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙදෙහල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඉහළ  නුංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

972 - ෙපොරමඩල ගාම නිලධාරි වසම 
973 - ෙලව්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
974 - යටිගල්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසම 
996 - ඉහළ වලකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
997 - පහළ වලකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මා ඔය සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙකොෙහොලාන හා ගලතරය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුගෙවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහරච්චිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ඉහළ වෑත්තෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
හිත්තරෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

980 - මැදගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
981 - මල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
982 - නුගෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
999 - ගලතරය ගාම නිලධාරි වසම 
1008 - ඉහළ කලල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වඩුවාව, ෙපොරමඩල හා ඉහළ වලකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොෙහොලාන හා අලව්ව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, කැබැල්ලවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ හුම්බුළුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ කැප්පිටිවලාන ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කැප්පිටිවලාන, ෙහණ්ඩුවාව ජනපදය හා ෙහණ්ඩුවාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ පහළ කලල්පිටිය  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර,  දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලව්ව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැබැල්ලවිට, මැදගම්ෙපොල, මල්ෙදණිය හා ගලතරය ගාම  
නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 

998 - ෙකොෙහොලාන ගාම නිලධාරි වසම 
1000 - අලව්ව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1001 - අලව්ව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙපොරමඩල හා ඉහළ  වලකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- මා ඔය සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම
බටහිරට:- මිරිෙහලිය, පරමාඋල්ල හා ගල්ෙපොත්ෙත්ෙපොල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරමාඋල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ   කලල්පිටිය හා නුගෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

1002 - මිරිෙහලිය ගාම නිලධාරි වසම 
1003 - පරමාඋල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1004 - කැබැල්ලවිට ගාම නිලධාරි වසම 
1005 - ගල්ෙපොත්ෙත්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මැදගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අලව්ව උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ අලව්ව දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මා ඔය සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම
බටහිරට:- පල්ෙල්ෙමෝරුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, උඩකැකුලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
අබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හුම්බුළුව 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අබ්ෙබෝව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හුම්බුළුව බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

1012 - ඉඹුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
1013 - තුඹුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1014 - අබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම 
1015 - උඩගන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හුම්බුළුව බටහිර, හුම්බුළුව නැෙගනහිර හා පරමාඋල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩකැකුලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙබෝවල හා වෑවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- නවතල්වත්ත හා ඕතර කිරුවම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැප්පිටිවලාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබෝයවලාන, කැන්දෙගොල්ල, ෙහණ්ඩුවාව, ෙහණ්ඩුවාව 
ජනපදය හා ඉහළ කලල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1006 - හුම්බුළුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1007 - හුම්බුළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
1009 - කැප්පිටිවලාන ගාම නිලධාරි වසම 
1010 - මඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉහළ කලල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ කැබැල්ලවිට හා ගල්ෙපොත්ෙත්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පරමාඋල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අබ්ෙබෝව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඉඹුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ තුඹුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ඕතර කිරුවම්ෙපොල හා නෑබඩවතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝයවලාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ ගල්ගමුව දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ගල්ගමුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිමට යාබදව පිහිටි වැලිකෙර් ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙකොට ෙසේ හා පන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

994 - ෙහණ්ඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
995 - ෙහණ්ඩුවාව ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම  
1029 - ෙබෝයවලාන ගාම නිලධාරි වසම 
1030 - කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පහළ කලල්පිටිය හා ඉහළ කලල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කැප්පිටිවලාන හා නෑබඩවතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්ෙදණිය                     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙබෝයවලාන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
1011 - ඕතර කිරුවම්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
1025 - ෙව්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
1026 - කණමීවල ගාම නිලධාරි වසම 
1027 - ගල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
1028 - නැබඩවතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැප්පිටිවලාන, මඩවල හා තුඹුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නවතල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පල්ෙල්කැකුලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මා ඔය 
සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මා ඔය, ගම්පහ දිස්තික් මායිම සහ නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙව්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ඕතර කිරුවම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, තුඹුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ උඩගන්කන්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

1021 - ෙබෝවල ගාම නිලධාරි වසම 
1022 - වෑවල ගාම නිලධාරි වසම 
1023 - නවතල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1024 - පල්ෙල්කැකුලාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- උඩකැකුලාවල හා  බුජ්ෙජොමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් සහ කැන්දෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- යත්තල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා 

බටහිර මායිම්, මා ඔය සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මා ඔය සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුජ්ෙජොමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ෙල්කැකුලාවල හා වෑවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, ෙබෝවල, උඩගන්කන්ද හා අබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ පරමාඋල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1016 - උඩකැකුලාවල ගාම නිලධාරි වසම 
1017 - පල්ෙලෙමෝරුගම ගාම නිලධාරි වසම 
1018 - බුජ්ෙජොමුව ගාම නිලධාරි වසම 
1019 - කැන්දෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
1020 - යත්තල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මිරිෙහලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මා ඔය සහ 

කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මා ඔය 
බටහිරට:- මා ඔය, කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ පල්ෙලකැකුලාවල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
09-108/236 
 
 



1000       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 17 - නාරම්මල පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 12 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩහෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය හා ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 1073 - පහමුෙන්  ගාම නිලධාරි වසම 
1074 - කඩහෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම 
1077 - ගිනිගත්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
1078 - ෙපොල්ගහයාය ගාම නිලධාරි වසම 
1079 - පැන්තැනිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පුවක්ගහෙකොටුව හා 
රනාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නාරම්මල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, දඹගිරිගම බටහිර  
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, දඹගිරිගම නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
දඹගිරිගම බටහිර ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 1072 - අඹගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
1080 - පුවක්ගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
1081 - ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
1082 - මීවැව (ෙබම්මුල්ෙල්ෙගදර ) ගාම 
නිලධාරි වසම 
1083 - දංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1084 - මීවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- යක්කාවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙකෝට්ටපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙසේනානායක ජනපදය හා රනාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රනාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙපොල්ගහයාය 
හා පැන්තැනිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරම්මල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කඩහෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ගිනිගත්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

1064 - රම්මුතුගල ගාම නිලධාරි වසම 
1065 -  නාරම්මල ගාම නිලධාරි වසම 
1075 - දඹගිරිගම නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම 
1076 - දඹගිරිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රනාවත්ත හා හාල්වැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මැදෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දම්පැලැස්ස     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දඹගිරිගම නැෙගනහිර  ග් රාම නිලධාරි වසමට බටහිරින් පිහිටි 
දඹගිරිගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, දඹගිරිගම 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාරම්මල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසමට දකුණින් පිහිටි දඹගිරිගම 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාරම්මල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රම්මුතුගල ගාම නිලධාරි 
වසෙම්   බටහිර හා  දකුණු මායිම් 

1055 - මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
1056 - වැලිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
1057 - දම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
1058 - කිවුෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
1059 - නාකලගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රම්මුතුගල හා  හාල්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ   ෙපොල්වත්ෙත් ෙගදර  හා රංගල්ෙල්ෙපොල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙගොඩාකුරුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ කිවුල්ගල්ල හා 
ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝට්ටපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්ගහයාය හා ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, පුවක්ගහෙකොටුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ මීවැව (ෙබම්මුල්ෙල්ෙගදර) ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

1063 - හාල්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1066 - රනාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1067 - ෙසේනානායක ෙකොලනිය ගාම 
නිලධාරි වසම 
1068 - ෙකෝට්ටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අඹගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, යක්කාවිට ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙපොල්වත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙපොල්වත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කිවුෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දම්පැලැස්ස, රම්මුතුගල, නාරම්මල හා ගිනිගත්පිටිය ගාම  
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රංගල්ෙල්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හාල්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම, 
ෙකෝට්ටපිටිය හා අඹගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

1060 - රංගල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
1061 - ෙව්රගල ගාම නිලධාරි වසම 
1062 - ෙපොල්වත්ෙත්  ෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1069 - යක්කාවිට ගාම නිලධාරි වසම 
1070 - කරලප්පල ගාම නිලධාරි වසම 
1071 - ඇඹලෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නාකලගමුව, කිවුෙල්ෙගදර හා හාල්වැල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිවුල්ගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැලිකුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

1048 - මැටියගෙන් නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
1049 - මැටියගෙන් බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1050 -  ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1053 - කිවුල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1054 - ෙගොඩාකුරුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිවුෙල්ෙගදර හා නාකලගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම, පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම, කසුන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ මුතුගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මාරවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුතුගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැටියගෙන් නැෙගනහිර 
හා ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරී වසම්වල දකුණු මායිම්

1044 - මාරවිට ගාම නිලධාරි වසම 
1045 - මුතුගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
1046 - මුතුගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
1051 - කසුන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
1052 - පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිවුල්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොතුපිටිය, දඹෙදණිය දකුණ 
හා උඩෙවලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- උඩෙවලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  සහ පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඹෙදණිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මාරවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම සහ මුතුගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා  දකුණු මායිම් 

1040 - සිරිගල ගාම නිලධාරි වසම 
1041 - දඹෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
1042 - දඹෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
1043 - උඩෙවලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
1047 - ෙපොතුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පැලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම, කුඩගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම, අතුරුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, 
උතුරු හා බටහිර  මායිම් සහ පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරණගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සිරිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
දඹෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

1034 - මරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
1036 - පරණගම ගාම නිලධාරි වසම 
1037 - පුස්ෙකොලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
1038 - අතුරුවල ගාම නිලධාරි වසම 
1039 - දැලිකණුඅංග ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුඩගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හඳපාන්ගල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඇපලෙදනිය 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඇපලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මා ඔය සහ 
ගම්පහ දිසත්ික් මායිම 

බටහිරට:- පන්නල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩගම්මන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැලිකණුඅංග ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, අතුරුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
දඹෙදණිය දකුණ හා ෙපොතුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

1031 - කුඩගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
1032 - ඇපලෙදනිය  ගාම නිලධාරි වසම 
1033 - හඳපාන්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
1035 - රිල්ඔලුව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම,  මා ඔය සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

පරණගම ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
පුස්ෙකොලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 
දැලිකණුඅංග ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 18 - ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 21  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 23 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙලෝකාෙහට්ටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 875 - බමුණුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
876 - පතින්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
877 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම  
878 - ෙලෝකාෙහට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 
879 - ගල්ලැහැර ගාම නිලධාරි වසම 
880 - කඩදුන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- යාලව හා ෙගෝනව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 

වීරඹුෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ හුරුග්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වීරඹුෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුලියාපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, කඩදුන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම, ගල්ලැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, මැදගම හා බමුණුෙගදර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම

866 - හුරුග්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
869 - වීරඹුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
870 - ෙගෝනව ගාම නිලධාරි වසම  
873 - යාලව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මඩවල උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුදුන්න හා හංවැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- කළුගමුව හා ගිනිෙපන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නාරම්මල හා කුලියාපිටිය පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිදුරුවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වාරියෙපොල හා කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 845 - සඳගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
846 - සඳගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
847 - පිදුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
848 - දමුණුගල ගාම නිලධාරි වසම 
871 - මඩවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, කණුමෙල් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම සහ රංජනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රංජනගම හා ෙව්වැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
උහුමීය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ක්ෙලෝවිස්වත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මඩවල 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- මුදුන්න හා යාලව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කණුමෙල්      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පිදුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම

853 - රංජනගම ගාම නිලධාරි වසම  
854 - ෙගොඩවිට ගාම නිලධාරි වසම  
855 - කණුමෙල් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- අමුණුගම හා මැද අහුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ  අහුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- අඹහැර හා ෙව්වැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් හා පිදුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උහුමීය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩවල උතුර හා සඳගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ පිදුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

843 - උහුමීය ගාම නිලධාරි වසම  
844 - ක්ෙලෝවිස්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම  
851 - ෙව්වැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
852 - අඹහැර ගාම නිලධාරි වසම 
872 - මඩවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රංජනගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙගොඩවිට හා අහුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තම්මිට ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:- තම්මිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ගලබඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, බුලුපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
යන්තම්පලාව හා මුදුන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුලුපිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හංවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්,  
මුදුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මඩවල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ක්ෙලෝවිස්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

849 - බුලුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
850 - ගලබඩගම ගාම නිලධාරි වසම  
858 - තම්මිට ගාම නිලධාරි වසම  
862 - ෙදහිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
868 - යන්තම්පලාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- උහුමීය, අඹහැර හා පරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- අල්ගම හා උඩුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- පූගල්ල හා කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

සහ හංවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරඹුෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙගෝනව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ යාලව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

863 - පූගල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
864 - කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
865 - ගිනිෙපන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
867 - හංවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
874 - මුදුන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඩවල උතුර හා මඩවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ යන්තම්පලාව හා ෙදහිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩුගම හා කදුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පූගල්ල, ෙදහිකුඹුර හා ගලබඩගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, තම්මිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ අඹහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

856 - පරකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
857 - අල්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
859 - උඩුගම ගාම නිලධාරි වසම  
860 - කදුරුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
861 - සැවැන්දන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අහුෙගොඩ නැෙගනහිර හා අහුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ මහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහපිටිය, ෙදවෙට්ෙගදර හා හිරිපත්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිරිපත්වැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සැවැන්දන, කදුරුවැල්ල, උඩුගම හා අල්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

885 - හඹරව ගාම නිලධාරි වසම  
886 - හිරිපත්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
887 - ඇඹලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
888 - ෙදවෙට්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
889 - ලිහිණිගිරිය ගාම නිලධාරි වසම  
890 - ඉඹුලාන ගාම නිලධාරි වසම  
957 - ගින්ෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
යටිෙහේන, මානින්ගමුව හා මැද කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තලවත්ෙත්ෙගදර, කැබිලිත්තාවල හා ඈගල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්, වදාකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඈගල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නාරම්මල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවතගම      සභික සංඛ්යාව:- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඹහැර හා ෙගොඩවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 881 - අහුෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
882 - මැද අහුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
883 - අහුෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
899 - මාවතගම ගාම නිලධාරි වසම  
900 - යටිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම  
901 - මහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
908 - මණ්ඩාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙගොඩවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, අමුණුගම, 
ෙපොතුහැර බටහිර හා කුරීෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ තියෙඩෝර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මානින්ගමුව හා ඇඹලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- ලිහිණිගිරිය හා ෙදවෙට්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්, අල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පරකුඹුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුහැර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැද අහුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙගොඩවිට 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

884 - අමුණුගම ගාම නිලධාරි වසම  
902 - ෙපොතුහැර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
903 - ෙපොතුහැර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
904 - කුරීෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
905 - ගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- අරෙඹ්ෙපොල, වලගම්මුල්ල, හඳුගල, බැවිල්ගමුව නැෙගනහිර හා 

බැවිල්ගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- තියෙඩෝර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මණ්ඩාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ අහුෙගොඩ බටහිර හා මැද අහුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හඳුගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මණ්ඩාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුරීෙපොත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

894 - තියෙඩෝර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
895 - බැවිල්ගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
898 - හඳුගල ගාම නිලධාරි වසම  
906 - අරෙඹ්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
907 - වලගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
964 - බැවිල්ගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම
දකුණට:- කැන්දෙහේන, ෙපොල්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් සහ පූජාපිටිය හා ෙකොරෙදොළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකොරෙදොළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
පරබැවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මානින්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලවත්ෙත්ෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- යටිෙහේන හා මාවතගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 891 - මැද කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
892 - ෙකොලඹලාමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම  
893 - පරබැවිල ගාම නිලධාරි වසම  
896 - තලවත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
897 - කළුෙහන්දිෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
958 - මානින්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
959 - දැඹෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තියෙඩෝර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බැවිල්ගමුව 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, බැවිල්ගමුව 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙකොරෙදොළුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ෙහොඳැල්ල හා 
හතලිස්පහුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

දකුණට:- හතලිස්පහුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
බරහැලගමුව, උඩෙපොල හා ගල්ෙලනමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කැබිලිත්තාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඉඹුලාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ඇඹලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩෙපොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගින්ෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
හිරිපත්වැල්ල හා හබරව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ඉඹුලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

918 - කැබිලිත්තාවල ගාම නිලධාරි වසම  
919 - බරහැලගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
950 - උඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
951 - ගල්ෙලනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
952 - ඈගල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
953 - ෙද්වාෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
956 - වදාකඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තලවත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
කළුෙහන්දිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
හතලිස්පහුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉඹුල්ෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- බන්දාව හා දිවුල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
ඉහළ උඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොළඹලාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පරබැවිල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, බැවිල්ගමුව 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බැවිල්ගමුව 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

909 - ඉඹුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
910 - ෙපොල්අෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම  
911 - පූජාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
912 - ෙකොරෙදොළුව ගාම නිලධාරි වසම  
913 - ෙහොඳැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
917 - රත්මල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම   
963 - හතලිස්පහුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බැවිල්ගමුව නැෙගනහිර හා හඳුගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
හා දකුණු මායිම්, වලගම්මුල්ල හා ෙපොල්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ ෙපොල්පිටිය දකුණ හා වැල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- වැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙකොල්ලුර, මඩලගම හා බන්දාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ ෙද්වාෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- බරහැලගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ කළුෙහන්දිෙවල හා තලවත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පූජාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
වලගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

914 - ෙපොල්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
915 - ෙපොල්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
916 - වැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම  
923 - ෙකොල්ලුර ගාම නිලධාරි වසම  
924 - ෙදණගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
962 - කැන්දෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම, ආරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම, නහෙකොටාමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ සුනිලගම හා උඩුෙක්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙගොෙරොක්ගහෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු 
හා බටහිර මායිම්, ෙදල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට:- මඩලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, රත්මල්ෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙපොල්අෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආරෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කැන්දෙහේන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම

925 - ආරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
926 - නහෙකොටාමඩ ගාම නිලධාරි වසම  
927 - ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
928 - උඩුෙක්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
929 - සුනිලගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- පනලිය උතුර හා ටැම්පාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- කුලීපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙගොෙරොක්ගහෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
ෙදණගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ වැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙද්වාෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ඉඹුල්ෙගොඩ හා  රත්මල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්, ෙකොල්ලුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ වැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

920 - මඩලගම ගාම නිලධාරි වසම  
921- ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
922 - බන්දාව ගාම නිලධාරි වසම  
941 - ගෙන්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
943 - ෙදල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
954 - දිවුල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
961- ෙගොෙරොක්ගහෙපොත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙදණගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙගොඩිගමුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුලීපිටිය උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- ෙපොල්ගහෙවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ගෙන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඈපාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකොටඹුෙල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ඉහළ 
උඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඈපාකන්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම, ගල්ෙලනමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, උඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම, ෙද්වාෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ දිවුල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

937 -ඈපාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
945 - ෙයෝගමුවාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
947 - මාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
948 - වීරගල ගාම නිලධාරි වසම  
949 - ෙකොටඹුෙල් ගාම නිලධාරි  
වසම  
955 - ඉහළ උඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දිවුල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, බන්දාව 
හා මඩලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙගොඩෙවල 
හා ගෙන්ෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- ගෙන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙපොල්ගහෙවල උතුර හා මැද්දලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්ගහෙවල උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙයෝගමුවාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඈපාකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

934 - ෙපොල්ගහෙවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
935 - මැද්දලන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
936 - ගලබඩගම ගාම නිලධාරි වසම  
942 - ගෙන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
944 - ෙමොරුගම ගාම නිලධාරි වසම  
946 - වැලිෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගෙන්ෙගොඩ උතුර, ෙපොල්ගහෙවල දකුණ, කුලීපිටිය දකුණ හා 
ඔරුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- මා ඔය සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම

බටහිරට:- අලව්ව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්ගහෙවල දකුණ    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙන්ෙගොඩ දකුණ හා ෙදල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

938 - ෙපොල්ගහෙවල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
940 - කුලීපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
960 - ඔරුලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුලීපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මා ඔය සහ 
ෙසරපිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- මා ඔය සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම
බටහිරට:- වැලිෙගොඩපිටිය හා ගෙන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනලිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගොෙරොක්ගහෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

930 - පනලිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
931- පනලිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
932 - ටැංපාන ගාම නිලධාරි වසම  
933 - ෙසරපිස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
939- කුලීපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මා ඔය සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම
බටහිරට:- ඔරුලියද්ද, කුලීපිටිය දකුණ, ෙපොල්ගහෙවල දකුණ හා  

ෙදල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බලපෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 19 - කුරුණෑගල පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 21  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 02   සභික සංඛ්යාව:- 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිංෙහට්ටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 773 - රැකව ගාම නිලධාරි වසම 
774 - ගලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම  
775 - මිංෙහට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 
776 - ෙගෝනාගම ගාම නිලධාරි  වසම 
777 - පිදුරුවැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
778 -  විල්ගම්ෙදමටව ගාම නිලධාරි වසම 
779 - ෙව්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරී වසම 
781 - මාරාගම ගාම නිලධාරී වසම 

නැෙගනහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කලටුවාපැලැස්ස, 
සීරාදුන්න, ෙසේරුවාව හා තල්විට  ගාම නිලධාරී වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- හංවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ඔග්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ මාස්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්විට      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 766 - තල්විට  ගාම නිලධාරි වසම 
767 - ෙසේරුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
768 - පුබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම 
769 - කලටුවාපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
770 - සීරාදුන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දැදුරු ඔය සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පහළ වරද්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

වරද්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- හංවැල්ල, මිංෙහට්ටිය, ගලෙගදර හා රැකව ගාම නිලධාරී 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැල්ලව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළ වරද්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ දැදුරු ඔය 

758 - තලටුව ගාම නිලධාරි වසම 
759 - වැල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
760 - ෙදමටෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
761 - රිකිල්ලගමුව ගාම  නිලධාරි වසම 
762 - බුදනාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
764 - රංගම  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දැදුරු ඔය සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:- පිල්ලව හා උදාගම ගාම නිලධාරී වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- මහකන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පහළ 

හදිරවලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඉහළ 
හදිරවලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
පහළ හදිරවලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම් සහ ගිණිකරාව හා වරද්දන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වරද්දන      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තල්විට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
පුබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ දැදුරු ඔය 

756 - ඉහළ හදිරවලාන ගාම නිලධාරි වසම 
757 - පහළ හදිරවලාන ගාම නිලධාරි වසම 
763 - වරද්දන  ගාම  නිලධාරි වසම 
765 - පහළ වරද්දන ගාම නිලධාරි වසම 
771 - ගිණිකරාව  ගාම නිලධාරි වසම 
772 - මහකන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දැදුරු ඔය, ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ රංගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, වැල්ලව හා තලටුව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙදමටෙගොල්ල හා 
බුදනාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩගම හා මැද්ෙද්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම 

බටහිරට:- දාහිගමුව, මාෙප්ගමුව, ගෙන්ෙකොලනිය, කුඩාගල්ගමුව,  
 තිස්නම්ෙපොල හා හංවැල්ල ගාම නිලධාරී වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාගල්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාරාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මිංෙහට්ටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම සහ තල්විට  
ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම

784 - හංවැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 
785 - තිස්නම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
786 - කුඩාගල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
790 - කිඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
793 - මාෙප්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
794 - ගෙන්ෙකොලනිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වරද්දන, ගිණිකරාව හා මහකන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරී වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දාහිගමුව, සියඹලන්ගමුව හා රත්කරව්ව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙදමලුස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඔග්ගමුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර,  උතුරු හා දකුණු මායිම් සහ 
මාරාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාස්ෙපොත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙව්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
මාරාගම ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හංවැල්ල 
හා තිස්නම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

780 -  ඔග්ගමුව  ගාම නිලධාරි වසම 
782 - මාස්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
783 - ෙදමලුස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
788 - ෙහට්ටිෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
789 - රත්කරව්ව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුඩාගල්ගමුව ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම, කිඩෙපොල 
ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පැල්ලන්ෙදණිය හා උඩබදලව ගාම නිලධාරී වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ අලෙකොළෙදණිය ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු 
මායිම   

බටහිරට:- වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සියඹලන්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්කරව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
කිඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මාෙප්ගමුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

787 - පැල්ලන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
791 - සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
792 - ගුරුලෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
800 -  තිත්තවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
802 -  උඩබදලව  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දාහිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කලෙහොෙගදර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මාවීදළුෙපොත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කලෙහොෙගදර හා 
යන්තම්පලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උඩදිගන හා අලෙකොළෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙහට්ටිෙගදර හා රත්කරව්ව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බමුණුෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, මාෙප්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මහකන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

795 -  දාහිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
796 - වැවෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
797 - බමුණුෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
798 -  කලෙහොෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
799 - මාවීදළුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
801 - උඩදිගන ගාම නිලධාරි වසම 
810 - යන්තම්පලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැද්ෙද්ගම බටහිර හා මරළුවාව ගාම නිලධාරී වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කුරුණෑගල නගර සභා මායිම සහ විල්ෙගොඩ,  අස්වැද්දුම,  
ෙදමටගහපැලැස්ස හා අලෙකොළෙදණිය ගාම නිලධාරී වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තිත්තවැල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරළුවාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහකන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, බුදනාපිටිය ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙදමටෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

716 - මරළුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
717 - පහළ ගැට්ටුවාන ගාම නිලධාරි වසම 
724 - පිල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
728 - මැද්ෙද්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
729 - මැද්ෙද්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
730 - උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
731 - කහටපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- දැදුරු ඔය සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම, හැඟව ගාම 
නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම, රණවන ගාම නිලධාරී වසෙම් 
උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ හැඟව හා ෙතෝරයාය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙදනගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, යග්ගපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මැහිඇල්ල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුරුණෑගල නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල නගර සභා මායිම සහ බමුණුෙගදර හා වැවෙගදර  
ගාම නිලධාරී වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතෝරයාය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පිල්ලව ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
දැදුරු ඔය සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම 

722 - ෙතෝරයාය ගාම නිලධාරි වසම 
723 - රණවන ගාම නිලධාරි වසම 
725 - නාරම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
726 - හැඟව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දැදුරු ඔය සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:- මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, කුඩා ෙකෝවාන , ෙකෝවාන, 

ෙදනගමුව හා යග්ගපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- පහළ ගැට්ටුවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  

කහටපිටිය ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ මැද්ෙද්ගම නැෙගනහිර හා උඩගම ගාම නිලධාරී වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝවාන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළ ගැට්ටුවාන හා ෙතෝරයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

715 -  හැවන ගාම නිලධාරි වසම 
718 -  ෙකෝවාන ගාම නිලධාරි වසම 
719 - කුඩා ෙකෝවාන ගාම නිලධාරි වසම 
721 -  ෙදනගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
727 -  යග්ගපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- උයන්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

මැහිඇල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මැහිඇල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මැහිඇල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මරළුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කවුඩාවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උඩදිගන හා යන්තම්පලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 803 - අස්වැද්දුම ගාම නිලධාරි වසම 
804 -  ෙදමටගහපැලැස්ස ගාම  නිලධාරි 
වසම 
809 - කවුඩාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
811 -  විල්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල නගර සභා මායිම 
දකුණට:- ෙහරලියාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- අලෙකොළෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්කඩුවාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහට්ටිෙගදර, උඩබදලව හා තිත්තවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්, උඩදිගන ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර 
මායිම, ෙදමටගහපැලැස්ස හා අස්වැද්දුම ගාම නිලධාරී වසම්වල 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කවුඩාවත්ත ග් රාම නිලධාරී වසෙම් 
දකුණු මායිම  

817 - ෙහරලියාවල ගාම නිලධාරි වසම 
818 - මල්කඩුවාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
819 - මල්කඩුවාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
820 - අලෙකොළෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල නගර සභා මායිම 
දකුණට:- මල්කඩුවාව හා බමුණාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

සහ ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල හා වාරියෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බමුණාවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලෙකොළෙදණිය, ෙහරලියාවල හා මල්කඩුවාව දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

815 -  බමුණාවල ගාම නිලධාරි වසම 
816 - මල්කඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල නගර සභා මායිම, වැහැර බටහිර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම සහ වඳුරාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝයගෙන් හා රත්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝයගෙන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බමුණාවල හා වඳුරාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 
සහ  අකරගන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

814 - අකරගන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
821 - රත්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
829 - ෙබෝයගෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
830 - මඩිතියවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- විල්බාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නයිලිය ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම්
දකුණට:- ෙතෝරවතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඳුරාගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මල්කඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුරුණෑගල 
නගර සභා මායිම 

805 - වැහැර නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
806 - වැහැර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
812 - වඳුරාගල ගාම නිලධාරි වසම 
813 - අකරගන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහේනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ විල්බාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අකරගන දකුණ, මඩිතියවල, ෙබෝයගෙන් හා රත්ගල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බමුණාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විල්බාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල නගර සභා මායිම 807 - ෙහේනමුල්ල ගාම නිලධාරි 
 වසම 
808 -  ෙවෙහරබැන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
822 - විල්බාව ගාම නිලධාරි වසම 
823 - නයිලිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොළපැලලිකන්ද හා දැඹෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ ෙබෝධිගම ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝගමුව, තිරගම හා ෙකෝරෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ ෙතෝරවතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට:- මඩිතියවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, අකරගන 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, අකරගන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ  වැහැර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්ලවපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරළුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම්, යග්ගපිටිය හා 
ෙදනගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, හැවන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

711 - මල්ලවපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
713 - මැහිඇල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
714 - මැහිඇල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
720 - උයන්දන ගාම නිලධාරි වසම 
733 - ෙකොළපැළලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝවාන හා කුඩා ෙකෝවාන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  
මායිම් සහ මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- මිල්ලව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
මැස්සගම්මන හා ෙදොරටියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ දැඹෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- ෙවෙහරබැන්ද ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුරුණෑගල නගර සභා මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිල්ලව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැහිඇල්ල දකුණ හා උයන්දන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

712 - මිල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
734 - ෙහේවාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
745 - වල්ෙපොලකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
746 - වල්ෙපොලකන්ද දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඉඳුල්ෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට:- ඉඳුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

මාෙනල්ඔළුව ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, ෙදොරටියාව ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, මැස්සගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ ෙකොළපැලලිකන්ද හා මල්ලවපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොරටියාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොළපැලලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, මල්ලවපිටිය හා මිල්ලව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ ෙහේවාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

732 - ෙදොරටියාව  ගාම නිලධාරි වසම 
735 - මැස්සගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
736 - ෙකෝන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
739 - දැඹෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
742 - ඉඳුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
743 - මාෙනල්ඔළුව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වල්ෙපොලකන්ද උතුර, වල්ෙපොලකන්ද දකුණ හා 
ඉඳුල්ෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කටුපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙව්රවැල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙබෝගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙබෝධිගම, ෙහේනමුල්ල හා ෙවෙහරබැන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වත්ෙත්ෙගදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නයිලිය ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙහේනමුල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම   

737 -  තිරගම ගාම නිලධාරි වසම 
738 - ෙබෝධිගම ගාම නිලධාරි වසම 
740 - ෙකෝරෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
741 - ෙබෝගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
753 - ඉහළ තලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
754 - මහගම ගාම නිලධාරි වසම 
755 - වත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දැඹෑෙපොල ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම, 
ෙව්රවැල්ල, කටුපිටිය උතුර හා කටුපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ කුදුම්බුව ගාම නිලධාරී වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මතව ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම්, 
ෙතෝරවතුර ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
නයිලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මතව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩිතියවල හා නයිලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
ෙකෝරෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ තිරගම ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම

824 - පහළ තලම්පිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
825 - අත්තනපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
826 - කුදුම්බුව ගාම නිලධාරි වසම 
827 - ෙතෝරවතුර ගාම නිලධාරි වසම 
828 - මතව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝගමුව හා වත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරී වසම්වල බටහිර 
මායිම්, මහගම ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ඉහළ තලම්පිටිය ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ෙපොල්ගහෙවල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුපිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැඹෑෙපොල හා ෙකෝන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, ඉඳුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ වල්ෙපොලකන්ද දකුණ හා 
වල්ෙපොලකන්ද උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

744 - ඉඳුල්ෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
747 - කටුපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
748 - කටුපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
749 - ෙව්රවැල්ල ගාම නිලධාරි 
 වසම 
750 - ෙබල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
751 - ෙබල්ෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
752 - ෙමොරතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවතගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- ඉහළ තලම්පිටිය, වත්ෙත්ෙගදර හා ෙබෝගමුව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් 
 
09-108/239 

 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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 උපෙල්ඛනය 

 
අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 20 - මාවතගම පාෙද්ශීය  සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 02   සභික සංඛ්යාව:- 16 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බරන්දන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල හා ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 704 - බරන්දන ගාම නිලධාරි වසම 
705 - වැවෙගදර  ගාම නිලධාරි වසම 
708 - ෙකෝන්ගස්වල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඉබ්බාගමුව හා රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම්
දකුණට:- තාරාෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඇටගහෙවල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ගලපිටමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඳෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකෝන්ගස්වල ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම  සහ 
බරන්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

706 - ඇටගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
707 - ගලපිටමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
709 - කහඳවැලිෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
710 - හිඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැවෙගදර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, තාරාෙපොත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උදානගම, කඳුෙබොඩ හා මඩව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- කඳුෙබොඩ හා මඩව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උදානගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇටගහෙවල හා වැවෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 699 - මඩව ගාම නිලධාරි වසම 
700 - කඳුෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
701 - තාරාෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
702 - උදානගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, ටිෙගොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ෙපොතුෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මාස්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ පිලැස්ස ඉහළගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කහඳවැලිෙපොත හා 
හිඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුෙබෝව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තාරාෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ රිදීගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

689 - ෙපොතුෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම 
690 - එල්ලාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසම 
691 - නව ෙපොතුෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම 
692- අරම්ෙපොල වත්ත උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
693 - අරම්ෙපොල වත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
703 - ටිෙගොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වැලිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙදල්ෙගොල්ල 

වත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුර හා බටහිර 
මායිම් සහ අරම්ෙපොල හා මාරලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මඩව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ තාරාෙපොත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිලැස්ස      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මඩව හා තාරාෙපොත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 694 - පිලැස්ස පහළගම ගාම නිලධාරිවසම 
695 - පිලැස්ස ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
696 - මාස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
697 - රත්නැග්ගම ගාම නිලධාරි වසම. 
698 - ෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොතුෙබෝව හා මාරලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම් 
බටහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මී පල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්නැග්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
පිලැස්ස පහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙපොතුෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

671- මී පල්ෙල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
672 - මී පල්ෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
686 - බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
687 - යටිවල  ගාම නිලධාරි වසම 
688 - මාරලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අරම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මාවතගම උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මාවතගම 
බටහිර හා මාවතගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- වම්බුගම්ෙගොඩ, මී මැදගම්ෙගොඩ හා ෙගෝනගල්ෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදල්ෙගොල්ල වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොතුෙබෝව, එලෙගොන්න හා නව ෙපොතුෙබෝව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

682 - වැලිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
683 - ෙදල්ෙගොල්ල වත්ත උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
684 - ෙදල්ෙගොල්ල වත්ත දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
685 - අරම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඉලුෙක්ෙවල උතුර, මාවතගම හා මාවතගම උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මාරලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවතගම      සභික සංඛ්යාව :- 02 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාරලන්ද, අරම්ෙපොල, ෙදල්ෙගොල්ල වත්ත දකුණ හා වැලිකුඹුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

675 - ෙකොටිකාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
676 - ෙකොටිකාෙපොල ඉහළගම ගාම නිලධාරි 
වසම  
677 - මාවතගම ගාම නිලධාරි වසම 
678 - මාවතගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
679 - මාවතගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
680 - සාෙමෝදාගම ගාම නිලධාරි වසම 
681 - මාවතගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉලුක්ෙවල උතුර, ඉලුක්ෙවල දකුණ හා ෙදල්පද්දන ගාම 
නිලධාරී වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාලන්ෙදණිය ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මැද්ෙද්ගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ මී පල්ෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මී උඩගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මී පල්ෙල්ගම බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ මී පල්ෙල්ගම 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

667 - ෙගෝනාගල ගාම නිලධාරි වසම 
668 - ෙගෝනාගල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
669 - මී උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
670 - මී මැදගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
673 - වම්බුගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
674 - මැද්ෙදගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාවතගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙකොටිකාෙපොල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මලන්ෙදණිය හා වටරැක ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

දකුණට:- වටරැක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දුනුෙක්වත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

බටහිරට:- කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වටරැක      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගෝනාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මී උඩගම හා මැද්ෙදගම්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

660 - කළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
661 - උඩ ඉඟුරුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
662 - උග්ගල්පාය ගාම නිලධාරි වසම 
663 - වටරැක ගාම නිලධාරි වසම 
664 - කටුගම්පලෙගදර  ගාම නිලධාරි වසම 
665 - දුනුෙක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
666 - කන්ෙදෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මලන්ෙදණිය හා කහපත්වල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ඊරිමින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර  හා කෑගල්ල දිස්තික් මායිම්
බටහිරට:- කෑගල්ල දිස්තික් මායිම, කුරුණෑගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 

ෙගෝනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහපත්වල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැද්ෙදගම්ෙගොඩ හා ෙකොටිකාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ ෙදල්පද්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

654 - කහපත්වල  ගාම නිලධාරි වසම 
655 - කහපත්වල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
656 - මලන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
657 - ඊරිමින්න ගාම නිලධාරි වසම 
658 - ෙකොස්සින්න ගාම නිලධාරි වසම 
659 - හල්වහල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- උග්ගල්පාය, උඩ ඉඟුරුවත්ත, කළුගමුව හා වටරැක ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, කටුගම්පලෙගදර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
වටරැක ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරගහෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැලිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ රිදීගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

648 - ෙදල්පද්දන ගාම නිලධාරි වසම 
649 - ඉලුක්ෙවල දකුණ ගාම නිලධාරී වසම 
650 - ඉලුක්ෙවල උතුර ගාම නිලධාරී වසම 
651 - ඉහළ වැලිෙග්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
652 - පහමුද්දන  ගාම නිලධාරි වසම 
653 - පරගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, අකාෙඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම සහ බංඩාරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මලන්ෙදණිය, ෙකොටිකාෙපොල, ෙකොටිකාෙපොල ඉහළගම හා 

මාවතගම ගාම නිලධාරී වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බංඩාරගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රිදීගම ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම 640 - අකාෙඩ්  ගාම නිලධාරි වසම 
646 - වාඩියෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
647 - බංඩාරගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වරද්දන හා ෙහට්ටිෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙහට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මහනුවර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම, ෙදල්පද්දන හා පරගහෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් සහ ඉහළ 
වැලිෙග්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැටිෙබොක්ක     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අකාෙඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ    
රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

641 - වරද්දන ගාම නිලධාරි වසම 
642 - මැටිෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම 
643 - උඩෙකොට්ටමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
644 - ෙබෝයෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
645 - ෙහට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රිදීගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ වාඩියෙගොඩ හා අකාෙඩ් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
 
09-108/240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 18 - කුරුණෑගල දිස්තික්කය 
අංක 21 - රිදීගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 22  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 22 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආඳාෙපොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 527 - උඩකැන්දවල ගාම නිලධාරි වසම 
528 - ආඳාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
529 - පරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
530 - ෙදොඩන්ගහෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
531 - ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
532 - කනුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
533 - වෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
550 - මීපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කටියාව, උඩෙහේන හා ෙකොටුෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉහළ උඩත්තාෙපොල, පහළ උඩත්තාෙපොල හා බලවත්තල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බලවත්තල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉබ්බාගමුව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඳුරැස්ස      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉබ්බාගමුව  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් දිසත්ික් මායිම 534 - කටියාව ගාම නිලධාරි වසම  
535 - උඩෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
539 - ෙකොටුෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
540 - වඳුරැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
541 - කැලෑමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
542 - නිතුල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කඳුපළාත හා දිනිමිනියාතැන්න ගාම නිලධාරී වසම්වල උතුරු 

මායිම්  
බටහිරට:- මිනිරන්ගම, ඉහළ උඩත්තා ෙපොල, මීපිටිය, ආඳාෙපොල හා 

උඩකැන්දවල ගාම නිලධාරී වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිනිරන්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කණුෙගොල්ල හා මීපිටිය ගාම නිලධාරී වසම්වල දකුණු මායිම්, 
ෙකොටුෙහේන ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ නිතුල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම

536 - මිනිරන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
537 - ඉහළ උඩත්තාෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
538  - පහළ උඩත්තාෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
543 - කදුපළාත ගාම නිලධාරි වසම 
544 - දිනිමිනියාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම, අලෙකොලමඩ, ෙකොෙරොස්ස 

ෙදොඩම්ගස්ලන්ද හා ෙකොතලාවලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- බලවත්තල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලවත්තල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම සහ වෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

546 - බලවත්තල ගාම නිලධාරි වසම 
551 - රත්විට ගාම නිලධාරි වසම 
552 - ෙගොපල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- පහළ උඩත්තාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- ෙකොතලාවලගම ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම හා 
ලිහිනිවැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- දැදුරු ඔය සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           1021 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලිහිනිවැහැර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්විට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
බලවත්තල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම

545 - ෙතළඹුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
553 - ලිහිනිවැහැර ගාම නිලධාරි වසම 
554 - නුවරයාය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොතලාවලගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙදොඩම්ගස්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- රෑද්දෙගොඩ හා නාහල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම්  
බටහිරට:- මඩිතියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, රිදීගම, 

වැෙව්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා  උතුරු 
මායිම් සහ දැදුරු ඔය 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොඩම්ගස්ලන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බලවත්තල, පහළ උඩත්තාෙපොල හා ඉහළ උඩත්තාෙපොල ගාම 
නිලධාරී වසම්වල දකුණු මායිම්,මිනිරන්ගම ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ දිනිමිනායාතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 

547 - අලෙකොලමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
548  - ෙකොෙරොස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
549 - ෙදොඩම්ගස්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
555 - ෙකොතලාවලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ගිණිහිරිය, පල්ෙලෙහොෙරොම්බුව හා රෑද්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙතළඹුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, නුවරයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ලිහිනිවැහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්යාය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙතළඹුගල්ල හා ෙදොඩම්ගස්ලන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙකොෙරොස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

560 - රෑද්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
561- පල්ෙලෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි 
වසම 
562 - ගිණිහිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
563 - පල්ෙලයාය ගාම නිලධාරි වසම 
564 - කහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
565 - උඩෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙගොරක ඇල, ෙදල්විට, කිතුල්වල, ජංකුෙර් හා රම්බඩගල්ල 

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නාහල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙතළඹුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රිදීගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය, ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ලිහිනිවැහැර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් 

556 - මඩිතියාව ගාම නිලධාරි වසම 
557 - රිදීගම ගාම නිලධාරි වසම 
558 - වැෙව්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
559 -වරකාවැහැර ගාම නිලධාරි වසම 
606 - රඹුකන්දන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරයාය හා ෙතළඹුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම් සහ නාහල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- නාහල්ල හා හුණුගල්කඩුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- දැදුරු ඔය සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරතිහ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරු ඔය, ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ වරකාවැහැර 
හා රිදීගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

607 - හුණුගල්කඩුල්ල ග් රාම නිලධාරි වසම 
608 - ෙමොරතිහ ගාම නිලධාරි වසම 
609 - ගබඩාගම ගාම නිලධාරි වසම 
610 - කවිසිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නාහල්ල, ඔලගම හා රම්බඩගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කන්ෙදෙගදර හා ෙගෝනමඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙදොරණෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, හුණුෙපොලෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ දැදුරු ඔය 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රම්බඩගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වරකාවැහැර හා රිදීගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
මඩිතියාව ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙතෙලඹුගල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම 

603 - රම්බඩගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
604 - නාහල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
605 -  ඔලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- රෑද්දෙගොඩ, ජංකුෙර් හා වැලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- හාලියාමුල්ල හා කන්ෙදෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ගබඩාගම, ෙමොරතිහ හා හුණුගල්කඩුල්ල ගාම නිලධාරී වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදල්විට      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රෑද්දෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් , 
පල්ෙලෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
උඩෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ කහෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

566 - ෙගොරකඇල ගාම නිලධාරි වසම 
567 - කිරිබත්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
568 - පල්ෙලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
569 - ෙදල්විට ගාම නිලධාරි වසම 
570 - කිතුල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
571 - ජංකුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
575 - කලුගහතැන්න ගාම නිලධාරී වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ බඹරගහකන්ද හා කිතුල්ෙගොල්ල 

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, ඊරියෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඊරියෙගොල්ල හා වැලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ රම්බඩගල්ල හා නාහල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊරියෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිතුල්වල, ෙදල්විට, කලුගහතැන්න හා කිරිබත්ගල්ල ගාම 
නිලධාරී වසම්වල දකුණු මායිම්  

572 - දුණුමාව ගාම නිලධාරි වසම 
573 - කිතුල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
574 - බඹරගහකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
576 - ගල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
577 - ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
578 - මිරිස්සල ගාම නිලධාරි වසම 
579 - ගල්බිඳිනඇල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් හා මහනුවර දිස්තික් මායිම්
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- ෙකොස්ෙගොල්ල, මහෙවල, ගුරුමඩ හා වැලිකන්ද ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පානගමුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රම්බඩගල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ජංකුෙර් ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම

592 - ගුරුමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
593 - වැලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
595 - පිටිෙය්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
596 - පානගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
597 - ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
598 - හාලියාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිතුල්වල හා ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ගල්ලව, මහෙවල හා හදිරාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කන්ෙදෙගදර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹෙකොෙට්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දැදුරුඔය, ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ කවිසිගමුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

611 - දැදුරුනදීගම ගාම නිලධාරි වසම 
612 - කුතුරුමහන ගාම නිලධාරි වසම 
613 - කන්ෙදෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
614 - හුණුෙපොලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
615 - ෙදොරණෑෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
616 - කරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
617 - අඹෙකොෙට් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරතිහ, ගබඩාගම හා ෙගෝනමඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බුළුවලකන්ද ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙකොස්ෙගොල්ෙල්ෙපොල හා හැවැන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ෙකෝන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- දැදුරු ඔය, මාවතගම සහ ඉබ්බාගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුළුවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හුණුෙපොලෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
කන්ෙදෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙදොරණෑෙපොල හා ගබඩාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

618 - බුළුවල ගාම නිලධාරි වසම 
619- ෙකොස්ෙගොල්ෙල්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
620 - බුළුවලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
621 - ෙගෝනමඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කන්ෙදෙගදර හා රන්තැටිකන්ද ගාම නිලධාරී වසම්වල බටහිර 

මායිම්  
දකුණට:- මැදකන්ද, ෙගෝනෙදණිය හා  ෙවලෙගදර ගාම නිලධාරී වසම්වල 

උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- හැවැන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, අඹෙකොෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
සහ හුණුෙපොලෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හැවැන්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොස්ෙපොතු ඔය හා අඹෙකොෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙකොස්ෙගොල්ෙල්ෙපොල ගාම 
නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම  

622 - හැවැන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
623 - ෙවලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
624 - අක්කරපනහ ගාම නිලධාරි වසම 
626 - ෙකෝන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බුළුවල හා ෙගෝනෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- මැදගම, මැටියන්ෙපොත හා පාලිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම්, මාවතගම පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ෙකොස්ෙපොතු 
ඔය  

බටහිරට:- මාවතගම පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ ෙකොස්ෙපොතු ඔය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවලෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ බුළුවල,  බුළුවලකන්ද හා ෙගෝනමඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

625 - ෙගෝනෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
627 - සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
628 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
631 - තල්ගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
632 - මැටියම්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
633 - පාලිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
635 - මැදකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නැලවුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඇරෑෙපොලකන්ද, බලගල ගාම නිලධාරී වසම්වල උතුරු මායිම්, 

ජාකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙබෝගමුව ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙකොස්ෙපොතු ඔය සහ මාවතගම පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 
 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕෙගොඩෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගබඩාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
රම්බඩගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හාලියාමුල්ල 
හා පානගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
පිටිෙය්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

594 - හදිරාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
599 - කන්ෙදෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
600 - රන්තැටිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
601 - ඕෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
602 - නැලවුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
මහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මාල්ෙඹ් 
හා පිහිඹුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පිහිඹුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
මාස්ෙපොත හා ෙගෝනිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, පුස්සැලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ බලගල ගාම නිලධාරී වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම  

බටහිරට:- ඇරෑෙපොලකන්ද, මැදගම, මැදකන්ද හා ෙගෝනමඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීලියද්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොල්වත්ත හා ගුරුමඩ ගාම නිලධාරී වසම්වල දකුණු මායිම්  584 - මීලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
585 - ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
586 - මහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගල්ලව හා ගල්බිඳිනඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කණෙදණියාවල හා ඉකිරිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- ගෙන්ෙගොඩ, ෙගෝනිෙගොඩ, මාස්ෙපොත, පිහිඹුව, මාල්ෙඹ් හා 
හදිරාමුල්ල ගාම  නිලධාරී වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිහිඹුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඕෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, හදිරාමුල්ල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම

587 - ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
588 - ෙගෝනිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
589 - මාස්ෙපොත  ගාම නිලධාරි වසම 
590 - පිහිඹුව ගාම නිලධාරි වසම 
591 - මාල්ෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහෙවල, ෙකොස්ෙගොල්ල, මීලියද්ද හා ඉකිරිවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පාරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙබෝගමුව, පුස්සැලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ නැලවුල්ල හා ඕෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුස්සැල්ල                     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තල්ගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, සියඹලන්ගමුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් හා මැදගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

629 - ඇරෑෙපොලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
630 - බලගල ගාම නිලධාරි වසම  
634 - ජාකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
636 - පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
637 - පුස්සැලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
638 - ෙබෝගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
639 - කූරකැප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නැලවුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  
ෙගෝනිෙගොඩ හා පාරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ ෙකොස්ෙපොතු ඔය 
  
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කණෙදණියාවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුස්සැලිකන්ද, ෙගෝනිෙගොඩ, ගෙන්ෙගොඩ හා මීලියද්ද ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

580 - කණෙදණියාවල ගාම නිලධාරි වසම 
581 - නියංගම ගාම නිලධාරි වසම  
582 - පාරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
583 - ඉකිරිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මාවතගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කූරකැප්පිටිය හා ෙබෝගමුව 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 19- පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 01 - පුත්තලම නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුත්තලම මධ්යම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

 
මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 617 C - මරික්කාර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසම 
617 D - පරණ ජුම්මා පල්ලි  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුත්තලම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

දකුණට:- පුත්තලම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ පුත්තලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙපරියපල්ලි කුඩිරිප්පුව‚ පුත්තලම උතුර සහ පුදුකුඩිරිප්පුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට: පුදුකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මනල්ගුණ්ඩු     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරික්කාර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 617 B - පුත්තලම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් ෙකොටසක් (මනල්ගුණ්ඩු, 
ෙසම්මන්දළුව, කඩයාකුලම ඇතුළත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙසේනකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ පුත්තලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට: දුම්රිය මාර්ගය  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුත්තලම නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නූර්නගර් මාර්ගය  617 B - පුත්තලම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් ෙකොටසක් (නූර් මස්ජිත් පාර, 
කඩමයන්කුලම් පාර, ෙපෝල්ස් පාර, අනුරාධපුර 
පාර, ෙකොච්චිමඩුතරව, සවිවපුර, නව ජනපද 
පාර ඇතුළත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- දුම්රිය මාර්ගය  
දකුණට:- පුත්තලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: පරණ ජුම්මා පල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ මරික්කාර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනඩුම්කුලම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරික්කාර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 617 B - පුත්තලම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් ෙකොටසක් (ෙනඩුම්කුලම් පාර, වාන 
පාර, කඩමයන්කුලම් පාර, මැෙල්රියා ඇළ 
පාර, නූර් මස්ජිත් පාර, අල්හසනාත් මස්ජිත් 
පාර ඇතුළත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- මරික්කාර් වීදිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, දුම්රිය 
මාර්ගය  

දකුණට:- නූර්නගර් මාර්ගය  
බටහිරට: පරණ ජුම්මා පල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

මරික්කාර් වීදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුදුකුඩිරිප්පුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 617 F - පුදුකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙවස්ටන් ෙසෝල්ටන් පටුම ෙඟන් ෙවන්වන 
නැෙගනහිර ෙකොටස (ෙහට්ටි වීදිය, කාසිම් 
පටුමග, මන්නාරම් පාර, ෙජ්පී පටුමග, බටහිර 
ලුණු ෙල්වාය පාර ඇතුළත්  ෙකොටස)   

නැෙගනහිරට:- මරික්කාර් වීදිය ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:- පුත්තලම උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට: ෙවස්ටර්න් ෙසෝල්ටන් පළමු පටුමග  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලපු ෙපෙදස     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම  617 F - පුදුකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙවස්ටන් ෙසෝල්ටන් පටුම ෙඟන් ෙවන්වන 
බටහිර ෙකොටස (ෙජ්පී පටුමග, පස් ෙවනි හරස් 
වීදිෙය් පස් ෙවනි පටුමග, ඉබන් බතූතා  පාර, 
නාහුඩ් මස්ජිත් පාර ඇතුළත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- ෙවස්ටර්න් ෙසෝල්ටන් පළමු පටුමග  
දකුණට:- පුත්තලම උතුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පුත්තලම 

කලපුව 
බටහිරට: පුත්තලම කලපුව සහ පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුත්තලම උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කලපු ෙපෙදස සහ පුදුකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

617 - පුත්තලම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
617 E - ෙපරියපල්ලිකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- මරික්කාර් වීදිය සහ පරණ ජුම්මා පල්ලි ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- පුත්තලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පුත්තලම 

කලපුව 
බටහිරට: පුත්තලම කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුත්තලම දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපරිය පල්ලි කුඩිරිප්පු‚ පරණ ජුම්මා පල්ලි හා පුත්තලම  
නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

618 - පුත්තලම දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙසේනකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
තිල්අඩිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- තිල්අඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පුත්තලම 
කලපුව   

බටහිරට: පුත්තලම කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේනකුඩිරිප්පුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

616 - ෙසේනකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- තිල්අඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: පුත්තලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

පුත්තලම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිල්අඩිය උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසේනකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම                       618 A - තිල්අඩිය ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක්  (ෙකොළඹ පාර, නින්ෙදනිය, 
අල්මිනාපුරම්, පරමාදළුව මාවත, ෙමෝල පාර 
ෙකොටසක්, පිට වට රවුම පාර, කුරුණෑගල 
පාර, පුංචි ආරච්චිවිල්ලුව වත්ත ඇතුළත්  
ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම, පුංචි ගම්මාන පාර, නින්ෙදනිය 

පාර,   අලිමිනාපුරම් පළෙවනි හරස්වීදිය, ෙමෝලපාර ෙකොටසක්, 
තිල්අඩිය ඇල හා ෙකොළඹ පාර ෙකොටසක්  

බටහිරට: ෙකොළඹ පාර සහ පුත්තලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිල්අඩිය දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොළඹ පාර ෙකොටසක්, ෙමෝලපාර ෙකොටසක්, තිල්අඩිය ඇල 
හා අල්මිනාපුරම් පළෙවනි හරස් වීදිය  

618 A - තිල්අඩිය ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක්  (තිල්අඩිය ගම්මානය, පාසල් පාර, 
පාසල් පටුමග ෙදවන හරස් වීදිය, තුන්වන 
හරස් වීදිය, හතරවන හරස් වීදිය, පස්වන හරස් 
වීදිය, අල්ජිද්දා, ආනපුල්ලඌත්තුව, තායිෆ් 
නගර්, උමරාබාත්, සදමියාපුරම්, ෙකොළඹ පාර 
ඇතුළත්  ෙකොටස)  

නැෙගනහිරට:- නින්ෙදනිය පාර, පුංචි ගම්මාන පාර සහ පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

දකුණට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට: පුත්තලම කලපුව 

 
09-108/242  
 
 
 

 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 

 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 

ජනාධිපති. 
2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 02 - හලාවත නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුසපාඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 575 A - කුරුසපාඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනභිරට:- වට්ටක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර   මායිම 
දකුණට:- ෙවරළබඩ දකුණ සහ ෙවරළබඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටභිරට: මුහුද 
   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වට්ටක්කල්ලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත  පාෙද්ශීය සභා මායිම 579 - වට්ටක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
හලාවත නගර සභාවට අයත් ෙකොටස නැෙගනභිරට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  ඉච්චම්පිටිය ගාම නිලධාරි  

වසෙම් හලාවත නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම   
දකුණට:- 576 A අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 576 

අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
බටභිරට: ෙවරළබඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ කුරුසපාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවරළබඩ දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුසපාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ   
වට්ටක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

575 B  - ෙවරළබඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- වට්ටක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ 576 අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙවරළබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ එෙගොඩවත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටභිරට: මුහුද සහ ෙවරළබඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවරළබඩ උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුසපාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 575 - ෙවරළබඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනභිරට:- ෙවරළබඩ දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   
දකුණට:- ෙවරළබඩ දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   
බටභිරට: මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එෙගොඩවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවරළබඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   575 C - එෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනභිරට:- ෙවරළබඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙවරළබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
දකුණට:- ෙවරළබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටභිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අළුත්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වට්ටක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

576 - අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම   
576 A - අළුත්වත්ත  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- වට්ටක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ඉච්චම්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් හලාවත නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- පිටිපන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට: ෙවරළබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

ෙවරළබඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉච්චම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම  580 - ඉච්චම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
හලාවත නගර සභාවට අයත් ෙකොටස නැෙගනභිරට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මැල්පුර සහ පිටිපන උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටභිරට: පිටිපන දකුණ හා අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ වට්ටක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැල්පුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉච්චම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

578 C - මැල්පුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පිටිපන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට: පිටිපන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

පිටිපන උතුර හා පිටිපන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටිපන දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 576 A අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 578 - පිටිපන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනභිරට:- ඉච්චම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම, මැල්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ පිටිපන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: ෙවරළබඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවරළබඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- එෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙවරළබඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 576 
අළුත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  

577 - ෙවරළබඩ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- 576 A අළුත්වත්ත හා පිටිපන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටිපන උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පිටිපන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ඉච්චම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ මැල්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

578 B - පිටිපන උතුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- මැල්පුර සහ පිටිපන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ පිටිපන දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටිපන නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැල්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 578 A - පිටිපන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනභිරට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: පිටිපන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
09-108/243 
 
 
 
 
 

 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 03 - කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 19 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආනවාසල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම් කලපුව 631 A - ආනවාසල් ගාම නිලධාරි වසම (දූපත් 
ෙකොටස සමඟ) 
633 - ඩච්ෙබ් ගාම නිලධාරි වසම (දූපත්) 
633 A - පල්ලියවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
(දූපත් ෙකොටස සමඟ) 

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 
දකුණට:- සින්නකුඩිරිප්පුව හා ෙපරියකුඩිරිප්පුව, පුදුකුඩිරිප්පුව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම, පුත්තලම් කලපුව සහ 
කන්දකුලියකුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම් කලපුව සහ ආනවාසල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

630 - ෙපරියකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම  
630 A - පුදුකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම   
631 - සින්නකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම   නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 

දකුණට:- මණ්ඩලකුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පුත්තලම් කලපුව සහ කුරිඤ්ඤම්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට: පුත්තලම් කලපුව 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මණ්ඩලකුඩාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපරියකුඩිරිප්පුව සහ සින්නකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් 

630 B - වන්නිමුන්දලම ගාම නිලධාරි වසම 
630 C - මණ්ඩලකුඩාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 
දකුණට:- පුත්තලම් කලපුව 
බටහිරට: පුත්තලම් කලපුව හා පුදුකුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරිඤ්ඤම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම් කලපුව  සහ පුදුකුඩිරිප්පුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

629 - කුරිඤ්ඤම්පිටිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම   
629 B - කුරිඤඤ්ම්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම   

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 
දකුණට:- පල්ලිවාසල්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: කන්දකුලිය සහ කන්දකුලියකුඩාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්දකුලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුහුද, ඩච්ෙබ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පුත්තලම් 
කලපුව 

629 A - කන්දකුලිය ගාම නිලධාරි වසම 
629 C - කන්දකුලියකුඩාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුරිඤ්ඤම්පිටිය උතුර සහ කුරිඤඤ්ම්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පල්ලිවාසල්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ මුසල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුසල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්දකුලිය සහ කුරිඤ්ඤම්පිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

626 - මුදලප්පාලිය ගාම නිලධාරි වසම   
628 - මුසල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
628 A - පල්ලිවාසල්තුෙරයි ගාම නිලධාරි වසම
 

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 
දකුණට:- පාලකුඩාව සහ තලවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  

උතුරු මායිම් 
බටහිරට: මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තලවිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුදලප්පාලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 626 A - තලවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
626 B - තලවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
626 C- පාලකුඩාව ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 
දකුණට:- තිගලි සහ ඒත්තාල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට: මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඒත්තාල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තලවිල බටහිර සහ පාලකුඩාව ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

622 A - ආණ්ඩන්කන්නි ගාම නිලධාරි වසම  
623 - ඒත්තාල ගාම නිලධාරි වසම   
624 - තිගලි ගාම නිලධාරි වසම   නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 

දකුණට:- ආලංකුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනොෙරොච්ෙචෝල     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආණ්ඩන්කන්නි ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 621 - පනියඩිය ගාම නිලධාරි වසම  
621 A- ෙනොෙරොච්ෙචෝල ගාම නිලධාරි වසම   
622 - ආලංකුඩාව ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 
දකුණට:- නාරක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාම්පුරිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පනියඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 605 - නාවක්කාඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
619 - මාම්පුරිය ගාම නිලධාරි වසම  
620 - නාරක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම් කලපුව 
දකුණට:- දළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නිර්මලපුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මුහුද 
බටහිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දළුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාවක්කාඩුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ පුත්තලම් කලපුව 

605 A - දළුව ගාම නිලධාරි වසම   
605 B - නිර්මලපුර ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- ෙත්තාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මුක්කුෙතොඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- මුක්කුෙතොඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: මුහුද සහ නාවක්කාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙත්තාෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම් කලපුව 603 - ෙත්තාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
603 A - කරඹ ගාම නිලධාරි වසම   නැෙගනහිරට:- පුලදිවයල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පුලදිවයල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පාලෙසෝල හා  
මුක්කුෙතොඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට: නිර්මලපුර සහ දළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විරුෙතෝඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් සහ 
පුත්තලම් කලපුව 

601 - විරුෙතෝඩ ගාම නිලධාරි වසම   
601 A - පුලදිවයල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කඩයාමට්ට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

නල්ලන්දළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
බටහිරට: පාලෙසෝල, ෙත්තාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ කරඹ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාලෙසෝල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නිර්මලපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙත්තාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

599 A - මුක්කුෙතොඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම   
601 C - පාලෙසෝල ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- පුලදිවයල්, විරුෙතෝඩ, නල්ලන්දළුව, කඩයාමට්ට සහ කණමුල්ල 
උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- කණමුල්ල දකුණ සහ කන්දෙතොඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම් 

බටහිරට: මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩයාමට්ට     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විරුෙතෝඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 599 - කඩයාමට්ට ගාම නිලධාරි වසම  
599 C - කණමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම   
601 B - නල්ලන්දළුව ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- විරුෙතෝඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පුත්තලම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කණමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: පාලෙසෝල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සින්නපාඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුක්කුෙතොඩුවාව සහ පාලෙසෝල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

597 B - සින්නපාඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
598 B - පල්ලි වාසල්පාඩුව ගාම නිලධාරි 
වසම   
599 B - කන්දෙතොඩුවාව  ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- කණමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, සමීරගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, ෙපරකුවටාන 
ෙකොත්තන්තිව් සහ කට්ටකඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- පුනපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කණමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්දෙතොඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර 
මායිම්, පාලෙසෝල සහ කණමුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

598 - ෙකොත්තන්තිව් ගාම නිලධාරි වසම   
598 A - සමීරගම ගාම නිලධාරි වසම 
598 C - ෙපරුකුවටාන ගාම නිලධාරි වසම   
599 D - කණමුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම    නැෙගනහිරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  මුන්දල් කලපුව 

දකුණට:- කට්ටකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ සින්නපාඩුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට: පල්ලි වාසල්පාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම     
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කට්ටකඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොත්තන්තිව් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 597 - කට්ටකඩුව ගාම නිලධාරි වසම   
597 A - පුනපිටිය ගාම නිලධාරි වසම   නැෙගනහිරට:- මුන්දල් කලපුව 

දකුණට:- ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට: මුහුද සහ සින්නපාඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
09-108/244 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 04 - පුත්තලම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ලිපුරම්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මනල්තිව් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 617 A - මුල්ලිපුරම් ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මනල්තිව් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 
දකුණට:- පුත්තලම නගර සභා මායිම සහ පුත්තලම කලපුව 
බටහිරට: පුත්තලම කලපුව  
   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මනලතිව්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම කලපුව සහ වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 606 - මනල්තිව් ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් (පුත්තලම, මන්නාරම පධාන 
මාර්ගෙයන් බටහිර මනල්තිව්ගම අයත් 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, පුත්තලම - මන්නාරම  
මාර්ගය  

දකුණට:- මුල්ලිපුරම්  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: පුත්තලම කලපුව 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවප්පමඩු      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම - මන්නාරම මාර්ගය සහ වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

606 - මනල්තිව් ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් (පුත්තලම, මන්නාරම පධාන 
මාර්ගෙයන් නැෙගනහිර ෙවප්පමඩු අයත් 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- සිරම්බිඅඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පුත්තලම නගර සභා මායිම 
බටහිරට: මුල්ලිපුරම් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා 

මන්නාරම - පුත්තලම මාර්ගය  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරම්බිඅඩිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වනාතවිල්ලුව සහ කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 615 - ෙසල්ලකන්දල් ගාම නිලධාරි වසම  
615 D - සිරම්බිඅඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙනළුම්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට: පුත්තලම නගර සභා මායිම සහ මනල්තිව් ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්අඩිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සිරම්බිඅඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙසල්ලකන්දල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

615 A - කල්අඩිය ගාම නිලධාරි වසම  
615 B - තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසම 
615 C - ෙනළුම්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කරුවලගස්වැව සහ ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- අට්ටවිල්ලුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

ෙබෝධිරාජපුර සහ අට්ටවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට: රත්මල්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පුත්තලම නගර සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මල්යාය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම කලපුව සහ පුත්තලම නගර සභා මායිම 618 B - රත්මල්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අට්ටවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පාලවිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම     

බටහිරට: පුත්තලම කලපුව 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පාලවිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්මල්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 607 - පාලවිය ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් 
(පාලවිය, වන්නියතිව්, පච්චකාඩුමුක්දල්, බුද්ධි 
ගාමිණීපුර ගම්මාන ඇතුලත් ෙකොටස) 
607 D- ෙපොත්තුවිල්ලුව ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් ෙකොටසක් ( නාග විල්ලුව කලපු 
තීරුව අයත් ෙකොටස)  

නැෙගනහිරට:- අට්ටවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායි ම, ෙපොත්තුවිල්ලුව 
පෙව්ශ මාර්ගය, මල්හාස් වත්ත පාර, පාලවිය කලපු තීරුව සහ 
පුත්තලම - ෙකොළඹ පධාන මාර්ගය 

දකුණට:- මල්හාස් වත්ත පාර කිවුල් ඇල මාර්ගය, පුත්තලම - ෙකොළඹ 
මාර්ගය සහ  පුත්තලම ෙබදුම් ඇල පාර  

බටහිරට: කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුත්තලම කලපුව 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාගවිල්ලුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිවුල් ඇල මාර්ගය  607 - පාලවිය ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් 
607D - ෙපොත්තුවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසෙමන් 
ෙකොටසක් 
(එරුක්කලම්පිටිය, නාගවිල්ලුව, මදිනාපුරම්, 
මලිහාපුරම්, අර්පත්නගර්, ෙසම්බුමඩු හා 
තල්ගස්කන්ද ගම්මාන ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- මධ්ය පන්තික ඉඩම් හා මල්හාස් වත්තට යන පාර
දකුණට:- ෙපොත්තුවිල්ලුව පිටවාන් ඇල, පධාන ඇල මාර්ගය 
බටහිරට: පුත්තලම පධාන මාර්ගය  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අට්ටවිල්ලුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රත්මල්යාය සහ තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

607A - අට්ටවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසම   
607D - ෙපොත්තුවිල්ලුව ගාම නිලධාරි 
වසෙමන් ෙකොටසක් (ෙපොත්තුවිල්ලුව පළමු 
පියවර, ෙදෙවනි පියවර, අක්කර කාල ගම්මාන 
ඇතුළත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- කල්අඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,  ෙබෝධිරාජපුර සහ  
අට්ටවිල්ලුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- වීරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම    
බටහිරට: ෙකොළඹ - පුත්තලම පධාන මාර්ගය, කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා 

මායිම හා ෙපොත්තුවිල්ලුව ෙබදුම් ඇල මාර්ගය, මල්හාස් වත්තට 
යන පාර, පාලවිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝධිරාජපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අට්ටවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ කල්අඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් 

607B -  අට්ටවිල්ලුව මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසම 
607C - ෙබෝධිරාජපුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙව්ළුසුමනපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම සහ වීරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට: ෙපොත්තුවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අට්ටවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වීරපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොත්තුවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
අට්ටවිල්ලුව මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

608 A - ෙව්ළුසුමනපුර ගාම නිලධාරි වසම 
608 B - වීරපුර ගාම නිලධාරි වසම   
 නැෙගනහිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මදුරන්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 
බටහිරට: කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මදුරන්කුලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙව්ළුසුමනපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

609 - මදුරන්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම  
609 A - පුබුදුගම ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- නවදන්කුලම සහ මංගලඑළිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 

බටහිරට: කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මංගලඑළිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුබුදුගම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 610 A - මංගලඑළිය ගාම නිලධාරි වසම   
610 B - නවදන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම   නැෙගනහිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මුන්දලම සහ කුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට: මුන්දලම කලපුව  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුන්දලම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මංගලඑළිය සහ නවදන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම 

610 - මුන්දලම ගාම නිලධාරි වසම  
610 C - කරතන්විල්ලුව ගාම නිලධාරි වසම   
610 D - කුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මුන්දලම කලපුව 
බටහිරට: මුන්දලම කලපුව   
 
09-108/245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 05 - වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රාල්මඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම දිස්තික් මායිම 634 - පූක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 
635/2 - රාල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනභිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මංගලපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටභිරට: අළුත් එළුවන්කුලම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  
පරණ එළුවන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු 
මායිම් සහ  පුත්තලම කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එළුවන්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පූක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 635 - පරණ එළුවන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  
635/1 - අළුත් එළුවන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනභිරට:- රාල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- රාල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මංගලපුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙසේරක්කුලිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටභිරට: ෙසේරක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පුත්තලම 
කලපුව 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේරක්කුලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම කලපුව සහ අළුත් එළුවන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

635/3 - ෙසේරක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- අළුත් එළුවන්කුලම හා රාල්මඩුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ මංගලපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මංගලපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කරතිව් දකුණ 
හා  කරතිව් උතුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටභිරට: පුත්තලම කලපුව 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරතිව් දකුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරතිව් උතුර, ෙසේරක්කුලිය හා  මංගලපුර  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

636 - කරතිව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
(ෙකොටසක් පුත්තලම කලපුව තුළ පිහිටා ඇත) 

නැෙගනභිරට:- බණ්ඩාරනායකපුර හා  වනාතවිල්ලුව උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ වනාතවිල්ලුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වනාතවිල්ලුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
පුත්තලම කලපුව 

බටභිරට: පුත්තලම කලපුව සහ කරතිව් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරතිව්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසේරක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 635/4 - කරතිව් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනභිරට:- ෙසේරක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කරතිව්  

දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- කරතිව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පුත්තලම 

කලපුව 
බටභිරට: පුත්තලම කලපුව 
 
 
 
 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           1041 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මංගලපුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අළුත් එළුවන්කුලම සහ රාල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

636/5 - බණ්ඩාරනායකපුර ගාම නිලධාරි වසම 
636/6 - මංගලපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- විජයපුර නැෙගනහිර සහ වනාතවිල්ලුව උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටභිරට: කරතිව් දකුණ සහ ෙසේරක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වනාතවිල්ලුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරතිව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ බණ්ඩාරනායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

636/1 - වනාතවිල්ලුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
636/2 - වනාතවිල්ලුව උතුර  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනභිරට:- විජයපුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
විජයපුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කරඬිපුවල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට: පුත්තලම කලපුව සහ කරතිව් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

සහ නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විජයපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වනාතවිල්ලුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ බණ්ඩාරනායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

636/3 - විජයපුර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
636/4 - විජයපුර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කරඬිපුවල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට: වනාතවිල්ලුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සමගිපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වනාතවිල්ලුව දකුණ, විජයපුර බටහිර  සහ විජයපුර  නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්

637/2 - සමගිපුර  ගාම නිලධාරි වසම 
637/3 - කරඬිපුවල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- මයිලන්කුලම සහ වට්ටකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටභිරට: වට්ටකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පුත්තලම 

කලපුව 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වට්ටකණ්ඩල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම කලපුව, කරඬිපුවල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

637 - වට්ටකණ්ඩල්  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මයිලන්කුලම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටභිරට: පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුත්තලම කලපුව 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මයිලන්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 637/1 - මයිලන්කුලම  ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනභිරට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කරුවලගස්වැව සහ පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටභිරට: වට්ටකණ්ඩල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
09-108/246 
 
 

 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 06 - කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 11 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුලියන්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර දිස්තික් 
මායිම 

638 - පහළ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම   
639 - ඉහළ පුලියන්කුලම  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුණමල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ පලුගස්ෙසේගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- අලුත්ගම, මැදගම සහ තම්බපන්ණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට: වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මූණමල්ගස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම සහ සාලියවැව ඒ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

638 C - සාලියවැව සී  ගාම නිලධාරි වසම  
638 D - මුණමල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
638 E - රණවරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- සාලියවැව ඒ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් සහ 

සාලියවැව බී  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පලුගස්ෙසේගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර  මායිම් සහ 

ඉහළ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: පහළ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සාලියවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම 638 A - සාලියවැව ඒ ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර සහ කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම් 
දකුණට:- වීරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, සාලියවැව බී ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, සාලියවැව සී ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ රණවරාපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට: මුණමල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලුගස්ෙසේගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රණවරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සාලියවැව 
සී  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

638 B - සාලියවැව බී ගාම නිලධාරි වසම  
639 D - පලුගස්ෙසේගම  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සාලියවැව ඒ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
දකුණට:- වීරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ අලුත්ගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: ඉහළ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මුණමල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වීරපුර      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පලුගස්ෙසේගම,  සාලියවැව බී සහ සාලියවැව ඒ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

642 C - දංගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
642 D - වීරපුර  ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ඉපෙලෝගම සහ කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට: අලුත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුක්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ දංගස්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

642 - ඉපෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම 
642 A - රඹාවැව ගාම නිලධාරි වසම  
642 B - කුඹුක්වැව  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- නවගත්ෙත්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට: මුරුක්කුවටවන, පහරිය සහ අලුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල   

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලුත්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පලුගස්ෙසේගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

639 A - අලුත්ගම  ගාම නිලධාරි වසම  
639 B - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- වීරපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කුඹුක්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පහරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිරට: තම්බපන්ණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්බපන්ණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 640 A - තබ්ෙබෝව උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
640 B - ෙත්වනුවර ගාම නිලධාරි වසම   
640 D - තම්බපන්ණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පහරිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තබ්ෙබෝව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
පාවට්ටාමඩුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට: වනාතවිල්ලුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තබ්ෙබෝව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙත්වනුවර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, තබ්ෙබෝව උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
තම්බපන්ණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ  
පහරිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

640 F - තබ්ෙබෝව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම   
640 G - පාවට්ටාමඩුව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුරුක්කුවටවන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුරුක්කුවටවන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තම්බපන්ණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මැදගම හා අලුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

639 C - පහරිය ගාම නිලධාරි වසම  
640 - මුරුක්කුවටවන ගාම නිලධාරි වසම  
640 E - කුඩා මැදවච්චිය  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුඹුක්වැව හා රඹාවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 

නවගත්ෙත්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- පලීගම (ෙනලිවැව) ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම සහ 

එෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
බටහිරට: කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

තබ්ෙබෝව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ තම්බපන්ණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම                       
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරුවලගස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාවට්ටාමඩුව හා තබ්ෙබෝව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, මුරුක්කුවටවන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ  කුඩා මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

640 C - කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
648 - පලීගම (ෙනලිවැව)  ගාම නිලධාරි වසම 
648 A - එෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- නවගත්ෙත්ගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට: ආණමඩුව සහ පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
09-108/247 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 07 - නවගත්ෙත්ගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 09 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහමැද්දෑව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුරුණෑගල දිස්තික් 
මායිම   

643 - ෙමොරගහවැව ගාම නිලධාරි වසම  
643/1 - මහමැද්දෑව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම   
දකුණට:- මහඅන්දරවැව, කිරිමැටියාව, මියැල්ලෑව, තම්මැන්නාවැටිය සහ  

සමෘද්ධිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටභිරට: කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නවගත්ෙත්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහමැද්දෑව සහ ෙමොරගහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

644 - කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසම  
644/2 - මහඅන්දරවැව  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම    
දකුණට:- රඹකනයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම්  සහ 

ෙගදරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට: මියැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මියැල්ලෑව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහමැද්දෑව  සහ ෙමොරගහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

644/3 - මියැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම  
645/3 - මුල්ෙල්ගම  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- කිරිමැටියාව සහ ෙගදරවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙකෝන්කඩවල, ෙවෙල්වැව දකුණ  සහ ෙවෙල්වැව උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටභිරට: තම්මැන්නාවැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්මැන්නාවැටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහමැද්දෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

646 - තම්මැන්නාවැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
646/3 - සමෘද්ධිගම  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- මියැල්ලෑව සහ මුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙවෙල්වැව උතුර, කැෙල්වැව, කුරුළුවැව සහ අමුණුවැව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටභිරට: කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුළුවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තම්මැන්නාවැටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

647 - අමුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම  
647/3 - කුරුළුවැව  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- කැෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තරණගහවැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: කරුවලගස්වැව ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැෙල්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුළුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
තම්මැන්නාවැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

647/1 - කැෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
647/2 - තරණගහවැව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- ෙවෙල්වැව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: අමුණුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවෙල්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තම්මැන්නාවැටිය සහ මුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

646/1 - ෙවෙල්වැව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
646/2 - ෙවෙල්වැව දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- ෙකෝන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: කැෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝන්කඩවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 
සහ මහඅන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

644/1 - රඹකනයාගම ගාම නිලධාරි වසම 
645 - ෙකෝන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
645/4 - ෙගදරවැව  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම   

දකුණට:- ඉඟිනිමිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,  
ඉඟිනිමිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටභිරට: ෙවෙල්වැව දකුණ, මුල්ෙල්ගම සහ මියැල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඟිනිමිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගදරවැව සහ රඹකනයාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

645/1 - ඉඟිනිමිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
645/2 - ඉඟිනිමිටිය බටහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනභිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම   
දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම   
බටභිරට: ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකෝන්කඩවල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 08 - ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොට්ටුකච්චිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය  
සභා මායිම 

614 - මැල්ලන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 
649 - ෙකොට්ටුකච්චිය ගාම නිලධාරි වසම  
649 A - විහාරගම ගාම නිලධාරි වසම  
649 B - ෙකොට්ටුකච්චිය ජනපදය 1 ගාම 
නිලධාරි වසම  
649 C - ෙකොට්ටුකච්චිය ජනපදය 2 ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පානියගල සහ ෙතෝණිගල ගාම නිලධාරි වසම් වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- වඩත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කිවුලෙගොඩ  

ෙගොවි ජනපදය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිර: කිවුල අංක 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

කිවුල අංක 4 -1 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
දංගහවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කිවුල අංක 4 -2 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පුත්තලම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම    

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතෝණිගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරුවලගස්වැව  සහ නවගත්ෙත්ගම පාෙද්ශීය  සභා මායිම්      650 - ෙකොයිලාඩිගම ගාම නිලධාරි වසම 
650 A -  ෙතෝණිගල ගාම නිලධාරි වසම  
650 B - ඌරියාව ගාම නිලධාරි වසම  
650 D - පාලියාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 7 වන ගම්මානය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ ලබුගල 
හා ෙපරියකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- පරමාකන්දගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ආණමඩුව හා තට්ටෑව  ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්  

බටහිර: වඩත්ත සහ ෙකොට්ටුකච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 
මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලබුගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නවගත්ෙත්ගම පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ මහඋස්වැව දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්    

651  - මැරුංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
651 A - ලබුගල ගාම නිලධාරි වසම 
651 B  - 7 වන ගම්මානය ගාම නිලධාරි වසම  
653 A - තල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
653 B - ගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහඋස්වැව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ආලංකුලම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කරඹෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ ෙකොතලෙකමියාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිර: ෙපරියකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ඌරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙකොයිලාඬිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහඋස්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නවගත්ෙත්ගම පාෙද්ශීය  සභා මායිම 652 - ආලංකුලම ගාම නිලධාරි වසම 
652 A - මහඋස්වැව උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
652 B - මහඋස්වැව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
653 - කරඹෑව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ ගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
බටහිර: තල්ගස්වැව, ලබුගල ගාම නිලධාරි වසම් වල නැෙගනහිර මායිම් 

7 වන ගම්මානය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම, 
මැරුංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ  7 වන ගම්මානය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරමාකන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඌරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ලබුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  

650 C - පරමාකන්දගම ගාම නිලධාරි වසම  
653 C - ෙපරියකුලම ගාම නිලධාරි වසම  
653 D - බම්මන්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
655 - ෙකොතලෙකමියාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තල්ගස්වැව සහ ගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ තලාෙකොලවැව හා තම්මැන්නා 

ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිර: තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ ෙතෝණිගල හා පාලියාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ධර්මපාලය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආණමඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, තම්මැන්නාගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
බම්මන්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
ෙකොතලෙකමියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

655 A - තලාෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසම 
656 C - ෙපරමාකුත්තුව ගාම නිලධාරි වසම  
659 - වඩිගමංගාව ගාම නිලධාරි වසම  
659 A - ධර්මපාලය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ සංගට්ටිකුලම ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිර: උප්පලවත්ත සහ තට්ටෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආණමඩුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වඩත්ත, ෙතෝණිගල හා පරමාකන්දගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් සහ බම්මන්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

656 - තට්ටෑව ගාම නිලධාරි වසම 
656 A - ආණමඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
656 B - තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තලාෙකොලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ධර්මපාලය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙපරමාකුත්තුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ වඩිගමංගාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම                                    

දකුණට:- උප්පලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දිවුල්වැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිර: දිවුල්වැව සහ සියඹලාගස්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වඩත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විහාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙකොට්ටුකච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

657 - වඩත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
657 A - සියඹලාගස්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම  
658 C - දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
659 B - උප්පලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙතෝණිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, තට්ටෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ වඩිගමංගාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:- සංගට්ටිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කාකුපාඩියාව හා වල්පාලුව  නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

බටහිර: වල්පාලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
දංගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කිවුලෙගොඩ ෙගොවි ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිවුල        සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොට්ටුකච්චිය ජනපදය 1 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

614 A - කිවුල අංක 4 -1 ගාම නිලධාරි වසම 
614 C - කිවුල අංක 4 -2  ගාම නිලධාරි වසම 
614 D - දංගහවල ගාම නිලධාරි වසම 
614 E - කිවුලෙගොඩ ෙගොවි ජනපදය ගාම 
නිලධාරි වසම 
614 F - කිවුල අංක 1 ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මැල්ලන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, විහාරගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  සහ වඩත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:- දංගස්වැව සහ රත්මල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම් වල  උතුරු 
මායිම් 

බටහිර: කිවුල තරුණ ව්යාපාරය  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කවයන්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිවුල අංක 4 -1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කිවුල අංක 
1 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කිවුලෙගොඩ ෙගොවි 
ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

613 - කවයන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  
613 A - ජයරාජපුර ගාම නිලධාරි වසම  
613 D - රත්මල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
613 E - දංගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
614 B - කිවුල තරුණ ව්යාපාරය ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- වඩත්ත, සියඹලාගස්ෙහේන සහ වල්පාලුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙසම්බුකුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
මහකුඹුක්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ කරුවලබැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිර: පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකුඹුක්කඩවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ජයරාජපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, රත්මල්ගස්වැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
කවයන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

611 - බරණන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම  
611 A - කරුවලබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
611 B - කරුංගාලිෙචෝෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
613 B - මහකුඹුක්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම  
613 C - ෙසම්බුකුලිය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- වල්පාලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  ෙමොෙහොරිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ගල්කුලිය බටහිර සහ මහ ෙසම්බුකුලිය ගාම නිලධාරි වසම් වල 
උතුරු මායිම 

බටහිර: පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආඬිගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරුංගාලිෙචෝෙල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, 
බරණැස්කට්ටුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර, දකුණු හා  
නැෙගනහිර මායිම්,  මහකුඹුක්කඩවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙසම්බුකුලිය ගාම නිලධාරි 
 වසෙම්  දකුණු මායිම 

611 D - මහෙසම්බුකුලිය ගාම නිලධාරි වසම 
612 - ෙමොෙහොරිය ගාම නිලධාරි වසම 
612 A - ආඬිගම ගාම නිලධාරි වසම  
612 B - නැෙගනහිර ගල්කුලිය ගාම නිලධාරි 
වසම 
612 C - බටහිර ගල්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- වල්පාලුව හා කාකුපාඩියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම්, පුනවිටියාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, දළුෙව්ගම හා  ගරායක්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  සහ   මුදලක්කුලිය හා ෙපරියමඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපරියමඩුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර  මායිම, නාගවිල ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම සහ ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිර: පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්පාලුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සියඹලාගස්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා  දකුණු මායිම් 612 D - පුනවිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
612 E - දළුෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
658  - ගරායක්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
658 A - වල්පාලුව ගාම නිලධාරි වසම 
658 B - කාකුපාඩියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දිවුල්වැව හා සංගට්ටිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ මුදලක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආඬිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගල්කුලිය 
නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිර: ගල්කුලිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ   
ෙමොෙහොරිය, ෙසම්බුකුලිය, කවයන්කුලම හා දංගස්වැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුදලක්කුලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දිවුල්වැව, උප්පලවත්ත සහ වඩිගමංගාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් 

661 - මුදලක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම  
661 A - සංගට්ටිකුලම  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කම්මන්දළුව සහ ෙපරියමඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම 
බටහිර: ආඬිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ගරායක්ගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
කාකුපාඩියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මදවක්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුදලක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 662 A - කම්මන්දළුව ගාම නිලධාරි වසම 
663 A - මදවක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  
663 B - වැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල  දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කුරුණෑගල  දිස්තික් මායිම සහ කටුෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම්  

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිර: කටුෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ ෙපරියමඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාගවිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආඬිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම්  සහ 
මුදලක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

662 - නාගවිල ගාම නිලධාරි වසම 
662 B - ෙපරියමඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
662 C - සියඹලාගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
662 D - ෙසේරුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කම්මන්දළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මදවක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කටුෙපොත සහ ෙවන්දකඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිර: ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුෙපොත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසේරුකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ නාගවිල හා ෙපරියමඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

663 - කටුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම  
664 A - ෙවන්දකඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
664 C - නන්දිමිතපුර ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- මදවක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- වතුෙපොල හා පල්ලම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිර: ආරච්චිකට්ටුව පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ලම         සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නන්දිමිතපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කුරුණෑගල 
දිස්තික් මායිම 

664 - පල්ලම ගාම නිලධාරි වසම 
664 B - වතුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
665 - පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  
665 A -  තම්මන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
බටහිර: ආරච්චිකට්ටුව පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09-108/249 
 
 

 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 19- පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 09 - ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 13 
 
ෙකොට්ඨාසසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-උඩප්පුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 594 - උඩප්පුව ගාම නිලධාරි වසම  
594 A - ආඬිමුෙනයි ගාම නිලධාරි වසම  
594 B - උඩප්පුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- මුන්දලම කලපුව සහ පුලිච්චාකුලම සහ බත්තුළුඔය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ආණවිලුන්දාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටභිරට: මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුලිච්චාකුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුන්දලම කලපුව, පුත්තලම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ආණමඩුව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

593 - පුලිච්චාකුලම ගාම නිලධාරි වසම 
593 A - අගුණවිල ගාම නිලධාරි වසම  
593B- තාරකුඩිවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- ෙද්වාලහංදිය සහ විල්පත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- බුරුතකැෙල්, මහමාඑළියසහ බත්තුළුඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටභිරට: 594 Bඋඩප්පුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ අංක 594 

උඩප්පුවහා ආඬිමුෙනයි ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විල්පත      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 591 A - විල්පත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
591B - විල්පත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
591 C - තාමරක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  
591 H - ෙද්වාලහංදිය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- විජයකටුෙපොත ඇෙළන් එෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 

මායිම, විජයකටුෙපොත ඇෙළන් ෙමෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ  බුරුතකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටභිරට: අගුණවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විජයකටුෙපොත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තාරකුඩිවිල්ලුව, අගුණවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණුමායිම්, 
විල්පත බටහිර සහ තාමරක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම්   

591 B - විජයකටුෙපොත ඇෙළන් ෙමෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසම 
591 D - බුරුතකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
591 E - විජයකටුෙපොත ඇෙළන් එෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉහළ අත්තන්ගනය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ඉහළ අත්තන්ගනය,පහළ අත්තන්ගනය පාන්කුලාව සහ 
ඉලක්කට්ටුව ගාම නිලධාරිවසම්වල උතුරු මායිම් 

බටභිරට: මහමාඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බත්තුළුඔය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුලිච්චාකුලම සහ තාරකුඩිවිල්ලුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

589  - සුරුවිල ගාම නිලධාරි වසම  
590 - ආණවිලුන්දාව ගාම නිලධාරි වසම 
591 - බත්තුළුඔය ගාම නිලධාරි වසම  
591 F - මහමාඑළිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- බුරුතකැෙල්,  විජයකටුෙපොත ඇෙළන් ෙමෙගොඩ හා 
විජයකටුෙපොත ඇෙළන් එෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, ඉලක්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ නල්ලදරන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙසන්ගල්ඔය,  වයිරන්කට්ටුව සහ කරුකුපෙන් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටභිරට: මුහුද සහ අංක 594 B උඩප්පුවගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නල්ලදරන්කට්ටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහමාඑළිය සහ විජයකටුෙපොත ඇෙළන් එෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

592 - නල්ලදරන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම   
592 C- ඉලක්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම  
592 E - ෙසන්ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- පාන්කුලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  

වැලිපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- බණ්ඩාරෙහේන, ආරච්චිකට්ටුව නැෙගනහිර,ආරච්චිකට්ටුව බටහිර 

සහ වයිරන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම 
බටභිරට: සුරුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

ආණවිලුන්දාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අත්තන්ගනය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විජයකටුෙපොත ඇෙළන් එෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

592 A - ඉහළ අත්තන්ගනය ගාම නිලධාරි  
වසම 
592 B - අඹකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම  
592 D - පාන්කුලාව ගාම නිලධාරි වසම  
592 F - පහළ අත්තන්ගනය ගාම නිලධාරි  
වසම   

නැෙගනභිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- අන්දනන්කට්ටුව සහ අඩිප්පල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්, වැලිපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ නල්ලදරන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටභිරට: ඉලක්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඩිප්පල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසන්ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම,නල්ලදරන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, පාන්කුලාව හා පහළ අත්තන්ගනය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  සහ අඹකැෙල් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

586 - අඩිප්පල ගාම නිලධාරි වසම  
586 A - අන්දනන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම  
587 - වැලිපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම   
587 A - බණ්ඩාරෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුමාරකට්ටුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුමාරකට්ටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
දිගන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටභිරට: ආරච්චිකට්ටුව නැෙගනහිර සහ ෙසන්ගල්ඔය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආරච්චිකට්ටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආණවිලුන්දාව හා  සුරුවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ ෙසන්ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් 

585 - ආරච්චිකට්ටුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම
585 A - රාජකදළුව ගාම නිලධාරි වසම  
585 B - වයිරන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම   
585 C - ආරච්චිකට්ටුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- බණ්ඩාරෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ දිගන් වැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දිගන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
කරුක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වීරකුමන්දළුව 
හා ෙකෝට්ටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම සහ කුසල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටභිරට: කුසල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
කරුකුපෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ආණවිලුන්දාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරුකුපෙන්     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආණවිලුන්දාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, වයිරන්කට්ටුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ආරච්චිකට්ටුව 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

582 - කරුකුපෙන් ගාම නිලධාරි වසම   
583 - කුසල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනභිරට:- රාජකදළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  ෙකෝට්ටපිටිය 
බංගෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බංගෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටභිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බංගෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුසල සහ රාජකදළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 573 - බංගෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
574 - වීරකුමන්දළුව ගාම නිලධාරි වසම 
584 - ෙකෝට්ටපිටිය ග් රාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනභිරට:- කරුක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මුක්කන්දළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: කරුකුපෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිගන්වැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආරච්චිකට්ටුව නැෙගනහිර හා බණ්ඩාරෙහේන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ කුමාරකට්ටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

574 A - කරුක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම  
574 B - දිගන්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
574 C - මුක්කන්දළුව ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනභිරට:- කුමාරකට්ටුව  හා එළිවිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ ෙදමටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: වීරකුමන්දළුව සහ රාජකදළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එළිවිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩිප්පල සහ අන්දනන්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

571 - එළිවිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
572 - කුමාරකට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම   
581 A - ෙදමටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනභිරට:- ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- හලාවත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටභිරට: දිගන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

බණ්ඩාරෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/250 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 19- පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 10 - හලාවත පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 19 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුන්ෙන්ෂ්වරම     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 568 - මුන්ෙන්ෂ්වරම ගාම නිලධාරි වසම 
579 - වට්ටක්කල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
හලාවත පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
579 A - තිඹිල්ල  ගාම නිලධාරි වසම  
579 B - දැදුරු ඔය ගාම නිලධාරි වසම  
580 - ඉච්චම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හලාවත 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 

නැෙගනහිරට:- තිස්ෙසෝගම සහ තිත්තකෙඩ් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම   

දකුණට:- ඉලිප්පෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම්, 
සවරාන හා මයික්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
හලාවත නගර සභා මායිම  

බටහිරට: හලාවත නගර සභා මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මානුවන්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආරච්චිකට්ටුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 568 A - තිස්ෙසෝගම ගාම නිලධාරි වසම  
569 A - පරප්පන්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
569 B - මානුවන්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
569 C - නරියාගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
569 D - මානුවන්ගම නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
569 E - ඌර්උඩයන්දලුව ගාම නිලධාරි වසම 
569 F  - නරියාගම දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වීරපඬියාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කනත්තව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්

දකුණට:- ෙකොක්කාවිල, මුගුණුවටවන සහ තිත්තකෙඩ් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට: මුන්ෙන්ෂ්වරම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තිඹිල්ල  
හා දැදුරු ඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විලත්තව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආරච්චිකට්ටුව සහ ආණමඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 548 - පුංචිවිලත්තව ගාම නිලධාරි වසම 
548 A - පුලියන්කඩවර ගාම නිලධාරි වසම  
570 - මහවිලත්තව ගාම නිලධාරි වසම  
570 A - වීරපඬියාන ගාම නිලධාරි වසම 
570 B - කනත්තව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙකොක්කාවිල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට: ෙකොක්කාවිල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ පරප්පන්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරවිටාගාර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පරප්පන්මුල්ල හා කනත්තව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 549 - ෙකොක්කාවිල  ගාම නිලධාරි වසම 
550 - කරවිටාගාර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
550 A - කරවිටාගාර නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
550 B - වීරකැෙල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
550 C - දඹකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුලියන්කඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මහගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මහගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අතුවන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙකෝන්ගස්යාය හා මහගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් හා තඹගල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
සහ ෙදමටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට: කරවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා මුගුණුවටවන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉලිප්පෙදනිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිස්ෙසෝගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ඌර්උඩයන්දලුව හා පරප්පන්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

564 A - මුංගන්දලුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
564 B - මුංගන්දලුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
565 - ඉලිප්පෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
567 - තිත්තකෙඩ් ගාම නිලධාරි වසම  
569 - මුගුණුවටවන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකොක්කාවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කරවිටාගාර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කරවිට 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම් සහ ඉහළ ඔලිදළුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට: සවරාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ   
මුන්ෙන්ෂ්වරම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මයික්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත නගර සභා මායිම සහ  මුන්ෙන්ෂ්වරම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

566 A - සවරාන ගාම නිලධාරි වසම 
566 B - මයික්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉලිප්පෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඉහළ ඔලිදළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා 

ඉනිෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මැරවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ වැලිෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට: හලාවත නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹකඳවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත නගර සභා මායිම සහ මයික්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු  මායිම 

562 - අඹකඳවිල ගාම නිලධාරි වසම  
562 A - වැලිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මැරවල  හා ඉනිෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
සහ කාක්කපල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා දකුණු මායිම්

දකුණට:- ගලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නාත්තන්ඩිය 
පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට: මුහුද 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කාක්කපල්ලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මයික්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, සවරාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ඉලිප්පෙදනිය හා 
කරවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 

558 - මරදන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 
558 A - ඉහළ ඔලිදළුව ගාම නිලධාරි වසම  
561 - කාක්කපල්ලිය ගාම නිලධාරි වසම 
563 - ඔලිදළුව ගාම නිලධාරි වසම 
566 - මැරවල ගාම නිලධාරි වසම  
566 C - ඉනිෙගොඩෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මනක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙපොන්නන්කන්නිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ පම්බල හා පම්බල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ගලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ අඹකඳවිල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට: අඹකඳවිල සහ වැලිෙහේන ග් රාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මනක්කුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුංගන්දළුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
මුංගන්දළුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ  මුගුණුවටවන  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

555 - ෙපොන්නන්කන්නිය ගාම නිලධාරි වසම 
556 A - වාලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
556 B - මනක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 
557 A - ෙදමටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
557 D - ඉඳිගස්විල ගාම නිලධාරි වසම 
564 - කරවිට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරවිටාගාර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
වීරකැෙල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, දඹකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, තඹගල්ල 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම, තඹගල්ල 
හා තඹගල්ලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
කුඩාබිංගිරිය හා ඌරලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- ෙසම්බුකුට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හරින්දගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ පම්බල 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පම්බල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට: කාක්කපල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මරදන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ඉහළ ඔලිදළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඉලිප්පෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තඹගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොක්කාවිල හා පුලියන්කඩවර  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ පුංචිවිලත්තව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

547 - මහගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
547 A - මහගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
547 B - ෙකෝන්ගස්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
547 C - අතුවන ගාම නිලධාරි වසම 
557 - තඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
557 B - තඹගල්ලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
557 C - තඹගල්ල බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- රත්මල් අගාර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පනිෙරන්ඩාව 

හා මැදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කුඩාබිංගිරිය හා ඉඳිගස්විල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට: ෙදමටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, දඹකැෙල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, කරවිටාගාර 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
සහ කරවිටාගාර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තඹගල්ලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, තඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මහගම දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

545 - නාන්කඩවර ගාම නිලධාරි වසම 
545 A - රත්මල් අගාර ගාම නිලධාරි වසම  
545 B - රත්නගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
546 - කුඩාබිංගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
546 A - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
546 B - පනිෙරන්ඩාව ගාම නිලධාරි වසම 
551 - ඌරලිය  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- කච්චකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හීන්අගාර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ කරුක්කුවටවන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට: ෙසම්බුකට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඉඳිගස්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පම්බල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොන්නන්කන්නිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
වාලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ඉඳිගස්විල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

553 - ෙසම්බුකට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 
554- කරුක්කුව ගාම නිලධාරි වසම  
554 A - හරීන්දගම ගාම නිලධාරි වසම 
560 - පම්බල ගාම නිලධාරි වසම 
560 A - පම්බල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ඌරලිය සහ කරුක්කුවටවන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙපොතුවිල, එරුන්විල හා ඌරලියාගාර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ ගලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට: ගලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ කාක්කපල්ලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම    
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසම්බුකට්ටිය හා ඌරලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ නාන්කඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

534 A - ෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි වසම 
534 D - එරුන්විල ගාම නිලධාරි වසම 
544 A - කච්චකඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
551 A - හීන්අගාර ගාම නිලධාරි වසම   
552 - කරුක්කුවටවන  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ගල්මුරුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කුඩිරිප්පුව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, පල්ලකැෙල් හා 
ෙහේනෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ  
මුගුණුවටවන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට: මුගුණුවටවන හා  සුදුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ ඌරලියාගාර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌරලියාගාර     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගලහිටියාව, කරුක්කුව සහ ෙසම්බුකට්ටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

533 - ඌරලියාගාර ගාම නිලධාරි වසම   
533 A - මැල්ලවාගාර  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- එරුන්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, සුදුවැල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මුගුණුවටවන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

දකුණට:- පුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙනළුම්ෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
තනිවැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මහබද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට: ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරට්ටකුලම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඹකඳවිල, කාක්කපල්ලිය හා පම්බල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ කරුක්කුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

534 - ඉරට්ටකුලම උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
534 B - ඉරට්ටකුලම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
534 C - ගලහිටියාව  ගාම නිලධාරි වසම 
535 - පට්ටියගම ගාම නිලධාරි වසම 
535 A - එෙගොඩයාගම ගාම නිලධාරි වසම  
536 - ඉහළගම  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරුක්කුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ඌරලියාගාර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මැල්ලවාගාර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම    

දකුණට:- මහබද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
මරක්කලගම ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට: මරක්කලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරක්කලගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගලහිටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 537 - මරක්කලගම ගාම නිලධාරි වසම   
537 A - මහබද්ෙද්ගම  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ඉරට්ටකුලම උතුර හා ඉරට්ටකුලම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම්, එෙගොඩයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්, පට්ටියගම හා ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ මැල්ලවාගාර, තනිවැල්ෙල්ගම හා   
ෙනළුම්ෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම
බටහිරට: නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සුදුවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැල්ලවාගාර හා ඌරලියාගාර ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ එරුන්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම් 

540 - ෙනළුම්ෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
540 A - පුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 
540 B - තනිවැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
541 - මුගුණුවටවන ගාම නිලධාරි වසම   
541 A - සුදුවැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොතුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:- නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
බටහිරට: මහබද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මැල්ලවාගාර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්මුරුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කච්චකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 542 - ෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
542 A - ගල්මුරුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
543 - කුඩිරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම 
543 A - පල්ලකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම   
544 - ගල්මුරුව උතුර  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
බටහිරට: මුගුණුවටවන, ෙපොතුවිල සහ කරුක්කුවටවන ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
09-108/251 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 11 - නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 24  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 24 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉරණවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත පා ෙද්ශීය සභා මායිම 532 - ඉරණවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
532 A - ඉරණවිල නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- හලාවත පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙතොඩුවාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතොඩුවාව උතුර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉරණවිල බටහිර සහ ඉරණවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම් 

531 A - ෙතොඩුවාව උතුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- හලාවත පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මැද ෙතොඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිර:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතොඩුවාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙතොඩුවාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හලාවත 
පා ෙද්ශීය සභා මායිම 

530 A - මට්ටෙකොටුවැල්ල  ගාම නිලධාරි 
වසම 
531 - ෙතොඩුවාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
531 B - මැද ෙතොඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මට්ටෙකොටුව සහ වීෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- බරුදැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවැව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත පා ෙද්ශීය සභා මායිම 524 - ඉහළ මහවැව ගාම නිලධාරි වසම   
524 A - මැද මහවැව  ගාම නිලධාරි වසම  
528 A - වීෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
530 - මට්ටෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පහළ මහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් සහ 
මාලිගාවත්ත හා ඉහළ ෙකොස්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ ෙකොස්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   
බටහිරට:- බරුදැල්ෙපොල, මට්ටෙකොටුවැල්ල, ෙතොඩුවාව දකුණ සහ මැද 

ෙතොඩුවාව ගාම  නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාවැව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත පා ෙද්ශීය සභා මායිම 522 - ඉහළ කුඩාවැව  ගාම නිලධාරි වසම 
522 B - පහළ කුඩාවැව ගාම නිලධාරි වසම  
528 - පහළ මහවැව ගාම නිලධාරි වසම 
529 - මාලිගාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
529 A - අඩප්පරගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පුරුදුවැල්ල සහ මැද වලහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- පහළ වලහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,  
හල්පත්විල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ඉහළ ෙකොස්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඉහළ මහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මැද මහවැව 
වීරෙහේන සහ මට්ටෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්අමුණ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත පා ෙද්ශීය සභා මායිම 517 - මුට්ටිබැඳිවිල ගාම නිලධාරි වසම 
517 A - සාගරගම ගාම නිලධාරි වසම  
518 A - මැද වලහපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම  
522 A - ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
522 C - පුරුදුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
යටකලාන හා පනන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පිලාකටුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, එෙගොඩෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ඉහළ වලහපිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- පහළ වලහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඉහළ කුඩාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටකලාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හලාවත පා ෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 520 - මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
520 A - යටකලාන ගාම නිලධාරි වසම  
521 - හැවන ගාම නිලධාරි වසම 
521 A - පනන්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මානිංගල, දුන්කන්නාව සහ පිලාකටුමුල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- සාගරගම හා මුට්ටිබැඳිවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම් සහ ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුන්කන්නාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පනන්ෙගොඩ සහ හැවන ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 505 A - මානිංගල ගාම නිලධාරි වසම  
505 B - දුන්කන්නාව  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කුද්ෙදටියාව හා  නාරවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්  
සහ සන්දනන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට-: ඉහළ තබ්ෙබෝව, මයිලාව සහ පිලාකටුමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තබ්ෙබෝව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැද නාත්තන්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, පහළ නාත්තන්ඩිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ මයිලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

506 - ඉහළ තබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම  
506 A - පහළ තබ්ෙබෝව  ගාම නිලධාරි වසම  
506 B - මැද තබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම 
508 A - ඉහළ නාත්තන්ඩිය ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- දුන්කන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
සන්දනන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කච්චිරාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පලුවැල්ගාල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පහළ ෙකොට්ටරාමුල්ල, තුම්ෙමෝදර නැෙගනහිර සහ තුම්ෙමෝදර 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට-: ඉහළ මාවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, වීරෙහේන 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ මැද නාත්තන්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාත්තන්ඩිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුහුල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, එෙගොඩෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මුට්ටිබැඳිවිල, සාගරගම හා පනන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

507 - පිලාකටුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
507 A - මයිලාව ගාම නිලධාරි වසම 
508 - පහළ නාත්තන්ඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
508 B - මැද නාත්තන්ඩිය  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දුන්කන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉහළ 
තබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා  බටහිර මායිම්   

දකුණට:- මැද තබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඉහළ 
නාත්තන්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර, උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ වීරෙහේන නැෙගනහිර හා වීරෙහේන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට-: බටහිර වීරෙහේන,  මරඳ දකුණ සහ මරඳ උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලහපිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අඩප්පරගම, පහළ කුඩාවැව හා ඉහළ කුඩාවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම්, මැද වලහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ගල්අමුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   

518 - ඉහළ වලහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
518 B - එෙගොඩෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
519 - පහළ වලහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
519 A - පුහුල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මුට්ටිබැඳිවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- පිලාකටුමුල්ල, මයිලාව, පහළ නාත්තන්ඩිය සහ මරඳ උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ඉහළ හත්තිනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

හාල්පන්විල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ මාලිගාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හත්තිනිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හාල්පන්විල බටහිර හා හාල්පන්විල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ පුහුල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

513 A- මරඳ උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
514 - ඉහළ හත්තිනිය ගාම නිලධාරි වසම  
515 - පහළ හත්තිනිය ගාම නිලධාරි වසම  
515 A - මැද හත්තිනිය ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- පහළ නාත්තන්ඩිය සහ මැද නාත්තන්ඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  

බටහිර මායිම් 
දකුණට:- මරඳ දකුණ, ෙහොරෙගොල්ල උතුර ෙහොරෙගොල්ල දකුණ සහ  මාරවිල 

උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- තල්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොස්වාඩිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ මහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මාලිගාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

525 - හාල්පන්විල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම   
525 A - හාල්පන්විල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
526 - ඉහළ ෙකොස්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසම  
527 - පහළ ෙකොස්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසම  
527 A - මැද ෙකොස්වාඩිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පහළ වලහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ  පුහුල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඉහළ හත්තිනිය, මැද හත්තිනිය, පහළ හත්තිනිය සහ තල්විල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බරුදැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්විල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මට්ටෙකොටුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   511 - තල්විල ගාම නිලධාරි වසම 
511 A - ෙමෝදරවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
512 A - මාරවිල වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
530 B - බරුදැල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- වීෙහේන, ඉහළ මහවැව හා පහළ ෙකොස්වාඩිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්, මැද ෙකොස්වාඩිය හා  හාල්පන්විල 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ පහළ 
හත්තිනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මාරවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මාරවිල දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මුදුකටුව උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාරවිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තල්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, පහළ 
හත්තිනිය, මැද හත්තිනිය හා ඉහළ හත්තිනිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු මායිම්  සහ මරඳ උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

512 - මාරවිල නගරය ගාම නිලධාරි වසම   
512 B - මාරවිල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
512 C - මාරවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
513 - ෙහොරෙගොල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
513 B - මරඳ දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
513 C - ෙහොරෙගොල්ල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මැද නාත්තන්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වීරෙහේන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුදුකටුව නැෙගනහිර සහ මුදුකටුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාරවිල වැල්ල සහ ෙමෝදරවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුදුකටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාරවිල වැල්ල, මාරවිල දකුණ, මාරවිල නගරය, ෙහොරෙගොල්ල 
දකුණ සහ ෙහොරෙගොල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

510 - මුදුකටුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
510 A - මුදුකටුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
510 B - මුදුකටුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- වීරෙහේන බටහිර, මැද මාවිල සහ පහළ මාවිල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:- නැබඩගහයාය සහ ලංසිගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මුහුද 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහොරෙගොල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  
ෙහොරෙගොල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මැද නාත්තන්ඩිය හා ඉහළ නාත්තන්ඩිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

504 A - මැද මාවිල ගාම නිලධාරි වසම 
504 B - පහළ මාවිල ගාම නිලධාරි වසම 
509  - වීරෙහේන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
509 A - වීරෙහේන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පහළ තබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ඉහළ මාවිල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
තුම්ෙමෝදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඉහළ කටුෙන්රිය සහ නැබඩගහයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මුදුකටුව දකුණ සහ මුදුකටුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරවිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ තබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ දුන්කන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

500 - නාරවිල ගාම නිලධාරි වසම 
500 A - කච්චිරාව ගාම නිලධාරි වසම 
501 - පලුවැල්ගාල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
501 A - පලුවැල්ගාල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
505 - සන්දනන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මානිංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
කුද්ෙදටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙකොස්වත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්, 
ෙමොරකැෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මැද 
ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙමොරකැෙල් උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ඉහළ ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට:- පහළ ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පහළ 
තබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉහළ තබ්ෙබෝව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොස්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පලුවැල්ගාල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, කච්චිරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, නාරවිල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ මානිංගල 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

498 - ෙකොස්වත්ත උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
498 A- මීගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
498 B - ෙකොස්වත්ත දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
499 - යක්ෙදස්සාව ගාම නිලධාරි වසම  
499 A - කුද්ෙදටියාව ගාම නිලධාරි වසම  
503 A - ෙමොරකැෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, මැද ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පලුවැල්ගාල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොට්ටරාමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පලුවැල්ගාල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  502 - ඉහළ ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම   
502 A - මැද ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම 
503 - ෙමොරකැෙල් උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පලුවැල්ගාල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු 
මායිම් සහ ෙමොරකැෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම  

දකුණට:- ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තුම්ෙමෝදර නැෙගනහිර සහ පහළ ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුම්ෙමෝදර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වීරෙහේන නැෙගනහිර සහ පහළ තබ්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

497 - පහළ ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම 
497 A - තුම්ෙමෝදර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි
වසම 
497 B - තුම්ෙමෝදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
504 - ඉහළ මාවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පලුවැල්ගාල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ඉහළ 
ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ මැද ෙකොට්ටරාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:- ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදමටපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නාකැෙල් හා ඉහළ කටුෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම්, පහළ මාවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම්  සහ මැද මාවිල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉහළ කටුෙන්රිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුදුකටුව දකුණ සහ පහළ මාවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

494 A - ලංසිගම ගාම නිලධාරි වසම 
495 - ඉහළ කටුෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසම 
495 C - නාකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
495 D - නැබඩගහයාය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තුම්ෙමෝදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙදමටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මීගහවැව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, බුළුගහවැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ පහළ කටුෙන්රිය උතුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට:- මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පහළ කටුෙන්රිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලංසිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 494 - මැද පහළ කටුෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසම 
494 B - පහළ කටුෙන්රිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
494 C - පහළ කටුෙන්රිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- බුළුගහවැව, මැද කටුෙන්රිය සහ මීගහවැව  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැද කටුෙන්රිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නැබඩගහයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඉහළ 
කටුෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නාකැෙල් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
තුම්ෙමෝදර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

495 A - ෙදමටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
495 B - ධම්මිකගම ගාම නිලධාරි වසම  
496 - මැද කටුෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසම 
496 A  - මීගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 
496 B - බුළුගහවැව ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- පහළ කටුෙන්රිය දකුණ, මැද පහළ කටුෙන්රිය සහ පහළ 

කටුෙන්රිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
09-108/252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශ් රී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015  අෙගෝස්තු මස 12 වැනි  දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 19 - පුත්තලම දිස්තික්කය 
අංක 12 - ෙවන්නප්පුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 25  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොලින්ජාඩිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 492 - උල්හිටියාව  උතුර ගාම නිලධාරි වසම   
493 - ෙකොලින්ජාඩිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  
493 A - ෙකොලින්ජාඩිය බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
493 B - ෙකොලින්ජාඩිය උතුර ගාම නිලධාරි  
වසම 
493 C - ෙකොලින්ජාඩිය දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙවන්නප්පුව උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙවන්නප්පුව උතුර, මැද ෙවන්නප්පුව හා ෙවන්නප්පුව බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, මැද උල්හිටියාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උල්හිටියාව බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට: මුහුද 

   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උල්හිටියාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොලින්ජාඩිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
උල්හිටියාව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

492A - උල්හිටියාව දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
492B - මැද උල්හිටියාව ග් රාම නිලධාරි වසම 
492C - උල්හිටියාව බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
492D - කඩවත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවන්නප්පුව බටහිර සහ ෙවන්නප්පුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මැද දුම්මලෙදණිය සහ දුම්මලෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවන්නප්පුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොලින්ජාඩිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

491 - ෙවන්නප්පුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
491A - ෙවන්නප්පුව දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
491B - මැද ෙවන්නප්පුව ගාම නිලධාරි වසම 
491C - ෙවන්නප්පුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
491D - ෙවන්නප්පුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ලුණුවිල බටහිර සහ බණ්ඩිරිප්පුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දුම්මලෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට: උල්හිටියාව දකුණ, මැද උල්හිටියාව සහ උල්හිටියාව උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උදාසිරිගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 467 B - සිරිගම්පල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
467 C - උදාසිරිගම  ගාම නිලධාරි වසම 
467 F - ලුණුවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- සිරිගම්පල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ලුණුවිල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මැද ලුණුවිල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ලුණුවිල  දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- බණ්ඩිරිප්පුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 
බටහිරට: ෙවන්නප්පුව නැෙගනහිර හා ෙවන්නප්පුව උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර  මායිම් සහ නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලුණුවිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සිරිගම්පල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 467D - මැද ලුණුවිල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ලුණුවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ලුණුවිල දකුණු ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: ලුණුවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරිගම්පල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සිරිගම්පල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

467 - ලුණුවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම 
467 A - සිරිගම්පල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
467E - ලුණුවිල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙබෝතෙල්ගම,  කිරිමැටියාන උතුර සහ කිරිමැටියාන බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- බණ්ඩිරිප්පුව උතුර ගාම නිලධාරි ව සෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: ලුණුවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මැද 

ලුණුවිල හා සිරිගම්පල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා දකුණු මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිමැටියාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිරිමැටියාන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  කිරිමැටියාන නැෙගනහිර හා  තුලාවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

466A - මැද කිරිමැටියාන ගාම නිලධාරි වසම 
466B - පන්සල් හංදිය  ගාම නිලධාරි වසම 
466E - කිරිමැටියාන දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
466F - කිරිමැටියාන බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කහටවිල බටහිර සහ හාල්දඬුවන උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හාල්දඬුවන බටහිර සහ බණ්ඩිරිප්පුව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට: බණ්ඩිරිප්පුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ලුණුවිල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුලාවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 465 - තුලාවල ගාම නිලධාරි වසම 
466 - කිරිමැටියාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
466 C - ෙබෝතෙල්ගම  ගාම නිලධාරි වසම 
466D - කිරිමැටියාන උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- හුන්දිරාෙපොල හා  ෙපොතුවටවන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ කහටවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- මැද කිරිමැටියාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ කිරිමැටියාන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට: ලුණුවිල දකුණ,  ලුණුවිල නැෙගනහිර සහ සිරිගම්පල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහටවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාත්තන්ඩිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 464 - ෙපොතුවටවන ගාම නිලධාරි වසම 
464A - හුන්දිරාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
464B - කහටවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
464C - කහටවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ ලිහිරියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මැල්ලව සහ හාල්දඬුවන උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට: පන්සල් හංදිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  
මැද කිරිමැටියාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ තුලාවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුජ්ජම්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කහටවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කහටවිල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ ෙපොතුවටවන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

462 - ලිහිරියාගම ගාම නිලධාරි වසම 
463 - මැල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
470 - පහළ බුජ්ජම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
470 A - ඉහළ බුජ්ජම්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙසන්දිරියාමුල්ල, ඉහළ ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල සහ පහළ 

ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට: මැද හාල්දඬුවන, හාල්දඬුවන බටහිර සහ හාල්දඬුවන උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාල්දඬුවන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිරිමැටියාන දකුණ, පන්සල්  හංදිය සහ කහටවිල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

468 - හාල්දඬුවන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
468B - මැද හාල්දඬුවන ගාම නිලධාරි වසම 
468C - හාල්දඬුවන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මැල්ලව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පහළ බුජ්ජම්ෙපොල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඉහළ 
බුජ්ජම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පහළ ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල හා හාල්දඬුවන දකුණ සහ කටුෙකන්ද 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට: කටුෙකන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
බණ්ඩිරිප්පුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බණ්ඩිරිප්පුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලුණුවිල බටහිර හා ලුණුවිල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  සහ කිරිමැටියාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා 
දකුණු මායිම් 

476 - බණ්ඩිරිප්පුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
476A - බණ්ඩිරිප්පුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
476B - බණ්ඩිරිප්පුව බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- හාල්දඬුවන බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කටුෙකන්ද නැෙගනහිර, ෙගෝනවිල උතුර, ෙබොරලැස්ස උතුර සහ 

ෙබොරලැස්ස බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්
බටහිරට: දුම්මලෙදණිය නැෙගනහිර, දුම්මලෙදණිය උතුර, ෙවන්නප්පුව 

දකුණ සහ ෙවන්නප්පුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුම්මලෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කඩවත, උල්හිටියාව දකුණ සහ ෙවන්නප්පුව දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

489 - දුම්මලෙදණිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
489A - මැද දුම්මලෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
490 - දුම්මලෙදණිය නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම 
490A - දුම්මලෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
490B - දුම්මලෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩිරිප්පුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  
ෙබොරලැස්ස බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හනෙතොටුපල, මැද නයිනමඩම සහ ෙවල්ලමන්කරය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට: මුහුද 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නයිනමඩම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දුම්මලෙදණිය දකුණ සහ දුම්මලෙදණිය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

485 - නයිනමඩම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
485A - හනෙතොටුපල ගාම නිලධාරි වසම 
486 - නයිනමඩම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
486A - මැද නයිනමඩම ගාම නිලධාරි වසම  
486B - ෙවල්ලමන්කරය  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබොරලැස්ස බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ෙබොරලැස්ස දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් 
සහ මිරිසන්ෙකොටුව උතුර හා මිරිසන්ෙකොටුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝලවත්ත, රංගම්මුල්ල සහ කම්මල ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම් 

බටහිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොරලැස්ස     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දුම්මලෙදණිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ බණ්ඩිරිප්පුව බටහිර හා බණ්ඩිරිප්පුව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

487 - මිරිසන්ෙකොටුව උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
487A - මිරිසන්ෙකොටුව දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
488 - ෙබොරලැස්ස නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
488A - ෙබොරලැස්ස බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
488B - ෙබොරලැස්ස  උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
488C - ෙබොරලැස්ස දකුණ ගාම නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- ෙගෝනවිල උතුර, මැද ෙගෝනවිල සහ ෙගෝනවිල දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට: නයිනමඩම නැෙගනහිර සහ හනෙතොටුපල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුෙකන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බණ්ඩිරිප්පුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, බණ්ඩිරිප්පුව උතුර හා හාල්දඬුවන බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් සහ මැද හාල්දඬුවන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

468 A - හාල්දඬුවන දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
475 - කටුෙකන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
475A - කටුෙකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
475B - මැද කටුෙකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- පහළ ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඉහළ දුම්මලෙකොටුව, දන්ෙකොටුව උතුර සහ දන්ෙකොටුව බටහිර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට: මැද ෙගෝනවිල සහ ෙගෝනවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැද හාල්දඬුවන සහ ඉහළ බුජ්ජම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම් 

469 - ඉහළ ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල   ගාම නිලධාරි 
වසම 
469A - පහළ ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම 
471 - ඇටියාවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
474D - ඉහළ දුම්මලෙකොටුව ගාම නිලධාරි 
වසම 
474E - පහළ දුම්මලෙකොටුව ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙසන්දිරියාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
කලුවච්චිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙමොටෑමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඇටියාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම්,  
තාමරකුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ මැටිෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට: දන්ෙකොටුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, දන්ෙකොටුව උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, කටුෙකන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ හාල්දඬුවන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිංගක්කුලිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ඉහළ බුජ්ජම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

460 - කලුවච්චිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
460A - සිංගක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම  
461 - ෙසන්දිරියාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
471B - ෙමොටෑමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- දික්ෙවල, ෙයෝගියාන සහ ඇටියාවල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට: ඇටියාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ඇටියාවල උතුර හා පහළ ෙමොෙහොට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙයෝගියාන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇටියාවල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙමොටෑමුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් සහ කලුවච්චිමුල්ල 
හා සිංගක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

458 - දික්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
459 - ෙයෝගියාන ගාම නිලධාරි වසම 
459A - ජංකුරාෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
471A - ඇටියාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට: මැටිෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

තාමරකුලිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැටිෙකොටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දන්ෙකොටුව දකුණ, දන්ෙකොටුව නැෙගනහිර, පහළ  
දුම්මලෙකොටුව සහ ඇටියාවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

472 - මැටිෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
472A - තාමරකුලිය ගාම නිලධාරි වසම  
473A - ෙමෝරුක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇටියාවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට: ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දන්ෙකොටුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කටුෙකන්ද බටහිර සහ කටුෙකන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

474 - දන්ෙකොටුව උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
474A - දන්ෙකොටුව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
474B - දන්ෙකොටුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
474C - දන්ෙකොටුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- ඉහළ දුම්මලෙකොටුව සහ පහළ දුම්මලෙකොටුව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මැටිෙකොටුව සහ ෙමෝරුක්කුලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට: ෙගොඩැල්ල, ෙගෝනවිල දකුණ සහ මැද  ෙගෝනවිල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝනවිල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බණ්ඩිරිප්පුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 473 - ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
477 - ෙගෝනවිල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
477A - ෙගෝනවිල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
477B - මැද ෙගෝනවිල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කටුෙකන්ද නැෙගනහිර, මැද කටුෙකන්ද, කටුෙකන්ද බටහිර, 
දන්ෙකොටුව බටහිර, දන්ෙකොටුව දකුණ සහ ෙමෝරුක්කුලිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගම්පහ දිස්තික් මායිම, තඹරවිල සහ ෙබෝලාන ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට: අංගම්පිටිය බටහිර, අංගම්පිටිය නැෙගනහිර, ෙබෝලවත්ත, 
මිරිසන්ෙකොටුව දකුණ, මිරිසන්ෙකොටුව උතුර, ෙබොරලැස්ස 
නැෙගනහිර සහ ෙබොරලැස්ස උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝලවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නයිනමඩම බටහිර, නයිනමඩම නැෙගනහිර සහ මිරිසන්ෙකොටුව 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

484 - අංගම්පිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
484A - ෙබෝලවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
484B - අංගම්පිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙගෝනවිල දකුණ සහ ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝලාන, වයික්කාල දකුණ සහ වයික්කාල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට: අලුත්ෙතොට, කම්මල දකුණ සහ රංගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු,  නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කම්මල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවල්ලමන්කරය සහ නයිනමඩම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

481 - සින්දාතිය ගාම නිලධාරි වසම 
481A - අලුත්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම  
481B - කම්මල ගාම නිලධාරි වසම 
483 - රංගම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අංගම්පිටිය 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
අංගම්පිටිය බටහිර හා  වයික්කාල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට: මුහුද 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වයික්කාල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අංගම්පිටිය බටහිර සහ ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

480 - තඹරවිල ගාම නිලධාරි වසම 
480A - ෙබෝලාන ගාම නිලධාරි වසම 
482 - වයික්කාල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
482A - වයික්කාල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
482B - ෙතෝප්පුෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට: සින්දාතිය සහ අලුත්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 01 - අනුරාධපුර මහ නගර සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 01   සභික සංඛ්යාව : 15 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පෑතිස්පුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 294 - අභයවැව ගාම නිලධාරි වසෙම්  
අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(අභයවැව සහ අරිප්පු පාර උතුර ඇතුළත් 
ෙකොටස)  

298  - පෑතිස්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

299 - ශුද්ධ නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 

 

බංඩාර පුලියන්කුලම සහ නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පියවර  1  ෙකොටස 1  සහ තිසාවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- 

 

ෙද්වානම්පියතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ  නුවරගම්පළාත 
මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සාලිය මාවත සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 318 -  සාලිය මාවත ගාම නිලධාරි වසම 

319 -  බංඩාර පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහේෙන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:- නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- 

 

ශුද්ධ නගරය සහ පෑතිස්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහේෙන්වත්ත සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 571 - නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(නුවරවැව ඇතුළත් ෙකොටස) 

572 - ෙහේෙන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (නල්ලපාම්බුකුලම ගෙමහි 
අනුරාධපුර මහ නගර සභා සීමාවට අයත් 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- මිහින්තෙල්  පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- 

 

පියවර  1  ෙකොටස 1, නුවරවැව සහ සාලිය මාවත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නුවරවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බංඩාර පුලියන්කුලම සහ සාලිය මාවත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

250 -  නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

 

දකුණට:- පියවර  1  ෙකොටස 1  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- 

 

ශුද්ධ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බංඩාර 
පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉසුරුමුණිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අභයවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ශුද්ධ නගරය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

295 -    තිසාවැව ගාම නිලධාරි වසම 

296 - ඉසුරුමුණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙවස්සගිරිය ගම)  

297   - ෙවස්සගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 

295A -  ෙද්වානම්පියතිස්සපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස (අරිප්පු පාර නැෙගනහිර ෙකොටස, 
මැගසින් පාර නැෙගනහිර ෙකොටස, අළුත් 
පාර හා පුත්තලම් පාර ෙකොටසක් ඇතුළත් 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- 

 

පියවර  1  ෙකොටස 1, පියවර  1  ෙකොටස 2  සහ පියවර  2 
ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- 

 

නුවරගම්පළාත මධ්යම පා ෙද්ශීය සභා මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අභය ෙපෙදස සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  248 -  පියවර  1  ෙකොටස  1  ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- 

 

නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පියවර  1  ෙකොටස  2 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම   

බටහිරට:- 

 

තිසාවැව සහ ශුද්ධ නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයන්ති ෙපෙදස සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිසාවැව සහ පියවර  1  ෙකොටස 1  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

249 -   පියවර  1  ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි 
වසම 

252 -  පියවර  2  ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මිහින්තෙල් සහ නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- තම්මැන්නාකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, පියවර  2  ෙකොටස 3, 
පියවර  2  ෙකොටස 1, පියවර 3 ෙකොටස 1 සහ පියවර  3  
ෙකොටස    3  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 

 

ඉසුරුමුණිය සහ ෙවස්සගිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුබුදුපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පියවර 2  ෙකොටස   2 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  257 -  පියවර 3 ෙකොටස 3  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස (3 පියව ෙර් අනුරාධපුර මහ නගර 
සභා සීමාවට අයත් පුබුදුපුර ෙකොටස, 
යසසිරිපුර, ජයසිරිපුර, සමූහ ෙගොවිපල 
ඇතුළත් ෙකොටස)   

නැෙගනහිරට:- 

 

පියවර  3 ෙකොටස 1 සහ පියවර 1 ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පා ෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
වන්නියකුලම ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර මායිම 

බටහිරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහානාම උයන සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පියවර  2  ෙකොටස 2 සහ  පියවර  2 ෙකොටස   1 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

255  - පියවර  3  ෙකොටස   1  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පියවර  2  ෙකොටස 1   සහ පියවර  2  ෙකොටස  4  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

 

දකුණට:- පියවර  3  ෙකොටස  2 සහ පියවර  3  ෙකොටස  3 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

 

බටහිරට:- පියවර 3  ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුම්බිච්චන්කුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පියවර 2  ෙකොටස  2 සහ පියවර  1  ෙකොටස   2  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

251 -  පියවර  2  ෙකොටස   1  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 

 

පියවර 1 ෙකොටස  2, පියවර  2  ෙකොටස 3 සහ පියවර 2  ෙකොටස  
4  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

 

දකුණට:- පියවර  2 ෙකොටස 4, පියවර  3  ෙකොටස  2 සහ පියවර  3  
ෙකොටස   1 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

 

බටහිරට:- 

 

පියවර 3 ෙකොටස  1 සහ  පියවර  2  ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සමන්පුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පියවර  2  ෙකොටස 1 සහ පියවර  2  ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

246 - වන්නියන්කුලම ෙකොටස 5 ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස (අනුරාධපුර මහ නගර  සභා සීමාවට 
අයත් විජයපුර පාර ෙකොටසක්, අනුලාෙද්වි 
මාවත ෙකොටසක් සහ නාගෙසේන මාවත 
 ෙකොටසක් ඇතුළත් ෙකොටස)  

254 - පියවර  2  ෙකොටස 4 ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 

 

පියවර  2  ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වන්නියන්කුලම   ෙකොටස 6 ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පා ෙද්ශීය මායිම, වන්නියන්කුලම 
ෙකොටස 4 සහ පියවර  3  ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- 

 

පියවර  3  ෙකොටස 2,  පියවර  3 ෙකොටස 1 සහ පියවර  2  
ෙකොටස 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුද්ධගයා ෙපෙදස සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- පියවර 2  ෙකොටස 1 සහ පියවර  1  ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

253 -  පියවර  2  ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- තම්මැන්නාකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම  

දකුණට:- වන්නියන්කුලම  ෙකොටස 6 ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  

බටහිරට:- 

 

පියවර  2  ෙකොටස 4 සහ පියවර 2  ෙකොටස 1 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13 

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තම්මැන්නාකුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- පියවර  1  ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්  

239 - වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස (වන්නිතම්මැන්නාව සහ කුඩාපාලාඩි 
කුලම යන ගම් ) 

240 - තම්මැන්නාකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(තම්මැන්නාකුලම සහ අනුරාධපුර මහ නගර 
සීමාවට අයත් ආත්තිකුලම (ඉසුරුපුර) 
 ෙකොටසක් ඇතුළත් ෙකොටස)     

247 - වන්නියන්කුලම ෙකොටස 6 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටස (අනුරාධපුර මහ නගර සභා 
සීමාවට අයත්  ෙසෙරප්පුඅඩිගල පාර 
ෙකොටසක් සහ කම්කරු මාවත  ෙකොටසක් 
ඇතුළත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පා ෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පා ෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
වන්නියන්කුලම ෙකොටස 5  ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- 

 

වන්නියන්කුලම ෙකොටස 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, පියවර  2  
ෙකොටස 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  පියවර  2  
ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරිෙමවන් උයන සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් * 

උතුරට:- පියවර  2  ෙකොටස 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පියවර  2  ෙකොටස 4 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

244 - වන්නියන්කුලම ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස (අනුරාධපුර මහ නගර සභා සීමාවට 
අයත්  බණ්ඩාරනායක මාවත ෙකොටස සහ 
මලියෙද්ව මාවත  ෙකොටසක් ඇතුළත් ෙකොටස)  

245 - වන්නියන්කුලම ෙකොටස 4 ගාම නිලධාරි 
වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටස (ෙලනින් මාවත සහ අනුරාධපුර මහ 
නගර සභා සීමාවට අයත්  මලියෙද්ව මාවත 
 ෙකොටසක් ඇතුළත් ෙකොටස)  

256  - පියවර  3  ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 

 

වන්නියන්කුලම ෙකොටස 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පා ෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පා ෙද්ශීය සභා මායිම  සහ පියවර  3  
ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

බටහිරට:- 

 

පියවර  3  ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ පියවර 3  
ෙකොටස 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 

09-108/254 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

අංක20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 
අංක 02 - මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභාව 

  

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00         සභික සංඛ්යාව :- 12 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පූනෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වවුනියාව දිස්තික් මායිම, පෙබෝධගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ කිඩවරංකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ බටහිර 
මායිම් 

47 - පූනෑව ගාම නිලධාරි වසම 

48 - ආෙන්කට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 

49 - ෙපරියකුලම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- 

 
කිඩවරංකුලම,  මහකුඹුක්ෙගොල්ලෑව සහ ඉසින්බැස්සගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කඩවත්ගම, කුඩාකුඹුක්ෙගොල්ලෑව සහ යකාවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 

 
යකාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වවුනියාව 
දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකුඹුක්ෙගොල්ලෑව   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වවුනියාව දිස්තික්  මායිම  42 - කිඩවරංකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

43 - පෙබෝධගම ගාම නිලධාරි වසම 

46 - මහකුඹුක්ෙගොල්ලෑව  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 

 
පරණ හල්මිල්ලෑව සහ කඩවත් රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉසින්බැස්සගම සහ පූනෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 

 

පූනෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  ආෙන්කට්ටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම සහ වවුනියාව දිස්තික්  මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පුහුදිවුල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වවුනියාව දිස්තික් මායිම සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

44 - පුහුදිවුල ගාම නිලධාරි වසම 

45 - පරණ හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

53 - ෙලෝලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 
කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිරල්ලුගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- හිරල්ලුගම, ඇතාකඩ, ඇටවීරෙගොල්ලෑව සහ කඩවත් රඹෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 

 
මහකුඹුක්ෙගොල්ලෑව සහ පෙබෝධගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ වවුනියාව දිස්තික් මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හිරල්ලුගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇටවීරෙගොල්ලෑව  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඇතාකඩ  
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම,  පුහුදිවුල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව ප් රාෙද්ශීය 
සභා  මායිම 

54 - හිරල්ලුගම ගාම නිලධාරි වසම 

73 - කිඩාගෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

74 - ෙමොරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව සහ රඹෑව  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- මුවඇටගම, කිරිගල්වැව සහ අගුෙනොච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 

 
මහදිවුල්වැව, ඇටවීරෙගොල්ලෑව සහ ඇතාකඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඇතාකඩ සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පරණ හල්මිල්ලෑව, ෙලෝලුගස්වැව සහ පුහුදිවුල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම 

55 - ඇතාකඩ  ගාම නිලධාරි වසම 

56 - ඇටවීරෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- 

 
හිරල්ලුගම, ෙමොරෙගොඩ සහ කිඩාගෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කිඩාගෙල්ගම සහ මහදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- 

 
මහදිවුල්වැව, කඩවත් රඹෑව සහ පරණ හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මහදිවුල්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහකුඹුක්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර 
මායිම, පරණ හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඇටවීරෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

52 - කඩවත් රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම 

57 - මහදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

58 - ඉසින්බැස්සගම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- 

 
ඇටවීරෙගොල්ලෑව සහ කිඩාගෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අගුෙනොච්චිය, ඇකිරිකන්ද සහ දුම්රිය නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 

 
කඩවත්ගම, පූනෑව සහ මහකුඹුක්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  යකාවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපරියකුලම, ආෙන්කට්ටිය සහ පූනෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

50 - යකාවැව ගාම නිලධාරි වසම 

51 - කුඩාකුඹුක්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම  

60 - කඩවත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 

 
පූනෑව, ඉසින්බැස්සගම සහ දුම්රිය නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දුම්රිය නගරය, වල්ෙපොල, විරාල්මුරිප්පුව, පුල්එලිය සහ 
තම්මැන්නා ඇලවක ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 

 
තම්මැන්නා ඇලවක ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
වවුනියාව දිස්තික් මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පුල්එලිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වවුනියාව දිස්තික් මායිම, යකාවැව සහ කුඩාකුඹුක්ෙගොල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

62 - පුල්එලිය ගාම නිලධාරි වසම 

63 - තම්මැන්නා ඇලවක ගාම නිලධාරි වසම
නැෙගනහිරට:- 

 
කඩවත්ගම සහ විරාල්මුරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- රඹෑව සහ නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- 

 
නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වවුනියාව දිස්තික් 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වල්ෙපොල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කඩවත්ගම සහ දුම්රිය නගරය, බටහිර මැදවච්චිය  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

64 - විරාල්මුරිප්පුව ගාම නිලධාරි වසම 

65 - වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

66 - කටුෙවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 
බටහිර මැදවච්චිය, නැෙගනහිර මැදවච්චිය, කනදරා දිවුල්වැව සහ 
සංගිලි කනදරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පුල්එලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෛමතීපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කඩවත්ගම, ඉසින්බැස්සගම සහ මහදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

59 - ඇකිරිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

61 - දුම්රිය නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

67 - බටහිර මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 

අගුෙනොච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කනදරා 
දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නැෙගනහිර 
මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කනදරා දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නැෙගනහිර 
මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම, කටුෙවල 
සහ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්   

බටහිරට:- 

 
වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
කඩවත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මැදවච්චිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇකිරිකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හැලඹගස්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කිරිගල්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

68 - නැෙගනහිර මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි 
වසම 

69 - කනදරා දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

77 - ලිදවැව ගාම නිලධාරි වසම 

78 - සංගිලිකනදරාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 

 
හැලඹගස්වැව, කිරිගල්වැව සහ කරම්බන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- 

 

කටුෙවල සහ බටහිර මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ඇකිරිකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම් 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කිරිගල්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහදිවුල්වැව, කිඩාගෙල්ගම සහ ෙමොරෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

70 - හැලඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

71 - අගුෙනොච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 

72 - කිරිගල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

75 - මුවඇටගම ගාම නිලධාරි වසම 

76 - කරම්බංකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- 

 

ලිදවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම්, 
සංගිලිකනදරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කනදරා 
දිවුල්වැව සහ ඇකිරිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 03 - රඹෑව පාෙද්ශීය සභාව 

      

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 11       බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00         සභික සංඛ්යාව :- 11 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කදුරුගස්දමන  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 104 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 

105 - ෙකෝලිබැන්දවැව ගාම නිලධාරි වසම 

116 -  කදුරුගස්දමන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාගස්වැව, පල්ලන්කුලම, මහවැව සහ පණ්ඩුකාභයපුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කාටුපුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වහමල්ෙගොල්ලෑව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභා  මායිම 106 - කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසම 

107 - සියඹලාගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

108 - වහමල්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

109 - මහකනදරාව දකුණු ඉවුර යාය 3 ගාම 
නිලධාරි වසම 

110 - මහකනදරාව දකුණු ඉවුර යාය 5 ගාම 
නිලධාරි වසම  

111 - සංගිලිකනදරාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දිවියාඋඩබැන්දවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ 
ඉකිරිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ඉකිරිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ පල්ලන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පල්ලන්කුලම සහ කදුරුගස්දමන ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් සහ මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉකිරිෙගොල්ලෑව   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
වහමල්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, මහකනදරාව දකුණු ඉවුර යාය 05 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ සංගිලිකනදරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

102 - ඉකිරිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දිවියාඋඩබැන්දවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- නබඩගස්වැව සහ රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
පල්ලන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- පල්ලන්කුලම සහ වහමල්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිවියාඋඩබැන්දවැව   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 84  -  තල්ගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

101 -  නබඩගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

103 - දිවියාඋඩබැන්දවැව ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ගල්කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙගෝනෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙගෝනෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, මහකනදරාව දකුණු ඉවුර 
යාය 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මිහින්තලය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- පල්ලන්කුලම, රඹෑව, ඉකිරිෙගොල්ලෑව සහ සංගිලිකනදරාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිහිඹියෙගොල්ලෑව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදවච්චිය සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 79  - ගල්වීරෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

80 - අඹගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

81  - පිහිඹියෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

83  - තාමරහල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

86  - බාලෙහොඳවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව සහ කහටගස්දිගිලිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 
ෙව්වැල්කැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙව්වැල්කැටිය, ඉහළ ෙකොෙලොන්ගස්වැව, කෑදෑව සහ 
ගල්කන්ෙද්ගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝනකුඹුක්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පිහිඹියෙගොල්ලෑව, ගල්වීරෙගොල්ලෑව සහ තාමරහල්මිල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

82 -  ෙව්වැල්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

87 - ඉහළ ෙකොෙලොන්ගස්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම 

90   -  පීනගම ගාම නිලධාරි වසම 

91  -  ෙකෝනකුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කහටගස්දිගිලිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මීමල්වැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කපිරික්ගම, කෑදෑව, බාලෙහොඳවැව සහ පිහිඹියෙගොල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කෑදෑ කල්ලංචිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තල්ගහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මැදවච්චිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බාලෙහොඳවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

85  - ගල්කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

88  -  මීමල්වැව ගාම නිලධාරි වසම  

89 -  කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසම 

97  -  කෑදෑව ගාම නිලධාරි වසම 

98  -  කපිරික්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉහලෙකොෙලොන්ගස්වැව, ෙකෝනකුඹුක්වැව, පීනගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙරොටවැව, කුඩාගම සහ 
ෙගෝනෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙගෝනෑව, දිවියාඋඩබැන්දවැව  සහ තල්ගහවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකනදරාව දකුණු ඉවුර  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දිවියාඋඩබැන්දවැව සහ කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

92 -  ෙගෝනෑව ගාම නිලධාරි වසම 

93 - මහකනදරාව දකුණු ඉවුර යාය 2 ගාම 
නිලධාරි වසම 

94 - මහකනදරාව දකුණු ඉවුර යාය 1 ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කල්ලංචිය සහ කුඩාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නබඩගස්වැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹෑව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කදුරුගස්දමන, සියඹලාගස්වැව සහ වහමල්ෙගොල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

99    -  පල්ලංකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

100  - රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- වහමල්ෙගොල්ලෑව, ඉකිරිෙගොල්ලෑව සහ නබඩගස්වැව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- සදමල්ගම සහ මහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පණ්ඩුකාභයපුර  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කදුරුගස්දමන සහ පල්ලංකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

112  -  කාටුපුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

113  -  සඳමල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

114  -  මහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

115  -  පණ්ඩුකාභයපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පල්ලංකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මිහින්තෙල් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මිහින්තෙල් සහ නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කදුරුගස්දමන 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරොටවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගෝනෑව, කල්ලංචිය සහ මීමල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

95  -  ෙරොටවැව ගාම නිලධාරි වසම 

96 -   කුඩාගම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මීමල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කහටගස්දිගිලිය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මහකනදරාව දකුණු ඉවුර යාය 1 සහ මහකනදරාව දකුණු ඉවුර 
යාය 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

09-108/256 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 04 - කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 09   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 01          සභික සංඛ්යාව :- 11 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්මිල්ලවැටිය  සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වවුනියාව දිස්තික් මායිම සහ පදවිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 27  -  හල්මිල්ලවැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

28  -  කණුගහවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පදවිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙහේරත්හල්මිල්ලෑව, තම්මැන්නාව, 
ගලවැව  සහ ඊතල්විද්දවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉහළ උස්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
කැබිතිෙගොල්ලෑව සහ ෙගෝනුමැරියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ කුංචුට්ටුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම 

බටහිරට:- කුංචුට්ටුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ නැෙගනහිර මායිම් සහ 
වවුනියාව දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහටෙගොල්ලෑව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පදවිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වාහල්කඩ ඩී-06 ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

35  -  ෙහේරත්හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම 

36  -  කහටෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

37  -  ෙබල්ලන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම  

38 -   පුංචිමුදාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාහල්කඩ ඩී-06 සහ වාහල්කඩ ඩී-04 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම, තිත්තෙගෝනෑව  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු සහ නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- කණුගහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පදවිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාහල්කඩ උතුර  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පදවිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 39  -   වාහල්කඩ ඩී - 4 ගාම නිලධාරි වසම 

40  -  වාහල්කඩ ඩී - 5 ගාම නිලධාරි වසම 

41  -  වාහල්කඩ ඩී - 6 ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කහටෙගොල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කහටෙගොල්ලෑව, පුංචිමුදාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ ෙබල්ලන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම් සහ පදවිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිත්තෙගෝනෑව   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කණුගහවැව, ෙහේරත් හල්මිල්ලෑව සහ කහටෙගොල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

33 -  තිත්තෙගෝනෑව ගාම නිලධාරි වසම 

34  -  තම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කහටෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කුරුලුගම, සිංහලඇටවීරවැව සහ ගලවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගලවැව සහ කනුගහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඊතල්විද්දවැව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හල්මිල්ලවැටිය, කනුගහවැව සහ තම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

23  -  ඉහළ උස්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම 

29  -  ඊතල්විද්දවැව ගාම නිලධාරි වසම 

30 -  ගලවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තම්මැන්නාව, තිත්තෙගෝනෑව සහ සිංහලඇටවීරවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කිරිෙකටූවැව, අයියතිෙගවැව සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
හල්මිල්ලවැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කැබිතිෙගොල්ලෑව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හල්මිල්ලවැටිය සහ ඉහළ උස්ෙගොල්ලෑව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

18  -  කැබිතිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

24  -  අයියතිෙගවැව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කිරිෙකටූවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙගෝනුහත්ෙදනාව සහ තිඹිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙගෝනුමැරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කුංචුට්ටුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වවුනියාව දිස්තික්  මායිම සහ හල්මිල්ලවැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

25  -  ෙගෝනුමැරියාව ගාම නිලධාරි වසම 

26 -  කුංචුට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- හල්මිල්ලවැටිය  සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තිඹිරිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මැදවච්චිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වවුනියාව දිස්තික්  මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හඳගල කිරිමැටියාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගෝනුමැරියාව සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

16  -  හඳගල කිරිමැටියාව ගාම නිලධාරි 
වසම 

17  -  තිඹිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙගෝනුහත්ෙදනාව සහ වත්ෙතවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- වත්ෙතවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ රඹෑව පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- රඹෑව සහ මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙගෝනුහත්ෙදනාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිඹිරිවැව ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව 
හා අයියතිෙගවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

19  -  ෙගෝනුහත්ෙදනාව ගාම නිලධාරි වසම 

20 -  වත්ෙත්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කිරිෙකටුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කහටගස්දිගිලිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- හඳගල කිරිමැටියාව සහ තිඹිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බංඩාර උල්පත සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගලවැව සහ තිත්තෙගෝනෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 21  -  කිරිෙකටූවැව ගාම නිලධාරි වසම 

22  -   සිංහලඇටවීරවැව ගාම නිලධාරි වසම 

31  -  බංඩාරඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම  

32 - කුරුලුගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වත්ෙතවැව ග් රාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙගෝනුහත්ෙදනාව, අයියතිෙගවැව, ඉහළ උස්ෙගොල්ලෑව සහ 
ඊතල්විද්දවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 05 - පදවිය පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 10        බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00          සභික සංඛ්යාව :- 10 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බුද්ධංගල සභික සංඛ්යාව :- 01 

 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වවුනියාව සහ මුලතිව් දිස්තික් මායිම් සහ පරාකමපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම 

05 - බුද්ධංගල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- පරාකමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෛමතීපුර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  

 

දකුණට:- සුදර්ශනගම සහ යාය - බී  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වවුනියාව දිස්තික් 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පරාකමපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම,  ඇලිකිඹුලාගල සහ අභයපුර ගාම නිලධාරි  
වසම්වල දකුණු මායිම් 

06 - පරාකමපුර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- අභයපුර සහ ෛමතීපුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- බුද්ධංගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- බුද්ධංගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මුලතිව් දිස්තික් මායිම 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇලිකිඹුලාගල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම 07 - ඇලිකිඹුලාගල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම සහ අභයපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බටහිර මායිම 

 

දකුණට:- අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පරාකමපුර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම් 

 

බටහිරට:- මුලතිව් දිස්තික් මායිම  

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අභයපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇලිකිඹුලාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම 

09 - අභයපුර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම සහ ෛමතීපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බටහිර මායිම 

 

දකුණට:- ෛමතීපුර සහ පරාකමපුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- පරාකමපුර සහ ඇලිකිඹුලාගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෛමතීපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අභයපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම 

03 - සුදර්ශනගම ගාම නිලධාරි  වසම 

08 - ෛමතීපුර ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:- බාලයාවැව සහ රුවන්පුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෝගහවැව සහ පදවිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 

 

 

බිෙසෝෙකොටුව, යාය - බී, බුද්ධංගල, පරාකමපුර සහ අභයපුර ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මහෙසන්පුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෛමතීපුර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම 

12 - මහෙසන්පුර  ගාම නිලධාරි වසම 

15 - බාලයාවැව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම සහ ඌරෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම 

 

දකුණට:- ඌරෑව, කුඹුක්වැව සහ රුවන්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 

 

බටහිරට:- ෛමතීපුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කුඹුක්වැව 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු 

සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහෙසන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ තිකුණාමලය 
දිස්තික් මායිම 

10 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

11 ඌරෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

 

දකුණට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- ෙබෝගහවැව හා රුවන්පුර ගාම නිලධාරි වසම් වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මහෙසන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙබෝගහවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සුදර්ශනගම, ෛමතීපුර සහ බාලයාවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

13 - රුවන්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

14 - ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහෙසන්පුර සහ කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

දකුණට:- 

බටහිරට:- 

කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම, පදවිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, සුදර්ශනගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  
දකුණු මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  යාය - බී   සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බුද්ධංගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 04 - යාය - බී  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෛමතීපුර  සහ සුදර්ශනගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම  

දකුණට:- සුදර්ශනගම  සහ බිෙසෝ ෙකොටුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

 

බටහිරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 06 - කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභාව 

 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :-10        බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00         සභික සංඛ්යාව :- 10 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මල්ගහවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 222 -   කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

224  -  පාලිප්ෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 

225  -  රත්මල්ගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

226  -  කිරිගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉහළ කුඩාපට්ටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඉහළ කුඩාපට්ටිය සහ ෙගෝනුමැරූවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රඹෑව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පදවිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
යාය - බී  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සුදර්ශනගම ගාම 
නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම 01 - බිෙසෝෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 

02 - පදවිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- සුදර්ශනගම ග් රාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දාච්චිහල්මිල්ලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 206  - දාච්චිහල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

207  -  ඉහළ කුඩාපට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 

208  -  මහහම්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුඹුක්ෙගොල්ලෑව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පඩරැල්ලාව, සම්පත්ගම සහ මහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මහගල්කන්ෙද්ගම, තුරුක්කුරාගම, ෙගෝනුමැරූවැව සහ කුඹුක්වැව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකිරිබ්බෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පාලිප්ෙපොතාන, කුඹුක්වැව සහ ඉහළ කුඩාපට්ටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

223 -   ෙගෝනුමැරූවැව ගාම නිලධාරි වසම 

233  -  මහකිරිබ්බෑව ගාම නිලධාරි වසම 

234  -  තුරුක්කුරාගම ගාම නිලධාරි වසම 

235  -  මහ ගල්කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉහළ කුඩාපට්ටිය සහ දාච්චිහල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහවැව, කහටගස්දිගිලිය නැෙගනහිර, කහටගස්දිගිලිය බටහිර 
සහ ෙකොක්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකොක්මඩුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ රඹෑව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04  

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රම්පත්විල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 196  -  රම්පත්විල ගාම නිලධාරි වසම 

198  -  ෙබ්ත්කෑව ගාම නිලධාරි වසම 

201 -   ෙකොක්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

202  -  ෙමොරගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

204  -  සමාධිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තුරුක්කුරාගම, මහකිරිබ්බෑව, කහටගස්දිගිලිය බටහිර, මහ 
මැස්සලෑව සහ දිගන්හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙනලුෙගොල්ලාකඩ, ඇල්ලවැව සහ මැකිච්චාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මැකිච්චාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ රඹෑව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනකටුනුවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සමාධිගම, රම්පත්විල සහ ෙබ්ත්කෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

197  -  ඇල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම 

199   -  කනදරා රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

200  -  ෙනකුටුනුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

203 -  මැකිච්චාව ගාම නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- ෙබ්ත්කෑව, ෙනලුෙගොල්ලාකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ ගෙලන්බිඳුණුවැව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව  සහ මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- මිහින්තෙල් සහ රඹෑව  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහටගස්දිගිලිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහකිරිබ්බෑව සහ මහ ගල්කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

230  -  මහ මැස්සලාව ගාම නිලධාරි වසම 

231  -  කහටගස්දිගිලිය නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි වසම  

232  - කහටගස්දිගිලිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- මහවැව සහ ෙකොෙහොඹගස්කඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- දිවුල්වැව සහ දිගන්හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙබ්ත්කෑව සහ ෙකොක්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07  

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොෙහොඹගස්කඩ සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දාච්චිහල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 205 -   සම්පත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

217  -  තල්අත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම 

220  -  ෙකොෙහොඹගස්කඩ ගාම නිලධාරි වසම 

221  -  මහවැව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පඩරැල්ලාව හා ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ෙකෝන්වැව සහ දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහ මැස්සලෑව, කහටගස්දිගිලිය නැෙගනහිර සහ මහ 
ගල්කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පඩරැල්ලාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 209  -  කුඹුක්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

210  - පඩරැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසම 

211  -  පන්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

212  -   කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

213   -  අඹගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ටික්කන්ෙපොතාන, ෙකෝන්වැව, සම්පත්ගම, දාච්චිහල්මිල්ලෑව සහ 
මහ හම්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝන්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තල්අත්තෑව සහ සම්පත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 214   -  ටික්කන්ෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 

216   -  ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

218   -  වැලිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

219   -  පුංචි හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පඩරැල්ලාව, අඹගහවැව සහ කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කැලෑනිකවැව, දිවුල්වැව සහ ෙකොෙහොඹගස්කඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිගන්හල්මිල්ලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහ මැස්සලෑව සහ ෙකොෙහොඹගස්කඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

215  -  දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

227  -  කැලෑනිකවැව ගාම නිලධාරි වසම 

228   -  ෙනලුෙගොල්ලාකඩ ගාම නිලධාරි වසම 

229   -  දිගන්හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝන්වැව, පුංචි හල්මිල්ලෑව සහ වැලිෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කනදරා රත්මෙල්, ඇල්ලවැව සහ ෙබ්ත්කෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

09-108/259 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 

 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 07 - ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභාව 

              

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 12 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වාහල්කඩ දකුණ සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 144   -  වාහල්කඩ ඩී - 01 ගාම නිලධාරි වසම 

145   -  වාහල්කඩ ඩී - 02 ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම සහ මරදන්මඩුව‚ පහළ දිවුල්වැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ දිවුල්වැව සහ වීරෙසෝෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදන්මඩුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වාහල්කඩ ඩී - 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 141   -  පහළ දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

143   -  වාෙගොල්ලාකඩ ගාම නිලධාරි වසම 

146   -  මරදන්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- දුටුවැව සහ කපුෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කපුෙගොල්ලෑව‚ වීරෙසෝෙල් සහ වාහල්කඩ ඩී - 01 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කපුෙගොල්ලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වාහල්කඩ ඩී - 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  137   -  තවලංහල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

138   -  ආනඔෙලොන්දෑව ගාම නිලධාරි වසම 

139   -  වීරෙසෝෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

140  -   කපුෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පහළදිවුල්වැව, මරදන්මඩුව, වාෙගොල්ලාකඩ සහ දුටුවැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්‚ ෙමොරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

දකුණට:- ෙමොරවැව සහ තිඹිරිඅත්තාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- තිඹිරිඅත්තාවල ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුටුවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කපුෙගොල්ලෑව, මරදන්මඩුව සහ වාෙගොල්ලාකඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

134   -  පුහුෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

135   -  ෙමොරවැව ගාම නිලධාරි වසම 

142   -  දුටුවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම සහ රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- මරදන්කඩවල, ෙහොෙරොව්ෙපොතාන සහ කිව්ෙල්කඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තිඹිරිඅත්තාවල, තවලංහල්මිල්ලෑව සහ කපුෙගොල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිකවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම, ආනඔෙලොන්දෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

120   -  වැලිමුවෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 

121   -  නිකවැව ගාම නිලධාරි වසම 

123   -  තිඹිරිඅත්තාවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තවලංහල්මිල්ලෑව, ෙමොරවැව, පුහුෙල්වැව සහ කිව්ෙල්කඩ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මුක්කරවැව, ඉහළ අඟුනච්චිය සහ රස්නකවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රස්නකවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිංහලවලහවිද්දවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැබිතිෙගොල්ලෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නිකවැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  දකුණු මායිම 

117   -  සිංහලවලහවිද්දවැව ගාම නිලධාරි 
වසම 

118  -   රස්නකවැව ගාම නිලධාරි වසම 

124  -   ගම්මෙහේෙග්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

125   -  කල්ෙප් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉහළ අඟුනච්චිය, ෙමොරකෑව සහ වඩිගවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරකෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉහළ අඟුනච්චිය, මුක්කරවැව සහ  මැදවච්චි හන්දිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

126   -  වඩිගවැව ගාම නිලධාරි වසම 

127  -   ෙමොරකෑව ගාම නිලධාරි වසම 

131  -   නානුමිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

132   -  විෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිරප්පන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- පුලියන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කල්ෙප් සහ ගම්මෙහේෙග්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08  

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුක්කරවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නිකවැව, වැලිමුවෙපොතාන සහ තිඹිරිඅත්තාවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

119   -  ඉහළඅඟුනච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 

122   -  මුක්කරවැව ගාම නිලධාරි වසම 

129   -  කිව්ෙල්කඩ ගාම නිලධාරි වසම 

 
නැෙගනහිරට:- පුහුෙල්වැව, ෙහොෙරොව්ෙපොතාන සහ මැදවච්චිය හන්දිය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නානුහල්මිල්ලෑව, ෙමොරකෑව සහ ගම්මෙහේෙග්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- සිංහලවලහවිද්දවැව සහ රස්නකවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිවුෙල්කඩ සහ පුහුෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 128  -  ෙහොෙරොව්ෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 

130   -  මැදවච්චිය හන්දිය ගාම නිලධාරි වසම 

136  -   තිරප්පන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- මරදන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙවලංගහඋල්පත සහ පරංගියාවාඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නබඩවැව සහ පුලියන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ විෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- විෙල්වැව, නානුමිල්ලෑව සහ මුක්කරවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදන්කඩවල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුහුෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
දුටුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ තිකුණාමලය 
දිස්තික් මායිම 

133   -  මරදන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

147   -  රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

148   -  ෙවලංගහඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- පරංගියාවාඩිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- තිරප්පන්කඩවල, ෙහොෙරොව්ෙපොතාන සහ පුහුෙල්වැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11  

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරංගියාවාඩිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙවලන්ගහඋල්පත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 149   -  පරංගියාවාඩිය ගාම නිලධාරි වසම 

151   -  දියතිත්තවැව ගාම නිලධාරි වසම 

152   -  නබඩවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමලය දිස්තික්  මායිම 

දකුණට:- තිකුණාමලය දිස්තික් මායිම සහ ෙදමටවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙදමටවැව, දෑකැතිෙපොතාන, පුලියන්කඩවල  සහ තිරප්පන්කඩවල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12  

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දෑකැතිෙපොතාන සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙමොරකෑව, විෙල්වැව හා තිරප්පන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්, නබඩවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ දියතිත්තවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 

150   -  පුලියන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

153   -  දෑකැතිෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 

154   -  ෙදමටවැව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ත් රිකුණාමල සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම්‚ නාබඩවැව සහ 

දියතිත්තවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම, කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය 
සභා මායිම සහ වඩිගවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

09-108/260 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 08 - ගෙලන්බිඳුණුවැව පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :- 00   සභික සංඛ්යාව :- 11 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උපුල්ෙදනිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මිහින්තෙල් සහ කහටගස්දිගිලිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම්  155   -  උපුල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 

156   -  ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

157   -   හිඹුටුෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

159   -  මයිලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

160   -  තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසම 

161  - කුඩාගෙලන්බිඳුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උල්පතගම, ඉහළගම, ඉලුක්බඩයාගම සහ ෙගෝමරන්කල්ල යාය 6 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- සුනන්ද මාවත ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මුරියාකඩවල හා සිවලාකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- සිවලාකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම, 
තිරප්පෙන් සහ මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇල්ලවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කහටගස්දිගිලිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම  158  -  උල්පත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

178   -  ඇල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම 

179 - 22 ජනපදය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

180 - 21 ජනපදය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- දුටුවැව පරණගම සහ කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව සහ ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උපුල්ෙදණිය හා 
ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුටුවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කහටගස්දිගිලිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 165   -  දුටුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

166  -   දුටුවැව පරණගම ගාම නිලධාරි වසම 

167  -  ෙපෙරට්ටුපලගම ගාම නිලධාරි වසම 

168  -  කටාරන්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කහටගස්දිගිලිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  ෙකොකාවැව ජනපදය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පලුෙගොල්ලාගම සහ කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- 21 ජනපදය නැෙගනහිර සහ ඇල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොකාවැව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- දුටුවැව පරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කහටගස්දිගිලිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

169  -  ෙකොකාවැව ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 

170  -  පලුෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසම 

171  -  අලුත්දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොෙරොව්ෙපොතාන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොෙළොන්නරුව 
දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- ජනසිරිගම සහ ගැටලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගැටලාව,  කරුවලගස්වැව සහ දුටුවැව - පරණගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැටලාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- දුටුවැව - පරණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
පලුෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම්   

172  -  ගැටලාව ගාම නිලධාරි වසම 

173  -  කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

176  -  හුරුළුනිකවැව යාය 04 ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- පලුෙගොල්ලාගම, අලුත් දිවුල්වැව සහ ජනසිරිගම  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුඹුක්වැව සහ හුරුළුනිකවැව යාය 03 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙගෝමරන්කල්ල යාය 06 , ඉළුක්බඩයාගම සහ ගෙලන්බිඳුණුවැව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙලන්බිඳුණුවැව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- උල්පතගම, 22 ජනපදය බටහිර සහ 21 ජනපදය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

162  -  ගෙලන්බිඳුණුවැව ගාම නිලධාරි 
වසම 

163  -  ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

164  -  ඉලුක්බඩයාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරුවලගස්වැව සහ හුරුළුනිකවැව යාය 04 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙගෝමරන්කල්ල යාය 06 සහ කුඩා ගෙලන්බිඳුණුවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කුඩා ගෙලන්බිඳුණුවැව, මයිලගස්වැව සහ උපුල්ෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිවලාකුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම, තම්මැන්නාගම සහ කුඩා 
ගෙලන්බිඳුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

181  - මුරියාකඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

182  -  සිවලාකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

183  -  ගල්වඩුවාගම ගාම නිලධාරි වසම 

184   -  මානන්කට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 

185   -  වන්නම්කුලම් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුඩා ගෙලන්බිඳුණුවැව, ඉහළ ගල්කුලම සහ යකල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- කැකිරාව සහ තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

 



1100              I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හුරුළු ජයපුර  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- කුඩා ගෙලන්බිඳුණුවැව සහ ඉලුක්බඩයාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

187  -  ඉහළ ගල්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

189   -  හුරුළු ජයපුර ගාම නිලධාරි වසම 

190  -  ෙගෝමරන්කල්ල යාය 06 ගාම 
නිලධාරි වසම 

191  -  සුනන්දමාවත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හුරුළුනිකවැව යාය 04,   හුරුළුනිකවැව යාය 03 , නුවරගම් 
ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම් වල බටහිර මායිම් සහ  
හුරුළුමීගහපට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හුරුළුමීගහපට්ටිය සහ යකල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මුරියාකඩවල සහ කුඩා ගෙලන්බිඳුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුක්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- හුරුළුනිකවැව යාය 04,  ගැටලාව  සහ  අළුත්දිවුල්වැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

174  - ජනසිරිගම ගාම නිලධාරි වසම 

175  -  කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

177  -  හුරුළු නිකවැව යාය 03 ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කුරුණෑගල ජනපදය සහ නුවරගම් ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- හුරුළු ජයපුර සහ  ෙගෝමරන්කල්ල යාය 06 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුණෑගල ජනපදය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- හුරුළුනිකවැව යාය 03  සහ කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

193  -  නුවරඑළි ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 

194  -  කුරුණෑගල ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 

195  -  නුවරගම් ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පඩිකාරමඩුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- හුරුළුමීගහපට්ටිය සහ හුරුළු ජයපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යකල්ල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස්  

උතුරට:- ඉහළ ගල්කුලම සහ හුරුළුජයපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, නුවරගම් ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
නුවරඑළි ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

186 -   යකල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

188  -  හුරුළුමීගහපට්ටිය ගාම නිලධාරි 
වසම 

192  -  පඩිකාරමඩුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- නුවරගම් ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, නුවරඑළි 
ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
කුරුණෑගල ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කැකිරාව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කැකිරාව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම, මානක්කට්ටිය සහ මුරියාකඩවල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 

උපෙල්ඛනය 

 

 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 09 - තලාව පාෙද්ශීය සභාව 

      

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 20  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 20 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හිරිෙගොල්ෙල්ගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පහළ තලාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

408 -  දළදාපුර ගාම නිලධාරි වසම 

409 - නව හඟුරන්ෙකත ගාම නිලධාරි වසම 

411 -  හිරිෙගොල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුඹුක්ගහවැව සහ කරගහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පහළ තලාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම 406  -  කරගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

407  -  පහළ තලාව ගාම නිලධාරි වසම 

410  -  කුඹුක්ගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරෙගොඩ සහ ඉහළ තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකෝන්ෙගොල්ලෑව  සහ කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, හිරිෙගොල්ෙල්ගම, නව 
හඟුරන්ෙකත සහ දළදාපුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තලාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළ තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, නුවරගම්පළාත 
මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

404  -  ඉහළ තලාව ගාම නිලධාරි වසම 

405  -  ෙමොරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිඟුරුවැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කුරුඳුවැව සහ ෙකෝන්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කරගහවැව සහ කුඹුක්ගහවැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කුරුඳුවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙමොරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

401  -  හිඟුරුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

402  -  ෙකොරකහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

403  -  කුරුඳුවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කඳුරුගස්වැව, කිරෙලෝගම සහ මීගස්සෑගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මීගස්සෑගම, ෙකෝන්ෙගොල්ලෑව සහ ඉහළ තලාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කිරෙලෝගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකෝන්ෙගොල්ලෑව සහ කුරුඳුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

398  -  කිරෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම 

399  -  කැටකාෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

400  -  මීගස්සෑගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කදුරුගස්වැව සහ පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:- පලුගස්වැව සහ රජ්ජල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙදල්ෙන්ගම සහ ඒරියාගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙකෝන්ෙගොල්ලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරගහවැව සහ ඉහළ තලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 430  -  ඒරියගම ගාම නිලධාරි වසම 

431  -  ෙකෝන්ෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කුරුඳුවැව, මීගස්සෑගම සහ කිරෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කි රෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්,  
ෙදල්ෙන්ගම, කුඩා ෙබල්ලන්කඩවල සහ මහ ෙබල්ලන්කඩවල 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහ ෙබල්ලන්කඩවල සහ කැලෑගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙබල්ලන්කඩවල  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැෙල්ගම, ෙකෝන්ෙගොල්ලෑව සහ ඒරියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

435  -  මහ ෙබල්ලන්කඩවල ගාම නිලධාරි 
වසම 

436    -  ෙදල්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

437 -  කුඩා ෙබල්ලන්කඩවල ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ඒරියගම සහ කැටකාෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රජ්ජල්ෙල්ගම, අධිරාණිගම සහ ගල්විහාරවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකෝන්වැව සහ ෙසෝලම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙසෝලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැෙල්ගම සහ මහ ෙබල්ලන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

421   -  නල්ලච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 

425   -  ෙකෝන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

434   -  ෙසෝලම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුඩා ෙබල්ලන්කඩවල, ගල්විහාරවැව සහ ෙතල්හිරියාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙතල්හිරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ඉකිරිවැව ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම සහ මුසල්පිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- තඹුත්ෙත්ගම, තම්මැන්නාගම, ජයසිරිගම සහ පහළගම  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පහළගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරගහවැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

432   -  පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

433   -  කැෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ෙකෝන්ෙගොල්ලෑව, මහ ෙබල්ලන්කඩවල සහ ෙසෝලම ග් රාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ජයසිරිගම  සහ ලුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තම්මැන්නාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, පහළගම සහ ෙසෝලම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

422  -   ලුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

423   -  ජයසිරිගම ගාම නිලධාරි වසම 

424   -  තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙකෝන්වැව සහ නල්ලච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තඹුත්ෙත්ගම සහ ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රාජාංගනය සහ ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තඹුත්ෙත්ගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලුණුවැව සහ ජයසිරිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 418  - තඹුත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

426 -  ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තම්මැන්නාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම,  නල්ලච්චිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මුසල්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් 

දකුණට:- මුසල්පිටිය  සහ ඉකිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඉකිරිවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තඹුත්ෙත්ගම සහ නල්ලච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 419   -  ඉකිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම 

420   -  මුසල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- නල්ලච්චිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙතල්හිරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම, කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ 
රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙතල්හිරියාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුඩා ෙබල්ලන්කඩවල සහ ෙදල්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

427   -  ෙතල්හිරියාව ගාම නිලධාරි වසම 

428   -  තිස්පෙන්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

429   -  ගල්විහාරවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- අධිරාණිගම සහ කටියාව යාය 10 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ඉකිරිවැව සහ නල්ලච්චිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කටියාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදල්ෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, රජ්ජල්ෙල්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ ඉහළ 
හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

384   -  කටියාව යාය 9 ගාම නිලධාරි වසම 

385   -  කටියාව යාය 10 ගාම නිලධාරි වසම 

394   -  ගල්වඩුවාගම ගාම නිලධාරි වසම 

397   -  අධිරාණිගම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- රජ්ජල්ෙල්ගම සහ කටියාව යාය 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම්, කටියාව යාය 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ කටියාව යාය 6 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්විහාරවැව  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඉහළ හල්මිල්ලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදල්ෙන්ගම, කැටකාෙල්, පලුගස්වැව, එළියදිවුල්වැව සහ ඉහළ 
සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

386  -   කටියාව යාය 1 ගාම නිලධාරි වසම 

387   -  කටියාව යාය 2 ගාම නිලධාරි වසම 

392   -  මැඩියාව ගාම නිලධාරි වසම 

395   -  ඉහළ හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම 

396   -  රජ්ජල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කඩිගාව, ඇඳගල සහ කැෙල්සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කටියාව යාය 6 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කටියාව යාය 9 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම්, කටියාව යාය 
10  සහ ගල්වඩුවාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- අධිරාණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පලුගස්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුරුඳුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

388   -  එළියදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

389   -  කඳුරුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

391   -  පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 
ඉහළසියඹලෑව  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මැඩියාව  සහ රජ්ජල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කැටකාෙල්, කිරෙලෝගම සහ කුරුඳුවැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  එප්පාවල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාවතවැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

373   -  එප්පාවල ගාම නිලධාරි වසම 

374   -  කඩිගාව ගාම නිලධාරි වසම 

390   -  ඉහළ සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

 

 

නැෙගනහිරට:- නල්ලමුදාව සහ කිරිඅමුණුෙකොෙළේ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ඇඳගල  සහ කටියාව යාය 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මැඩියාව සහ එළියදිවුල්වැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මාවතවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තිරප්පෙන් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

375 - කිරිඅමුණුෙකොෙළේ ගාම නිලධාරි වසම 

376 - නල්ලමුදාව ගාම නිලධාරි වසම 

377 - මාවතවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා උතුරු මායිම් 

දකුණට:- මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම්, ඇඳගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කඩිගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- එප්පාවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කැෙල්දිවුල්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නල්ලමුදාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 378   -  ගල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

379   -  කැෙල්දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

381   -  මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 

382    -  ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කැෙල්සියඹලෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- කැෙල්සියඹලෑව, ඇඳගල සහ කිරිඅමුණුෙකොෙළේ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඇඳගල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කඩිගාව, කිරිඅමුණුෙකොෙළේ සහ මැදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

380  -  කැෙල්සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

383   -  කටියාව යාය 6 ගාම නිලධාරි වසම 

393  -  ඇඳගල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ගල්මඩුව සහ කැෙල්දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කටියාව යාය 9 සහ කටියාව යාය 1 ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

09-108/262 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 10 - නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාව 

 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00    සභික සංඛ්යාව :11 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ශාවස්තිපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොතාෙන්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

259   -  ශාවස්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම 

260  -   ශාවස්තිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

262   -  කිඹුලාකඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පියවර 3 ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ සහ කුඩා ෙනළුබෑව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුඩා ෙනළුබෑව, ආමෙන්  සහ අලුත්වැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙපොතාෙන්ගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 258   -  ෙපොතාෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- ශාවස්තිපුර සහ කිඹුලාකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වන්නියන්කුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර මහ නගර සභා මායිම  242   -  වන්නියන්කුලම ෙකොටස 1  ගාම 
නිලධාරි වසම 

243 -  වන්නියන්කුලම ෙකොටස 2  ගාම 
නිලධාරි වසම 

244 -  වන්නියන්කුලම ෙකොටස 3  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් (නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා සීමාවට අයත් 
බණ්ඩාරනායක මාවත ෙකොටස, තිස්ස 
මාවත, ගැමුණු මාවත, මහෙසන් මාවත සහ 
පරාකම මාවත ඇතුළත් ෙකොටස) 

257 -  පියවර 3 ෙකොටස 3  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් (නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා සීමාවට අයත් 
පුබුදුපුර ඇතුළත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- වන්නියන්කුලම ෙකොටස 5 ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, වන්නියන්කුලම ෙකොටස  6 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  
දකුණු මායිම සහ වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම, 
මහෙනළුබෑව සහ කුඩා ෙනළුබෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කුඩාෙනළුබෑව සහ ශාවස්තිපුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  විජයපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර මහ නගර සභා මායිම 245 - වන්නියන්කුලම ෙකොටස 4 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් (නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා සීමාවට අයත් 
බණ්ඩාරනායක මාවත ෙකොටස, සුභසාධක 
මාවත, පණ්ඩුකාභය මාවත, අභය මාවත, 
ගුණානන්ද මාවත සහ මලියෙද්ව මාවත 
ඇතුළත්  ෙකොටස) 

246 - වන්නියන්කුලම ෙකොටස 5 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් (නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා සීමාවට අයත් 
විශාකා මාවත, නාගෙසේන මාවත ෙකොටසක්, 
විජයපුර පාර ෙකොටස සහ අනුලාෙද්වී මාවත 
ඇතුළත්  ෙකොටස) 

247 - වන්නියන්කුලම ෙකොටස 6 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් (නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා සීමාවට අයත් 
නුවර වැව පාර, ෙසෙරප්පුඅඩිගල පාර 
ෙකොටස, කම්කරු මාවත ෙකොටස, 
රත්නායක මාවත සහ වන්නි තම්මැන්නාව 
පාර ඇතුළත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ   බටහිර මායිම 

දකුණට:- වන්නියන්කුලම ෙකොටස 2 සහ වන්නියන්කුලම ෙකොටස 1  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- වන්නියන්කුලම ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ අනුරාධපුර මහ නගර සභා මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තම්මැන්නාපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර මහ නගර සභා මායිම 238  - ඥාණික්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

239 - වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් (කුඩාපාලාඩිකුලම සහ 
වන්නිතම්මැන්නාව ඇතුළත්  ෙකොටස)  

240  - තම්මැන්නාකුලම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ෙකොටසක් (නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා සීමාවට අයත් 
ආත්තිකුලම ඇතුළත්  ෙකොටස) 

241  - තම්මැන්නාපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහකලත්තෑව සහ කීරික්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මහපාලාඩිකුලම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මහෙනළුබෑව සහ වන්නියන්කුලම ෙකොටස 2  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, වන්නියන්කුලම ෙකොටස 6 ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ අනුරාධපුර මහ නගර සභා 
මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කලත්තෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 277  - මහෙනළුම්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

279  - මහකලත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම 

280  - තරියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙනළුන්කන්නිය, කවරක්කුලම, කීරික්කුලම  සහ තම්මැන්නාපුර  
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
සහ තම්මැන්නාකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කවරක්කුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහකලත්තෑව, මහෙනළුම්කුලම සහ තරියන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

275  - කවරක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

276  - කීරික්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

278 - ෙනළුන්කන්නිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මිහින්තෙල් සහ තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- සුචරිතගම, මහපාලාඩිකුලම, ඥානික්කුලම සහ තම්මැන්නාපුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සුචරිතගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම,  
ඥානික්කුලම සහ කීරික්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

236   -  සුචරිතගම ගාම නිලධාරි වසම 

237   -  මහපාලාඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කීරික්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම, මඩවලගම, උතුරු කළුවිල සහ 
පාවක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

 

බටහිරට:- පාවක්කුලම, මහෙනළුබෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම 

 

 

 

ෙකොට්ඨාෙය් අංකය :-  09 

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙනළුබෑව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ශාවස්තිවත්ත සහ ශාවස්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්, පියවර 3 ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම, 
වන්නියන්කුලම ෙකොටස 3 ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ 
වන්නියන්කුලම ෙකොටස 1 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

261   -  අලුත්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

263   -  ආමෙන් ගාම නිලධාරි වසම 

265  -  කුඩාෙනළුබෑව ගාම නිලධාරි වසම 

266   -  මහෙනළුබෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වන්නියන්කුලම ෙකොටස 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
වන්නිතම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම, 
මහපාලාඩිකුලම, සුචරිතගම සහ පාවක්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හිෙදෝගම  සහ දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- තලාව සහ  නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තුරුවිල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලුත්වැව, ආමෙන්, කුඩාෙනළුබෑව සහ මහෙනළුබෑව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

264   -  දිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

268  -  කළුආරච්චියාගම ගාම නිලධාරි වසම 

269   -  පහළවැව ගාම නිලධාරි වසම 

270   -  තුරුවිල ග් රාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හිෙදෝගම සහ සුහදගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
තිරප්පෙන් සහ තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හිෙදෝගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහෙනළුබෑව සහ සුචරිතගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 267   -  පාවක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

271   -  හිෙදෝගම ගාම නිලධාරි වසම 

272   -  සුහදගම ගාම නිලධාරි වසම 

273  -   මඩවලගම ගාම නිලධාරි වසම 

274  -  උතුරු කළුවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- තුරුවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කළුආරච්චියාගම සහ දිවුල්වැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

09-108/263 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර,                    
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග 
කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 11 - නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 16       බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00          සභික සංඛ්යාව : 16 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මහවිලච්චිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම දිස්තික්  මායිම  359  -   මහවිලච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 

360   -  කුඩාවිලච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 

361   -  කිරල්පැටියාව ගාම නිලධාරි වසම 

365 -  මන්නාරම් හන්දිය ගාම නිලධාරි වසම

නැෙගනහිරට:- සඳමල්එළිය, පලුගස්වැව, ෙප්මඩුව, රන්දූව සහ නෙවෝදාගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- හැළඹවැව සහ දුනුමඩලාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මන්නාරම දිස්තික් මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙප්මඩුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම් හන්දිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 362   -  ෙප්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

363   -  රන්දූව ගාම නිලධාරි වසම 

364   -  පළුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සඳමල්එළිය සහ ඇත්දත්කල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- නෙවෝදාගම සහ කිරල්පැටියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මහවිලච්චිය සහ මන්නාරම් හන්දිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  තන්තිරිමෙල් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම් දිස්තික්  මායිම 366   -  තන්තිරිමෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

367   -  ෙදමටමල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

368   -  ෙනළුම්විල ගාම නිලධාරි වසම 

369  -  සඳමල්එළිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වවුනියාව දිස්තික් මායිම සහ හැළඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- තුප්පිටියාව, ඇත්දත්කල්ල  සහ රන්දූව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පලුගස්වැව සහ මන්නාරම් හන්දිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ගම්බිරිගස්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වවුනියාව දිස්තික් මායිම සහ මැදවච්චිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 306   -  හැළඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

307   -  අලුත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

308   -  අසිරික්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

309   -   ගම්බිරිගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:- පුවරසන්කුලම, ගල්කඩවල  සහ ගල්ෙපොත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගල්ෙපොත්ෙත්ගම, මහඇහැටුවැව, තුප්පිටියාව සහ ෙනලුම්විල  
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඇත්දත්කල්ල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සඳමල්එළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 370   -  ඇත්දත්කල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

371   -   නෙවෝදාගම ගාම නිලධාරි වසම 

372   -  තුප්පිටියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හැළඹගස්වැව සහ මහඇහැටුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මහඇහැටුවැව, ඔයාමඩුව සහ හැළඹවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කිරල්පැටියාව සහ රන්දූව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඔයාමඩුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුඩාවිලච්චිය, කිරල්පැටියාව සහ නෙවෝදාගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

356   -  දුනුමඩලාව ගාම නිලධාරි වසම 

357   -  හැළඹවැව ගාම නිලධාරි වසම 

358   -  ඔයාමඩුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මහඇහැටුවැව සහ මානින්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මහමාන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම සහ 
ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඇලයාපත්තුව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තුප්පිටියාව සහ හැළඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 286   -  ඇලයාපත්තුව ගාම නිලධාරි වසම 

287   -  මානින්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

288   -  මහඇහැටුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

289   -  දිගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගල්ෙපොත්ෙත්ගම සහ කරඹෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- පුසියන්කුලම, විහාර කල්ලංචිය  සහ මහමාන්කඩවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඔයාමඩුව සහ නෙවෝදාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ගල්කඩවල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හැළඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අලුත්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

303   -  කරඹෑව ගාම නිලධාරි වසම 

304   -  ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

305   -  ගල්ෙපොත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- අලුත්ගම, පුවරසන්කුලම සහ අෙශෝකාරාමය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපරිමියන්කුලම, කටුකැලියාව සහ පුසියන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- දිගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඇලයාපත්තුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මානින්ගමුව සහ 
මහඇහැටුවැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21                 1113 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පානියන්කඩවල  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගම්බිරිගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රඹෑව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

310   -  පුවරසන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

311   -  පරසන්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

312   -  පානියන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මාන්කඩවල, සාලියපුර  සහ අෙශෝකාරාමය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැ ෙගනහිර මායිම සහ අලුත්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සාලියපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුවරසන්කුලම, පානියන්කඩවල සහ පරසන්ගස්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

313   -  මාන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

314   -  සාලියපුර ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- රඹෑව සහ මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- ෙතප්පන්කුලම  සහ  ජයන්ති ගාමය  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  සහ අනුරාධපුර මහ නගර සභා මායිම 

බටහිරට:- අෙශෝකාරාමය  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙපරිමියන්කුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්කඩවල, පුවරසන්කුලම සහ සාලියපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

294 -  අභයවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙලෝලුගස්වැව ඇතුළත් ෙකොටස) 

300   -  ෙපරිමියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

301  -   අෙශෝකාරාමය ගාම නිලධාරි වසම 

302  -   කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සාලියපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අනුරාධපුර මහ 
නගර සභා මායිම  

දකුණට:- ෙද්වානම්පියතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත මධ්යම 
පෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට:- පුසියන්කුලම, කරඹෑව සහ ගල්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  විහාරපාලුගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දිගෙන්ගම සහ කරඹෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 290   -  පුසියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

291  -  විහාර කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසම 

292   -  විහාරපාලුගම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අභයවැව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත මධ්යම පෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ ෙද්වනාම්පියතිස්සපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නුවරගම්පළාත මධ්යම පෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- පණ්ඩුලගම, උළුක්කුලම සහ පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉලන්දගහවැව, මහමාන්කඩවල සහ දිගෙන්ගම  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මහබුලංකුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඔයාමඩුව, මානින්ගමුව  සහ ඇලයාපත්තුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

282   -  පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

283   -   මහබුලංකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

284   -  මහමාන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

285   -  ඉලන්දගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ඇලයාපත්තුව, දිගෙන්ගම, විහාර කල්ලංචිය, විහාර පාලුගම සහ 

උළුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පණ්ඩුලගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- විහාරපාලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙද්වනාම්පියතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත මධ්යම 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

281   -  උළුක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

293   -  පණ්ඩුලගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මහබුලංකුලම සහ පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙද්වානම්පියතිස්සපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුසියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අභයවැව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

295A -   ෙද්වානම්පියතිස්සපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් (ෙද්වානම් 
පියතිස්සපුර  

පියවර 1, ෙද්වානම්පියතිස්සපුර 

පියවර 2, ෙද්වානම්පියතිස්සපුර  

පියවර 3, ෙද්වානම්පියතිස්සපුර  

පියවර 4, ෙද්වානම්පියතිස්සපුර  

පියවර 5 සහ නුවරගම්පළාත මධ්යම 
පාෙද්ශීය සභා සීමාවට අයත් පුත්තලම් පාර  
ඇතුළත් ෙකොටස) 

296 -  ඉසුරුමුණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (ෙපොතාෙන්ගම, ආලන්කුලම සහ 
තිඹිරිකඩවල ඇතුළත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- අනුරාධපුර මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පණ්ඩුලගම සහ විහාර පාලුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙතප්පන්කුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සාලියපුර සහ මාන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 315   -  ජයන්ති ගාමය ගාම නිලධාරි වසම 

316   -  ෙතප්පන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

317  - තන්නායන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අනුරාධපුර මහ නගර සභා 
මායිම  

බටහිරට:- අනුරාධපුර මහ නගර සභා මායිම සහ සාලියපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

09-108/264 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 12 - ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00    සභික සංඛ්යාව : 12 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  රෙනෝරාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මන්නාරම දිස්තික් මායිම සහ  නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

320   -  කුකුල්කටුව ගාම නිලධාරි වසම 

321   -  ඉට්ටිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

322   -  රෙනෝරාව ගාම නිලධාරි වසම 

323   -  මහළිඳවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙබෝගහවැව,  අඹගහවැව, ඇහැටුවාගම,  තල්ගස්වැව සහ 
හුනුවිලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික්  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  අඩම්පෙන් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රෙනෝරාව සහ මහළිඳවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 324   -  ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

340   -  අඩම්පෙන් ගාම නිලධාරි වසම 

341   -  අන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම සහ තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- පහමුෙන්ගම සහ රලපනාව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- රලපනාව ජනපදය, රලපනාවගම සහ  අඹගහවැව  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  අඹගහවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉට්ටිකුලම සහ රෙනෝරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 325  -  අඹගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

326   -  ඇහැටුවාගම ගාම නිලධාරි වසම 

332  -   තල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

333   -  කුසුම්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝගහවැව සහ මුදිතාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙනොච්චියාගම  සහ ළිඳවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙහොරුවිල, හුනුවිලගම සහ කුකුල්කටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පහළ මාරගහවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම සහ කුකුල්කටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

327   -  හුනුවිලගම ගාම නිලධාරි වසම 

329   -  කටුපත්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

330   -  පහළ මාරගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

355   -  ෙහොරුවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තල්ගස්වැව, ළිඳවැව සහ තිඹිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුත්තලම දිස්තික්  මායිම 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික්  මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ළිඳවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහොරුවිල සහ තල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 328   -  තිඹිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම 

331  -   ළිඳවැව ගාම නිලධාරි වසම 

349   -  නැලවගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කුසුම්පුර, ෙනොච්චියාගම, දුනුදඹුවැව සහ පහළ හල්මිල්ලෑව ග් රාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොරුවිල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙනොච්චියාගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ළිඳවැව සහ කුසුම්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 334  -   ෙනොච්චියාගම ගාම නිලධාරි වසම 

336  -   දුනුදඹුවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මුදිතාගම, හල්මිල්ලකුලම සහ අමුණුෙකොෙළේ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පහළ හල්මිල්ලෑව  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නැලවගම සහ ළිඳවැව ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07 

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මුදිතාගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස 

උතුරට:- අඹගහවැව සහ ෙබෝගහවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 335  -  හල්මිල්ලකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

337  -  මුදිතාගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- රලපනාවගම, රලපනාව ජනපදය සහ දුනුෙපොතගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දුනුෙපොතගම, අමුනුෙකොෙල් සහ දුනුදඹුවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- දුනුදඹුවැව, ෙනොච්චියාගම, කුසුම්පුර  සහ අඹගහවැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  රලපනාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙබෝගහවැව, අඩම්පෙන් සහ අන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

338  -  රලපනාවගම ගාම නිලධාරි වසම 

339  -  රලපනාව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 

342  -  පහමුෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- අඩම්පෙන් සහ අන්දරවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- නාවක්කුලම, ගාලදිවුල්වැව සහ ෙදොඹවලගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙදොඹවලගම, දුනුෙපොතගම සහ මුදිතාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  දුනුෙපොතගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුදිතාගම සහ රලපනාව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

345 - දුනුෙපොතගම ගාම නිලධාරි වසම 

347 - ජයගම ගාම නිලධාරි වසම 

348 - අමුණුෙකොෙළේ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පහමුෙන්ගම සහ ෙදොඹවලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- රන්ෙකත්ගම  සහ මිහිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පහළ ෙකඩිෙතෝක්කුව, දුනුදඹුවැව සහ හල්මිල්ලකුලම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පහළ හල්මිල්ලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දුනුදඹුවැව සහ අමුණුෙකොෙළේ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 350   -  පහළ හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

351  -  පහළ ෙකඩිෙතෝක්කුව ගාම නිලධාරි  
වසම 

352   -  මිහිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ජයගම සහ රන්ෙකත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නැලවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඔත්තප්පුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ජයගම, ෙදොඹවලගම සහ ගාලදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

353   -  රන්ෙකතගම ගාම නිලධාරි වසම 

354   -  ඔත්තප්පුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගාලදිවුල්වැව සහ නාවක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- තලාව සහ රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 

බටහිරට:- මිහිරිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12  

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ගාලදිවුල්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දුනුෙපොතගම සහ පහමුෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

343   -  නාවක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

344   -  ගාලදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

346   -  ෙදොඹවලගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පහමුෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ තලාව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඔත්තප්පුව සහ රන්ෙකත්ගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රන්ෙකත්ගම, ජයගම සහ දුනුෙපොතගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

09-108/265 

 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 13 - රාජාංගනය පාෙද්ශීය සභාව 

   

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 10        බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00          සභික සංඛ්යාව : 10 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම     :-  තරුණ ෙගොවිපල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා  මායිම 456 - රාජාංගනය යාය 18 ගාම නිලධාරි  
වසම 

458 - තරුණ ෙගොවිපල ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:- අධිකාරිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- විජයපුර  සහ ෙව්රගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික් මායිම සහ ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  අධිකාරිපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තරුණෙගොවිපල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

457   -  අධිකාරිපුර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අලිවංගුව, ගැමුණුපුර  සහ විජයපුර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- තරුණෙගොවිපල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙව්රගල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රාජාංගනය යාය 18, තරුණ ෙගොවිපල සහ විජයපුර  ගාම නිලධාරි  
වසම්වල දකුණු මායිම් 

454    -  රාජාංගනය යාය 12 ගාම නිලධාරි  
වසම 

455   -  ෙව්රගල ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- රාජාංගනය යාය 9 ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කුරුණෑගල සහ පුත්තලම දිස්තික්  මායිම් 

බටහිරට:- පුත්තලම දිස්තික්  මායිම සහ රාජාංගනය යාය 18  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  විජයපුර  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තරුණ ෙගොවිපල සහ අධිකාරිපුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

452  - රාජාංගනය යාය 9 ගාම නිලධාරි  
වසම 

453  -   විජයපුර ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, අලිවංගුව ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, රන්ෙදනිගම, රාජාංගනය යාය 4 
සහ රාජාංගනය යාය 3 ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික්  මායිම 

බටහිරට:- රාජාංගනය යාය 12 සහ ෙව්රගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ගැමුණුපුර  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අධිකාරිපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 450   -  අලිවංගුව ගාම නිලධාරි  වසම 

451   -  ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- තුඹුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- රන්ෙදනිගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ රාජාංගනය 
යාය 9 ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- රාජාංගනය යාය  9  සහ විජයපුර  ගාම  නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  අංගමුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  448  -   අංගමුව ගාම නිලධාරි  වසම 

449   - තුඹුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 4 ½ කණුව ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 5 කණුව  සහ රන්ෙදනිගම  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අලිවංගුව සහ අධිකාරිපුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  රාජාංගනය යාය 03/04 සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රන්ෙදනිගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 444   -  රාජාංගනය යාය 3 ගාම නිලධාරි  
වසම 

445   -  රාජාංගනය යාය 4 ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- රන්ෙදනිගම හා තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 
රාජාංගනය යාය 2 ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- රාජාංගනය යාය 2 ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- රාජාංගනය යාය 9 ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  රන්ෙදනිගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අලිවංගුව, තුඹුල්ෙල්ගම සහ අංගමුව ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

443   -  රාජාංගනය යාය 2 ගාම නිලධාරි  
වසම 

446   -  තිස්සපුර ගාම නිලධාරි  වසම 

447  -   රන්ෙදනිගම ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- 5 කණුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 5 කණුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කුරුණෑගල 
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම, රාජාංගනය යාය 3 ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, රාජාංගනය යාය 4 ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ රාජාංගනය යාය 9  ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මහතිඹිරිකල්ල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනොච්චියාගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 441   -  4 ½ කණුව ගාම නිලධාරි  වසම 

442  -  5 කණුව ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:- සිරිමාපුර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික්  මායිම 

බටහිරට:- රාජාංගනය යාය 2, තිස්සපුර, රන්ෙදනිගම සහ අංගමුව ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සිරිමාපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙනොච්චියාගම සහ තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 438  -   කළුන්දෑගම ගාම නිලධාරි  වසම 

439  -   පන්තියාව ගාම නිලධාරි  වසම 

440   -  සිරිමාපුර ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික්  මායිම 

බටහිරට:- 4 ½  කණුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

09-108/266 

 

 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 14 - ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 10 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මකුලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා  මායිම 415  -  මකුලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

416  -  මුදුන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

417  -  තම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හැලඹවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- හැලඹවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුරුණෑගල 
දිස්තික්  මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික්  මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හුරිගස්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුදුන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ තලාව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

412   -  හුරිගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

413   -  හැළඹවැව ගාම නිලධාරි වසම 

414   -  වැළියාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නාමල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- නාමල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කුරුණෑගල 
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ මුදුන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කලංකුට්ටිය සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- වැලියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, තලාව සහ 
ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

485   -   ඉහළ කලන්කුට්ටිය ගාම නිලධාරි 
වසම 

486   -  ඕබඩයාගම ගාම නිලධාරි වසම 

487   -  පහළ කලන්කුට්ටිය ගාම නිලධාරි 
වසම 

487/A   -  නාමල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඔටුනුපැලඳිගම සහ මිෙදල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික්  මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ වැලියාව  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
හැළඹවැව ගාම නිලධාරි වසමට දකුණින් පිහිටි ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කරුවලගස්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තලාව හා ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 481    -  කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

482  -   උස්ගල හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම 

484   -  ඔටුනුපැලැඳිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහළෙබොදුගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- බුල්නෑව, ෙතොරෙණ්ගම සහ මිෙදල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉහළ කලංකුට්ටිය සහ ඕබඩයාගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බුල්නෑව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උස්ගල හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

470   -  කත්තරගම ගාම නිලධාරි වසම 

478   -  ෙහළෙබොදුගම ගාම නිලධාරි වසම 

479  -   බුල්නෑව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්නෑව නගරය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ගල්නෑවගම, පිටිෙය්යාය සහ ෙලෝලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- සියඹලෑව, මිෙදල්ලෑව, ෙතොරෙණ්ගම සහ කරුවලගස්වැව  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සියඹලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඔටුනුපැලඳිගම සහ කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

468  -   සියඹලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

469   -  ෙලෝලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

480   -  ෙතොරෙණ්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

483  -    මිෙදල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බුල්නෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කත්තරගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණ මායිම, පිටිෙය්යාය සහ මැදවච්චිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මැදවච්චිය සහ කුඹුක්වැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික්  මායිම සහ ඉහළ කලංකුට්ටිය  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ගල්නෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙලෝලුගස්වැව, කත්තරගම සහ ෙහළෙබොදුගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

466   -  මැදවච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 

471   -  පිටිෙය්යාය ගාම නිලධාරි වසම 

472   -  ගල්නෑවගම ගාම නිලධාරි වසම 

473   -  මුස්නව ගාම නිලධාරි වසම 

477   -  ගල්නෑව නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මල්බලිගල, හඳුන්ගම සහ ෙවරුන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නෑගම, කල්ලංචිය සහ කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- කුඹුක්වැව, සියඹලෑව  සහ ෙලෝලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  අවුකන සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 474   -  වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

475   -  මල්බලිගල ගාම නිලධාරි වසම 

476   -  හඳුන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- ඉපෙලෝගම සහ පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- පලාගල පාෙද්ශීය සභාව මායිම සහ ෙවරුංකුලම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- මුස්නව, පිටිෙය්යාය, ගල්නෑවගම සහ ගල්නෑව නගරය ග් රාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  නෑගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මුස්නව, හඳුන්ගම සහ වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

459  -  කන්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසම 

460   - කඳුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

461   -  ෙවරුංකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

462   - නෑගම ගාම නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- වලස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පලාගල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- දකුණු සියඹලන්ගමුව, කඳුළුගමුව, මුස්නාව සහ කල්ලංචිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සියඹලන්ගමුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සියඹලෑව, මැදවච්චිය සහ මුස්නව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

463  -   දකුණු සියඹලන්ගමුව ගාම නිලධාරි 
වසම 

464   -  කඳුළුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

465   -  කල්ලංචිය ගාම නිලධාරි වසම 

467   -  කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නෑගම සහ කඳුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුරුණෑගල දිස්තික්   මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික්  මායිම 

 

09-108/267 

 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 15 - ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභාව 

 

      

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 10 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මහඉළුප්පල්ලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තලාව සහ තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 498  -   සංගට්ටෑව ගාම නිලධාරි වසම 

499   -  මහඉළුප්පල්ලම ගාම නිලධාරි වසම 

500  -  දික්වැව ෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මානෑව,  කඩියන්ගල්ල,  ෙකෝනපතිරාව,  ෙව්දිනිගම, 
නාරාංගල්ෙල්ගම, ෙසේනපුරගම  සහ ගලෙගදරගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නාරාංගල්ෙල්ගම සහ ෙසේනපුරගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ගල්නෑව සහ තලාව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඉපෙලෝගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 501    -  ඉපෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම 

502   -  මානෑව ගාම නිලධාරි වසම 

510   -  කඩියන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හීනුක්වෑගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කුංචිකුලම, ගන්තිරියාගම සහ ෙකෝනපතිරාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙකෝනපතිරාව සහ සංගට්ටෑව  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ  තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කුංචිකුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිරප්පෙන් සහ කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 514   -  කුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

517   -  දම්පැලැස්සාගම ගාම නිලධාරි වසම 

518   -  හීනුක්වෑගම ගාම නිලධාරි වසම 

519   -  ඉහළකාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිරිපිටියාගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- හිරිපිටියාගම, අස්වැද්දුම, ගන්තිරියාගම, ඉපෙලෝගම  සහ මානෑව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙකෝනපතිරාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සංගට්ටෑව, කඩියන්ගල්ල සහ ඉපෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

503   -  ගන්තිරියාගම ගාම නිලධාරි වසම 

509   -  ෙකෝනපතිරාව ගාම නිලධාරි වසම 

511  -   ෙව්දිනිගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කඩියන්ගල්ල,  ඉපෙලෝගම සහ කුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- අස්වැද්දුම, ගල්වංගුව  සහ කල්ලංචියාගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ගල්වංගුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, කල්ලංචියාගම  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අළුත් දෙඹ්වටන, 
නාරාගල්ෙල්ගම සහ මහ ඉළුප්පල්ලම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙසේනපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- දික්වැව - ෙසේනපුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මහ ඉළුප්පල්ලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

504   -  ෙසේනපුරගම ගාම නිලධාරි වසම 

505   -  නාරංගල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

512    -  ගලෙගදරගම ගාම නිලධාරි වසම 

513   -  අළුත් දෙඹ්වටන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙව්දිනිගම සහ කල්ලංචියගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කාගම  ඇල 5  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගල්නෑව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම, දික්වැව - ෙසේනපුර  සහ මහ 
ඉළුප්පල්ලම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කල්ලංචියගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙව්දිනිගම සහ ගන්තිරියාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 506  -  අස්වැද්දුම ගාම නිලධාරි වසම 

507   -  ගල්වංගුව ගාම නිලධාරි වසම 

508   -  කල්ලංචියගම ගාම නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- කුංචිකුලම, හිරිපිටියාගම සහ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අක්කර 500, කාගම   ඇල 2  සහ කාගම  ඇල 5  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කාගම  ඇල 2, කාගම  ඇල 5 සහ අළුත් දෙඹ්වටන  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07 

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හිරිපිටියාගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 515   -  හිරිපිටියාගම ගාම නිලධාරි වසම 

516   -  පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- කුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කැකිරාව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- විජිතපුර  සහ අමනක්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අක්කර 500, අස්වැද්දුව සහ ගන්තිරියාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කාගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අළුත් දෙඹ්වටන, කල්ලංචියගම, ගල්වංගුව සහ අස්වැද්දුම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

489 -   පලුගස්වැව ෙගොවිෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 

495   -  අක්කර 500 ගාම නිලධාරි වසම 

496   -  කාගම  ඇල 2 ගාම නිලධාරි වසම 

497   -  කාගම  ඇල 5 ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුලියන්කුලම, අමුණුවැටිය, අමනක්කට්ටුව සහ කුසලානගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වලව්ෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, සහ ගල්නෑව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කලාවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අක්කර 500 සහ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 490   -  කලාවැව ගාම නිලධාරි වසම 

491  -   කුසලානගම ගාම නිලධාරි වසම 

492 -  අමුණුවැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

494  -   අමනක්කට්ටුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පුලියන්කුලම සහ විජිතපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වලව්ෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පලුගස්වැව 
ෙගොවිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- පලුගස්වැව ෙගොවිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  විජිතපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අමනක්කට්ටුව සහ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

488  -   වලව්ෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

493  -   විජිතපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, පලුගස්වැව ෙගොවිෙපොල, 
කුසලානගම, කලාවැව සහ අමනක්කට්ටුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

09-108/268 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 

 

 

උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 16 - මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00   සභික සංඛ්යාව : 10 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුංචිකුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මධ්යම නුවරගම්පළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 571 -  නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කුරුන්දන්කුලම ඇතුළත් 
ෙකොටස) 

572 - ෙහේනවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (නල්ලපාම්බුකුලම ගෙමහි 
මිහින්තලය පාෙද්ශීය සභාවට ඇතුළත් 
ෙකොටස) 

573   -   කුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කන්නට්ටිය සහ කුරුන්දන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කුරුන්දන්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- අනුරාධපුර මහ නගර සභා මායිම සහ නුවරගම්පළාත මධ්යම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුන්දන්කුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙදොරමඩලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 574   -  කුරුන්දන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම  

575  -  කන්නට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මරදන්කුලම, මිහින්තෙල් සහ රුවන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- නැෙගනහිර නුවරගම්පළාත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- නුවරවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් අනුරාධපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ සහ කුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොරමඩලාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 586 -  මරදන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

587 -  ෙදොරමඩලාව ගාම නිලධාරි වසම 

588 -  උක්කුලංකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහකනදරාව වම්ඉවුර යාය 3, මහකනදරාව වම් ඉවුර යාය 2,  
මහකනදරාව වම් ඉවුර යාය 1 සහ ෙබෝගහයාය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මිහින්තෙල් සහ කන්නට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නුවරගම්පළාත මධ්යම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකනදරාව වම්ඉවුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 583 - මහකනදරාව වම් ඉවුර යාය 1 ගාම 
නිලධාරි වසම 

584  - මහකනදරාව වම් ඉවුර යාය 2 ගාම 
නිලධාරි වසම 

585 -  මහකනදරාව වම් ඉවුර යාය 3 ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ෙබෝගහයාය සහ මරදන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මරදන්කුලම සහ උක්කුලංකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  සීප්පුකුලම  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 564  - ෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 

566 - සීප්පුකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

567 - තම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කහටගස්දිගිලිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කසමඩුව, ඉහළගම සහ 
මරදන්කල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මරදන්කල්ල සහ ෙබෝගහයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්, රඹෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිහින්තෙල් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරදන්කුලම, මහකනදරාව වම් ඉවුර යාය 1 ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

577 - මිහින්තෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

582 - ෙබෝගහයාය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- මරදන්කල්ල, නාමල්වැව සහ රුවන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රුවන්ගම සහ කන්නට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රුවන්ගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්නට්ටිය සහ මිහින්තෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 578 -  රුවන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- නාමල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- ෙවල්ලාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කන්නට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාමල්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රුවන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මිහින්තෙල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම්, ෙබෝගහයාය 
ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම 

579 - නාමල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

580 - ෙවල්ලාරගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝගහයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මරදන්කල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- තිරප්පෙන් සහ නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මරදන්කල්ල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නාමල්වැව, ෙබෝගහයාය, ෙපොතාන, කසමඩුව සහ කනදරා 
කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

570  - කට්ටඹුවාගම ගාම නිලධාරි වසම 

576 - කහපත්විලගම ගාම නිලධාරි වසම 

581 - මරදන්කල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙවල්ලාරගම සහ නාමල්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කසමඩුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොතාන සහ තම්මැන්නාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 565 - ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

568 - කසමඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

569  - කනදරා කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කහටගස්දිගිලිය සහ ගෙලන්බිඳුණුවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම, කට්ටඹුවාගම සහ කහපත්විලගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- කහපත්විලගම  සහ  මරදන්කල්ල  ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

09-108/269 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 17 - තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභාව 

 

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 10       බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00         සභික සංඛ්යාව : 10 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාච්චාදූව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර මායිම 535 - නාච්චාදූව ගාම නිලධාරි වසම 

536 - නාච්චාදූව නව නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම 

538 - පලයාකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගල්කුලම, ඥානික්කුලම සහ අලුත් පුංචිකුලම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- තිරප්පෙන්ගම, ෙසම්බුකුලම, ෙවල්ලමුදාව සහ ෙසෙලස්තිමඩුව 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරප්පෙන් සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්කුලම සහ ෙපරිමියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 521 - වන්නම්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

528 - ඥානික්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

532 - තිරප්පෙන් කඩවීදිය ගාම නිලධාරි වසම 

533 - තිරප්පෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

534 - අලුත් පුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උට්ටිමඩුව සහ ඇතුන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වන්නම්මඩුව, ආලිස්ථාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙසම්බුකුලම, නාච්චාදූව නව නගරය සහ නාච්චාදුව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03 

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උට්ටිමඩුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර සහ මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 520 - උට්ටිමඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

525 - ෙදමටවැව ගාම නිලධාරි වසම 

526 - ගල්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

527 - කරුවලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

529 - ෙපරිමියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පයිරිමඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඇතුන්ගම දකුණ, ඇතුන්ගම උතුර සහ අළුත් පුංචිකුලම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ වන්නම්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ඥානික්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නාච්චාදුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ නුවරගම්පළාත 
නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පයිරිමඩුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මිහින්තෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 522 -  මාවතවැව ගාම නිලධාරි වසම 

523 - ෙපරියකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

524 - පයිරිමඩුව  ගාම නිලධාරි වසම 

530 -  කුට්ටිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

531 - පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව   පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව   පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඇතුන්ගම දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙදමටවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇතුන්ගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උට්ටිමඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙදමටවැව,  පයිරිමඩුව සහ කුට්ටිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

546 - කට්ටමුරිච්චාන ගාම නිලධාරි වසම 

551 - ඇතුන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

552 - ඇතුන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

553 - මීවැල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව  පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- කදුපාගම සහ පහළ අඹතෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම, පෑතිස් රඹෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මානක්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- වන්නම්මඩුව සහ අළුත් පුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසෙලස්තිමඩුව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම, පලයාකුලම සහ 
නාච්චාදුව නව නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

537 - ෙසෙලස්තිමඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

539 - ෙවල්ලමුදාව ගාම නිලධාරි වසම 

547 - ඉදිගහවැව ගාම නිලධාරි වසම 

550 - ෙසම්බුකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිරප්පෙන්ගම සහ ආලිස්ථාන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මහකණුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් සහ 
පයින්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, තලාව පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- තලාව සහ නුවරගම්පළාත නැෙගනහිර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07 

 

 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආලිස්ථාන  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉදිගහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙවල්ලමුදාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙසම්බුකුලම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්,  තිරප්පෙන්ගම, 
තිරප්පෙන් කඩවීදිය සහ අළුත් පුංචිකුලම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

540 - මහකණුමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 

548 - ආලිස්ථාන ගාම නිලධාරි වසම 

549 - වන්නම්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

554 - පයින්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇතුන්ගම උතුර සහ ඇතුන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, මානක්කුලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ වනමල් උයන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- දයාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වලගම්බාහුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් සහ ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

බටහිරට:- තලාව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලගම්බාහුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ආලිස්ථාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
වන්නම්මඩුව සහ ඇතුන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

541- මානක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

542 - පෑතිස් රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම 

561 - වනමල් උයන ගාම නිලධාරි වසම 

562 - වලගම්බාහුව ගාම නිලධාරි වසම 

563 - දයාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මීවැල්ලෑව සහ කට්ටමුරිච්චාන් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, කැකිරාව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කැකිරාව  සහ ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට:- ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, පයින්ඩිකුලම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මහකණුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලබුෙනෝරුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කට්ටමුරිච්චාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ගෙලන්බිඳුණුවැව  පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

543 - අලෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

545 - ඉහළ අඹතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

555 - ලබුෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 

556 - කදුපාගම ගාම නිලධාරි වසම 

557 - පහළ අඹතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිරාව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මුරියාකඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ අමුණුච්චිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- කැකිරාව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුරියාකඩවල  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පහළ අඹතෙල්, ඉහළ අඹතෙල් සහ අලෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

544 - මුරියාකඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

558 -  අමුණුච්චිය ගාම නිලධාරි වසම 

559 - සඳපාගම ගාම නිලධාරි වසම 

560 - ඌත්තුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිරාව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කැකිරාව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පහළ අඹතෙල් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

09-108/270 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 

අංක 18 - කැකිරාව පාෙද්ශීය සභාව 

      

ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 17 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මරදන්කඩවල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 613 - මාමිණියාව ගාම නිලධාරි වසම 

614 - ෙතෝරවැව ගාම නිලධාරි වසම 

615 - කැලෑපුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම 

616 - ඉහළ පුලියන්කුලම ගාම නිලධාරි 
වසම 

617 - මරදන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මාමිණියා රඹෑව  සහ ෙකොල්ලන්කුට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉපෙලෝගම සහ තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  නාවක්කුලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 605 - නාවක්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

606 - ෙමොරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

607 - කීරියගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

608 - මහදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහරඹාවැව, මඩවල සහ එප්පාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- එප්පාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ගලපිටගල  හා හීනුක්කිරියාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට:- තිරප්පෙන් සහ ගෙලන්බිඳුණුවැව  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මඩවල  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගෙලන්බිඳුණුවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම 596 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

597 - එප්පාවල ගාම නිලධාරි වසම 

598 - මඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

599 - මහරඹාවැව ගාම නිලධාරි වසම 

600 - ෛමතීගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කුඩා රඹාවැව හා පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 
ෙසේනාධිරියාගම හා ගලපිටගල ගාම නිලධාරි වසම් වල උතුරු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- ගලපිටගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
මහදිවුල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ගෙලන්බිඳුණුවැව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙන්වල්ෙපොල  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මරදන්කඩවල හා ෙතෝරවැව ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු 
මායිම්, මාමිණියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, තිරප්පෙන් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කීරියගස්වැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

609 - හීනුක්කිරියාව ගාම නිලධාරි වසම 

610 - ගෙන්වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

611 - මාමිණියා රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම 

612 - ෙකොල්ලන්කුට්ටිගම ගාම නිලධාරි 
වසම 

 

නැෙගනහිරට:- ගලපිටගල සහ ෙහොරිවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙහොරිවිල, ඇඹුල්ගස්වැව, මාන්කඩවල  සහ ඔලුකරඳ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඔලුකරඳ සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙකොල්ලන්කුට්ටිගම සහ මාමිණියා රඹෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

618 - ඔලුකරඳ ගාම නිලධාරි වසම 

620 - දුම්රිය නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

627 - මරදන්කඩවල පාර ගාම නිලධාරි වසමනැෙගනහිරට:- මාන්කඩවල, මල්ෙදනිපුර සහ කුඩා කැකිරාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කුඩා කැකිරාව, මලව  සහ නීකිණියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මයිලගස්වැව සහ ශාස්තෙවල්ලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06  ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ඉහළගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 619 - මුඩෙපරුමාගම ගාම නිලධාරි වසම 

621 - ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

622 - ශාස්තෙවල්ලිය ගාම නිලධාරි වසම 

623 - කරුක්කන්කුලම ගාම නිලධාරි වසම 

624 - මයිලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  

 

නැෙගනහිරට:- ඔලුකරඳ, දුම්රිය නගරය, මරදන්කඩවල පාර, නීකිණියාව සහ 
ඔෙලොම්බෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඔෙලොම්බෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, දෙඹ්වටන  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම  සහ පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ඉපෙලෝගම පාෙද්ශීය සභා මායිම   

 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කැකිරාව නගරය සභික සංඛ්යාව :- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මයිලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මරදන්කඩවල පාර සහ මල්ෙදනිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම්  

625 - නීකිණියාව ගාම නිලධාරි වසම 

626 - මලව ගාම නිලධාරි වසම 

628 - කැකිරාව නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

629 - කුඩා කැකිරාව ගාම නිලධාරි වසම 

637 - මහ කැකිරාව ගාම නිලධාරි වසම 

638 - ඔෙලොම්බෑව ගාම නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- ෙපොතාෙන්ගම සහ ෙකොරසගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ෙකොරසගල්ල, උණෙගොල්ලෑව සහ ෙහෝරාෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මයිලගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මල්ෙදනිපුර සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාමිණියා රඹෑව, ගෙන්වල්ෙපොල සහ හීනුක්කිරියාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

630 - මාන්කඩවල ගාම නිලධාරි වසම 

631 - මල්ෙදනිපුර ගාම නිලධාරි වසම 

632 - ඇඹුල්ගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

633 - මැදවැව ගාම නිලධාරි වසම 

634 - ෙපොතාෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හීනුක්කිරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙහොරිවිල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- රත්මල්ලෑව, කුඹුක්වැව  සහ ෙකොරසගල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මහ කැකිරාව, කුඩා කැකිරාව, මරදන්කඩවල පාර, දුම්රිය නගරය  
සහ ඔලුකරඳ  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පලුගස්වැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කීරියගස්වැව, මහදිවුල්වැව, එප්පාවල සහ කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්, කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

595 - කුඩා රඹාවැව ගාම නිලධාරි වසම 

601  - පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

602 - ෙසේනාධිරියාගම ගාම නිලධාරි වසම 

603 - ෙහොරිවිල ගාම නිලධාරි වසම 

604 - ගලපිටගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් බටහිර මායිම සහ හබරණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- හිරිවඩුන්න  සහ ෙදමුන්නෑව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රත්මල්ලෑව, මැදවැව, ඇඹුල්ගස්වැව සහ හීනුක්කිරියාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  හබරණ සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කුඩා රඹාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම  

589 - හබරණ ගාම නිලධාරි වසම 

590 - කාශ්යපගම ගාම නිලධාරි වසම 

591 - හිරිවඩුන්න ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් මායිම  සහ  මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- වායාඋල්පත, ෙදමුන්නෑව සහ පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙබල්ලන්කඩවල  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙහොරිවිල සහ පලුගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 592 - වායාඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම 

593 - කෑළෑව ගාම නිලධාරි වසම 

594 - ෙදමුන්නෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හිරිවඩුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මාතෙල් 
දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- ෙකොටාගල, පල්ෙල්හිඟුර, මැදගම සහ රත්මල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මහ කැකිරාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙපොතාෙන්ගම සහ මැදවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 635 - කුඹුක්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

636 - රත්මල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

639 - ෙකොරසගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

640 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙහොරිවිල, ෙදමුන්නෑව සහ කෑලෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- පල්ෙල්හිඟුර, මහඇළගමුව  සහ  උනෙගොල්ලෑව  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ඔෙලොම්බෑව සහ මහකැකිරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්, මහකැකිරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ෙහෝරාෙපොල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඔෙලොම්බෑව සහ ෙකොරසගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

641- මහඇළගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

643 - උණෙගොල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

644 - ෙහෝරාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

645 - නිදිගම ගාම නිලධාරි වසම 

646 - බරාවිල ගාම නිලධාරි වසම 

 

නැෙගනහිරට:- මැදගම, පල්ෙල්හිඟුර, මුරුංගාහිටිකන්ද, ෙනල්බෑගම සහ 
ෙකොටාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දුනුමඩලාව, බණ්ඩාරෙපොතාන  සහ උඳුරුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- උඳුරුව සහ දෙඹ්වටන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  උඳුරුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරුක්කන්කුලම, මයිලගස්වැව සහ ඔෙලොම්බෑව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

655 - බණ්ඩාරෙපොතාන ගාම නිලධාරි වසම 

656 - උඳුරුව ගාම නිලධාරි වසම 

657  - දෙඹ්වටන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙහෝරාෙපොල, නිදිගම, බරාවිල සහ දුනුමඩලාව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරුක්කන්කුලම  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මඩාටුගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහඇළගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම් 
සහ මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

642 - පල්ෙල්හිඟුර ගාම නිලධාරි වසම 

647 - මුරුංගාහිටිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

648  - ෙකොටාගල ගාම නිලධාරි වසම 

649 - ෙනල්බෑගම ගාම නිලධාරි වසම 

650 -  මඩාටුගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කෑලෑව සහ වායාඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කණ්ඩලම නැෙගනහිර හා කිතුල්හිටියාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් සහ දුනුමඩලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
නැ ෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- දුනුමඩලාව, බරාවිල හා නිදිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ මහඇළගමුව ගාම නිලධාරි 
වස ෙම් දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම් 

 

72 - G 22195 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කණ්ඩලම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- බංඩාරෙපොතාන ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැ ෙගනහිර මායිම, බරාවිල 
හා ෙකොටාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මඩාටුගම 
ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

651 - කණ්ඩලම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

652 - කිතුල්හිටියාව ගාම නිලධාරි වසම 

653 - කණ්ඩලම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

654 - දුනුමඩලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- පලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බංඩාරෙපොතාන  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

09-108/271 

 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

අංක 20 - අනුරාධපුරය දිස්තික්කය 
අංක 19 - පලාගල පාෙද්ශීය සභාව 

      
ෙක්වල   ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 10       බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව : 00          සභික සංඛ්යාව : 10 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ගම්සභා හල්මිල්ලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙනල්ලියගම, බළලුවැව 2 සහ 
බළලුවැව 1  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

689 - පහළගම ගාම නිලධාරි වසම 

690 - කරවිලගල ගාම නිලධාරි වසම 

691 - ගම්සභා හල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි 
වසම 

692 - ෙගෝනෙදනියාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අලුත් ගල්කිරියාගම, කිරිඳිවත්ත, මීවැව‚ වම්බටුවැව සහ 
අඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- අඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගල්නෑව 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බළලුවැව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඉපෙලෝගම සහ කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 686 - බළලුවැව 1 ගාම නිලධාරි වසම 

687 - බළලුවැව 2 ගාම නිලධාරි වසම 

688 - ෙනල්ලියගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ගම්සභාහල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පහළගම  
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් සහ කරවිලගල  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මාෙන්රුව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්නෑව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරවිලගල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

664 - ඉපුල්වැහැර ගාම නිලධාරි වසම 

665 - මාෙන්රුව ගාම නිලධාරි වසම 

666 - වම්බටුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

667 - අඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගම්සභාහල්මිල්ලෑව, ෙගෝනෙදනියාගම, මීවැව, හිඟුරුවැව 
ආඬියාගල සහ ගම්බිරිගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- පරවහගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  ආඬියාගල සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙගෝනෙදනියාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 670 - ආඬියාගල ගාම නිලධාරි වසම 

678 - මීවැව ගාම නිලධාරි වසම 

679 - හිඟුරුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කිරිඳිවත්ත සහ ඇල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ පැල්බැඳියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

දකුණට:- පැල්බැඳියාව  සහ ගමිබිරිගස්වැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ඉපුල්වැහැර, මාෙන්රුව සහ වම්බටුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  දානියගම සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගම්සභාහල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

677 - කිරිඳිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

680 - අලුත් ගල්කිරියාගම ගාම නිලධාරි 
වසම 

681 - දානියගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- උදුරාව හල්මිල්ලවැව, අලුත් කඩාඩුගම සහ රණව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උල්පතගම සහ ඇල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ආඬියාගල, හිඟුරුවැව, මීවැව සහ ෙගෝනෙදනියාගම  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කටුකැලියාව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 683 - කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසම 

684 - අලුත් කඩාඩුගම ගාම නිලධාරි වසම 

685 - උදුරාව හල්මිල්ලවැව ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- රණව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- දානියගම සහ අලුත් ගල්කිරියාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07 

 

ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  රණව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිරිඳිවත්ත, දානියගම, අලුත් කඩාඩුගම, කටුකැලියාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම

662 - රණව ගාම නිලධාරි වසම 

663 - හිඟුරුවැල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

675 - ඇල්ලවැව ගාම නිලධාරි වසම 

682 - උල්පතගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කැකිරාව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- ආනකටාවැව, ගිරාෙන්ගම, දඹුලුහල්මිල්ලෑව, නාරංගස්වැව  සහ 
ෙමොෙරොත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- පැල්බැඳියාව සහ ආඬියාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  පැල්බැඳියාව  සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාෙන්රුව, ඉපුල්වැහැර සහ ආඬියාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

668 - කලුගල ගාම නිලධාරි වසම 

669 - පරවහගම ගාම නිලධාරි වසම 

671 - ගම්බිරිගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

674 - පැල්බැඳියාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ඇල්ලවැව, ෙමොෙරොත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, ෙදමටෙගොල්ලාගම සහ බුදුෙග්හින්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාතෙල් සහ කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම් 

බටහිරට:- කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  බුදුෙග්හින්න සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ඇල්ලවැව, උල්පතගම සහ රණව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

660 - නාරංගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

672 - ෙදමටෙගොල්ලාගම ගාම නිලධාරි වසම 

673 - බුදුෙග්හින්න ගාම නිලධාරි වසම 

676 - ෙමොෙරොත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දඹුලුහල්මිල්ලෑව සහ ගිරාෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික්  මායිම 

බටහිරට:- කලුගල සහ පැල්බැඳියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු 

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  දඹුලුහල්මිල්ලෑව සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රණව සහ හිඟුරුවැල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 658 - ගිරාෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

659 - ආනකටාවැව ගාම නිලධාරි වසම 

661 - දඹුලුහල්මිල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- නාරංගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 21 - ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය  
අංක 01 - ඇළහැර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:-10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- දියෙබදුම      සභික සංඛ්යාව:- 01   

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 26 - දියෙබදුම ගාම නිලධාරි වසම  
27 - ඉහකුළුවැව ගාම නිලධාරි වසම  
28 - කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- 
 
බටහිරට:- 

කහටපිටිය, මඩුදමන, රඳවිෙගඔය හා ෙකෝඳුරුවාව  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙකෝඳුරුවාව     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 
 

ඉහකුළුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිෙම් පිහිටි ෙප්කුලම 
වැවට යන මාර්ගය, කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිෙම් පිහිටි ඉහකුළුවැවට ජලය ෙගනයන ෙබදුම් ඇෙළේ මුල් 
ෙකොටස සහ දියෙබදුම ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිෙම් 
පිහිටි  ෙයෝධ ඇළ හා ගල්වාෙන් ඇළ 

20 - අත්තනකඩවල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
23 - රඳවිෙගඔය ගාම නිලධාරි වසම  
25 - ෙකෝඳුරුවාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- දියෙබදුම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:- 
 

මඩුදමන, අත්තනකඩවල උතුර  හා අත්තනකඩවල  දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අත්තනකඩවල     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 

අත්තනකඩවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිෙම් 
පිහිටි  දඹුලු කැෙල්, යාය 30 වාරි ඇළ හා  ෙකෝඳුරුවාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

18 - අත්තනකඩවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
19 - අත්තනකඩවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
21 - ඉකිරිවැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

රදවිෙගඔය, මඩුදමන සහ කහටගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල   
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 
 
 

නිකපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි අෙට් ඇළ, 
සරුබිම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි  
අත්තනකඩවල ඔය සහ සෑගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිෙම් පිහිටි යාය 23 කුණු ඇළ 

බටහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මඩුදමන                                                                               සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රදවිෙගඔය ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිෙම් පිහිටි  වැලි ඇළ 22 - මඩුදමන ගාම නිලධාරි වසම  
24 - කහටගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- දියෙබදුම ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිෙම් පිහිටි  
රදවිෙගඔය 

දකුණට:- 
 

නිකපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඉකිරිවැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිෙම් පිහිටි  රන්පනම් ඔය 

බටහිරට:- 
 

ඉකිරිවැව හා අත්තනකඩවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල   
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- සෑගල      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

අත්තනකඩවල ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිෙම් පිහිටි  යාය 
23 කුණු ඇළ, ඉකිරිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිෙම් 
පිහිටි අත්තනකඩවල ඔය සහ කහටගහපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

15 - සෑගල ගාම නිලධාරි වසම  
16 - නිකපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
17 - සරුබිම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:- 
 

ගෙඟ්යාය, ෙසෝමිල්ස් සහ ෙකෝට්ටපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල   උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- දමනයාය      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ සෑගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම  

08 - දමනයාය ගාම නිලධාරි වසම  
10 - ෙකෝට්ටපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
14 - ෙසෝමිල්ස් ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

නිකපිටිය, ගෙඟ්යාය, ෙකෝට්ටපිටිය උතුර, බකමූණ සහ හීරටිය 
ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

බකමූණ, හීරටිය සහ ඇළහැර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- බකමූණ                                                            සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

දමනයාය, ෙකෝට්ටපිටිය දකුණ සහ ෙසෝමිල්ස් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල   දකුණු මායිම්  

05 - හීරටිය ගාම නිලධාරි වසම  
07 - බකමූණ ගාම නිලධාරි වසම  
11 - ෙකෝට්ටපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- 

 
ගෙඟ්යාය, සිරිකඳුයාය සහ මළුෙව්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

මළුෙව්යාය සහ ඔරුබැඳිසියඹලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- 
 
 

ඇළහැර හා දමනයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි  ෙයෝධ ඇළ සහ  ෙකෝට්ටපිටිය දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මළුෙව්යාය      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- නිකපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 09 - මළුෙව්යාය ගාම නිලධාරි වසම  
12 - සිරිකඳුයාය ගාම නිලධාරි වසම  
13 - ග ෙඟ්යාය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අතරගල්ලෑව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 
 

අතරගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි  
මුතියංගන ඇළ සහ  කුමාරඇල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිෙම් පිහිටි  හීරටිඔය 

බටහිරට:- ඔරුබැඳිසියඹලාව, හීරටිය, බකමූණ, ෙකෝට්ටපිටිය උතුර හා 
ෙසෝමිල්ස් ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ඇළහැර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ දමනයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිෙම් පිහිටි හීරටි ඔය 

03 - ඇළහැර ගාම නිලධාරි වසම  
04 - ඔරුබැඳිසියඹලාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

හීරටිය, මළුෙව්යාය හා කුමාරඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 

අතරගල්ලෑව හා කිරිඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
වල පිහිටි  අඹන්ගඟ                                

බටහිරට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අතරගල්ලෑව     සභික සංඛ්යාව:-01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 

ඇළහැර හා ඔරුබැඳිසියඹලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිෙම් පිහිටි අඹන් ගඟ සහ මළුෙව්යාය, සිරිකඳුයාය හා 
ග ෙඟ්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

01 - කිරිඔය ගාම නිලධාරි වසම  
02 - අතරගල්ලෑව ගාම නිලධාරි වසම  
06 - කුමාරඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- 
 

මාතෙල් දිස්තික් මායිම සහ ඇළහැර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි  අඹන් ගඟ 

 
09-108/273 
 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 21 - ෙපොෙළොන්නරුව දිස්ත් රික්කය 
අංක 02 - හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 20  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00   සභික සංඛ්යාව:- 20 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු   
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ගල්ඔය                                    සභික සංඛ්යාව:-01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මා යිෙම් ආනඋලන්දාව වන රක්ෂිතය 31 - සිංහගම ගාම නිලධාරි වසම 
32 - ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
34 - ෙරොටවැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තිකුණාමල දිස්තික් මායිම, මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභාෙව් බටහිර 
මායිෙම්  පිහිටි  කවුඩුල්ල ජාතික වෙනෝද්යානය සහ  රත්මෙල් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මිණිහිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි  අගලවාන් 
ඔය  සහ  ෙමොරගස් වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම    

බටහිරට:- අනුරාධපුර දිස්තික් මායිෙම්  හුරුළු වන රක්ෂිතය  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙමොරගස්වැව                         සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  29 - ෙමොරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
30 - මහෙසන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

මිණිහිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි  බටු ඔය, 
බත්ගම්පත්තුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි  
මින්ෙන්රිය ජාතික වෙනෝද්යානය 

දකුණට:- 
 

කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඇළහැර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාතෙල් දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- මාතෙල් හා අනුරාධපුර දිස්තික් මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මිණිහිරිගම     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ගල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙරොටවැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි අගලවාන් ඔය සහ  
මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභාෙව්  දකුණු  මායිෙම්  පිහිටි  කවුඩුල්ල 
ජාතික වෙනෝද්යානය 

33 - රත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
57 - සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
60 - මිණිහිරිගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 
 
 

පළුවද්දන හා උල්පත්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිෙම්  පිහිටි  වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් රත්මෙල් 
ෙයෝජිත වන රක්ෂිතය  සහ  අක්කර 70 ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිෙම්  පිහිටි  නාගලකන්ද රක්ෂිතය 

දකුණට:- පාසියාවැව හා මින්ෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිෙම්  
පිහිටි  ෙයෝධ ඇල  සහ  බත්ගම්පත්තුව ගාම නිලධාරි වසෙම්  
උතුරු මායිෙම්  පිහිටි  මින්ෙන්රිය වැව 

බටහිරට:- 
 
 

මහෙසන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙමොරගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම්  පිහිටි 
බටු ඔය 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- උල්පත්වැව     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම හා අගලවාන් ඔය 35 - පලුවද්දන ගාම නිලධාරි වසම 
64 - අක්කර 70 ගාම නිලධාරි වසම 
67 - උල්පත්වැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ  කිඹුලාවල, RB 01 සහ 
හිඟුරක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බුබුල සහ රජ ඇළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

රජඇළගම, පාසියාවැව, සමගිපුර,  මිණිහිරිගම සහ රත්මෙල් 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙයෝධ ඇළ      සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට: මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 63 - ෙයෝධ ඇළ  ගාම නිලධාරි වසම 
68 - කිඹුලාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- යටිගල්පතාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ සාමපුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- 
බටහිරට:- 
 

සාමපුර හා RB 01  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
අක්කර 70 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ   
මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- සිරිෙකත        සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- රන්ෙකොත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම්  පිහිටි  
උල්කටු ඇළ සහ මැදිරිගිරිය පාෙද්ශිය සභා මායිම 

72 - කුමාරගම ගාම නිලධාරි වසම 
73 - සිරිෙකත ගාම නිලධාරි වසම 
78 - ජයපුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිෙම්  පිහිටි  උල්කටු ඇළ, අලි අඩි 
ඕඩිෙය් ඇළ සහ ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- හිඟුරක බණ්ඩාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි  
හාවා පැන්න ඇළ සහ ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 

සාමපුර සහ ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිෙම්  
පිහිටි  පිංපාර කවුඩුල්ල පධාන මාර්ගය 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- හිඟුරක බණ්ඩාරගම      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උල්කටුෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම (ගම්උදාව 
රවුම්පාර ෙකොටසක්), ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිෙම්  පිහිටි  අලි අඩි ඕඩිෙය් ඇළ  සහ  ජයපුර, කුමාරගම හා 
සිරිෙකත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

69 - හිඟුරක ගාම නිලධාරි වසම 
71 - හිඟුරක බණ්ඩාරගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සිරිෙකත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි  
ෙකොටිකාපිටිය පාර සහ ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභාෙව් බටහිර 
මායිෙම්  පිහිටි  අක්කර 100 පාර 

දකුණට:- උණගලාෙවෙහර නැෙගනහිර  සහ  උණගලාෙවෙහර බටහිර 
ගාම නිලධාරි වසම් වල උතුරු මායිෙම්  පිහිටි  මින්ෙන්රි ඔය 

බටහිරට:- 
 
 

හතමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම්  පිහිටි  
හතමුණ පිං පාර හා හිඟුරක්ෙගොඩ - ෙපොෙළොන්නරුව හතමුණ 
මාර්ගය සහ  උල්කටුෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- සාමපුර                 සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

ෙයෝධ ඇල හා යටියල්පතාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිෙම් පිහිටි උල්කටු ඇළ සහ රංෙකොත්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

79 - ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසම 
80 - සාමපුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- කුමාරගම සහ ජයපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිෙම්  
පිහිටි  පිංපාර කවුඩුල්ල පධාන මාර්ගය 

දකුණට:- 
 
 
 

හිඟුරක බණ්ඩාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම්  පිහිටි  
හිඟුරක්ගල පාර සහ උල්කටුපත හා පුලතිසිගම ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිෙම්  පිහිටි ෙපොෙළොන්නරුව - හබරණ පධාන 
මාර්ගය 

බටහිරට:- 
 
 

RB 01 ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම්  පිහිටි D 21 
ඇළ සහ  කිඹුලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම්  
පිහිටි  ෙයෝධ ඇළ 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- යටියල්පතාන     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 61 - යටියල්පතාන ගාම නිලධාරි වසම 
62 - රන්ෙකොත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සිරිෙකත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

සිරිෙකත, කුමාරගම සහ සාමපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙයෝධඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මින්ෙන්රිය         සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම්  පිහිටි  ෙයෝධ ඇළ  
සහ  අක්කර 70 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම්  පිහිටි  වන 
සංරක්ෂණයට අයත් කැෙල් (නාගලකන්ද රක්ෂිතය) 

56 - මින්ෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසම 
59 - මුවන්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම  
65 - පාසියාවැව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

අක්කර 70 ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රජඇළගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම්  පිහිටි  ජල බස්නා ඇළ 

දකුණට:- C.P. පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:- බත්ගම්පත්තුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි  
ෙපොෙළොන්නරුව - හබරණ පධාන මාර්ගය 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- බත්ගම්පත්තුව         සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 
 

මිණිහිරිගම හා සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 
මින්ෙන්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම්  පිහිටි  මින්ෙන්රි 
ඔය  සහ  මුවන්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ ෙකෝන්කැටිය ඇළ හා සුදුකන්ද රක්ෂිතෙය් ෙකොටසක් 

54 - C.P. පුර ගාම නිලධාරි වසම 
55 - කටුකැලියාව ගාම නිලධාරි වසම  
58 - බත්ගම්පත්තුව ග් රාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 
 
 

මුවන්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම්  පිහිටි  
හබරණ - ෙපොෙළොන්නරුව මාර්ගය සහ ගිරිතෙල්, ගිරිතෙල් 
පුරාණගම, අග්ෙබෝපුර, විජයරාජවැව හා සුදුකන්ද - නිකවැව යන 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිෙම් පිහිටි සුදුකන්ද වනජීවී 
රක්ෂිතය 

දකුණට:- තමන්කඩුව   සහ   ඇළහැර පාෙද්ශිය සභා මායිම්      

බටහිරට:- ඇළහැර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහෙසන්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම්  පිහිටි  මින්ෙන්රි ජාතික වන 
උද්යානය      
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ගිරිතෙල්           සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

පාසියාවැව හා බුබුල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිෙම්  පිහිටි  
මින්ෙන්රි ඔය සහ රජඇළ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

36 - ගිරිතෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
37 - රජ ඇළගම ගාම නිලධාරි වසම  
39 - ගිරිතෙල් පුරාණගම ගාම නිලධාරි වසම  
40 - ගිරිතෙල් ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

රජඇළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම්  පිහිටි  ජල බස්නා 
ඇළ සහ  ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම්  
පිහිටි  ගිරිතෙල් ඔය   

දකුණට:- 
 

ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි  
ගිරිතෙල් ඔය, විජයරාජවැව සහ  අග්ෙබෝපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම්  පිහිටි  ගිරිතෙල් ඔය      

බටහිරට:- C.P.පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් සුදුකන්ද 
මධ්ය ෙර්ඛාව සහ මුවන්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිෙම්  පිහිටි  ජල බස්නා ඇළ     

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- බුබුල      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 
 
 

අක්කර 70 ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි  
හිඟුරක්ෙගොඩ - මින්ෙන්රිය පධාන මාර්ගය, හිඟුරක්ෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම්  පිහිටි RB 3 ඇළ, උල්කටුෙපොත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම්  පිහිටි  ස්මිත් ඇළ සහ 
හිඟුරක බණ්ඩාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

38 - රජඇළ ගාම නිලධාරි වසම 
66 - බුබුල ගාම නිලධාරි වසම 
70 - හතමුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- හිඟුරක ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි  හතමුණ 
පිංපාර  සහ  ෙපොෙළොන්නරුව - හිඟුරක්ෙගොඩ හතමුණ මාර්ගය

දකුණට:- 
 
 

ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි  
මින්ෙන්රි ඔය සහ ගිරිතෙල් ජනපදය සහ ගිරිතෙල් පුරාණගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

ගිරිතෙල් හා රජඇළගම ගාම නිලධාරි වසම් වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ එම මායිෙම් පිහිටි ෙකොතලාවල මාර්ගය හා මින්ෙන්රි 
ඔය 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- හිඟුරක්ෙගොඩ          සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කිඹුලාවල සහ සාමපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 74 - හිඟුරක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
75 - පුලතිසිගම ගාම නිලධාරි වසම 
76 - RB 01 ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- ෙබෝපුර, උලුකටුෙපොත සහ හතමුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බුබුල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- බුබුල සහ අක්කර 70 ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- උල්කටුෙපොත     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට :- 
 

පුලතිසිගම, සාමපුර සහ ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිෙම්  පිහිටි  හිඟුරක්ෙගොඩ සිට ගුවන් ෙතොටුපල දක්වා මාර්ගය 

77 - උල්කටුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි ස.ෙතො.ස. 
හන්දිෙය් සිට හිඟුරක්ගල මාර්ගය 

දකුණට:- 
 

හිඟුරක බණඩාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් ගම්උදා 
රවුම් පාර සහ අලි අඩි ඕඩිෙය් ඇළ හා හතමුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිෙම්  පිහිටි ස්මිත් ඇළ 

බටහිරට:- 
 

හිඟුරක්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි  
ස්මිත් ඇළ 

 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- උණගලාෙවෙහර           සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මින්ෙන්රි ඔය 51 - උණගලාෙවෙහර  බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ලංකාපුර සහ තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 52 - උණගලාෙවෙහර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

දකුණට:- 
 

තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභාෙව්  උතුරු මායිෙම්  පිහිටි  
චන්දනෙපොකුණ වැවට තඹලවැෙව් සිට ජලය ෙගනයන ඇළ 
මාර්ගය සහ  නාගෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

53 - චන්දනෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

බටහිරට:- ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි  
දුම්රිය මාර්ගය, ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර 
මායිම, හතමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  හිඟුරක 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ජයන්තිපුර          සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 
 
නැෙගනහිරට:- 
 
දකුණට:- 
 
 
බටහිරට:- 

ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  
උණගලාෙවෙහර බටහිර හා උණගලාෙවෙහර නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම සහ  දුම්රිය මාර්ගය 
 
තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  ෙච්තියගිරිගම, වීරගම හා 
යාය 05 ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
 
ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

48 - ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
49 - නාගෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
50 - යාය 12 ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අග්ෙබෝපුර                සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 

ගිරිතෙල් පුරාණගම හා ගිරිතෙල් ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිෙම් පිහිටි ගිරිතෙල් ඔය, රජඇළ ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
දකුණු මායිම  සහ  හතමුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිෙම්  
පිහිටි  මින්ෙන්රි ඔය  

41 - අග්ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසම  
42 - විජයරාජවැව ගාම නිලධාරි වසම  
43 - ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 
 

ජයන්තිපුර හා යාය 05 ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිරින් 
පිහිටි ජලබස්නාව හා ෙහේන්ෙකොළෙවල ඇළ සහ 
උණගලාෙවෙහර  බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම්  
පිහිටි  දුම්රිය මාර්ගය 

දකුණට:- 
 

යාය 05 ෙපෙදස, තඹලවැව හා සුදුකන්ද - නිකවැව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

C.P.පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි  
සුදුකන්ද මුදුන වනජීවී රක්ෂිතය 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙච්තියගිරිගම                       සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

ෙහේන්ෙකොළෙවල  සහ  ජයන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු 
මායිම් සහ හබරණ - ෙපොෙළොන්නරුව පධාන මාර්ගය  

44 - වීරගම ගාම නිලධාරි වසම 
45 - යාය 05 ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
47 - ෙච්තියගිරිගම ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:- යාය 12 ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:- 
 

තඹලවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම්  පිහිටි  කුඹුක්කන් 
ආරු ඔය    

බටහිරට:- 
 

ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් 
පිහිටි  ගිරිතෙල් සරණසිරිගම මාර්ගය 

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- සුදුකන්ද -  නිකවැව          සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 
 
 
 

C.P.පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම හා විජයරාජවැව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ජලබස්නා ඇළ, 
ෙහේන්ෙකොළෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි  
තඹල වැෙව් ගිල්ම, යාය 05 ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිෙම්  පිහිටි  තඹල වැෙව් වැව කණ්ඩිය සහ වීරගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ජයන්තිපුර සරණසිරිගම 
පාර 

46 - සුදුකන්ද නිකවැව ගාම නිලධාරි වසම  
46A - තඹලවැව ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිෙම්  පිහිටි කඩවල වැෙව් සිට එන 
ජල බස්නාව හා කඩවල වැව් බැම්ෙම් රක්ෂිතය  සහ  කඩවල 
වැෙව් සිට ඉලුක්පිටිය වැව දක්වා ජලය ෙගනයන වාරි ඇළ   

දකුණට:- 
 
 

තමන්කඩුව පාෙද්ශිය සභාෙව්  උතුරු මායිෙම්  පිහිටි  සුදුකන්ද 
වනජීවී රක්ෂිතෙය් කඳු මුදුන  සහ  පරාකම සමුදයට ජලය 
සපයනු ලබන ස්වාභාවික ඇළ මාර්ගය 

බටහිරට:- 
 

C.P.පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි  
සුදුකන්ද වනජීවී රක්ෂිතය 

  
09-108/274 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වැනි අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 21 - ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය 
අංක 03 - මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 00     සභික සංඛ්යාව :- 19 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- බිෙසෝපුර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලයය දිස්තික් මායිම, ෙසෝමාවතිය වනජීවි රක්ෂිතය 

සහ තිකුණාමලය - ගල්ඔය දුම්රිය මාර්ගය 
92 - කවුඩුලුවැව  ගාම  නිලධාරි වසම 
97 - ෙවඩිකච්චිය  ගාම  නිලධාරි වසම 
98 - ඇටඹඔය  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

ෙසෝමාවතිය වනජීවී රක්ෂිතය, තිකුණාමලය දිස්තික්  මායිම  
සහ  එකමුතුගම, ජයතුගම, ෙසනරත්පුර හා අඹගස්වැව ගාම  
නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම්  

දකුණට:- 
 
 

දිග්ගල්පුර හා නවනගරය  ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, අභයපුරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
කවුඩුළුවැව 2 පියවර පධාන වාරි ඇළ  සහ  මැණික්ෙසොෙරොව්ව   
ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 

බටහිරට:- මැණික්ෙසොෙරොව්ව  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම,   
හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කවුඩුල්ල වනජීවී 
රක්ෂිතය 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ජයතුගම      සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය දිස්තික්  මායිෙම් පිහිටි කළුගඟ 104 - එකමුතුගම  ගාම  නිලධාරි වසම 

105 - ජයතුගම  ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- වඩිඟවැව  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම  
දකුණට:- ෙසනරත්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 

අඹගහඔය සහ  ෙවඩිකච්චිය  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම 

බටහිරට:- 
 

ෙවඩිකච්චිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
කවුඩුල්ල වනජීවි රක්ෂිතය සහ වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට  අයත්  “අඹගස්වැවකැලෑව” නමැති 
රක්ෂිතය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මීගස්වැව      සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය දිස්තික්  මායිෙම් පිහිටි කළුගඟ 120 - වඩිගවැව  ගාම  නිලධාරි වසම 

121 - මීගස්වැව  ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- පල්ලියෙගොඩැල්ල  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
ෙසෝමාවතිය වනජීවි රක්ෂිතය 

දකුණට:- අළුත්වැව, තලාෙකොළවැව, දම්ෙසෝපුර  සහ කුමුදුපුර ගාම  
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- ෙසනරත්පුර  සහ  එකමුතුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පල්ලියෙගොඩැල්ල     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිකුණාමලය දිස්තික්  මායිම 122  - පල්ලියෙගොඩැල්ල  ගාම  නිලධාරි වසම 

123 - අක්බාර්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට: තිකුණාමලය දිස්තික්  මායිෙම් පිහිටි මහවැලි ගඟ  සහ  ලංකාපුර 
පාෙද්ශීය සභාෙව් බටහිරට මායිම්ව පිහිටි ෙසෝමාවතිය වනජීවි 
රක්ෂිතය 

දකුණට:- ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභාෙව් උතුරු මායිෙම් පිහිටි මින්ෙන්රිය ඔය 
බටහිරට:- 
 
 

ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් මුණිසිරිගම  ගාම  නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි සුංගාවිල - පඹුරානපාර, 
කහඹිලියාව, අළුත්වැව, මීගස්වැව  සහ  වඩිඟවැව  ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අඹගස්වැව      සභිකසංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ජයතුගම  සහ  එකමුතුගම  ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිෙම් පිහිටි අඹගහඔය 

103 - අඹගස්වැව  ගාම  නිලධාරි වසම 
106 - ෙසනරත්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- 

 
වඩිඟවැව, මීගස්වැව  සහ  කුමුදුපුර  ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- 
 

කුමුදුපුර, ජයගම්පුර  සහ  බිෙසෝබණ්ඩාරගම  ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 
 
 

බිෙසෝබණ්ඩාරගම හා දිග්ගල්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි කවුඩුල්ලවැෙව්  සිට අඹගස්වැවට 
ජලය ෙගනයන  ඇළ  සහ  ෙවඩිකච්චිය  ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර  මායිම 

  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- බිෙසෝබණ්ඩාරගම     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දිග්ගල්පුර  සහ  අඹගස්වැව  ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
99 - ෙව්ෙද්හපුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
100 - බිෙසෝබණ්ඩාරගම  ගාම  නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

අඹගස්වැව, ජයගම්පුර, නාගරපුර සහ බිෙසෝඋයන ගාම  
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- 
 

බිෙසෝඋයන, දියෙසන්පුර, ගජබාපුර  සහ  කවුඩුළුගම  ගාම  
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- කවුඩුලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
දිග්ගල්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- නවනගරය      සභික සංඛ්යාව:- 01 

  මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කවුඩුළු වැව, ඇටඹඔය සහ ෙවඩිකච්චිය ගාම  නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්  
91 - කවුඩුළුගම  ගාම  නිලධාරි වසම 
93 - නවනගරය  ගාම  නිලධාරි වසම 
96 - දිග්ගල්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- අඹගස්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
බිෙසෝබණ්ඩාරගම  හා  ෙව්ෙද්හපුර  ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර  මායිම්  

දකුණට:- 
 

ගජබාපුර, මණ්ඩලගිරිය  සහ අභයපුරගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිෙම් පිහිටි කවුඩුළුවැව ෙදවන පියවර පධාන 
වාරි ඇළ 

බටහිරට:- අභයපුරගම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම,  
කවුඩුළු වැව ෙදවන පියවර පධාන වාරි ඇළ සහ කවුඩුළුවැව 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළයුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මැණික්ෙසොෙරොව්ව     සභික සංඛ්යාව:- 01  

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාෙව් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
මින්ෙන්රිය වැෙව්  සිට කන්තෙල් වැව  දක්වා  ජලය ෙගනයනු 
ලබන  ඇළ  සහ  කවුඩුළු වැව හා නව නගරය  ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්  

94 - අභයපුරගම  ගාම  නිලධාරි වසම 
95 - මැණික්ෙසොෙරොව්ව  ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කවුඩුළු වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම සහ 
නවනගරය, කවුඩුළුගම හා මණ්ඩලගිරිය ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- 
 
 

මැදිරිගිරිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි අංක 01 
ෙබදුම් ඇළ (D 1) සහ බිෙසෝබණ්ඩාර හා තිස්සපුර ගාම  
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 
 

බිෙසෝබණ්ඩාර හා තිස්සපුර  ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි කවුඩුළු වැව ෙදවන පියවර පධාන 
වාරිමාර්ග  ඇළ  සහ  හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාෙව් 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි කවුඩුල්ල ජාතික වන උද්යානය 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- බිෙසෝබණ්ඩාර     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාෙව් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි  
කවුඩුල්ල ජාතික වන උද්යානය සහ  මැණික්ෙසොෙරොව්ව ගාම  
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි  කවුඩුළු වැව ෙදවන 
පියවර පධාන වාරිමාර්ග  ඇළ 

113 - බිෙසෝබණ්ඩාර  ගාම  නිලධාරි වසම 
114 - තිස්සපුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

අභයපුර හා මැණික්ෙසොෙරොව්ව  ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ  මැදිරිගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් 
පිහිටි  කවුඩුළු වැව පළමු පියවර වාරි මාර්ග  ඇළ 

දකුණට:- 
 

විහාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
කවුඩුල්ලඅගලවාන් ඔය 

බටහිරට:- හිගුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි මින්ෙන්රියවැෙව්  
සිට කන්තෙල් වැව  දක්වා  ජලය ෙගනයන පධාන  ඇළ 
මාර්ගය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මැදිරිගිරිය      සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 

අභයපුරගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 
කවුඩුල්ල පළමු පියවර පධාන වාරිමාර්ග  ඇළ  සහ  කවුඩුළුගම  
ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම 

87 - මැදිරිගිරිය  ගාම  නිලධාරි වසම 
115 - මණ්ඩලගිරිය  ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:- ගජබාපුර සහ පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම 

දකුණට:- 
 

විජයරාජපුර සහ විහාරගම  ගාම  නිලධාරි වසමිවල උතුරු 
මායිෙම් පිහිටි කවුඩුළු ඔය වාන් ඇළ 

බටහිරට:- 
 

බිෙසෝබණ්ඩාර සහ අභයපුරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්වල පිහිටි කවුඩුළු වැව පළමු පියවර පධාන 
වාරිමාර්ග ඇළ 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පැරකුම්පුර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

  මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මණ්ඩලගිරිය, කවුඩුළුගම, ෙව්ෙද්හපුර  සහ  බිෙසෝබණ්ඩාරගම  

ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
85 - පැරකුම්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
86 - ගජබාපුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දියෙසන්පුර  සහ  කහඹිලියාව  ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර  
මායිම්  

දකුණට:- සන්සුන්ගම හා  ෙවෙහරගල ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිෙම් පිහිටි කවුඩුල්ල වැෙව් වාන් ඇළ සහ ලංකාපුර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- 
 

කුසුම්ෙපොකුණ සහ විජයරාජපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි කවුඩුල්ලවාන්  ඇළ  සහ  මැදිරිගිරිය  
ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළයුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- දියෙසන්පුර     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
නැෙගනහිරට:- 

බිෙසෝබණ්ඩාරගම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
නාගරපුර   සහ  විජයපුර  ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

88 - දියෙසන්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
89 - බිෙසෝඋයන  ගාම  නිලධාරි වසම 

දකුණට:- කහඹිලියාව  සහ  පැරකුම්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

 

බටහිරට:- පැරකුම්පුර  සහ  ගජබාපුර  ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 13       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ජයගම්පුර      සභික සංඛ්යාව:-  01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

අඹගස්වැව, ෙසනරත්පුර සහ මීගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්  

101 - නාගරපුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
102 - ජයගම්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම 
107 - කුමුදුපුර  ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දම්ෙසෝපුර සහ  ඉහළගම ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඉහළගම  සහ  විජයපුර  ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 

බිෙසෝඋයන, බිෙසෝබණ්ඩාරගම  සහ  අඹගස්වැව  ගාම  
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- විජයපුර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුමුදුපුර   සහ  මීගස්වැව  ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 108 - විජයපුර  ගාම  නිලධාරි වසම 

109 - ඉහළගම  ගාම  නිලධාරි වසම 
110 - දම්ෙසෝපුර  ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තලාෙකොළවැව  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම  

දකුණට:- කහඹිලියාව  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 
බටහිරට:- 
 

දියෙසන්පුර හා බිෙසෝඋයන ගාම නිලධාරි වසම් වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ නාගරපුර  හා  කුමුදුපුර  ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- තලාෙකොළවැව     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දියෙසන්පුර, විජයපුර, ඉහළගම, දම්ෙසෝපුර  සහ  මීගස්වැව  

ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිෙම් පිහිටි වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් රක්ෂිත වනය 

90 - කහඹිලියාව  ගාම  නිලධාරි වසම 
111 - තලාෙකොළවැව  ගාම  නිලධාරි වසම 
112 - අළුත්වැව  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පල්ලියෙගොඩැල්ල සහ අක්බාර්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභාෙව් උතුරු මායිෙම් පිහිටි කහඹිලියා ඔය  
සහ සන්සුන්ගම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
කහඹිලියා ඔය 

බටහිරට:- පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
දියෙසන්පුර හා විජයපුර ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
සහ ඉහළගම හා දම්ෙසෝපුර ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කුසුම්ෙපොකුණ     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මැදිරිගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 
කවුඩුල්ලවැෙව් වාන් ඇළ 

116 - තිස්සඅමුණ  ගාම  නිලධාරි වසම 
118 - කුසුම්ෙපොකුණ  ගාම  නිලධාරි වසම 
119 - විජයරාජපුර  ගාම  නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 
පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බස්නාහිර මායිෙම් පිහිටි 
කවුඩුල්ලවැෙව් වාන් ඇළ 

දකුණට:- 
 
 

ෙවෙහරගල  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම, 
හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම  සහ  මහෙසන්පුර  ගාම  
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- 
 
 

ෙනළුම්ෙපොකුණ, දිවුලන්කඩවල හා විහාරගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි හිඟුරක්ෙගොඩ - මැදිරිගිරිය 
පධාන මාර්ගය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- දිවුලන්කඩවල     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බිෙසෝබණ්ඩාර හා  මැදිරිගිරිය ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිෙම් පිහිටි කවුඩුල්ලඅගලවාන් ඔය  සහ මැදිරිගිරිය ගාම  
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි කවුඩුල්ලඅගලවාන් ඔය 

83 - විහාරගම  ගාම  නිලධාරි වසම 
84 - දිවුලන්කඩවල  ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- විජයරාජපුර, කුසුම්ෙපොකුණ සහ තිස්සඅමුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් දිෙග් පිහිටි හිඟුරක්ෙගොඩ  සිට 
මැදිරිගිරිය  දක්වා  දිෙවන පධාන මහා මාර්ගය 

දකුණට:- 
 
 
 
 
 

ෙනළුම්ෙපොකුණ  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
දිවුලන්කඩවල සිට රත්මෙල් හරහා මින්ෙන්රිය දක්වා දිෙවන 
මාර්ගය, හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි පලුවද්දන  
ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි දිවුලන්කඩවල සිට 
රත්මෙල් හරහා මින්ෙන්රිය දක්වා දිෙවන මාර්ගය සහ  
හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

බටහිරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාෙව් පිහිටි මින්ෙන්රිය වැෙව් සිට 
කන්තෙල් වැව දක්වා ජලය ෙගනා පධාන වාරි  ඇළ 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යුධගනාව      සභික සංඛ්යාව :- 01  

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දිවුලන්කඩවල  සහ  තිස්සඅමුණ  ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
81 - යුධගනාව  ගාම  නිලධාරි වසම 
82 - ෙනළුම්ෙපොකුණ  ගාම  නිලධාරි වසම 
117 - මහෙසන්පුර  ගාම  නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- තිස්සඅමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  

හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
බටහිරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙවෙහරගල     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුසුම්ෙපොකුණ  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 

තිඹිරි ඇළ සහ පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් 
පිහිටි කවුඩුළුවැෙව් වාන්  ඇළ 

124 - ෙවෙහරගල  ගාම  නිලධාරි වසම 
125 - සංසුන්ගම  ගාම  නිලධාරි වසම 
 
 නැෙගනහිරට:- ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභා  මායිෙම් පිහිටි කාලිංග ඇළ 

දකුණට:- 
 

හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාෙව් උතුරු මායිෙම් පිහිටි උල්කටු 
ඇළ  සහ   D 28 වාරි ඇළ 

බටහිරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
 
09-108/275     
 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වැනි අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 21 - ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය  
අංක 04 - ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු   
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පන්සල්ෙගොඩැල්ල     සභික සංඛ්යාව : 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභාෙව් දකුණු මායිෙම් පිහිටි කහඹිලියා 

ඔය 
148 - පන්සැල්ෙගොඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
149 - වැලි ඇල ගාම නිලධාරි වසම  
150 - මහකිරිමැටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 
 
 

බුද්ධයාය ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම, බුද්ධයාය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි උල්කටු ඇල සහ 
කහඹිලියා ඔය සම්බන්ධ වන ෙදෙමෝදර හා මුණිසිරිගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම 

දකුණට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය 

සභා මායිෙම් පිහිටි කහඹිලියා ඔය 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- බුද්ධයාය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මහකිරිමැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මා යිෙම් පිහිටි 
උල්කටුඇල සහ මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි 
කහඹිලියා ඔය 

147 - ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
151 - බුද්ධයාය ගාම නිලධාරි වසම 
152 - මුණිසිරිගම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- 
 
 

ජයබිම, ජයපුර හා ෙනළුම්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිෙම් පිහිටි මින්ෙන්රිය ඔය සහ පටුණුගම,  අභයපුර, 
ෙදබරැල්ල හා ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 
 

හිඟුරක්දමන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පන්සල්ෙගොඩැල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- සුංගාවිල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුණිසිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි මින්ෙන්රි 

ඔය සහ මැදිරිගිරිය පාෙද්ශීය සභාෙව් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ෙපරිය 
ආරුව 

137 - සුංගාවිල ගාම නිලධාරි වසම 
138 - ජයබිම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වැලිකන්ද පාෙද්ශීය සභාෙව් බටහිර මායිෙම් පිහිටි මහවැලි ගඟ 

දකුණට:- තඹාල හා සංඝෙබෝධිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

සංඝෙබෝධිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
ජල බස්නා ඇල, ෙනළුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇල සහ සංඝෙබෝධිගම හා ජයපුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි ෙකත් ඇල හා පාර 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙනළුම්පුර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

මුණිසිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ෙදෙමෝදර 
සිට පීටර ෙවට්ටි අමුණ දක්වා මින්ෙන්රි ඔය සහ ජයබිම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇල හා මාර්ගය 

136 - ෙනළුම්පුර  ගාම නිලධාරි වසම 
136 A - ජයපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- සුංගාවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි ජලබස්නා 
ඇල සහ 22 ෙකත් ඇල 

දකුණට: සංඝෙබෝධිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
කිරිමැටිදමන වැෙව් මඩ ෙහොෙරොව්ෙව් සිට ජල බස්නා ඇල 

බටහිරට:- අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
කිරිමැටිදමන වැෙව් බැම්ම හා 9 ෙකත් ඇල සහ පටුනුගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් ෙදෙමෝදර දක්වා ජලබස්නා 
ඇල හා මාර්ගය 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පටුනුගම      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි මින්ෙන්රි 

ඔය සහ මුණිසිරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 
මලඔය 

139 - පටුනුගම  ගාම නිලධාරි වසම 
140 - අභයපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙනළුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා 
ඇල, සංඝෙබෝධිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
කිරිමැටිදමන වැව් බැම්ම මතින් වැටී ඇති මාර්ගය සහ පුලස්තිගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇල 

දකුණට:- 
 

ෙසෝමපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිෙම් 
පිහිටි ජල බස්නා ඇල 

බටහිරට:- 
 
 

ෙසෝමපුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි අතුරු 
මාර්ගය සහ ෙදබරැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇල 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කෑගලුගම      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදබරැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් ෙකොටසක් සහ 

අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම් 
141 - ෙසෝමපුර ගාම නිලධාරි වසම 
142 - කෑගලුගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

අභයපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පුලස්තිගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි ෙගවල් 8 සිට පැරකුම්බා 
පිරිෙවන දක්වා වු පාර 

දකුණට:- 
 
 

තඹාල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් ෙකොටසක්, 
අල්හිලාල්පුර හා රිෆායිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ලංකාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
තලපත්ආරු ඇල 

බටහිරට:- ෙබෞද්ධාර්තගම, ෙසේනානායකපුර සහ ෙදබරැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි කාලිංග ඇ ෙල් බැම්ම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙසේනානායකපුර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි මින්ෙන්රි 

ඔය 
143 - ෙදබරැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 
144 - ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:- 

 
අභයපුර, ෙසෝමපුර සහ කෑගලුගම යන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙබෞද්ධාර්ථගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා ජලබස්නා 
ඇල සහ තල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට:-           ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- හිඟුරක්දමන      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම්  දකුණු මායිම  
145 - ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම 
146 - හිඟුරක්දමන ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-  ෙදබරැල්ල සහ ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- 
 

ෙබෞද්ධාර්ථගම හා තල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ  හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පුලස්තිගම      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ෙනළුම්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 
කිරිමැටිදමන වැෙව් පැරණි මඩ ෙහොෙරො ව්ෙව් සිට යන ජල බස්නා 
ඇල සහ සුංගාවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ජල 
බස්නා ඇල 

134 - සංඝෙබෝධිගම ගාම නිලධාරි වසම 
135 - පුලස්තිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තඹාල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- තඹාල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි තලපත්ආරුව 
බටහිරට:- 
 
 

කෑගලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
පැරකුම්බා පිරිෙවෙන් සිට ෙගවල් 8 දක්වා පාර, ෙසෝමපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ අභයපුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇල

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- තඹාල      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

කෑගලුගම, පුලස්තිගම  හා සංඝෙබෝධිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම්වල පිහිටි තලපත්ආරු ඔය සහ සුංගාවිල ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම  

131 - ඕනෑගම මුස්ලිම් ගම ගාම නිලධාරි වසම 
132 - තඹාල ගාම නිලධාරි වසම  
 
 නැෙගනහිරට:- වැලිකන්ද පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි මහවැලි ගඟ 

දකුණට:- දිඹුලාගල සහ තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට: තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, අල්හිලාල්පුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි ෙවප්පන්පුර දක්වා වට රවුම් 
පාර සහ සංඝෙබෝධිගම ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇල  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අල්හිලාල්පුර      සභික සංඛ්යාව:- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කෑගලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි තලපත්ආරු 

ඔය 
130 - රිෆායිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
133 - අල්හිලාල්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- තඹාල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි ෙවප්පන්පුර 
මාර්ගය 

දකුණට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන්ආරු ඔය 

බටහිරට:- 
 

වීරපුර හා ලංකාපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිෙම් 
පිහිටි පැරණි කාලිංග ඇල බැම්ම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ලංකාපුර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

ෙබෞද්ධාර්ථගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් සහ 
කෑගලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ජලබස්නා 
ඇල 

128 - ලංකාපුර ගාම නිලධාරි වසම 
129 - වීරපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

කෑගලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රිෆායිපුර  හා 
අල්හිලාල්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම් වල පිහිටි 
පැරණි කාලිංග ඇල බැම්ම 

දකුණට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන්ආරු ඔය 
බටහිරට:- ෙබෞද්ධාර්ථගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- තල්ෙපොත      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙසේනානායකපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ජල 
බස්නා ඇල 

126 - තල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
127 - ෙබෞද්ධාර්ථගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කෑගලුගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ ලංකාපුර හා 
වීරපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා 
ඇල 

දකුණට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි උතුරු ඇල හා 
ජලබස්නා ඇල සහ කුඹුක්කන්ආරු ඔය 

බටහිරට:- 
 

හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇල සහ 
තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් ආරු ඔය 

 
09-108/276 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වැනි අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 21 - ෙපොෙළොන්නරුව  දිස්තික්කය 
අංක 05 - වැලිකන්ද පාෙද්ශීය සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 01   සභික සංඛ්යාව:- 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිංහපුර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිකුණාමලයය  දිස්තික්  මායිම  286 - සිංහපුර  ගාම  නිලධාරි  වසම  
නැෙගනහිරට:- මඩකලපුව  දිසත්ික්  මායිම  
දකුණට:- මහින්දාගම සහ මඟුල්ෙපොකුණ  ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්  හා  ZD ඇළ 
බටහිරට:- මුතුවැල්ල, කුඩාෙපොකුණ හා කන්දකඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර  මායිම්   සහ මහවැලි ගඟ 
   
   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්දකඩුව     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- තිකුණාමලය දිස්තික්  මායිම  283 - කන්දකඩුව  ගාම  නිලධාරි  වසම  
284 - කුඩාෙපොකුණ  ගාම  නිලධාරි  වසම  
285 - මුතුවැල්ල  ගාම  නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:- සිංහපුර  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිම  
දකුණට:- වැලිකන්ද, මල්විල  සහ කටුවන්විල  නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට:- මහවැලි ගඟ 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුතුගල      සභික සංඛ්යාව:- 02 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කන්දකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
කුඩාෙපොකුණ  හා මුතුවැල්ල  ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

263 - කරෙපොල  ගාම  නිලධාරි  වසම  
264 - මුතුගල  ගාම  නිලධාරි  වසම  
265 - අලංචිෙපොතාන  ගාම  නිලධාරි  
වසම  
266 - නවෙසේනපුර  ගාම  නිලධාරි  වසම  
267 - කටුවන්විල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
268 - කටුවන්විල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

මල්විල, සඳුන්පිටිය සහ මදුරංගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර  මායිම්  

දකුණට:- ෙසවනපිටිය  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභා 

නැෙගනහිර  මායිම දිෙග්  පිහිටි  මහවැලි ගඟ 

    
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සඳුන්පිටිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කටුවන්විල නැෙගනහිර සහ මුතුවැල්ල  ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම්  

270 - මල්විල  ගාම  නිලධාරි  වසම  
271 - මලින්ද  ගාම  නිලධාරි  වසම  
272 - සඳුන්පිටිය  ගාම  නිලධාරි  වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

වැලිකන්ද  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  මායිෙම්   පිහිටි  Z 
D ඇළ සහ රුහුණුෙකත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම්  
පිහිටි  Z D ඇළ 

දකුණට:- සුසිරිගම  සහ මදුරංගල  ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- 
 

මුතුගල සහ නවෙසේනපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  
මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩවත්මඩුව     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 

සිංහපුර  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම්  පිහිටි  Z D 
ඇළ  සහ මහින්දාගම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම්  
පිහිටි  හබරණ - මඩකලපුව පධාන මාර්ගය 

278 - වැලිකන්ද  ගාම  නිලධාරි  වසම  
279 - මඟුල්ෙපොකුණ  ගාම  නිලධාරි  වසම  
281 - කඩවත්මඩුව  ගාම  නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:- මඩකලපුව  දිස්තික්  මායිම  

දකුණට:- 
 

මඩකලපුව දිස්තික්  මායිම, ෙමොණරතැන්න  සහ  රුහුණුෙකත  
ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම්  

බටහිරට:- 
 

සඳුන්පිටිය ගාම  නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම, 
මල්විල ගාම  නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිෙම්  පිහිටි  
ZD ඇළ  සහ මුතුවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
සීමාෙව්  පිහිටි  Z D ඇළ 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහෙසන්පුර     සභික සංඛ්යාව:- 01 

  මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- සිංහපුර  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  282 - මහින්දාගම  ගාම  නිලධාරි  වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:- මඩකලපුව  දිස්තික්  මායිම  
දකුණට:- 
 

කඩවත්මඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
මඩකලපුව පධාන මාර්ගය 

බටහිරට:- 
 

මඟුල්ෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම  හා සිංහපුර  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා 
නැෙගනහිර  මායිම  

   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොණරතැන්න     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 

මදුරංගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම්  පිහිටි  ZD 
ඇළ, මලින්ද  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම්වල පිහිටි  
ZD ඇළ, සඳුන්පිටිය  ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ 
වැලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 
කටුවන්විල සිට සිංහපුර පධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ වන බස් 
පාර 

275 - ෙබෝඅත්ත  ගාම  නිලධාරි  වසම  
276 - රුහුණුෙකත  ගාම  නිලධාරි  වසම  
277 - සුසිරිගම  ගාම  නිලධාරි  වසම  
280 - ෙමොණරතැන්න  ගාම  නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:- 
 

වැලිකන්ද  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
ෙමොණරතැන්න 2/4 ෙබදුම්ඇළ  සහ මඩකලපුව  දිස්තික්  
මායිම  

දකුණට:- ෙනළුම්වැව, ෙබොරවැව සහ මැණික්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට:- 
 

ෙසවනපිටිය  සහ  මදුරංගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසවනපිටිය     සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- කරෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
මුතුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, සඳුන්පිටිය  
ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  මලින්ද  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

260 - ගිණිදමන  ගාම  නිලධාරි  වසම  
261 - ෙසවනපිටිය  ගාම  නිලධාරි  වසම  
262 - මහවැව  ගාම  නිලධාරි  වසම  
269 - මදුරංගල  ගාම  නිලධාරි  වසම  
 නැෙගනහිරට:- සුසිරිගම,  මැණික්ෙවල  සහ ෙබොරවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර  මායිම්  
දකුණට:- අළුත්වැව  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ දිඹුලාගල 

පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් ZD ඇළ 
බටහිරට: දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනළුම්වැව     සභික සංඛ්යාව:-  01 

 මායිම්  සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ෙසවනපිටිය, සුසිරිගම  සහ ෙබෝඅත්ත  ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්  

258 - රිදීෙපොකුණ  ගාම  නිලධාරි  වසම  
259 - ෙනළුම්වැව  ගාම  නිලධාරි  වසම  
273 - ෙබොරවැව  ගාම  නිලධාරි  වසම  
274 - මැණික්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
287 - අළුත්වැව  ගාම  නිලධාරි  වසම  

නැෙගනහිරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිම සහ දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභා බටහිර  
මායිෙම් පිහිටි මාදුරුඔය 

දකුණට:- දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට:- දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභාෙව් නැෙගනහිර මායිෙම්  පිහිටි  ZD 

ඇළ, ගිණිදමන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් සහ මහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
09-108/277 

___________________________ 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වැනි අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
 

අංක 21 - ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය 
අංක 06 - දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:-   01   සභික සංඛ්යාව:- 13 
 
 
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු   
ෙකොට්ඨාස නම:- දිඹුලාගල      සභික සංඛ්යාව:- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තමන්කඩුව, ලංකාපුර සහ වැලිකන්ද පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් 

පිහිටි මහවැලි ගඟ 
207 - මනම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
208 - මනම්පිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
209 - කුඩාවැව ගාම නිලධාරි වසම 
210 - දළුකාන ගාම නිලධාරි වසම 
211 - දිඹුලාගල ගාම නිලධාරි වසම 
212 - මිල්ලාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වැලිකන්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැදගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:- 
 
 

ෙවෙහරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙබෝගස්වැව, මහඋල්පත හා පැලෑටියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිෙම් පිහිටි මැණිෙක් ඇළ 

බටහිරට:- 
 

පැලෑටියාව හා යක්කුෙර් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාස අංකය:- 02 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- විජයබාපුර  සභික සංඛ්යාව:-01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

කුඩාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වැලිකන්ද 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

253 - ෙවෙහරගම ගාම නිලධාරි වසම 
254 - විජයබාපුර ගාම නිලධාරි වසම 
255 - ෙගෝමතියාය ගාම නිලධාරි වසම 
256 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
257 - ජයපුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඩකලපුව දිස්තික් මායිෙම් පිහිටි මාදුරුඔය 

දකුණට:- 
 

අරුණපුර, අරලගංවිල නැෙගනහිර, අරලගංවිල යාය 05 හා 
රත්මල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ වීරාණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි ZD ඇෙළන් පටන් 
ගන්නා අතුරු ඇළ 

බටහිරට:- 
 

ෙබෝගස්වැව, මිල්ලාන සහ කුඩාවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
වසෙම් නම:- අරලගංවිල      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- විජයබාපුර සහ ෙගෝමතියාය  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 246 - අරලගංවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

247 - රත්මල්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
248 - යාය 5 අරලගංවිල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙගෝමතියාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අරලගංවිල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- 
 

පිඹුරත්තෑව බටහිර සහ අලුත්ඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට:- වීරාණ සහ ෙවෙහරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි ZD පධාන වාරි ඇළ  

    
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
වසෙම් නම:- ෙබෝගස්වැව      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

දිඹුලාගල, මිල්ලාන සහ ෙවෙහරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු  මායිම්  

220 - මහදමන ගාම නිලධාරි වසම 
249 - බිම්ෙපොකුණ  ගාම නිලධාරි වසම 
250 - වීරාණ  ගාම නිලධාරි වසම 
251 - මහඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම 
252 - ෙබෝගස්වැව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

රත්මල්තැන්න හා අරලගංවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිෙම් පිහිටි ZD පධාන වාරි ඇළ සහ අළුත්ඔය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

ෙවෙහරගල සහ වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
වල පිහිටි  ZD වම් ඉවුරු  ෙපොඩි ඇළ     

බටහිරට:- 
 

ඉහළ ඇල්ෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් 
පිහිටි වරාපිටිය සිට ඇල්ෙල්වැවට ගලන පිහිටි ඇළ සහ පහළ 
ඇල්ෙල්වැව හා  පැලෑටියාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ඇල්ෙල්වැව ජලාශය  

 
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ඇල්ෙල්වැව      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- යක්කුෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ දිඹුලාගල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි මැණිෙක් ඇළ  
213 - පැලෑටියාව ගාම නිලධාරි වසම 
215 - පහළ ඇල්ෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
216 - ඇල්ෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
218 - ඉහළ ඇල්ෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 
මහඋල්පත, බිම්ෙපොකුණ හා මහදමන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ගල්එළිය  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වීරලන්ද සහ සඳගලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- 
 

බඳනාගල, කළුකැෙල් සහ මඟුල්දමන ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර  මායිම් 
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ෙකොට්ඨාස අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කළුකැෙල්       සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පැලෑටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 214 - මඟුල්දමන ගාම නිලධාරි වසම 

217 - කළුකැෙල්  ගාම නිලධාරි වසම 
219 - බඳනාගල  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිර:- පැලෑටියාව, පහළ ඇල්ෙල්වැව, ඇල්ෙල්වැව සහ ඉහළ 
ඇල්ෙල්වැව ගාම  නිලධාරි  වසම්වල   බටහිර  මායිම්  

දකුණට:- සඳගලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි හුංගමාල 
ඔය 

බටහිරට:- මුඳුන්ගම, රන්ෙකත්ගම, නවගහ ඇළ, පහළ යක්කුෙර් සහ  
යක්කුෙර් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- යක්කුෙර්      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභාෙව් දකුණු මායිෙම් පිහිටි මහවැලි ගඟ 221 - යක්කුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 

222 - පිහිටිවැව ගාම නිලධාරි වසම 
223 - පහළ යක්කුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
224 - නුවරගල ගාම නිලධාරි වසම 
225 - දමෙන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
226 - නවගහ ඇළ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

මනම්පිටිය හා දිඹුලාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
සහ පැලෑටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
හඳපාන් විල්ලුව,  මඟුල්දමන හා කළුකැෙල් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිෙම් පිහිටි හුංගමාල ඔය 

දකුණට:- මීවත්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභාෙව් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි මහවැලි 
ගඟ 

  
 
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- සිරිපුර      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නුවරගල  සහ  නවගහ ඇළ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 294 - මීවත්පුර ගාම නිලධාරි වසම 

297 - රංෙකත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
298 - මුදුන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
299 - සිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
300 - සැලසුම්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 

කළුකැෙල් හා බඳනාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
සඳගලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
හුංගමාල ඔය සහ අම්පාර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි මහවැලි ගඟ 
 
 
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ගල්එළිය      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 
 
 

බඳනාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි හුංගමාල 
ඔය හා වැලි ඔය, ඉහළ ඇල්ෙල්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිෙම් පිහිටි වැලිඔය, මහදමන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ වීරාණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ZD 
ෙපොඩි ඇළ 

231 - සඳගලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
232 - වීරලන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
233 - ගල්එළිය ගාම නිලධාරි වසම  
235 - වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙවෙහරගල, උල්පත්වැව, කනිච්චාගල සහ  කැකුළුෙවල  ගාම  
නිලධාරි  වසම්වල  බටහිර  මායිම්  

දකුණට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- 
 

අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ සැලසුම්ගම හා මුඳුන්ගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාස අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙවෙහරගල     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- වීරාණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අළුත්ඔය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම පිහිටි  ZD ඇළ   
227 - කනිච්චාගල  ගාම නිලධාරි වසම 
228 - කැකුළුෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 
229 - උල්පත්වැව  ගාම නිලධාරි වසම 
230 - මල්ෙදනිය  ගාම නිලධාරි වසම 
234 - ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

අළුත්ඔය සහ පිඹුරත්තෑව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි ZD ඇළ, අලවාකුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම සහ අම්පාර  දිස්තික්  මායිම 

දකුණට :- අම්පාර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :- අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ වරාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම    

 
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පිඹුරත්තෑව      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 
 

අරලගංවිල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ අරලගංවිල යාය 5  දකුණු මායිම

236 - පිඹුරත්තෑව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
237 - අලුත්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
238 - පිඹුරත්තෑව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  
245 - අරලගංවිල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

ෙගෝමතියාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ අරුණපුර, 
දිවුල්දමන, ඉහළවැව හා අලවකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  
බටහිර  මායිෙම්  පිහිටි  කුඩාඔය  

දකුණට:- 
 

අලවකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කනිච්චාගල  
ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු  මායිම 

 බටහිරට:- උල්පත්වැව සහ ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි ZD ඇළ 

 
ෙකොට්ඨාස අංකය:- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අලවාකුඹුර     සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙගෝමතියාය  ගාම  නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු  මායිම සහ 

මඩකලපුව දිස්තික් මායිම 
239 - අලවාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
240 - කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
241 - අරුණපුර ගාම නිලධාරි වසම 
242 - දිවුල්දමන ගාම නිලධාරි වසම 
243 - ඉහළවැව ගාම නිලධාරි වසම 
244 - නිදන්වල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර සහ මඩකලපුව දිස්තික් වල බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
මාදුරුඔය  

දකුණට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- මල්ෙදණිය, කැකුළුෙවල  හා කනිච්චාගල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, පිඹුරත්තෑව නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි කුඩාඔය, 
පිඹුරත්තෑව බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අරලගංවිල  නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි කුඩාඔය 

 
09-108/278  

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 21 - ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය 
අංක 07 - තමන්කඩුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව:- 12  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව :-  02   සභික සංඛ්යාව:- 16 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- විජයබාහුපුර          සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිෙම්  පිහිටි වාරිමාර්ග ඇළ සහ 
ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි ජලබස්නා ඇළ 

203 - විජයබාහුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
204 - සිංහපුර ගාම නිලධාරි වසම  
205 - උණගලාෙවෙහර දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
206 - ශාන්තිපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වැෙව්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
කුඹුක්කන් ආරුව  

දකුණට:- ලක්ෂ උයන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් 
ආරුව 

බටහිරට:- නිකවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි හතමුණ 
මාර්ගය  

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙසේවාගම      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- උණගලාෙවෙහර, විජයබාහුපුර  හා සිංහපුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් ආරුඔය  සහ ලංකාපුර 
පාෙද්ශීය සභාෙව් දකුණු මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් ආරු ඔය 

198 - ලක්ෂ උයන ගාම නිලධාරි වසම  
199 - නිශ්ශංකමල්ලපුර ගාම නිලධාරි  වසම  
200 - ෙසේවාගම ගාම නිලධාරි වසම  
201 - වැෙව්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:- දමනගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම සහ ෙමොණරතැන්න ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම්  පිහිටි ජලබස්නා ඇළ 

දකුණට:- 
 
 

පලුගස්දමන හා පලුගස්දමන උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිෙම් පිහිටි 1 ඇළ, ගල්තඹරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිෙම් පිහිටි  D 1 ඇළ සහ ඇතුමල්පිටිය හා බැඳිවැව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිෙම් පිහිටි ෙපොෙළොන්නරුව - 
හිඟුරක්ෙගොඩ - හතමුණ මාර්ගය 

බටහිරට:- 
 
 

ඇතුමල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හා සිරිසඟෙබෝ ෙපෙදස ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්වල පිහිටි හතමුණ - 
හිඟුරක්ෙගොඩ පධාන මාර්ගය සහ උණගලාෙවෙහර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි හතමුණ පධාන මාර්ගය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- විජයරාජපුර       සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභාෙව් දකුණු මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් 

ආරුව 
175 - පලුගස්දමන 3 ඇළ ග් රාම නිලධාරි වසම 
191 - දමනගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
192 - දිවුලාන ගාම නිලධාරි වසම  
196 - විජයරාජපුර ගාම නිලධාරි වසම  
202 - ෙමොණරතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- 
 

කාලිංගඇළ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බස්නාහිර මායිෙම් පිහිටි ජල 
බස්නා ඇළ හා කාලිංග ඇළ බැම්ම, කාලිංග ඇළ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 1 ඇළ (දකුණ), මැදමළුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 29 ඇළ අතුරු මාර්ගය, පුදුර් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි කාටවල වැව යාය 
ජලබස්නා ඇළ, දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභාෙව් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
මහවැලි ගඟ 

දකුණට:- 
 
 

ගල්ලෑල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි ජලබස්නා 
ඇළ සහ මානික්කම් පට්ටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් 
පිහිටි ජලබස්නා ඇළ 

බටහිරට:- 
 
 
 
 

කදුරුෙවල නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි වරාගන් ඇළ, පලුගස්දමන 2 ඇළ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි සමගි මාවත අතුරු මාර්ගය හා 
ජලබස්නා ඇළ, පලුගස්දමන 1 ඇළ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිෙම් පිහිටි ඩී1 ඇළ, ෙසේවාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි ජලබස්නා ඇළ සහ වැෙව්තැන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇළ

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මැදමලුව       සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් ආරුඔය සහ 
ෙවට්ටුකාඩු අමුණ දක්වා දිෙවන ජල බස්නා ඇළ 

190 - කාලිංග ඇළ ගාම නිලධාරි වසම 
193 - පුදූර්  ගාම නිලධාරි වසම  
194 - සිංහරාජපුර  ගාම නිලධාරි වසම  
195 - ඕනෑගම  ගාම නිලධාරි වසම 
197 - මැදමලුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  ලංකාපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභා 
මායිෙම්  පිහිටි මහවැලි ගඟ 

දකුණට:- 
 

දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි මහවැලි ගඟ හා දිවුලාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි කඩවලයාය 
කුඹුරු මැදින් දිෙවන ජලබස්නා ඇළ හා විල්ලුව සහ විජයරාජපුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි ඕනෑගම පධාන 
මාර්ගය හා 29 ඇළ අතුරු මාර්ගය හා කඩවලවැව කුඹුරු මැදින් 
දිෙවන ජලබස්නා ඇළ 

බටහිරට:- දමනගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
කාලිංග ඇෙළේ බැම්ම සහ කුඹුක්කන් ආරුව 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු   
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කඩවල වැව     සභික සංඛ්යාව:-01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් පිහිටි තඹල වැෙව් ජල 
බස්නා ඇළ 

154 - සමුදගම  ගාම නිලධාරි වසම 
156 - නිකවැව ගාම නිලධාරි වසම 
157 - සිංහ උදාගම ගාම නිලධාරි වසම 
158 - කඩවලවැව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 

 
උණගලාෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
හතමුණ මාර්ගය, ඇතුමල්පිටිය හා සිරිසඟෙබෝ ෙපෙදස ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් ආරුව, 
බැඳිවැව සහ ෙතෝපාවැව හා ෙපොත්ඟුල් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිෙම් පිහිටි පරාකම සමුද වැෙව් දිය මායිම 

දකුණට:- පරාකම සමුදය  සහ කලහගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- හිඟුරක්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු 
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- බැදිවැව       සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

නිකවැව හා උණගලාෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මා යිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් ආරුව සහ නිශ්ශංකමල්ලපුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මා යිෙම් පිහිටි ගල්විහාරය හා ගමට යන 
පාර 

153 - බැඳිවැව ගාම නිලධාරි වසම 
155 - ඇතුමල්පිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
155/ඒ - සිරිසඟෙබෝ ෙපෙදස  ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:- 
 
 

නිශ්ශංකමල්ලපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මා යිෙම් පිහිටි 
හතමුණ පාර සහ ගල්තඹරාව හා කුරුප්පු හන්දිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිෙම් පිහිටි පරාකම සමුදෙය් එෙක් ඇළ 

දකුණට:- 
 

ෙපොෙළොන්නරුව නගරය සහ ෙතෝපාවැව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිෙම් පිහිටි පරාකම සමුදෙය් එෙක් ඇළ 

බටහිරට:- 
 
 

සමුදගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි පරාකම 
සමුද දිය මායිම සහ නිකවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි කුඹුක්කන් ආරුව  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙපොෙළොන්නරුව       සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

නිශ්ශංකමල්ලපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි   D 
1 ඇළ   

171 - ෙතෝපාවැව ගාම නිලධාරි වසම 
172 - ෙපොෙළොන්නරුව නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම 
178 - ගල්තඹරාව ගාම නිලධාරි වසම 
179 - කුරුප්පු හන්දිය ගාම නිලධාරි වසම 
180 - මහෙසන් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 
 

පලුගස්දමන උතුර, පලුගස්දමන දකුණ සහ කදුරුෙවල  
නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 
 
 

පුලතිසි ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
වරාගන් ඇළ සහ ෙපොත්ගුල් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිෙම් පිහිටි   D 2 ඇළ   

බටහිරට:- 
 
 

සිංහ උදාගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
පරාකම සමුද දිය මායිම සහ ඇතුමල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි   D 1 ඇළ  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- පලුගස්දමන       සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට :- 
 

ෙසේවාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි  D 1 දකුණු 
ඇළ සහ ෙමොණරතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් 
පිහිටි  D 1 ඇළ 

173 - පලුගස්දමන 1 ඇළ ගාම නිලධාරි වසම 
174 - පලුගස්දමන 2 ඇළ ගාම නිලධාරි වසම 
176 - පලුගස්දමන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
177 - පලුගස්දමන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-  පලුගස්දමන 3 ඇළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
සමගි මාවත සහ දිවුලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් 
පිහිටි ජල බස්නා ඇළ 

දකුණට :- 
 

කදුරුෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
වරාගන් ඇළ 

බටහිරට :- මහෙසන් ෙපෙදස, කුරුප්පු හන්දිය, ගල්තඹරාව සහ 
නිශ්ශංකමල්ලපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිෙම් 
පිහිටි දුම්රිය මාර්ගය 

 
 
 

74 - G 22195 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ෙපොත්ගුල් ෙපෙදස      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට :- 
 
 
 

ෙතෝපාවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි D 2 ඇළ, 
ෙපොෙළොන්නරුව නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් 
පිහිටි වරාගන් ඇළ සහ කදුරුෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

162 - වීරෙපෙදස  ගාම නිලධාරි වසම 
163 - පුලතිසි ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
167 - ෙපොත්ඟුල් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-  කදුරුෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
ස්වර්ණ ජයන්ති මාවත සහ D 2 ඇළ 

දකුණට :- අළුත්වැව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ගණන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි තාර 
පාර 

බටහිරට :- සිංහ උදාගම ගාම නිළධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
පරාකම සමුද දිය මායිම 

 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- මහවැලි ෙපෙදස      සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- පුලතිසි ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි D 2 
ඇළ 

168 - උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
169 - මහවැලි ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම  
170 - නිශ්ශංකමල්ල ෙපෙදස ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වීර ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි  D 2 ඇළ 
දකුණට:- වීර ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි D 2 ඇළ 

සහ  ගණන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
මහෙසන් මාවත, D 2 ඇළ, ජල බස්නා ඇළ හා වසුන්දරා මාවත 

බටහිරට:- ෙපොත්ගුල් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කදුරුෙවල        සභික සංඛ්යාව:- 02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- මහෙසන් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 
වරාගන් ඇළ, පලුගස්දමන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිෙම් පිහිටි වරාගන් ඇළ සහ පලුගස්දමන 2 ඇළ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි වරාගන් ඇළ 

183 - කදුරුෙවල බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
184 - කදුරුෙවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
185 - පැරකුම් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසම 
186 - කදුරුෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:- දිවුලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි ජල බස්නා ඇළ 

සහ මානික්කම්පට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිෙම් පිහිටි 
පුරාණ කුඹුරු මායිම 

දකුණට:- ෙනළුම්විල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි සම්මලා  
ආරුව සහ ෙකොටලීය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි ජල 
බස්නා ඇළ 

බටහිරට:- වීරෙපෙදස  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි  D 2 
ඇළ සහ පුලතිසිෙපෙදස ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 12 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- අළුත්වැව   සභික සංඛ්යාව:- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 
 
 

ෙපොත්ඟුල් ෙපෙදස ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි මාර්ගය, 
උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි ජලබස්නා ඇළ, D 
2 ඇළ හා මහෙසන් මාවත, නිශ්ශංකමල්ල ෙපෙදස ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි වසුන්දරා මාවත සහ වීරෙපෙදස ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

159 - අළුත්වැව නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
160 - අළුත්වැව බස්නාහිර ගාම නිලධාරි වසම 
161 - ගණන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොටලීය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 
 

ෙකොටලීය ගාම නිලධාරි වසෙම් නිරිත මායිෙම් පිහිටි අතහැර දමන ලද 
ෙකෝදුරුවාව වැව, කලහගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
අඹන්ග ඟ හා අඹන්ගඟ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි 
දිවුලපිටිය ඇළ 

බටහිරට:- 
 

අඹන්ගඟ සහ පරාකම සමුදය ගාම නිලධරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිෙම් පිහිටි දිවුලපිටිය ඇළ 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 13 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- ගල්ලෑල්ල   සභික සංඛ්යාව:- 02 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 

කදුරුෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම,  කදුරුෙවල 
දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි සම්මල ආරුව සහ 
දිවුලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි දිවුලාන විල්ලුව හා 
ජල බස්නා ඇළ 

181 - මානික්කම්පට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 
182 - ෙනළුම්විල ගාම නිලධාරි වසම 
187 - ගල්ලෑල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
188 - බටහිර ගල්ලෑල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
189 - ෙකොටලීය ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභාෙව් බටහිර මායිෙම් පිහිටි මහවැලි ගඟ 

දකුණට: කලහගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිෙම් පිහිටි අඹන්ගඟ 
බටහිරට:- 
 
 

අලුත්වැව බටහිර හා අලුත්වැව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි දිවුලපිටිය ඇළ, වීර ෙපෙදස ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි ගල්වල සමඟ කරත්ත පාර  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය:- 14 ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළයුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම:- කලහගල සභික සංඛ්යාව:- 01 

 මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට:- 
 
 

සිංහ උදාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පරාකම 
සමුදෙය් ජල සීමාව, ගණන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිෙම් පිහිටි දිවුලපිටිය ඇළ, අලුත්වැව බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි දිවුලපිටිය ඇළ සහ 
ෙකොටලීය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් පිහිටි 
අඹන්ගඟ 

164 - පරාකම සමුදය ගාම නිලධාරි වසම 
165 - අඹන්ගඟ ගාම නිලධාරි වසම 
166 - කලහගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභා  මායිෙම් පිහිටි මහවැලි ගඟ 

දකුණට:- මාතෙල් දිස්තික් මායිෙම් පිහිටි වස්ගමුව ඔය 

බටහිරට:- ඇළහැර පාෙද්ශීය සභාෙව් නැෙගනහිර මායිෙම් පිහිටි 
සුදුකන්ද රක්ෂිතෙය් මධ්ය ෙර්ඛාව 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර,                
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 01 - බදුල්ල මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                      සභික සංඛ්යාව - 15 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදපතන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසොරණාෙතොට  සහ බදුල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම් 78 M - මැදපතන  ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කයිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         කයිලෙගොඩ හා බදුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

හා උතුරු මායිම් සහ ෙසොරණාෙතොට  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කයිලෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මැදපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  
78 G - කයිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මැදපතන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-           බදුලුපිටිය හා බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ බදුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට :-         බදුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම්
 
 
 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුල්ල උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පිටෙවලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැදපතන හා  
කයිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

78 A - බදුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කයිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-           බදුලුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  බදුල්ල මධ්යම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පිටෙවලගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට :-         පිටෙවලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙසොරණාෙතොට  පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටෙවලගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බදුල්ල උතුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
78 L - පිටෙවලගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-           බදුල්ල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

බදුල්ල මධ්යම හා බදුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට :-         බදුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුල්ල බටහිර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පිටෙවලගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
78 C - බදුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පිටෙවලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
බදුල්ල මධ්යම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-           බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කටුපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කටුපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  හාලිඇල 
හා ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුපැලැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බදුල්ල බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
78 H - කටුපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බදුල්ල 
මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම්  

දකුණට:-           බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-         හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුල්ල මධ්යම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, පිටෙවලගම, බදුල්ල උතුර හා කයිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ බදුලුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

78 D - බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුලුපිටිය හා බදුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, බදුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර 
මායිම් සහ  හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කටුපැලැල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

බටහිරට :-         කටුපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ බදුල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුලුපිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, බදුල්ල උතුර 

හා කයිලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ බදුල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

78 J - බදුලුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-           හිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බදුල්ල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බදුල්ල 
මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුල්ල නැෙගනහිර     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුලුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 78 B  - බදුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම නැෙගනහිරට:-   හිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-           හිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බදුල්ල දකුණ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         බදුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඳෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්, 

බදුලුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

78 K  - හිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බදුල්ල දකුණ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට :-         බදුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ බදුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුල්ල දකුණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ බදුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම්  

78 - බදුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, 
හිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හිඟුරුගමුව 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කනුපැලැල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට :-         හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බදුල්ල මධ්යම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඟුරුගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, හිඳෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බදුල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

78 E - හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කණුපැලැල්ල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට :-         කණුපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ බදුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කණුපැලැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හිඟුරුගමුව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
78 F - කණුපැලැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 
දකුණට:-           හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හාලිඇල 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම   

 
09-108/280 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර,                
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් 
නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු 
යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 

 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 02 - බ ණ්ඩාරෙවල  මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දියබිබිල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ශාන්ත ෙතෝමස් පා ෙර් 

 ෙකොටසක් සහ දිගනතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල 
මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

67C - අෙඹ්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
67G - වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් නැෙගනහිරට:-   ශාන්ත  ෙතෝමස් පාර සහ හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

දකුණට:-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැවතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ශාන්ත ෙතෝමස් පාෙර්  ෙකොටසක්,  බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා 

මායිම  
67 - ඇත්තලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
67G - වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
67H - දිගනතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාර ෙවල සහ හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 
දකුණට:-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා  මායිම හා ශාන්ත ෙතෝමස් පාර 
බටහිරට :-         ශාන්ත ෙතෝමස් පාර සහ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බිඳුණුවැව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බණ්ඩාර ෙවල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 67B - බිඳුණුවැව ගාම නිලධාරි වසම 

67K-  ෙගඩියාෙරොද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාර ෙවල හා ඇල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම් සහ 
පල්ෙල ෙප්රුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           පල්  ෙල ෙප්රුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, කැබිල්ල ෙවල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
බණ්ඩාරෙවල නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ බණ්ඩාර ෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර හා 
උතුරු  මායිම් සහ හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැබිල්ලෙවල උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙගඩියා ෙරොද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ 

බිඳුණුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම්
67D - කැබිල්ලෙවල උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   පල්ෙල ෙප්රුව හා තන්තිරිය ගාම නිලධාරි වස ම්වල 
බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස් වල බටහිර  
මායිම් 

දකුණට:-           බණ්ඩාර ෙවල නැ ෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් උතුරු  මායිම
බටහිරට :-          ෙගඩියා ෙරොද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බණ්ඩාරෙවල බටහිර     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ   ෙගඩියා ෙරොද ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් 
65B - බණ්ඩාරෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
65E - ඉනිකම්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (අඹතැන්න වත්ත ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-    ෙගඩියා ෙරොද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම්, 
බණ්ඩාරෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
අඹතැන්නවත්ත පාර ආරම්භ වන ස්ථාන ෙය් සිට බණ්ඩාර ෙවල  - 
ෙකොළඹ පාර, ඇල්  ෙල් ෙතොට පාලම දක්වා මාර්ගය සහ ඉදිකඩ 
ඇල කදුර 

දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල  සහ හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බණ්ඩාරෙවල නැෙගනහිර    සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙගඩියාෙරොද සහ කැබිල්ලෙවල උතුර ගාම නිලධාරි වස ම් වල 

දකුණු මායිම් 
65G - බණ්ඩාරෙවල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
66D - මහඋල්පත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-   තන්තිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කිණිගම ගාම 
නිලධාරි වස ෙම් බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම  

දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, කැබිල්ලෙවල දකුණ   ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, ඉනිකම්බැද්ද ගාම නිලධාරි වස ෙම් 
උතුරු මායිම  

බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉනිකම්බැද්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බණ්ඩාරෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායිම 65A - කැබිල්ලෙවල දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක් 
65E - ඉනිකම්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (අඹතැන්නවත්ත ෙකොටස හැර 
ඉතිරි ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අඹතැන්නවත්ත පාර 

ආරම්භ වන ස්ථාන ෙය් සිට බණ්ඩාර ෙවල -  ෙකොළඹ පාර 
ඇල්ෙල්ෙතොට පාලම දක්වා මාර්ගය හා ඉදිකඩ ඇල කදුර 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිණිගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බිඳුණුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ  ඇල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
66 - කිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
66G - තන්තිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
69C- පල්ෙල ෙප්රුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහඋල්පත ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  
මායිම හා කැබිල්ලෙවල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර  මායිම් 

 
09-108/281  
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර,          
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් 
නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු 
යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 03 - හපුතෙල් නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 07  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                     සභික සංඛ්යාව - 07 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පංකැටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය  සභා මායිම සහ වන රක්ෂිතය     63 A - හපුතෙල් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් 
63 M - පංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-   හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, වන රක්ෂිතය, තැපැල් 
කාර්යාලය සහ ෙකොළඹ පධාන මාර්ගය 

දකුණට:-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, තැපැල් කාර්යාලය, ෙකොළඹ 
පධාන මාර්ගය, දුම්රිය හරස් මාර්ගය, යහලබැද්ද මාර්ගෙය් දළු 
මඩුව හංදිය දක්වා  

බටහිරට :-        යහලබැද්ද මාර්ගෙය් දළු මඩුව හංදිෙය් සිට වතු පාර සහ හපුතෙල් 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෂර්වූඩ් ජනපදය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අයිස්පීල්ල වංගුෙව් සිට ෙකොළඹ හපුතෙල් පධාන මාර්ගෙය් 

හපුතෙල් තැපැල් මාර්ගය දක්වාත්, එතැන් සිට රක්ෂිතය දක්වා 
සහ හපුතෙල් පාෙද්ශීය  සභා මායිම  

63 A - හපුතෙල් නගරය ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   හපුතෙල් තැපැල් කාර්යාලය අසල සිට වන රක්ෂිතය දක්වා සහ 
හපුතෙල් පාෙද්ශීය  සභා මායිම  

දකුණට:-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය  සභා මායිම (අයිස්පීල්ල වංගුව දක්වා) 
බටහිරට :-         මාගිරිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, හපුත ෙල් 

පාෙද්ශීය සභා මායිම, අයිස්පීල්ල වංගුව සහ ෙකොළඹ හපුතෙල් 
පධාන මාර්ගය  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුම්රියෙපොල පාර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය  සභා මායිම (වන රක්ෂිතය), යහලබැද්ද 

මාර්ගය, දුම්රියෙපොල මාර්ගය හමුවන මංසන්ධිය සහ යහලබැද්ද 
- හපුතෙල් මාර්ගෙය් දළු මඩුව හංදිය සිට දුම්රිය හරස් මාර්ගය 
දක්වා 

63 A - හපුතෙල් නගරය ගාම නිලධාරි   
වසෙම් ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   යහලබැද්ද හපුතෙල් මාර්ගෙය් දළු මඩුව හංදිය, දුම්රිය හරස් 
මාර්ගය සහ ෙකොළඹ - හපුතෙල් මාර්ගෙය් පාසල් මායිම දක්වා 

දකුණට:-           දුම්රිය හරස් මාර්ගය හා හපුතෙල් - ෙකොළඹ මාර්ගෙය් පාසල් 
මාවත දක්වා සහ පාසැල් පිට්ටනිය අසලින් වැලිමඩ පාර හරහා 
දුම්රිය මාර්ගය,  දුම්රිය මාර්ගෙය් හුළංෙබෝක්කුව සිට 
දුම්රියෙපොල පාර හා දුම්රියෙපොල පාෙර් යහලබැද්ද පාර හමුවන 
හංදිය දක්වා 

බටහිරට :-         අයිස්පීල්ල සිට දුම්රියෙපොල පාෙර් යහලබැද්ද  පාර හමුවන 
හංදිය 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අයිස්පීල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ලිලී මාවත සහ වැලිමඩ පාර ධම්මානන්ද විදුහෙලහි බටහිර 

මායිෙම් සිට ෙකොළඹ පාර දක්වා 
63 L - මාගිරිපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
ෙකොටසක්  
 
 

නැෙගනහිරට:-   හපුතෙල් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
ධම්මානන්ද විදුහෙලහි බටහිර මායිෙම් සිට ෙකොළඹ පාර දක්වා 
සහ ෙකොළඹ පාර අයිස්පීල්ල හංදිෙය් සිට වතු මායිම දක්වා 

දකුණට:-           ෙකොළඹ පාර අයිස්පීල්ල හංදිෙය් සිට වතු මායිම සහ හපුතෙල් 
හා හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

බටහිරට :-         හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, වතු මායිම, අඩිපාර දිෙග් 
ලිලී මාවත ෙතක් සහ වැලිමඩ පාර 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්සල පාර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වැලිමඩ පාර සහ දුම්රිය මාර්ගය 63 L - මාගිරිපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

ෙකොටසක් නැෙගනහිරට:-   හපුතෙල් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, දුම්රිය 
මාර්ගය, වැලිමඩ පාර, ලිලී මාවත, ගාම නිලධාරි කාර්යාල හංදිය 
සහ වතු මායිම දක්වා අඩි පාර 

දකුණට:-           ධම්මානන්ද විදුහල අසල සිට වැලිමඩ පාර, ලිලී මාවත, ගාම 
නිලධාරි  කාර්යාල හංදිය ෙතක්, වතු මායිම දක්වා අඩිපාර සහ 
හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, වතු මායිම සහ ජල ටැංකිය 
හංදිය - වැලිමඩ පාර 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාගිරිපුර පතන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, හාවඩන් ෙද්වස්ථාන මායිෙම් 

පිහිටි කදුර හා දුම්රිය මාර්ගය හමුවන ස්ථානෙය් සිට ඉවුර දිෙග් 
යහලබැද්ද මාර්ගය දක්වා, යහලබැද්ද මාර්ගය සහ දුම්රියෙපොල 
මාර්ගෙය් සිට දුම්රිය ස්ථානය දක්වා

63 L - මාගිරිපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   හපුතෙල් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්,  
හාවඩන් ෙද්වස්ථාන මායිෙම් පිහිටි කදුර හා දුම්රිය මාර්ගය 
හමුවන ස්ථානෙය් සිට ඉවුර දිෙග් යහලබැද්ද මාර්ගය දක්වා, 
යහලබැද්ද මාර්ගය, දුම්රියෙපොල මාර්ගෙය් සිට දුම්රිය ස්ථානය 
දක්වා සහ දුම්රිය මාර්ගය 

දකුණට:-           දුම්රිය මාර්ගය 
බටහිරට :-         දුම්රිය මාර්ගය සහ හාවඩන් ෙද්වස්ථාන මායිෙම් පිහිටි කඳුර හා 

දුම්රිය මාර්ගය හමුවන ස්ථානෙය් සිට ඉවුර දිෙග් යහලබැද්ද 
මාර්ගය දක්වා 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාගිරිපුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ඇඩිසම් බංගලාව, රක්ෂිතය, 

ඇඩිසම් මාර්ගය , වැලිමඩ මාර්ගය,  දුම්රිය මාර්ගය , වතුපාර 
සහ යහලබැද්ද මාර්ගය 

63 L - මාගිරිපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම්   
ෙකොටසක් 

නැෙගනහිරට:-   යහලබැද්ද මාර්ගය, හාවඩන්  ෙද්වස්ථානය, දුම්රිය මාර්ගය, 
වැලිමඩ මාර්ගය සහ ජලටැංකි හංදිය

දකුණට:-           හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ජලටැංකි මාර්ගය සහ 
වතුපාර   

බටහිරට :-         හල්දුම්මුල්ල හා හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම්, ඇඩිසම් 
ෙද්වස්ථාන රක්ෂිතය,  දුම්රිය මාර්ගය සහ යහලබැද්ද මාර්ගය
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 04 - මහියංගනය පෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරොටලෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අම්පාර දිස්තික් මායිම 1C  - දිවුලපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 

1M - ෙරොටලෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
11 - අළුයටෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ ෙතල්ෙදණියාය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු  මායිම                           

දකුණට:-           ෙහබරව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගින්ෙනොරුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අළුයටෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙතල්ෙදණියාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
1 A - ෙහබරව ගාම නිලධාරි වසම 
1 G - ෙබලගන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
1 J - ගින්ෙනොරුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙතල්ෙදණියාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

උල්හිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙහොබරියාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           මිල්ලත්තෑව සහ විරානගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උල්හිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අළුයටෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

දිවුලපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අම්පාර 
දිස්තික් මායිම 

1 L - ෙතල්ෙදණියාය ගාම නිලධාරි වසම 
1 N - ෙහොබරියාව ගාම නිලධාරි වසම 
1 R - උල්හිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ පහළ රත්කිඳ  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-           ගිරාඳුරුෙකෝ ට්ෙට් සහ මිල්ලත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙබලගන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, බටහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙහබරව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලුත්තරම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගින්ෙනොරුව සහ  ෙබලගන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
1 E - විරානගම ගාම නිලධාරි වසම 
1 H  - අලුත්තරම ගාම නිලධාරි වසම 
1 P - මිල්ලත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙහොබරියාව සහ ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

බතලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙහොබරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ දඹාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

1 D - පහළ රත්කිඳ ගාම නිලධාරි වසම 
1 F - ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   දඹාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-           ෙබලිගල්ල හා ගල්ෙපෝරුයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් සහ බතලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
බටහිරට :-         බතලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මිල්ලත්තෑව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙහොබරියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඹාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අම්පාර දිස්තික් මායිම 7 A -  දඹාන ගාම නිලධාරි වසම 

8 - කුකුලාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
8 A- ෙව්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අම්පාර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශිය මායිම  
බටහිරට :-         ෙබලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පහළ රත්කිඳ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබලිගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  1 B - ගල්ෙපෝරුයාය ගාම නිලධාරි වසම 

7  - ෙබලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   දඹාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-           රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තලංගමුව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         මීගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ බතලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බතලයාය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අලුත්තරම සහ මිල්ලත්තෑව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 1 - බතලයාය ගාම නිලධාරි වසම 

1 K - මීගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ගල්ෙපෝරුයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           තලංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ හද්දත්තාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         හද්දත්තාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහනුවර 
දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසොරෙබොර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බතලයාය හා මීගහෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

බටහිර මායිම් සහ ගල්ෙපෝරුයාය ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු 
මායිම 

2 A - හද්දත්තාව ගාම නිලධාරි වසම 
2 B - ෙසොරෙබොර ගාම නිලධාරි වසම 
2 C - තලංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ගල්ෙපෝරුයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-           ෙදහිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, වැව්ගම්පහ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මහියංගන 
නගරය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහියංගනය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසොරෙබොර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

තලංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදහිෙගොල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

2 - වැව්ගම්පහ ගාම නිලධාරි වසම 
3 A  - මහියංගන නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇලෑෙවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           ඇලෑෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පූජානගරය 

ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇලෑෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           තලංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 3 B - ෙදහිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

3 C - ඇලෑෙවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-           රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ දම්බරාව හා  පූජානගරය 

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         පූජානගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මහියංගන 

නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
වැව්ගම්පහ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දම්බරාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහියංගන නගරය, ඇලෑෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම සහ රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම 
3 - දම්බරාව ගාම නිලධාරි වසම 
3 D - පූජානගරය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මැදයාය ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු මායිම 

දකුණට:-           මැදයාය, ෙසේනානිගම සහ පඟරගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම හා මහනුවර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :-         පඟරගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහනුවර 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාපාකඩවැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පූජානගරය, දම්බරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

මැදයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
4 A - මාපාකඩවැව ගාම නිලධාරි වසම 
4 D - ෙසේනානිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මැදයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම 
දකුණට:-           දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         පඟරගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ පූජානගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පඟරගම්මන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පූජානගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙසේනානිගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මාපාකඩවැව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ෙසේනානිගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, දම්බරාව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම සහ රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම 

4 - පඟරගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
4 B - මැදයාය ගාම නිලධාරි වසම  
4 C - දඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර  දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         මහනුවර දිස්තික් මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 05 - රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසේරාණ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහියංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම 2 C - ෙසේරාණ ගාම නිලධාරි  වසම 

2 D - ඔරුබැඳිවැව  ගාම නිලධාරි  වසම 
2 K -  සඟෙබෝපුර ගාම නිලධාරි  වසම 
2 L - අරාවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙවලම්පැල්ල  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම, ෙකෙසල්ෙපොත උතුර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙසෙනවිගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු  හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙසෙනවිගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, ගැමුණුපුර 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම් සහ මහියංගනය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-         මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෙසල්ෙපොත උතුර    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 2 B - ෙකෙසල්ෙපොත උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම 
2 E -  ෙවලම්පැෙල් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   මහියංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉකිරියෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙකෙසල්ෙපොත දකුණ  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙසෙනවිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-        ෙසෙනවිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ සඟෙබෝපුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෙසල්ෙපොත දකුණ    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 2 F - ෙකෙසල්ෙපොත දකුණ ගාම නිලධාරි  

වසම 
2 G -  ඉකිරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
9 D - කඳුබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           මහියංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙමොරාන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම, අළුකැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම්, ඌවතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ ෙසෙනවිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-         ෙසෙනවිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙකෙසල්ෙපොත උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙවලම්පැෙල් ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇකිරියන්කුඹුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහියංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් 

මායිම 
9  -  ඇකිරියන්කුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම 
9 A - ෙදහිගම ගාම නිලධාරි  වසම 
9 C - අරළුපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ ෙපතියාෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         ෙපතියාෙගොඩ හා  මහලුණුක ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපතියාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරාෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

අළුකැටියාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, කඳුබැද්ද  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

9 B - ෙමොරාන ගාම නිලධාරි  වසම 
10 - මහලුණුක ගාම නිලධාරි  වසම 
10 A - කුඩාලුණුක ගාම නිලධාරි  වසම 
11 A -  ෙපතියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
11 D - දියෙකොඹල ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙදහිගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙමොණරාගල  දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල  දිස්තික් මායිම සහ රිදීමාලියද්ද දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-         රිදීමාලියද්ද දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ  නාගදීප  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

  
 
 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌවතිස්සපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙකෙසල්ෙපොත දකුණ හා  ඉකිරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ කඳුබැද්ද හා ෙමොරාන ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

6 -  අළුකැටියාව ගාම නිලධාරි  වසම 
6 A - ඌවතිස්සපුර ගාම නිලධාරි  වසම 
6 B - නාගදීප ගාම නිලධාරි  වසම 
6 C - කුරාෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   කුඩාලුණුක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 

මායිම් සහ  මහලුණුක ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:-           රිදීමාලියද්ද දකුණ හා රිදීමාලියද්ද උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

උතුරු මායිම්, ඌරණිය, ෙකොටතලාව හා ගමකුඹුර දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ ගමකුඹුර උතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ගමකුඹුර උතුර හා දික්ෙකන්දයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  සහ අභයපුර, ගැමුණුපුර හා  ෙසෙනවිගම ගාම නිලධාරි  
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැමුණුපුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අරාවවත්ත  හා ෙසේරාණ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්, සඟෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  
ෙකෙසල්ෙපොත උතුර හා ෙකෙසල්ෙපොත දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර මායිම් 

2 A - ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි  වසම 
2 H - අභයපුර ගාම නිලධාරි  වසම 
2 J - ෙසෙනවිගම ගාම නිලධාරි  වසම 
6 D - දික්ෙකන්දයාය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකෙසල්ෙපොත දකුණ හා ඌවතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ගමකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට:-           ගමකුඹුර උතුර හා පහලඔයගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
හා බටහිර මායිම් සහ මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         මහියංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අරාවත්ත ගාම නිලධාරි  
වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  

ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ආඳාඋල්ෙපොත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

උතුරට :-           දික්ෙකන්දයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්, ඌවතිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
අළුකැටියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කුරාෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

5 A- ආඳාඋල්පත ගාම නිලධාරි  වසම 
5 B - පහළඔයගම ගාම නිලධාරි  වසම 
6 E -  ගමකුඹුර උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
6 F- ගමකුඹුර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
13 B - බුබුල  ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   කුරාෙල්ෙවල හා නාගදීප ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 

ෙකොටතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් සහ 
ඌරණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-           රිටිගහඅරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම සහ 
කුරුවිතැන්න  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         මහියංගනය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දික්ෙකන්දයාය ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රිදීමාලියද්ද උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බුබුල හා ආඳාඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම්, ගමකුඹුර දකුණු ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම, නාගදීප ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ මහලුණුක ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

5 - ෙකොටතලාව ගාම නිලධාරි  වසම 
11 - රිදීමාලියද්ද උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
11 B - රිදීමාලියද්ද දකුණ ගාම ගාම නිලධාරි  
වසම 
11 C - ඌරණිය ගාම නිලධාරි වසම 
12 - රිටිගහඅරාව ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙපතියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම  සහ කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කන්ෙද්ගම හා මහගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, කුරුවිතැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ බුබුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුරුවිතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහියංගනය  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බුබුල හා රිටිගහඅරාව 

ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්
12 A - කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි  වසම  
13 - මහගම ගාම නිලධාරි  වසම 
13 A  - කුරුවිතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
14 A - දීකිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   රිටිගහඅරාව හා රිදීමාලියද්ද දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම, දික්යාය ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, පින්නෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම සහ  මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         මීගහකිවුල හා කන්දකැටිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ මහනුවර  
දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           දීකිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම් 

සහ මහගම හා කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

14 - පින්නෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
15 - අරාව ගාම නිලධාරි  වසම 
15 A - දික්යාය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙමොණරාගල 
දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දීකිරිෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
 

09-108/284 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 06 - ෙසොරණාෙතොට පා ෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 10 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුදුෙග්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කන්දකැටිය සහ මීගහකිවුල පා ෙද්ශීය සභා මායිම් 29 - ෙමොරෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 

29 A  -  බුදුෙග්කන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
29 B  - පල්ෙල්කන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
34 -  ඉඩෙම්පංගුව ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙබෝලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
පුස්සැල්ලාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-           පුස්සැල්ලාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
දික්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         දික්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කන්දකැටිය  
පා ෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුස්සැල්ලාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මීගහකිවුල පා ෙද්ශීය සභා මායිම 23 A - ෙබෝලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

23 AA - පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   මීගහකිවුල පා ෙද්ශීය සභා මායිම සහ පතෙන්ෙගදර, 
වත්ෙත්කැෙල් හා අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
යටිලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
පුස්සැල්ලකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-         පුස්සැල්ලකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ පල්ෙල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එෙගොඩෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මීගහකිවුල පා ෙද්ශීය සභා මායිම 24 - එෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

24 A - වත්ෙත්කැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
24 B - පතෙන්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
25 C - අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මීගහකිවුල හා පස්සර පා ෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-           කැටකෑල්ලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,  

අංෙගොඩ, ෙකොස්ෙගොල්ල හා රිදීපාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම සහ යටිලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         යටිලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
පුස්සැල්ලාව හා ෙබෝලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ මීගහකිවුල පා ෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුට්ටියෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ පස්සර 

පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
25  - අංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම   
25 A - කුට්ටියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
25 B - කැටකෑල්ලගම ගාම නිලධාරි වසම 
25 D - ෙකොස්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   පස්සර සහ බදුල්ල පා ෙද්ශීය සභා මායිම්
දකුණට:-           බදුල්ල පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         රිදීපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රිදීපාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පුස්සැල්ලාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

26 A - යටිලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
26 C - රිදීපාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම, ෙකොස්ෙගොල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:-           බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ 
ෙකොෙහොවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-         ෙකොෙහොවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙසොරණාෙතොට හා පුස්සැල්ලාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුස්සැල්ලාකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කන්දකැටිය පා ෙද්ශීය සභා මායිම, ඉඩෙම්පංගුව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙමොරෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, බුදුෙග්කන්ද, 
පල්ෙල්කන්ද හා ෙබෝලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

28 A - පුස්සැල්ලාකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
34 A - දික්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
යටිලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-           ෙසොරණාෙතොට, ඉඩෙම්ගම හා ෙලජර්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කන්දකැටිය පා ෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         ෙලජර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කන්දකැටිය 
පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසොරණාෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           දික්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ   

පුස්සැල්ලාකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
27 B - ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
28    -  ෙසොරණාෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   යටිලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම   
දකුණට:-          ෙකොෙහොවිල, කිතුල්වත්ෙත්ගම, කිරිඔරුව සහ කන්ෙදෙගදර 

නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කන්ෙදෙගදර නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙලජර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්ෙදෙගදර     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කන්දකැටිය පා ෙද්ශීය සභා මායිම, දික්පිටිය ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

27 - කිරිඔරුව ගාම නිලධාරි වසම 
27 A - කන්ෙදෙගදර නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම 
27 C - ෙලජර්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කිතුල්වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-           හාලිඇල පා ෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         හාලිඇල සහ කන්දකැටිය පා ෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොෙහොවිල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඉඩෙම්ගම, ෙසොරණාෙතොට සහ යටිලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
26 - ෙකොෙහොවිල ගාම නිලධාරි වසම 
26 B - කිතුල්වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රිදීපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බදුල්ල  මහ 
නගර සභා මායිම 

දකුණට:-          බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ හාලිඇල පා ෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට :-         කිරිඔරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
  
09-108/285 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 07 - මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම 22 A -  බලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

22 D - කරමැටිය ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:-   රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරඳගහමඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           අග්ගලාඋල්පත  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         කන්දකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරඳගහමඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ  රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම 
22 B - කරඳගහමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
22 C - අග්ගලාඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම 
22 E - ෙපොල්ගහඅරාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           කළුගහකඳුර, ෙකෝමාරික හා අකුරුකඩුව හා මීගහකිවුල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         කන්දකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීගහකිවුල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අග්ගලාඋල්පත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම   22 - මීගහකිවුල ගාම නිලධාරි වසම 

22 G - අකුරුකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 
 

නැෙගනහිරට:-   මීගහකිවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම් සිට අවසාන 
ගම් පිඹුරු අංක 612 හි  කැබලි අංක 53 දරණ කඳුර දිෙග් 
කැබලි අංක 92 දරණ මාර්ගය ෙතක් පැමිණ එම මාර්ගය දිෙග් 
නැෙගනහිර දිසාවට  කැබලි අංක 101 දරණ කඳුර හමුවන 
ෙතක් පැමිණ එම කඳුර දිෙග් ෙකොහාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම දක්වා 

දකුණට:-           ෙකොහාන සහ තල්ෙදන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         කන්දකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

          
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අකුරුකඩුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අග්ගලාඋල්පත සහ කරඳගහමඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
22 F - ෙකෝමාරික ගාම නිලධාරි වසම 
22 G - අකුරුකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   කරඳගහමඩ ග් රාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කළුගහකඳුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කැටවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           කැටවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකොහාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         මීගහකිවුල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිෙම් සිට අවසාන 
ගම් පිඹුරු අංක 612හි  කැබලි අංක 53 දරණ කඳුර දිෙග් කැබලි 
අංක 92 දරණ මාර්ගය ෙතක් පැමිණ එම මාර්ගය දිෙග් 
නැෙගනහිර දිසාවට කැබලි අංක 101 දරණ කඳුර හමුවන ෙතක් 
පැමිණ එම කඳුර දිෙග් ෙකොහාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම දක්වා සහ මීගහකිවුල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කළුගහකඳුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කරඳගහමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙපොල්ගහඅරාව 

ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  
රිදීමාලියද්ද පාෙද්ශීය සභා මායිම  

16 - කළුගහකඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
16 C - ඇල්ලලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
16 D - ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම හා ෙරොෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම, වටෙගොම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
පිටමාරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැෙව්තැන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ලුණුගල හා පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ ෙමොරෙහල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කැටවත්ත හා ෙකෝමාරික ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ  කරදගඟමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙරොෙබ්රිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-            ෙපොල්වත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම සහ 

ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 
18 F - ෙරොෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-         පිටමාරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,වටෙගොම්මන 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටමාරුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙරොෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
16 A - පිටමාරුව ගාම නිලධාරි  වසම 
16 B - වැෙව්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
16 E - වටෙගොම්මන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙරොෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ලුණුගල  

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           ලුණුගල පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
බටහිරට :-         ඇල්ලලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙපොල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
      
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැටවත්ත      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙකෝමාරික ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කළුගහකඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
21 - ෙමොරෙහල ගාම නිලධාරි  වසම 
21 A - කැටවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ඇල්ලලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පස්සර සහ ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය  සභා මායිම් 
බටහිරට :-         ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය  සභා මායිම, හුණුකැටපිටිය හා 

ෙකොහාන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ෙකෝමාරික ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොහාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අකුරුකඩුව සහ ෙකෝමාරික ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 23 B -  හුණුකැටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

23 C - ෙකොහාන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   කැටවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙමොරෙහල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තල්ෙදන ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්ෙදන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අකුරුකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 23 - තල්ෙදන ගාම නිලධාරි වසම  

 නැෙගනහිරට:-   ෙකොහාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
හුණුකැටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         ෙසොරණාෙතොට සහ කන්දකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 08 - කන්දකැටිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකැෙල්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර  දිස්තික් මායිම 31 E - ෙවලඔය ගාම නිලධාරි වසම 

31 F - මහකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම   නැෙගනහිරට:-   කන්දකැපූඋල්පත, බදුළුඔය සහ කන්දකැටිය බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           කිරිෙවෙහර හා කිවුෙල්ෙගදර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :-         නුවරඑළිය සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්දකැපූඋල්පත      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ රිදීමාලියද්ද හා මීගහකිවුල 

පාෙද්ශීය සභා  මායිම් 
30 C - මහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
31 C - හැවන්දාන ගාම නිලධාරි වසම 
31 D - කන්දකැපූඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   රිදීමාලියද්ද සහ මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:-           මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බදුළුඔය නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         බදුළුඔය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
බදුළුඔය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මහකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මහනුවර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුළුඔය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහකැෙල්  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම,  

කන්දකැපූඋල්පත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ  මහතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

30 A - බදුලුඔය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
31 A  - බදුලුඔය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   මහතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම,  මාලියද්ද ගාම නිලධාරි  

වසෙම් උතුරු මායිම සහ වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, කන්දකැටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මහකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්දකැටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙවලඔය හා මහකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 

මායිම්, බදුළුඔය බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ බදුළුඔය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

30 B - වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
31 B - කන්දකැටිය ගාම නිලධාරි වසම   
31 H  - කිරිෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බදුළුඔය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, මාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           මාලියද්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මුඩගමුව හා පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

බටහිරට :-         පල්ෙල්ෙවල, කිවුෙල්ෙගදර සහ ෙවලඔය ගාම නිලධාරි  
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිවුෙල්ෙගදර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ ෙවලඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම  
31 - පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
31G - කිවුෙල්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කිරිෙවෙහර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 

මායිම් සහ  වැවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-           මුඩගමුව හා දික්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 

නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුඩගමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම  
32 A - මුඩගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
32 B -  දික්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
32 C - හාපත්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැවතැන්න, මාලියද්ද හා ෙබෝගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-           ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම, 
ෙගෝඩුන්න හා   වාසනාගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :-         නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලියද්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාපත්ගමුව හා  මුඩගමුව ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්, වැවතැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් හා බදුළුඔය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

30 - මාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
33 - ෙබෝගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
33 A - ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මීගහකිවුල සහ ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
දකුණට:-           ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙබරාමඩ හා 

ෙගෝඩුන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         ෙගෝඩුන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, දික්කුඹුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ හාපත්ගමුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝඩුන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම,  දික්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම සහ  ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්  

32 - ෙගෝඩුන්න ගාම නිලධාරි වසම 
32 D - වාසනාගම ගාම නිලධාරි වසම 
35 A - ෙබරාමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
  නැෙගනහිරට:-   ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ  

ෙසොරණාෙතොට  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           ෙබොකන් ඔරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, තැටිල්ල  

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  සහ හාලිඇල 
හා  ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

බටහිරට :-         ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් 
මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලඋඩ       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වාසනාගම හා ෙගෝඩුන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම්,  

ෙබරාමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙබොකන්ඔරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

35 - ගලඋඩ ගාම නිලධාරි වසම 
35 C - තැටිල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
35 E - තලාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙබොකන්ඔරුව හා නාරංගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම්  සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         හාලිඇල සහ ඌවපරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

       
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොකන්ඔරුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙබරාමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙසොරණාෙතොට 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
35 B - ෙබොකන්ඔරුව ගාම නිලධාරි වසම 
35 D - නාරංගල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           ෙසොරණාෙතොට සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-         තලාකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ගලඋඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
තැටිල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 09 - පස්සර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහටරුප්ප     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මීගහකිවුල සහ ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 19 A - කහටරුප්ප ගාම නිලධාරි  වසම 

19 B - තලගහෙගදර ගාම නිලධාරි  වසම 
20 - ෙදෙමෝදර ගාම නිලධාරි  වසම 
20 A - දඹෙකොෙට් ගාම නිලධාරි  වසම 
20 B - පාලාවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මඩුගස්තලාව උතුර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           වැල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         බදුල්ල හා ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩුගස්තලාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 19 - මඩුගස්තලාව උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 

19 C - මඩුගස්තලාව දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
89 F - ගැරඬිඇල්ල ගාම නිලධාරි  වසම   

නැෙගනහිරට:-   ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

මැදෙවලගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, පරමහන්කඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, නිෙක්බැද්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ වැල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         තලගහෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
දඹෙකොෙට් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ පාලාවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැල්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           තලගහෙගදර හා මඩුගස්තලාව උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ මඩුගස්තලාව දකුණ ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
බටහිර මායිම 

89 A - උඩගම ගාම නිලධාරි  වසම 
89 D - වැල්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
89 H - නිෙක්බැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-   මඩුගස්තලාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

පරමහන්කඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           සපුෙරොද ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

පාලාෙගොල්ල හා පැල්ගහතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට :-         බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 



      I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21         1195 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලිගාතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මඩුගස්තලාව දකුණ හා ගැරඬිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
89 - මැදෙවලගම ගාම නිලධාරි  වසම 
89 E - මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
89 I - පරමහන්කඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මීදුම්පිටිය ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           තැන්නුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පල්ෙල්ගම 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         සපුෙරොද හා නිෙක්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතොලෙබෝවත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මැදෙවලගම ග් රාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

90 - ෙතොලෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
90 B - මීදුම්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
90 D - කුඩුගලපතන ගාම නිලධාරි  වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   ලුණුගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         තැන්නුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

පරමහන්කඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
මැදෙවලගම ගාම නිලධාරි   වසෙම්  දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පස්සර      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පරමහංකඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 88 B - පස්සර නගරය උතුර ගාම නිලධාරි  

වසම 
88 D - තැන්නුෙග් ගාම නිලධාරි  වසම 
88 G - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි  වසම   
88 K - පස්සර නගරය දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම   
88 L - පස්සර නගරය නැෙගනහිර  ගාම 
නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   මීදුම්පිටිය සහ ෙතොලෙබෝවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම, අඹතැන්න, අඹතැන්න බටහිර හා 
මීරියබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කණෙහල 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-         කණෙහල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ පාලාෙගොල්ල හා  සපුෙරොද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සපුෙරොද      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උඩගම හා නිෙක්බැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

පරමහන්කඩ ග් රාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම        
88 A - කණෙහල ගාම නිලධාරි  වසම 
88 H - පාලාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම  
89 B - සපුෙරොද ගාම නිලධාරි  වසම                 නැෙගනහිරට:-   පරමහන්කඩ, පල්ෙලගම, පස්සර නගරය උතුර, පස්සර නගරය 

දකුණ හා මීරියබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           මීරියබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ පුහුල්වත්ත 

හා ෙගෝනගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
බටහිරට :-         පුහුල්වත්ත හා ෙගෝනගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර  මායිම්, ෙගෝනගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ පැල්ගහතැන්න ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැල්ගහතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උඩගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

බටහිර මායිම 
88 C - ෙගෝනගල බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
88 I - ෙගෝනගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
89 G - පැල්ගහතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
  
 

නැෙගනහිරට:-   උඩගම හා පාලාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ කණෙහල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           පුහුල්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         හාලිඇල හා බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුහුල්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙගෝනගල බටහිර හා ෙගෝනගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් 
87 A - මාඋස්සාෙගොල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
87 C - කණවැරැල්ල බටහිර  ගාම නිලධාරි  
වසම 
88 J - පුහුල්වත්ත ගාම නිලධාරි  වසම   
 

නැෙගනහිරට:-   කණෙහල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  
මීරියබැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා දෙඹ්ෙවල ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           මාඋස්සාෙගොල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ කණවැරැල්ල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට :-         හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පස්සර නගරය දකුණ, පස්සර නගරය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම හා තැන්නුෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

88 - මීරියබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
88 E - දෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
88 F - අඹතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
88 M - අඹතැන්න බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   තැන්නුෙග් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙමොණරාගල 
දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ මාඋස්සාෙගොල්ල නැෙගනහිර  
ගාම නිලධාරි   වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         මාඋස්සාෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මාඋස්සාෙගොල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම, පුහුල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම හා කණෙහල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බිබිෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කණවැරැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, මාඋස්සාෙගොල්ල බටහිර හා පුහුල්වත්ත ගාම නිලධාරි   
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ දෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම 

87 B - බිබිෙල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
87 E - බිබිෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
87 F - මාඋස්සාෙගොල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි  වසම 
87 G - වැවකැෙල් ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   දෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ ඇල්ල පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
බටහිරට :-         ඇල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, කණවැරැල්ල නැෙගනහිර හා 

කණවැරැල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කණවැරැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කණවැරැල්ල බටහිර හා 

මාඋස්සාෙගොල්ල බටහිර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
87 - කණවැරැල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
87 D - කණවැරැල්ල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මාඋස්සාෙගොල්ල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 
මාඋස්සාෙගොල්ල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ බිබිෙල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  
මායිම 

දකුණට:-           බිබිෙල්ගම බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්
බටහිරට :-         හාලිඇල පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

  
09-108/288      
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 10 - ලුණුගල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02   සභික සංඛ්යාව - 12 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇකිරිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මීගහකිවුල  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැවබැද්ද ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
17 - ඇකිරිය ගාම නිලධාරි  වසම 
18 - මැටිගහතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
18 C - ගල්ෙවලගම ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   වැවබැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බටවත්ත ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:-           ගල්උල්ල සහ මෙඩොල්සිම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට :-         පස්සර සහ මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටවත්ත      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් 

මායිම 
18 A - වැවබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
18 D - බටවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ ජනතාපුර උතුර හා ජනතාපුර 

ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           මෙඩොල්සිම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගල්උල්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         ගල්උල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ගල්ෙවලගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම හා මැටිගහතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මීගහකිවුල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජනතාපුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම  95 - ජනතාපුර ගාම නිලධාරි  වසම 

95 A - ජනතාපුර උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
95 B - ජනතාපුර දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අරාව කුඹුර, අලෙකොලගල, උඩපංගුව සහ ලුණුගල නගරය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           ලුණුගල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
සුමුදුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහෙදෝව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         මෙඩොල්සිම, බටවත්ත සහ වැවබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරාව කුඹුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 92 A - උඩකිරුව ගාම නිලධාරි  වසම 

94 C - අරාවකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම 
94 E - අලෙකොලගල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම  
දකුණට:-           ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උඩපංගුව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
බටහිරට :-         උඩපංගුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

ජනතාපුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙලකිරුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උඩකිරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 92 - පල්ෙලකිරුව ගාම නිලධාරි  වසම 

92 B - ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 
94 I - පීස්සගම ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ මඩුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම්  

නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට :-         මඩුවත්ත, ෙර්න්දෙපොල, ෙහොප්ටන්, යපම්ම හා ෙකොට්ටල්බැද්ද 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, සූරියෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ උඩපංගුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලුණුගල      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අලෙකොලගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 94 - උඩපංගුව ගාම නිලධාරි වසම 

94 A - ලුණුගල නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
94 D - සූරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
94 F - අත්තනෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   උඩකිරුව, ෙව්රෙගොඩ සහ පල්ෙලකිරුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පල්ෙලකිරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පීස්සගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොට්ටල්බැද්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         ෙකොට්ටල්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  
මායිම්, සුමුදුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ජනතාපුර දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, ජනතාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් සහ 
ජනතාපුර උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සුමුදුගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ජනතාපුර, ජනතාපුර දකුණ හා ලුණුගල නගරය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්  
93 - ෙකොට්ටල්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
94 G - සුමුදුගම ගාම නිලධාරි වසම 
  
 

නැෙගනහිරට:-   අත්තනෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
සූරියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පීස්සගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පීස්සගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, යපම්ම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         මහෙදෝව හා මෙඩොල්සිම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මෙඩොල්සිම     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගල්ෙවලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බටවත්ත 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  
18 B - ගල්උල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
89 C - මෙඩොල්සිම ගාම නිලධාරි වසම 
89 J - මහෙදෝව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බටවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ජනතාපුර
 හා සුමුදුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්

දකුණට:-           පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යපම්ම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           සුමුදුගම සහ ෙකොට්ටල්බැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
94 B - යපම්ම ගාම නිලධාරි වසම 
94 H - ෙහොප්ටන් ගාම නිලධාරි වසම 
94 J- ෙර්න්දෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පීස්සගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           මඩුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පස්සර 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

  
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩුවත්ත      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙහොප්ටන් හා ෙර්න්දෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ පීස්සගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
90 A - මිල්ලබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
90 C - මඩුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පීස්සගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
09-108/289           
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර,                
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් 
නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු 
යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 11 - බදුල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අන්ෙදනිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ සිරිමල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
79 - හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
79 A - අන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   සිරිමල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම්  
දකුණට:-           රඹුක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට :-         බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරිමල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දමන්වර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
80 A - සිරිමල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
80 B - ඉලුක්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   දමන්වර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           ෙතල්බැද්ද වත්ත, මළංගමුව හා රඹුක්ෙපොත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         හෑෙගොඩ හා අන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ ෙසොරණා  ෙතොට 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දමන්වර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසොරණාෙතොට සහ පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 80 F- දමන්වර ගාම නිලධාරි වසම 

81 A - හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු  මායිම  

දකුණට:-           කැන්දෙගොල්ල, ෙතල්බැද්ද වත්ත සහ ඉලුක්තැන්න ගාම 
නිලධාරි  වසම්වල උතුරු  මායිම් 

බටහිරට :-         සිරිමල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙසොරණා  ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැන්දෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  81 - කැන්දෙගොල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:-           ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු  මායිම 
බටහිරට :-         ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතල්බැද්ද වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඉලුක්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

81 B - ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වැලිබිස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම්  
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           වැලිබිස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙව්වැස්ස හා විනීතගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ  
වියදිගුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්   

බටහිරට :-         මලංගමුව සහ ඉලුක්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්වැස්ස      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වියදිගුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

විනීතගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  පස්සර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

80 I - වැලිබිස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
80 J - ෙව්වැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ග්ෙලන්ඇල්පින් වත්ත  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         ග්ෙලන්ඇල්පින් වත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

උ ඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මලංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විනීතගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මලංගමුව සහ ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
80 C - විනීතගම ගාම නිලධාරි වසම 
80 E - වියදිගුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙව්වැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:-           ෙව්වැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         ෙව්වැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඉලුක්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ  ෙතල්බැද්ද වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
80 D - උඩෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 
80 G - මලංගමුව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙතල්බැද්ද වත්ත හා වියදිගුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
බටහිර මායිම් සහ ෙව්වැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           ෙව්වැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ග්ෙලන්ඇල්පින් වත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         ග්ෙලන්ඇල්පින් වත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
රඹුක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 
සහ ඉලුක්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹුක්ෙපොත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

සිරිමල්ෙගොඩ හා ඉලුක්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

80 - රඹුක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මලංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා උඩෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ග්ෙලන්ඇල්පින් වත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ හෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ග්ෙලන්ඇල්පින් වත්ත    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රඹුක්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම, උඩෙවල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙව්වැස්ස ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 

80 H - ග්ෙලන්ඇල්පින් වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙව්වැස්ස හා වැලිබිස්ස  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           පස්සර සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-         හාලිඇල පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම 

 
09-108/290 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 12 - හාලිඇල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03   සභික සංඛ්යාව - 24 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජගුල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කන්දකැටිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම  76 A – ලන්ෙදෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

77 -  වෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
77 A - ෙකොකටියමළුව ගාම නිලධාරි වසම  
77 B - ජගුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙසොරණාෙතොට  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           කැටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙබෝෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දීගල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙකොකටියමළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වෑගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
75 A – දීගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
75 D - උඩගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
75 E - පනාකන්නිය ගාම නිලධාරි වසම 
76 - ෙබෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   වෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ලන්ෙදෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, කැටවල හා 
පට්ටියෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම සහ සමගිපුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙනළුදන්ඩ හා  
නිලිඅතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ගාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැටවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ජගුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිෙම සහ ෙසොරණාෙතොට 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
75 - හැතැක්ම ගාම නිලධාරි වසම 
75 B - පට්ටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
75 C - කැටවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   උඩෙකොෙහොවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා 
අන්තුඩුවාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්   

දකුණට:-           සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         උඩගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

දීගල්ල හා පනාකන්නිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙබෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අන්තුඩුවාෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පට්ටිෙපොල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ උඩ 

ෙකොෙහොවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
74 C - සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
74 D - අන්තුඩුවාෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙබෝගහමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, දික්වැල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම් හා හාලිඇල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:-           මුගුණුමත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙමොෙර්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට :-         ෙමොෙර්ෙතොට  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙනළුදණ්ඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ උඩගමුව  හා  
පට්ටිෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හාලිඇල      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අන්තුඩුවාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, උඩෙකොෙහොවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙබෝගහමඩිත්ත හා මහවත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

74 - දික්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
74 A - හාලිඇල ගාම නිලධාරි වසම 
74 E  - මැදපිටිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මහවත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙගොෙඩ්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා මුගුණුමත  
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           මුගුණුමත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මුගුණුමත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         මුගුණුමත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, සමගිපුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් සහ අන්තුඩුවාෙවල  
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝගහමඩිත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙසොරණාෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  74 B - ෙබෝගහමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

74 F - උඩෙකොෙහොවිල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ මහවත්ෙත්ගම  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           මහවත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
දික්වැල්ල හා අන්තුඩුවාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         හැතැක්ම හා කැටවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවත්ෙත්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙබෝගහමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම  
82 C - මහවත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
84 B - ෙගොෙඩ්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම, ෙදමටවැල්හින්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,  උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ මැදගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම    

දකුණට:-           ෙව්වැල්හින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උඩුවර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         මුගුණුමත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, මැදපිටිගම හා දික්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙබෝගහමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිෙකමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මහවත්ෙත්ගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම 
82 A - වැලිෙකමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
82 B - ෙදමටවැල්හින්න ගාම නිලධාරි වසම 
84 A - උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

දකුණට:-           මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙගොෙඩ්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         මහවත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඹුල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ බදුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  82 - ඉඹුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

82 D - ෙකෝට්ටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල  සහ පස්සර  පාෙද්ශීය සභා මායිම්
දකුණට:-           බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කඳන  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඳන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙකෝට්ටෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
86 - කඳන ගාම නිලධාරි වසම 
86 A - බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   පස්සර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           ස්පිංවැලි වත්ත හා ස්පිංවැලි ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් සහ බැද්ෙද්ගම හා ෙව්වැල්හින්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙව්වැල්හින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මැදගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ස්පිංවැලි      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 85 - බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

85 B - ස්පිංවැලි  ගාම නිලධාරි වසම 
86 B - ස්පිංවැලි වත්ත  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           පස්සර සහ ඇල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම්
බටහිරට :-         ෙව්වැල්හින්න  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙදමටවැල්හින්න හා වැලිෙකමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල  
දකුණු මායිම්, බදුල්ල මහ නගර සභා මායිම සහ ඉඹුල්ෙගොඩ  
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

84 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
85 A - ෙව්වැල්හින්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඉඹුල්ෙගොඩ, ෙකෝට්ටෙගොඩ, කඳන හා බුලත්වත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ බැද්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ඇල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         උඩුවර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙගොෙඩ්ගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
උණෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුවර      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           සමගිපුර හා හාලිඇල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ මැදපිටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

73 - උඩුවර ගාම නිලධාරි වසම 
73 A - හපුවලකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
73 B - මුගුණුමත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
73 C - මුගුණුමත බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙගොෙඩ්ගම සහ ෙව්වැල්හින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:-           ඇල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙමොෙර්ෙතොට 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොෙර්ෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙනළුදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
56 A - ෙමොෙර්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
73 D - කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   මුගුණුමත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හපුවලකුඹුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:-           ඇල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙනළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         ෙනළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ඌව 
මහෙවල හා නිලිඅතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිලිඅතුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උඩගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ සමගිපුර  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
55 B - නිලිඅතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
56 B - ඌව මහෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 
56 D - ෙනළුදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   සමගිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙමොෙර්ෙතොට  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-           ෙනළුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-         හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, ඇටම්පිටිය හා ගාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇටම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඌව පරණගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දීගල්ල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
55- ඇටම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
55 A - පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසම 
55 C - ගාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
55 D - පහමුණුෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
56 - ෙදහිවින්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   දීගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, උඩගම, 
නිලිඅතුෙගොඩ හා ඌව මහෙවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ හින්නාරංෙගොල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         වැලිමඩ හා ඌවපරණගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම්
 
 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වෑපස්සාෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙදහිවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඇටම්පිටිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඌව මහෙවල  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

55 E - හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
57 B -  වෑපස්සාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඌව මහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙනළුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කුඩුමහුෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කටුගහ  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           කටුගහ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මලිත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         ෙපරෙහට්ටිය, මාලිගාතැන්න හා ෙදහිවින්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කටුගහ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඌව මහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙමොෙර්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
56 C - ෙනළුව ගාම නිලධාරි වසම 
57 D -  කුඩුමහුෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
57 F - කටුගහ  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොෙර්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඇල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           ඇල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         මලිත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, වෑපස්සාෙවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මාලිගාතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පල්ෙලගම සහ ෙදහිවින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 57 A - ෙපරෙහට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 

57 H -  මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
වෑපස්සාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මලිත්ත  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           මලිත්ත සහ කුරුකුෙද්  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         වැලිමඩ  පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කුරුකුෙද්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙපරෙහට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
57 C - කුරුකුෙද් ගාම නිලධාරි වසම 
57 G -  වරකාදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මලිත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මහතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල  පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-         වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මලිත්ත      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙපරෙහට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ වෑපස්සාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
57 - මලිත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
57 E - මහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කටුගහ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ඇල්ල  

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         වරකාදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ කුරුකුෙද් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 13 - ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 21 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මස්පන්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑ ළිය  දිස්තික් මායිම සහ කන්දකැටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 37 - මස්පන්න ගාම නිලධාරි වසම 

37 A - වෑතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
37 E - යාලගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
37 F - රිටිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කන්දකැටිය සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
දකුණට:-           හත්කිඳ, කිඳිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 

ෙකොහිෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
බටහිරට :-         නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැෙව්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රිටිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මස්පන්න ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
වෑතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

37 B - කිඳිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
37 C - ෙකොහිෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
37 D - ඇල්ලලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
38 - වැෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
38 D - ඉලුක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හත්කිඳ සහ දිඹුලන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:-           කර්කිල්ස් සහ ගම්පහ ග් රාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට :-         නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්පහ      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ ඉලුක්ෙවල, වැෙව්ගම හා දිඹුලාන 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
38 C - ගම්පහ ගාම නිලධාරි වසම 
38 E - කර්කිල්ස් ගාම නිලධාරි වසම 
42 B -  අලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
43 G - ෙවෝල්ඩ්මාර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මල්වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බඹරපාන 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්, පිටියකුඹුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රහුෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පන්නලෙවල, ෙබරලියෙපොල හා කිරවනාගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්, ඇත්කඳවක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් සහ සපුෙගොල්ල, මූදනාව හා පරණගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         තවලම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිඹුලාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කිඳිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

වෑතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හාලිඇල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

38 A - දිඹුලාන ගාම නිලධාරි වසම 
38 B - හත්කිඳ ගාම නිලධාරි වසම 
39 A - මල්වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
39 B - මැදිෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තුප්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           තුප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පනාෙගොඩ, 
පිටියකුඹුර හා බඹරපාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම් 
සහ කර්කිල්ස් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         කර්කිල්ස් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
වැෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ඉලුක්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කිඳිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බඹරපාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කර්කිල්ස් හා මල්වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, මැදිෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

39 - බඹරපාන ගාම නිලධාරි වසම 
39 C - පිටියකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
40 - තුප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
40 A- පනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රහුෙපොල ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         අලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කර්කිල්ස් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිඋල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පිටියකුඹුර සහ පනාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 41 D - රහුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

54 - උඩෙප්රුව ගාම නිලධාරි වසම 
54  A- වැලිඋල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           මැටිවලලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         මැටිවලලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ලූණුවත්ත 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පන්නලෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම් සහ අලෙගොල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

        
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නලෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කිරිවනාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ   

අලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
41 A - පන්නලෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
41 B - ලූණුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
41 E - ෙබරලියෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රහුෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වැලිඋල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මැටිවලලන්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-           උනපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, සපුෙගොල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ඇත්කඳවක ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ කිරිවනාගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇත්කඳවක     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙවෝල්ඩ්මාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ අලෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
41 -කිරිවනාගම ගාම නිලධාරි වසම 
42 - සපුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
42 A - ඇත්කඳවක ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙබරලියෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 

මායිම්, ලූණුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බුස්දුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         බුස්දුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මුදනාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම සහ ෙවෝල්ඩ්මාර් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරණගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙවෝල්ඩ්මාර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 43 - පරණගම ගාම නිලධාරි වසම 

43 D - මුදනාව ගාම නිලධාරි වසම 
45 A -  බුස්දුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   සපුෙගොල්ල සහ පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:-           කුමාරපට්ටිය, කුරුඳුෙගොල්ල, අඹගස්ෙදෝව සහ පන්නලගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ඉඩෙම්ගම සහ තවලම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තවලම්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 43 A - තවලම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

43 C - ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
43 E - රන්හවඩිගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙවෝල්ඩ්මාර් සහ පරණගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           පන්නලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ උමාඇල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         උමාඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හඟුන්නාව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ෙකොඩකුඹුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ නුවරඑළිය 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුහාවර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මලෙපොලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ තවලම්ෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

43 B - හඟුන්නාව  ගාම නිලධාරි වසම 
43 F - ෙකොඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
44 - උඩුහාවර ගාම නිලධාරි වසම 
44 C - ෙකොරඳිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   තවලම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

රන්හවඩිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           උමාඇල, කරගහඋල්පත සහ මැදෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         ෙප්රවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙවලමැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ මලෙපොලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙප්රවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 44 A -  මලෙපොලගම ගාම නිලධාරි වසම  

44 B - ෙවලමැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
46 - ෙප්රවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොඩකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙකොරඳකුඹුර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්, උඩුහාවර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මැදෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           මැදෙගොඩගම සහ  ගලහගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලහගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙප්රවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මැදෙවල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
46 B - ගලහගම ගාම නිලධාරි වසම 
46 D - මැදෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
46 E- ෙතල්හවඩිගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   මැදෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 
දකුණට:-           වැලිමඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට :-         වැලිමඩ පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උඩුහාවර, හඟුන්නාව සහ රන්හවඩිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
46 A - මැදෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
46 C - කරගහඋල්පත  ගාම නිලධාරි වසම 
47 - උමාඇල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
පන්නලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කැටෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           කැටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වැලිමඩ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙතල්හවඩිගම හා මැදෙගොඩගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට :-         මැදෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙප්රවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දංගමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උමා ඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

ඉඩෙම්ගම හා පරණගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
47 B - දංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
47 E - කැටෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
47 F - පන්නලගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, රතඹ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:-           වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         මැදෙවල හා කරගහඋල්පත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ උමාඇල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹගස්ෙදෝව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පරණගම සහ බුස්දුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  45 - කුමාරපට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 

45 C - කුරුඳුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
47 A - අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පල්ෙල්ෙවල සහ බලගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           දරගල හා රතඹ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ දංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         දංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

පන්නලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 



1212       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙල්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           සපුෙගොල්ල හා ඇත්කඳවක ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ ලූණුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
41 C  - උණපාන ගාම නිලධාරි වසම 
45 B - බලගල ගාම නිලධාරි වසම 
45 D - පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මැටිවලලන්ද, යහලඅරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 
කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 
සහ  ඩවුන්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ඩවුන්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
දරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         දරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,කුමාරපට්ටිය හා 
බුස්දුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ සපුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යහලඅරාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උණපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ලූණුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, වැලිඋල්ල ගාම 
නිලධාරි ව සෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ උඩෙප්රුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

53 - මැටිවලලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
53 C - යහලඅරාව ගාම නිලධාරි වසම 
53 D - කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           උළුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ හංගිලි 

ඇල්ල, ෙකොටවර උඩගම හා ඩවුන්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         උණපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටෙවර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, යහලඅරාව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මැටිවලලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

53 A - හංගිලි ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
53 B - උළුගල ගාම නිලධාරි වසම 
53 E - ෙකොටෙවර උඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
53 F - ෙකොටෙවර පහළගම ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           හාලිඇල සහ වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         ඩවුන්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රතඹ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

කුමාරපට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, බලගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, උණපාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

47 C - රතඹ ගාම නිලධාරි වසම 
47 D - දරගල ගාම නිලධාරි වසම 
53 G - ඩවුන්සයිඩ් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙකොටෙවර 
උඩගම සහ ෙකොටෙවර පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         දංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අඹගස්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර,                  
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් 
නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු 
යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 14 - වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 23  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                     සභික සංඛ්යාව - 25 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොරගස්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම හුලංකෙපොල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

බටහිර මායිම සහ සිල්මියාපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා  
දකුණු මායිම් 

49 A - ෙබොරගස් ගාම නිලධාරි වසම   
49 D - අලෙකොලගාල  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   විදුරුෙපොල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම්, 
ගවරම්මාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කැප්ෙපටිෙපොල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙහවනකුඹුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           ෙහවනකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, අෙඹ්ෙවල 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට :-         නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුලංකෙපොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
49 B - සිල්මියාපුර ගාම නිලධාරි වසම 
49 C - හුලංකෙපොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   විදුරුෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           ෙබොරගස් සහ අලෙකොලගාල  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         අලෙකොලගාල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විදුරුෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 49 - විදුරුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  

49 E - ගවරම්මාන  ග් රාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ගිරාෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පුරන්ෙවල ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ පාළුගම නගරය ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පාළුගම නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
කැප්ෙපටි ෙපොල හා ෙහවනකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම් වල උතුරු  
මායිම සහ ෙබොරගස් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්  

බටහිරට :-         ෙබොරගස් ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
සිල්මියාපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිවුරුම්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 48 A - දිවුරුම්ගම ගාම නිලධාරි වසම  

48 B - ගිරාෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැලිමඩවත්ත සහ අඹගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           පාළුගම ඇල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         පුරන්ෙවල සහ ගවරම්මාන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

හා උතුරු මායිම්  
  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිමඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 48 - අඹගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  

48 C - වැලිමඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
52 A  - වැලිමඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම,  පුහුල්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම සහ දිවිෙතොටෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           දිවිෙතොටෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම, දඹවින්න 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, ලන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, දිමුතුගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  පාළුගම ඇල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         දිවුරුම්ගම සහ ගිරාෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්   

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුරන්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගවරම්මාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ගිරාෙඹ්, දිවුරුම්ගම හා  අඹගහකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

50 C - පාළුගම ඇල්ල  ගාම නිලධාරි වසම  
50 H - දිමුතුගම ගාම නිලධාරි වසම 
50 I - පුරන්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   වැලිමඩ නගරය ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, ලන්ෙද්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම් සහ කැබිල්ෙල්ගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           කැබිල්ෙල්ගම, ඉඩෙම්ගම  සහ එරබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         එරබැද්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, පාළුගම නගරය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ගවරම්මාන ගාම නිලධාරි   වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලන්ෙද්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වැලිමඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 52 B - ලන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

52 D - කැබිල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   දඹවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මැදෙගදරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-           නැදුන්ගමුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ පාළුගම 

ඇල්ල හා වැලිමඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඹවින්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වැලිමඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ පුහුල්ෙපොල හා ඩයරබාවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

58 A - කැටකෑල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
59 A - දඹවින්න ගාම නිලධාරි වසම 
59 D - දිවිෙතොටෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඩයරබාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           යල්පත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ මැදෙගදරගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

බටහිරට :-         කැබිල්ලගම හා  ලන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  සහ වැලිමඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දික්කාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඌව පරණගම සහ හාලිඇල  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 58 - දික්කාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

58 B - පුහුල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
58 C - ෙකොස්කණුෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මිරහවත්ත ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම  

දකුණට:-           මිරහවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඩයරබාවත්ත 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         ඩයරබාවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම, දිවිෙතොටෙවල 
හා වැලිමඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
සහ  ඌව පරණගම පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඩයරබාවත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පුහුල්ෙපොළ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් සහ 

දික්කාපිටිය හා ෙකොස්කණුෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 
මායිම් 

58 D - ඩයරබාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
59 E - පහළ යල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
 
 නැෙගනහිරට:-   ෙකොස්කණුෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

මිරහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-           උඩුපිල්ල සහ ෙකොටකිතුල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         නාෙවල හා යල්පත්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම, කැටකෑල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ දිවිෙතොටෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිරහවත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උඩුපිල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ඩයරබාවත්ත හා ෙකොස්කණුෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

60 - මිරහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
60 A - මල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
60 B - වැලිකඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   හාලිඇල සහ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:-           හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ නාෙවල හා  

ෙකොටකිතුල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, උඩුපීල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුපිල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පහළ යල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, ඩයරබාවත්ත  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු මායිම සහ 
මිරහවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම

60 C - ෙකොටකිතුල ගාම නිලධාරි වසම  
60 D - උඩුපිල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   මිරහවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           වැලිකඩගම සහ මල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         නාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

පහළ යල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           දඹවින්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ කැටකෑල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම 
59 - නාෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
59 B - යල්පත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
59 C - මැදෙගදරගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ඩයරබාවත්ත සහ පහළ යල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර   

මායිම්  
දකුණට:-           ෙකොටකිතුල හා මල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 

හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කරගස්තැන්න ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         නැදුන්ගමුව හා කැබිල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ දඹවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නැදුන්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කැබිල්ලගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 52 - නැදුන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

52 C - මාවිතිකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   මැදෙගදරගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           කරගස්තැන්න සහ අළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-         කළුබුලුලන්ද සහ ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඩෙම්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කැප්ෙපටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, එරබැද්ද 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
පුරන්ෙවල හා පාළුගම ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

50 B - ෙතන්නෙකෝන්ෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම 
51 A - කළුබුලුලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
51 B - ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කැබිල්ෙල්ගම, නැදුන්ගමුව සහ මාවිතිකුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           අළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි   වසෙම් උතුරු මායිම, ෙබෝගහකුඹුර 
ගාම නිලධාරි    වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බිබිලිගමුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         හිඹිලිය ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්  සහ කැප්ෙපටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැප්ෙපටිෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගවරම්මාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ පුරන්ෙවල  ගාම නිලධාරි   වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
50 - පාළුගම නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
50 D - කැප්ෙපටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
50 E - එරබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   පුරන්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉඩෙම්ගම 

ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-           ෙතන්නෙකෝන්ෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         ෙහවනකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙබොරගස් හා  ගවරම්මාන ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු  මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අෙඹ්ෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අලෙකොලගාල සහ ෙබොරගස් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
50 A - අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
50 F - ෙහවනකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
50 G - හිඹිලියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   කැප්ෙපටිෙපොල සහ ෙතන්නෙකෝන්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           ෙතන්නෙකෝන්ෙවල,  බිබිලිගමුව හා  අලවතුෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කන්ෙද්පුහුල්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හිඹිලියෙගොල්ල හා ෙතන්නෙකෝන්ෙවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් සහ කළුබුලුලන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර 
මායිම  

50 J - බිබිලිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
51 C - කන්ෙද්පුහුල්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම 
51 D - අලවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙබෝගහකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, අළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ෙහලයල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           වංගියකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ අෙඹ්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොරලන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කන්ෙද්පුහුල්ෙපොල හා අළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ ගුරුතලාව හා මහතැන්න  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

62 B - ෙබොරලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
62 D - වංගියකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
62 H - ෙහලයල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මහතැන්න  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ගල්ඒදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රහංගල  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           රහංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඔහිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         ඔහිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කන්ෙද්පුහුල්ෙපොල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුරුතලාව      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කළුබුලුලන්ද, මාවිතිකුඹුර, නැදුන්ගමුව, මැදෙගදරගම සහ 

නාෙවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
51 - ෙබෝගහකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
61 - ගුරුතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
61 A - කරගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
61 B - අළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
61 C - මහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   හිඟුරුගමුව සහ ගල්ඒදණ්ඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල  බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:-           ෙබොරලන්ද, ෙහලයල්කුඹුර සහ කන්ෙද්පුහුල්ෙපොල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කන්ෙද්පුහුල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
අලවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
බිබිලිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්ඒදණ්ඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නාෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම, මල්ෙපොත ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ වැලිකඩගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම 

60 E - හිඟුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
62 C - ගල්ඒදණ්ඩ ගාම නිලධාරි වසම 
62 J - උඩකැන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම
  නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාරෙවල සහ හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  රත්කරව්ව ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         හින්නාරංෙගොල්ල, රහංගල, ෙබොරලන්ද, මහතැන්න, ගුරුතලාව 
සහ කරගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටෙපොල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙබොරලන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම  62 E - හින්නාරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

62 F - රහංගල ගාම නිලධාරි වසම    
62 I - පි ටෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ගල්ඒදණ්ඩ හා උඩකන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ රත්කරව්ව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම සහ  
ඔහියවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-         ඔහියවත්ත සහ ඔහිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඔහිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම, කන්ෙද්පුහුල්ෙපොල ගාම නිලධාරි  

වසෙම් දකුණු මායිම, වංගියකුඹුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් සහ ෙබොරලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

62 A - ඔහිය ගාම නිලධාරි වසම 
62 K - ඔහියවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රහංගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම, පිටෙපොල ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ මාලිගාතැන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම  

දකුණට:-           හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාලිගාතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පිටෙපොල හා හින්නරංෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ උඩකන්දෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

62 - රත්කරව්ව ගාම නිලධාරි වසම 
62 G - මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         ඔහියවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

පිටෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
 
09-108/293 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 15 - බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාතැටිල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 67 C - අෙඹ්ෙගොඩ  ගාම  නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක්  
67 J - මාතැටිල්ල  ගාම  නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොන්තෙහල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා 
දිගනතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         වැලිමඩ  පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිගනතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම, කිරිඔරුව  ගාම  නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  සහ අයිස්ලැබ් වත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් කිරිඔරුව ගාම නිලධාරි වසමට නැෙගනහිරින් 
පිහිටි ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

67 - ඇත්තලපිටිය  ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
67 A - ෙකොන්තෙහල  ගාම  නිලධාරි වසම 
67 H- දිගනතැන්න  ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් නැෙගනහිරට:-   අයිස්ලැබ් වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් කිරිඔරුව ගාම නිලධාරි 

වසමට නැෙගනහිරින් පිහිටි ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ වටගමුව  
ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා 
මායිම 

බටහිරට :-         අෙඹ්ෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මාතැටිල්ල  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිඔරුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 67 E - කිරිඔරුව  ගාම  නිලධාරි වසම 

67 F - වටගමුව  ගාම  නිලධාරි වසම 
67 N - අයිස්ලැබ් වත්ත ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම 
බටහිරට :-         හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම, ඇත්තලපිටිය ගාම  

නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු,  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, දිගනතැන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, ෙකොන්තෙහල  ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එෙගොඩගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඇල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 66 - කිණිගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 

66 B - උඩෙප්රුව  ගාම  නිලධාරි වසම 
66 E - එෙගොඩගම  ගාම  නිලධාරි වසම 
66 G - තන්තිරිය  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  
ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙවෙහරගලතැන්න සහ මකුල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           මකුල්ඇල්ල ගාම නිලධාරී වසෙම් බටහිර මායිම, ෙකේග්වත්ත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මහඋල්පත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම සහ බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම 

බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල  මහ නගර සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මකුල්ඇල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඇල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 66 A - මකුල්ඇල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 

66 F - ෙවෙහරගලතැන්න  ගාම  නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බඹරගම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ලියන්ගහෙවල  
ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           ලියන්ගහෙවල ගාම  නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         ෙකේග්වත්ත ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ එෙගොඩගම  

ගාම  නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලියන්ගහෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මකුල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ෙවෙහරගලතැන්න ගාම  නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ඇල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

70  - බඹරගම ගාම  නිලධාරි වසම 
70 A - ලියන්ගහෙවල ගාම  නිලධාරි වසම 
70 B  - අඹදණ්ෙඩ්ගම ගාම  නිලධාරි වසම 
70 C  - බැද්ෙදඅරාව ගාම  නිලධාරි වසම 
70 D  - ලියන්ගහෙවලවත්ත ගාම  නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙමොණරාගල  දිස්තික් මායිම සහ 
හල්දුම්මුල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

දකුණට:-           හල්දුම්මුල්ල සහ හපුතෙල්  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-         හපුතෙල්  පාෙද්ශීය සභා මායිම,  ෙකේග්වත්ත   ගාම  නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ මකුල්ඇල්ල  ගාම  නිලධාරි  
වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුල්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම, කිණිගම ගාම  

නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ එෙගොඩගම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

66 C - දුල්ෙගොල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 
66 D - මහඋල්පත ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
66 H - දරහිටවනාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
66 I - ෙකේග්වත්ත ගාම  නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   එෙගොඩගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

මකුල්ඇල්ල, ලියන්ගහෙවල හා ලියන්ගහෙවලවත්ත  ගාම  
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ලියන්ගහෙවලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 
හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නායබැද්ද වත්ත ගාම  
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-         නායබැද්ද වත්ත ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, බැද්ෙද්කුඹුර ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
කැබිල්ෙල්ෙවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැබිල්ලෙවල දකුණ     සභික සංඛ් යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම  65 A - කැබිල්ලෙවල දකුණ ගාම  නිලධාරි 

වසෙම් ෙකොටසක් 
65 D - බැද්ෙද්කුඹුර ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මහඋල්පත ගාම නිලධාරි වසෙම් බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම   

දකුණට:-           නායබැද්ද වත්ත ගාම  නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ඕබඩඇල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         ඕබඩඇල්ල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕබඩඇල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බණ්ඩාරෙවල මහ නගර 

සභා මායිම 
65 C - කරගහෙවල ගාම  නිලධාරි වසම 
65 F -  ඕබඩඇල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බැද්ෙද්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           නායබැද්ද වත්ත ගාම  නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නායබැද්ද වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කරගහෙවල, ඕබඩඇල්ල සහ බැද්ෙද්කුඹුර ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මහඋල්පත ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

65 H - නායබැද්ද වත්ත ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකේග්වත්ත ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09-108/294 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 16 - ඇල්ල පාෙද්ශීය සභාව  
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 07  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03                     සභික සංඛ්යාව - 13 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිල්ලගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම, කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම සහ හල්ෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

68G - මිල්ලගම ගාම නිලධාරි වසම 
68H - පියරපන්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   හල්ෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙහට්ටිෙපොළ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           ෙහට්ටිෙපොළ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
උඩුකුඹල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :-         හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්ෙප්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම  68 - හල්ෙප් ගාම නිලධාරි වසම 

68D - කිරින්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙදෙමෝදර හා මධුරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්   

දකුණට:-           මධුරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉඩෙම්ගම, 
ෙහට්ටිෙපොළ හා මිල්ලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         මිල්ලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, පියරපන්ෙදෝව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ  හාලිඇල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදෙමෝදර      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම  68A - නාවුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

68C - මධුරගම ගාම නිලධාරි වසම 
68F - ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
68I - ෙදෙමෝදර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ගවරෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-           යහෙලෙවල හා ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර 

මායිම්, කිතල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙහට්ටිෙපොළ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ෙහට්ටිෙපොළ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, හල්ෙප් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, කිරින්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බැද්ෙද්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම  72 - ගවරෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

72D - පුපුල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
72H - බැද්ෙද්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
72G - මැදෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පුපුල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ නාෙවල 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           නාෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ෙගෝවුස්ස 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නිව්බර්ග් හා යහෙල්ෙවල 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

බටහිරට :-         යහලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ  නාවුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුපුල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම 72A  - නාෙවල නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි 

වසම 
72C - පුපුල ගාම නිලධාරි වසම 
72E - ගල්ටැන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           නමුණුකුල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බල්ලෙකටුව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නාෙවල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         නාෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මැදෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ පුපුල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බල්ලෙකටුව     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මැදෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, පුපුල හා ගල්ටැන්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, නාෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ පස්සර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

71 - ඉලුක්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
71A - ෙගෝවුස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
71B - ෙදොඩම්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
72B - බල්ලෙකටුව ගාම නිලධාරි වසම 
72B 1 - නමුණුකුල ගාම නිලධාරි වසම  
72F - නාෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ කරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 
බටහිරට :-         කරඳ ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ නිව්බර්ග්  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මධුරගම, නාවුල්ල සහ ගවරෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්  
68B - ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
68E - යහෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
68J - නිව්බර්ග් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   මැදෙවල බටහිර සහ ෙගෝවුස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:-           ෙගෝවුස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කරඳ ෙගොල්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ රාවණාඇල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         රාවණාඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, කිතල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ මධුරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රාවණාඇල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙහට්ටිෙපොළ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඇල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

69A - කරඳෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
69E - කිතල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
69F - රාවණාඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   නිව්බර්ග්, ෙගෝවුස්ස හා ඉලුක්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම  

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හීල්ඔය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙහට්ටිෙපොළ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හීල්ඔය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           උඩුකුඹල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙහට්ටිෙපොළ හා කිතල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

69B - හීල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
69C - පල්ෙලෙප්රුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
 නැෙගනහිරට:-   කිතල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

රාවණා ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  
සහ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම, ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසෙම්  

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ උඩුකුඹල්ෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදෝව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           පියරපන්ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, මිල්ලගම 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ හල්ෙප් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ඉඩෙම්ගම ග් රාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්

69 - උඩුකුඹල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
69D - ෙදෝව ගාම නිලධාරි වසම  
69G - ෙහට්ටිෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඉඩෙම්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම්, කිතල්ඇල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ හීල්ඔය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           හීල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් හා පල්ෙලෙප්රුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් ඇල්ල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ  උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම 

බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම සහ බණ්ඩාරෙවල හා 
හාලිඇල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

   
09-108/295 

   
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3  ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 

අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 17 - හපුතෙල්  පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03   සභික සංඛ්යාව - 12 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහත්ෙත්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා හා බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා 

මායිම්  
64 A- කහත්ෙත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
64 B - එෙරනෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම 

දකුණට:-           රංජල්ලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බණ්ඩාරෙවල මහ නගර 

සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කහත්ෙත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම 64  - කහෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

64 C - රංජල්ලාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාරෙවල මහ නගර සභා මායිම සහ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

දකුණට:-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, පංකැටිය ගාම නිලධාරි  
වසෙම් හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු 
මායිම සහ ෙදොඩම්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර  මායිම  

බටහිරට :-         ෙදොඩම්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
බිංෙග්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, දියතලාව හා ඇල්ලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් සහ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දියතලාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඇල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රංජල්ලාව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
63 B - දියතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
63 G - ෙදොඩම්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
64 G - බිංෙග්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   කහෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-           පංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ උමංකඳුර, විහාරකැෙල් හා පහළ 
කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         පහළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අළුත්ෙවල 
හා  ජයමිණිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් සහ 
ඇල්ලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇල්ලගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
63 D - අළුත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
63 K - ඇල්ලගම ගාම නිලධාරි වසම 
64 H - ජයමිණිපුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, රංජල්ලාව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම් සහ දියතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           දියතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  සහ 
පහළ කදුරුගමුව හා ෙවලංහින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හපුතෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, අළුත්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම සහ පහළ කදුරුගමුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු  මායිම්  

63 C - හපුතෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
63 E - ෙහොරෙදොෙරොව්ව ගාම නිලධාරි වසම 
63 J - ෙවලංහින්න ගාම නිලධාරි වසම 
63 L - මාගිරිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
63 P - ෙකොලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
64 F - ග්ලැෙනෝර් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පහළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
ෙහළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, හපුතෙල් 
නගර සභා මායිමට බටහිරින් පිහිටි හපුතෙල් නගරය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-           හපුතෙල් නගර සභා මායිම සහ හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

බටහිරට :-         හල්දුම්මුල්ල සහ වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කදුරුගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අළුත්ෙවල හා දියතලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ විහාරකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
63  - පහළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
63 I - ෙහළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   විහාරකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ පංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ  බටහිර මායිම  

දකුණට:-           හපුතෙල් නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
හපුතෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         හපුතෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම් සහ 
ෙවලංහින්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උමංකඳුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           දියතලාව සහ ෙදොඩම්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 63 F - විහාරකැෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

63 H -උමංකඳුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   පංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු සහ බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           පංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ ෙහ ළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         ෙහළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පහළ 
කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හපුතෙල්      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙහළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් , විහාරකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
උමංකඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
ෙදොඩම්වත්ත හා කහෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

63 A - හපුතෙල් නගර සභා මායිමට 
නැෙගනහිරින් හා බටහිරින් පිහිටි හපුතෙල් 
නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටස් ෙදක 
63 M -  පංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් 
64 E - ගල්කන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, පිටරත්මෙල් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම හා ෙතොටලාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, හපුතෙල් නගර සභා මායිම 

හා ෙකොලතැන්න හා හපුතෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්, ෙහළ කදුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, විහාරකැෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ උමංකඳුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දෙඹ්තැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 63 N - ෙතොටලාගල ගාම නිලධාරි වසම 

63 O - දෙඹ්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
64 D - පිටරත්මෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 

දකුණට:-           හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, හපුතෙල් 
නගර සභා මායිමට නැෙගනහිරින් පිහිටි හපුතෙල් නගරය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම සහ  පංකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් හපුතෙල් 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම්

 
09-108/296 
  
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත 
පෙද්ශ එම ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි 
නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 

අංක 22 - බදුල්ල දිස්තික්කය 
අංක 18 - හල්දුම්මුල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02   සභික සංඛ්යාව - 12 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌවතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
ෙමම ෙකොට්ඨාසය භූෙගෝලීය වශෙයන් ෙවන්වූ ෙකොටස් ෙදකකින් සමන්විතය. 
එම ෙවන්වූ ෙකොටස් ෙදක කළුපහන ගාම නිලධාරි වසමට බටහිර ෙදසින් සහ 
වෑඑළිය ගාම නිලධාරි වසමට දකුණු ෙදසින් පිහිටා ඇත. 
 
කළුපහන ගාම නිලධාරි වසමට බටහිර ෙදසින් පිහිටා ඇති ෙකොටෙසේ මායිම් 
විස්තර 
I උතුරට :-            නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම 
 නැෙගනහිරට:-    වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, කළුපහන හා 

වල්හපුතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම්, සීලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

 දකුණට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 බටහිරට :-          රත්නපුර සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම් 
වෑඑළිය ගාම නිලධාරි වසමට දකුණු ෙදසින් පිහිටා ඇති ෙකොටෙසේ මායිම් විස්තර

II උතුරට :-            රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ වෑඑළිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් 

 නැෙගනහිරට:-    වෑඑළිය හා රන්වන්ගුහාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු  මායිම් සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

 දකුණට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 බටහිරට :-          රත්නපුර දිස්තික් මායිම  

158 A - ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
158 C - ඌවතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
158 F - මරන්ගහෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
158 G- වීරෙකෝන්ගම ගාම නිලධාරි  වසම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්හපුතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වීරෙකෝන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

වැලිමඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
157 H - වල්හපුතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
157 K - වටගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
158 - කළුපහන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   හල්දුම්මුල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:-           කිතුල්ගහඅරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ හරන්කහව හා සීලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         ඌවතැන්න සහ වීරෙකෝන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්දුම්මුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වැලිමඩ හා හපුතෙල් පා ෙද්ශීය සභා මායිම් සහ හපුතෙල් නගර 

සභා මායිම  
157 A - හල්දුම්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
157 B - ෙබරගල ගාම නිලධාරි වසම 
157 G - විහාරගල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නිකෙපොත බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:-           නිකෙපොත බටහිර, කිරවනාගම, මන්තැන්න, අමිලගම, 

ෙසොරගුෙණ්  සහ කිතුල්ගහඅරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         වටගමුව, වල්හපුතැන්න සහ කළුපහන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හරන්කහව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ඌවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු  හා නැෙගනහිර මායිම්, 

වල්හපුතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම්, වටගමුව ගාම 
නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, හල්දුම්මුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙසොරගුෙණ් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

157 C - වෑඑළිය ගාම නිලධාරි වසම 
157 F - මැදෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
158 B - හරන්කහව ගාම නිලධාරි වසම 
158 D - සීලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
158 E - කිතුල්ගහඅරාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙසොරගුෙණ් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, වැලිබිස්ස  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ රන්වන්ගුහාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           ෙකොස්ගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ ඌවතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙසොරගුෙණ්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හල්දුම්මුල්ල හා ෙබරගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ විහාරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
156 A - රන්වන්ගුහාව ගාම නිලධාරි වසම 
156 B - මන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
157 - ෙසොරගුෙණ් ගාම නිලධාරි වසම 
157 D - වැලිබිස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
157 E - අමිලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   විහාරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කිරවනාගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ අක්කරසීය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           අක්කරසීය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, රත්නපුර 
දිස්තික් මායිම, ෙකොස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ වෑඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

බටහිරට :-         වෑඑළිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මැදෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගහිර මායිම් සහ කිතුල්ගහඅරාව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිකෙපොත      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           විහාරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හපුතෙල් 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
155 - නිකෙපොත නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
155 C -  ෙල්මස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම
  
155 E - ෙමොරකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
155 F - අක්කරසීය ගාම නිලධාරි වසම 
155 L - නිකෙපොත බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
156 - කිරවනාගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රණසිංහගම, ෙකොටබක්ම හා කැලිපානාෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ ෙවලන්විට ගාම නිලධාරි වස ෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම් 
බටහිරට :-         රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ රන්වන්ගුහාව හා මන්තැන්න ගාම 

නිලධාරි වස ම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොස්ලන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           හපුතෙල් හා බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම්  155 A - ෙකොස්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

155 D - ෙකොටබක්ම ගාම නිලධාරි වසම 
155 H - රණසිංහගම ගාම නිලධාරි වසම 
155 K - අම්පිටිතැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
155 N - මහකන්ද ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:-   පූනාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ගම්පහ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           කැලිපනාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         ෙල්මස්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

හපුතෙල් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පූනාගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  155 P - පූනාගල ගාම නිලධාරි  වසම 

 නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ දිවුල්ගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු මායිම 

දකුණට:-           දිවුල්ගස්මුල්ල හා ගම්පහ ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
සහ අම්පිටිතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         අම්පිටිතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
මහකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, ෙකොස්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ බණ්ඩාරෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගම්පහ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අම්පිටිතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  

මායිම්, පූනාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

154 - ගම්පහ ගාම නිලධාරි වසම 
154 B - දිවුල්ගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම
154 C - බඹරෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
155 M- කැලිපනාෙවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම, මහලන්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ ෙකොෙලොන්ගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         ෙකොෙලොන්ගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
ෙවලන්විට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙල්මස්ෙතොට, ෙකොටබක්ම හා ෙකොස්ලන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහලන්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           අක්කරසීය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ෙමොරකැටිය, ෙල්මස්ෙතොට හා කැලිපනාෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ගම්පහ හා බඹරෙපොකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්

154 A - ෙකොෙලොන්ගස්තැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම 
155 B - ෙවලන්විට ගාම නිලධාරි වසම 
155 G - මහලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බඹරෙපොකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම් සහ අක්කරසීය ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12  වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 01 - බිබිල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                    සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- රදලියද්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුල්ල සහ අම්පාර දිස්තික් මායිම් 101 - ෙබොකාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසම 

102 A - රදලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
102 D - අඹෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
102 E - උස්සාගල ගාම නිලධාරි වසම   
102 F - කණෙව්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම, නිල්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ පිටකුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකොකුන්නෑව, නාගල, ළිඳකුඹුර සහ රතුපස්කැටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්       

බටහිරට:- වෑගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බදුල්ල 
දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නිල්ගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අම්පාර දිස්තික්  මායිම සහ මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 103     - නිල්ගල ගාම නිලධාරි වසම 

103 B   - බුළුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
103 D  - කරාඩුගල ගාම නිලධාරි වසම   
103 E   - ඌරාවුල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම, හාමාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, පිටකුඹුර, ෙබොකාෙගොන්න හා 
කණෙව්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ 
අම්පාර දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පිටකුඹුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබොකාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

නිල්ගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
101 A   - පිටකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
103 A  - හාමාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
103 C   - ෙතොටිල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බුළුපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම   
බටහිරට:- ෙකොකුන්නෑව සහ ෙබොකාෙගොන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නාගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබොකාෙගොන්න සහ පිටකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
101 B  - නාගල ගාම නිලධාරි වසම 
101 D  - ෙකොකුන්නෑව ගාම නිලධාරි වසම  
101 E  - ෙමොරත්තාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- හාමාෙපොල  සහ ෙතොටිල්ලකැටිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙදහිඅත්තාෙවල, ළිඳකුඹුර සහ  රදලියැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බිබිල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වෑගම දකුණ, වෑගම උතුර, අඹෙගොල්ල සහ රදලියද්ද ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  
100 - බිබිල ගාම නිලධාරි වසම 
100 B - රතුපස්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
100 D - කවුඩැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
101 C - ළිඳකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- නාගල  සහ ෙමොරත්තාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්
දකුණට:- ෙදහිඅත්තාෙවල, ෙදොඩම්ෙගොල්ල සහ කුරුවාඹ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් සහ අ ෙඹ්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

බටහිරට:- බදුල්ලගම්මන  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
   
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වෑගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 96 - ෙකෙහල්අත්තාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

96 A - කරගහෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
96 B - කරගහෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
102 - වෑගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
102 C - වෑගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- අඹෙගොල්ල සහ රතුපස්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- කවුඩැල්ල, බදුල්ලගම්මන,  මල්ලැහැව සහ උඩුමල්ලැහැව  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මල්ලැහැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරගහෙවල බටහිර, කරගහෙවල නැෙගනහිර සහ වෑගම දකුණ  

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
100 F  - බදුල්ලගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
102 B   - මල්ලැහැව ගාම නිලධාරි වසම 
102 G  - උඩුමල්ලැහැව ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කවුඩැල්ල , කුරුවාඹ  සහ   ෙහෙවල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මූදියල, ෙකොටගම සහ එෙගොඩ ෙකොටගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ කරගහෙවල බටහිර හා කරගහෙවල 
නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කුරුවාඹ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කවුඩැල්ල, බිබිල  සහ ළිඳකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
100 A - කුරුවාඹ ගාම නිලධාරි වසම 
100 C - අෙඹ්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
100 E - ෙහෙවල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඩම්ෙගොල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ඊතණවත්ත  සහ යල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මූදියල සහ බදුල්ලගම්මන  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදොඩම්ෙගොල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුවාඹ හා අෙඹ්ලන්ද  ගාම නිලධාරි වසම් වල නැ ෙගනහිර 

මායිම් සහ ළිඳකුඹුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
98 A - ඊතණවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
99 - ෙදොඩම්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
99 A - කණුල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
99 B - ෙදහිඅත්තාෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
99 C - මැදපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙමොරත්තාමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මැදගම 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තානායම්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- යල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  
ෙහෙවල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොටගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උඩුමල්ලැහැව  සහ  බදුල්ලගම්මන  ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් 
97 - ෙකොටගම ගාම නිලධාරි වසම 
97 A - එෙගොඩ ෙකොටගම ගාම නිලධාරි වසම 
98 - යල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
98 B - මූදියල  ගාම නිලධාරි වසම  
98 C - තානායම්ගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙහෙවල්ෙවල, ඊතණවත්ත, කණුල්ෙවල  හා  මැදපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම්  සහ  මැදගම පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

දකුණට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම   
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික්  මායිම   
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 02 - මැදගම පාෙද්ශීය සභාව 
 

ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙපොතුබන්දන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බිබිල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බැඳියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම 
106 E - යකුන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
106 F - ෙපොතුබන්දන ගාම නිලධාරි වසම  
107 A- අයිෙවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- බැඳියාව සහ ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- දහම්ගම, ෙසන්පතිගම, නන්නපුරාව සහ බිබිලමුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙසේනාපතිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බිබිල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           1235 
 

 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොටෙබෝව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බිබිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 106 A - ෙකොටෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම 

106 B - බැඳියාව ගාම නිලධාරි වසම  
106 G - ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බිබිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- තඹාන සහ කළුගහවාඩිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- දහම්ගම සහ යකුන්නාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නන්නපුරාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොතුබන්දන,  යකුන්නාව,  ෙගොඩිගමුව සහ ෙකොටෙබෝව  ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
106 - නන්නපුරාව ගාම නිලධාරි වසම 
106 C- දහම්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
106 D - ෙසන්පතිගම ගාම නිලධාරි වසම 
108 - ෙකෝන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
111 F - කළුගහවාඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- තඹාන  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මෑල්ලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,  

ෙමොණරවාන, දහෙගෝනිය හා ඇල්ලෙකොණ ගාම නිලධාරි වසම් 
වල උතුරු මායිම්, දිවියා ෙපොල හා නුගාමුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා නැ ෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට:- ෙකොහුකුඹුර, බිබිලමුල්ල  සහ අයිෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොහුකුඹුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බිබිල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අයිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු හා බටහිර මායිම් 
107 - ෙසේනාපතිය ගාම නිලධාරි වසම 
107 B - බිබිලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
108 B - දිවියාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
109 - ෙකොහුකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
109 B - නුගාමුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- නන්නපුරාව  සහ  ෙකෝන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- ඇල්ෙලෙකොණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ බිබිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙමොණරවාන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නුගාමුර,  දිවියාෙපොල හා  ෙකෝන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ කළුගහවාඩිය  ගාම නිලධාරි වස ෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

108 A - ෙමොණරවාන ගාම නිලධාරි වසම 
108 C - දහෙගෝනිය ග් රාම නිලධාරි වසම  
109 A - ඇල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසම  
109 C - ඇල්ෙලෙකොණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මෑල්ලගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මැදගම  සහ  පිටෙදනිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික්  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තිඹිරිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කළුගහවාඩිය හා ෙකොටෙබෝව  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ බිබිල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
110 E - තිඹිරිය ගාම නිලධාරි වසම 
111 B - මෑල්ලගම ගාම නිලධාරි වසම  
111 C - තඹාන ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මඩුල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුබ්බාර හා බකිණිගහෙවල  

ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ඉළුක්කුඹුර, මැදගම  සහ ෙමොණරවාන  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මැදගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරවාන  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 110 D - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම  

110 F - ඉළුක්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මෑල්ලගම, තිඹිරිය සහ බකිණිගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙපොල්ගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
කැන්දවින්න  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- කින්නරෙබෝව සහ පිටෙදනිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කැන්දවින්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඇල්ෙහේන සහ  ෙමොණරවාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 110 B  - පිටෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 

110 C - කැන්දවින්න ගාම නිලධාරි වසම 
110 G  - අලාන ගාම නිලධාරි වසම  
110 I  - කින්නරෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- මැදගම, ඉළුක්කුඹුර  සහ ෙපොල්ගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- රත්තණෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බඩල්කුඹුර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බකිණිගහෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තිඹිරිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 110 A - බකිණිගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම  

110 H - ෙපොල්ගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- පුබ්බාර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ  කීණෙගොඩ  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- අමුෙණ්කඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
රත්තණෙදනිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- කැන්දවින්න ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැ ෙගනහිර මායිම සහ 
ඉළුක්කුඹුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අමුෙණ්කඳුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙපොල්ගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, බකිණිගහෙවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ  තිඹිරිය හා තඹාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

111  - පුබ්බාර ගාම නිලධාරි වසම 
111 A - රත්තණෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
111 D - කීනෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
111 E- අමුෙණ්කඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මඩුල්ල සහ ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- ෙමොණරාගල සහ බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය සභා මායිම, කැන්දවින්න  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙපොල්ගහපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 03 - මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉඟිණියාගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම  104 - මුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

104 A - ඉඟිණියාගල ගාම නිලධාරි වසම 
104 B - ෙනල්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
104 C - ගල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම  
දකුණට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බදුළුෙවල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බිබිල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අම්පාර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බදුළුෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 116 -  දැලිව ගාම නිලධාරි වසම 

116 B - පංගුව ගාම නිලධාරි වසම 
116 E - තල්ෙකොටයාය ගාම නිලධාරි වසම 
118 - බදුළුෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
118 D - බණ්ඩාරවාඩිය  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගංෙගොඩගම, 

වටවනගම, රුවල්ෙවල හා තම්පලාෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- මැදගම සහ බිබිල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තම්පලාෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පංගුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර හා දකුණු මායිම් 
112 A - තම්පලාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
112 E - අරාටුගස්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
113 - ගල්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- රුවල්ෙවල හා නාමල්ඔය ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, මාගන්දන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ දඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ඇල්ෙල්ෙකොණ සහ තැරෑල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- පඟුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

මැදගම පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මකුල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පංගුව,  දැලිව සහ  තල්ෙකොටයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
112     - මකුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
112 B - මාගන්දන ගාම නිලධාරි වසම 
112 C - නාමල්ඔය ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම  
116 D - රුවල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- වටවනගම සහ  අල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- උඩුමුල්ල සහ දඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ගල්ෙබොක්ක, අරාටුගස්ෙවල  සහ තම්පලාෙවල  ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තල්ෙකොටයාය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 116 A - අල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

116 C - වටවනගම ගාම නිලධාරි වසම  
117 A - ෙකෝට්ටගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගංෙගොඩගම,  ඉහාව, ගංෙගොඩ ආරාව  සහ  කහෙගොල්ල  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මාගන්දාඔය ජනපදය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ ෙගෝනතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- දඹගල්ල,  උඩුමුල්ල,  මකුල්ල සහ රුවල්ෙවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඉහාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තල්ෙකොටයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම   
114 - ඉහාව ගාම නිලධාරි වසම 
114 A - ෙකොල්ලාෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
114 C - ගංෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- රිටිගහවත්ත සහ මාරිආරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ගංෙගොඩ ආරාව සහ ෙකෝට්ටගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- අල්පිටිය සහ වටවනගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාරිඅරාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගංෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
114 B - මාරිඅරාව ගාම නිලධාරි වසම 
114 D - රිටිගහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
115 - ෙපොල්ගහගම ගාම නිලධාරි වසම  
115 B - අළුගල්ෙග් ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- නීලවබැද්ද, කහෙගොල්ල, ගංෙගොඩ ආරාව ගාම නිලධාරි වසම් වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙකොල්ලාෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නීලවබැද්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඉහාව සහ  ෙකොල්ලාෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 115 A - ගංෙගොඩ ආරාව ගාම නිලධාරි වසම 

115 C - කහෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
115 D - නීලවබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම  
117 C - මාගන්දාඔය ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම  

නැෙගනහිරට:- මාරිඅරාව සහ ෙපොල්ගහගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙගෝනතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම සහ 

ෙකෝට්ටගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඔබ්ෙබ්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දඹගල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 113 A - ඔබ්ෙබ්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

113 E - ඇල්ෙල්ෙකොණ ගාම නිලධාරි වසම  
117 B - ෙගෝනතලාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙකෝට්ටගල  සහ මාගන්දාඔය ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- සියඹලාණ්ඩුව සහ  ෙමොණරාගල  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඉළුක්ලන්ද හා  තැරෑල 

ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දඹගල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මාගන්දන,  මකුල්ල සහ අල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
112 D - උඩුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
117 - දඹගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙකෝට්ටගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙගෝනතලාව සහ ඇල්ෙල්ෙකොණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- තැරෑල  සහ  ගල්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තැරෑල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තම්පලාෙවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 113 B - පඟුර ගාම නිලධාරි වසම 

113 C - ඉළුක්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
113 D - තැරෑල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අරාටුගස්ෙවල,  ගල්ෙබොක්ක,  දඹගල්ල  සහ ඇල්ෙල්ෙකොණ ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ඔබ්ෙබෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙමොණරාගල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙමොණරාගල සහ මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
09-108/300 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 04 - සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                     සභික සංඛ්යාව - 14 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01                        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බුද්දම         සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 120 - නාෙප් ගාම නිලධාරි වසම 

120 A - මීයාගල ගාම නිලධාරි වසම 
121 A - බුද්දම ගාම නිලධාරි වසම  
121 B - අඹගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම සහ වරාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මඩුල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පල්ෙලෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නාෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ අම්පාර දිස්තික් 

මායිම 
121 - වරාගම ගාම නිලධාරි වසම 
122 A - පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
122 H - ෙගොවිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙකොටාෙගොඩ සහ නැව්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- කූරගම්මන සහ බරවාය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  අඹගහපිටිය හා බුද්දම ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්  
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොටාෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 122 B - ෙව්රෙගොඩ ග් රාම නිලධාරි වසම 

122 C - ෙකොටාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
122 I - නැව්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- පල්ෙලගම සහ  ෙහලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කලුෙගොල්ලයාය, කූරගම්මන, ෙගොවිඳුපුර සහ වරාගම ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සමනලබැද්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පල්ෙලෙවල  හා ෙගොවිඳුපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 122 - බරවාය ගාම නිලධාරි වසම 

122 F - සමනලබැද්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
122 J - කූරගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
122 K - කලුෙගොල්ලයාය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- නැව්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙහලමුල්ල, ගල්අමුණ හා යක්කදුරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල  

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මුතුකණ්ඩිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ සමනලබැද්ද, කලුෙගොල්ලයාය 

හා නැව්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
122 D - මුතුකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
122 E - ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසම 
122 G - යක්කදුරාව ගාම නිලධාරි වසම 
123 E - රුහුණුදනව්ව ගාම නිලධාරි වසම  
123 G - ෙහලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- පල්ෙලගම සහ  කරඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ශී විජිතපුර, සියඹලාණ්ඩුව, මානාභරණ, මඩුගම, කිව්ලයාය සහ 

ෙකොඩයාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- නුගගහකිව්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06                     ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහකළුෙගොල්ල                    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නැව්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 123 B - මහකළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

123 J - කරඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
123 K - පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම  
දකුණට:- සිරිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මඩුගම, ශී විජිතපුර, රුහුණුදනව්ව සහ  ෙහලමුල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සියඹලාණ්ඩුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුතුකණ්ඩිය, යක්කදුරාව හා ගල්අමුණ ගාම නිලධාරි වසම් වල 

දකුණු මායිම්, ෙහලමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
රුහුණුදනව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

123 - සියඹලාණ්ඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
123 C - මඩුගම ගාම නිලධාරි වසම 
123 D - ශී විජිතපුර ගාම නිලධාරි වසම  
123 F - මානාභරණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කරඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- සිරිපුර, පැරකුම්පුර සහ ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- ගුරුෙහල සහ කිව්ෙලයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොඩයාන      සභික සංඛ් යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නුගගහකිව්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මුතුකණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
123 A - ෙකොඩයාන ගාම නිලධාරි වසම 
123 H - කිව්ලයාය ගාම නිලධාරි වසම  
126 C - ගුරුෙහල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ගැමුණුපුර සහ ඇතිමෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- පාතඅරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නුගගහකිව්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදොඹගහෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  123 I - නුගගහකිව්ල ගාම නිලධාරි වසම 

128 A - ෙදොඹගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
128 D - ෙකොටියාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
128 E - ඉදිගස්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුතුකණ්ඩිය,ෙකොඩයාන සහ ගුරුෙහල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- පාතඅරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙමොණරාගල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ලියන්ෙගොල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ලියන්ෙගොල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 128 - කිඹුලාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

128 B - ලියන්ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
128 C - ෙබරලියෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙදොඹගහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල හා මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11                      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඇතිමෙල්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- නුගගහකිවුල සහ ගුරුෙහල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   126 - ඇතිමෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

126 A - විලඔය ගාම නිලධාරි වසම  
126 B - පාතඅරාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගැමුණුපුර සහ මිණිපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12                        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගැමුණුපුර        සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගුරුෙහල  සහ මඩුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  124 A - ඇතිමෙල් ජනපදය ගාම නිලධාරි 

වසම 
124 D - පැරකුම්පුර ගාම නිලධාරි වසම 
124 E - ගැමුණුපුර ගාම නිලධාරි වසම  
124 F - මිණිපුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- සිරිපුර සහ තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- විලඔය සහ ඇතිමෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13                       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- තිස්සපුර         සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩුගම, කරඹෙගොඩ  සහ මහකළුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
124 B - තිස්සපුර ගාම නිලධාරි වසම 
124 C - විජයපුර ගාම නිලධාරි වසම  
124 G - සිරිපුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- ෙකොටියාගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට:- වත්ෙත්ගම, මිණිපුර, ඇතිමෙල් ජනපදය සහ පැරකුම්පුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14                    ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොටියාගල                   සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පාතඅරාව, විලඔය, මිණිපුර, තිස්සපුර සහ විජයපුර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම  
124 - වත්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
124 H - ෙකොටියාගල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- අම්පාර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- කතරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- බුත්තල හා ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
09-108/301 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 05 - ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                                     සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නක්කල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 129 D - හිඳිකිවුල ගාම නිලධාරි වසම 

130 A - නක්කල ගාම නිලධාරි වසම  
130 E - ටැංවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- ගුරුෙහල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
රත්තනපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හුලංදාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මුප්පෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මදුරුකැටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බටුගම්මන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මැදගම සහ මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 130 - බටුගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 

130 C - ෙදබැද්ෙදකිවුල ගාම නිලධාරි වසම  
130 F - ගුරුෙහල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- වැලියාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රත්තනපිටිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ හිඳිකිවුල ගාම 
නිලධාරි වස ෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- නක්කල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ටැංවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාගන්දනමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදබැද්ෙදකිවුල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 129 E - මාගන්දනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

130 D - රත්තනපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- වැලියාය සහ  ෙමොණරාගල  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- ෙමොණරාගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හුලංදාව හා 

හිඳිකිවුල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම් 
බටහිරට:- ගුරුෙහල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :-ෙමොණරාගල     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙදබැද්ෙදකිවුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ මඩුල්ල 

හා සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
129 B - ෙමොණරාගල ගාම නිලධාරි වසම 
129 F - විහාරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
129 I - අලියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
130 B - වැලියාය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොෙලොන්වින්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- කව්ඩාව හා හුලංදාව වම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම සහ 
මුප්පෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- මුප්පෙන් හා හුලංදාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, 
මාගන්දනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ රත්තනපිටිය ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මුප්පෙන්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රත්තනපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

මාගන්දනමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  
129 - මුප්පෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
129 C - හුලංදාව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ෙමොණරාගල හා විහාරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා  

දකුණු  මායිම් සහ  හුලංදාව වම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- හුලංදාව දකුණ හා ෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- ෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරී වසෙම් උතුරු මායිම සහ මදුරුකැටිය 
හා හිඳිකිවුල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06                          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මදුරුකැටිය          සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බඩල්කුඹුර පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ නක්කල හා හිඳිකිවුල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
131 B - මදුරුකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මුප්පෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙහොෙරොම්බුව  
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- කුඹුක්කන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කුඹුක්කන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බඩල්කුඹුර 

පාෙද්ශිය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07                         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙහොෙරොම්බුව         සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මදුරුකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මුප්පෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම 
131 A - කුඹුක්කන ගාම නිලධාරි වසම  
131 C - ෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- හුලංදාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු 

මායිම් සහ කහම්බාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- බුත්තල හා බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හුලංදාව        සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මුප්පෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  

විහාරමුල්ල  හා  අලියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
129 G - හුලංදාව වම ගාම නිලධාරි වසම  
129 H - හුලංදාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- කව්ඩාව,  මාරාව සහ කහම්බාන ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- ෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- ෙහොෙරොම්බුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09                         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙබෝහිටිය         සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම   127 - ෙකොෙලොන්වින්න ගාම නිලධාරි වසම 

127 A- ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම  
127 B - ෙබෝහිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
129 A - කව්ඩාව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම   
දකුණට:- ෙතනගල්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මාරාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 

හුලංදාව වම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
අලියාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැ ෙගනහිර මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10                          ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කහම්බාන          සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හුලංදාව වම හා  කව්ඩාව  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 

ෙබෝහිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙවෙහරගල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර සහ දකුණු මායිම් 

125 - කහම්බාන ගාම නිලධාරි වසම 
125 A   - මාරාව ගාම නිලධාරි වසම  
125 B   -  ෙතනගල්ලන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- සියඹලාණ්ඩුව හා බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ ෙහොෙරොම්බුව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- හුලංදාව දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

හුලංදාව වම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 06 - බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                    සභික සංඛ්යාව - 11 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වෑකුඹුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 134 - වෑකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 

134 C -  මයිෙයොක්කාවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසම 
134 D - ගැඩවිල  ගාම නිලධාරි වසම  
135 - වරාෙදොල ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- කරඳගම, මඩමගම සහ මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- බඩල්කුඹුර, වාසිපන සහ අළුෙපොත  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට:- අංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බදුල්ල 
දිස්තික්  මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාලිගාතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගැඩවිල සහ කරඳගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 131 C - පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසම  

133 C - මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම   
133 D - මඩමගම ගාම නිලධාරි වසම  
139 E - මඩුගහපට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- කරවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, මයිලගස්තැන්න  
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර මායිම්, තලාවගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ මඩුෙකොටන්අරාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- පුන්සිසිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කලගහකිවුල, බඩල්කුඹුර සහ වෑකුඹුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කරවිල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 133 A  - කරඳගම ගාම නිලධාරි වසම  

134 A  - කරවිල ගාම නිලධාරි වසම  
134 E  - පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
134 F - ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
134 G - මයිලගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තලාවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- තලාවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  පුස්සැල්ලාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට:- මඩමගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
ගැඩවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බදුල්ල 
දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මඩුෙකොටන්අරාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මයිලගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මැදගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
131 - යාකුරාව ගාම නිලධාරි වසම   
131 B - මඩුෙකොටන්අරාව ගාම නිලධාරි වසම  
131 D  - ෙත්රප්පහුව ගාම නිලධාරි වසම 
134 B  - තලාවගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම   
දකුණට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මුතුෙකලියාව ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඇත්තලාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම   

බටහිරට:- ඇත්තලාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, පුන්සිසිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඇත්තලාමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩුගහපට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

පුස්සැල්ලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
139 A - පුන්සිසිගම ගාම නිලධාරි වසම 
139 B - මුතුෙකලියාව ගාම නිලධාරි වසම 
139 C - ඇත්තලාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මඩුෙකොටන්අරාව හා යාකුරාව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- කටුගහගල්ෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- මීගහයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, අතල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු, නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
කලගහකිවුල ගාම නිලධාරි වස ෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බඩල්කුඹුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අළුෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

වෑකුඹුර හා මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
132 A - මඩුගස්මුල්ල ගාම නිලධාරි වසම   
133 - වාසිපන ගාම නිලධාරි වසම  
133 B - බඩල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
139 F - කලගහකිවුල ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- පුස්සැල්ලාව, මඩුගහපට්ටිය සහ පුන්සිසිගම  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අතල, මීගහයාය, නාරංවත්ත සහ ෙබෝගහපැලැස්ස ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රනුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ අළුෙපොත 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අළුෙපොත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම, වරාෙදොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 

දකුණු මායිම් සහ මයිෙයොක්කාවත්ත හා වෑකුඹුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

132 - අළුෙපොත ගාම නිලධාරි වසම  
135 A - ෙකොටමුදුන ගාම නිලධාරි වසම    
135 C - අංකඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- වාසිපන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මඩුගස්මුල්ල සහ රනුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- ඇත්පට්ටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බදුල්ල  

දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙද්වතුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ ෙකොටමුදුන ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර මායිම 
136 - මියනකඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
136 A - ඇත්පට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම  
136 B - ෙද්වතුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- රනුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 
දකුණට:- දඹගහෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බදුල්ල 

දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හිඟුරුකඩුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙකොටමුදුන සහ අංකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 135 B - රනුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම   

137 - හිඟුරුකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
137 A - දඹගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
137 B - කැලිවැස්ස ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- අළුෙපොත, මඩුගස්මුල්ල, ෙබෝගහපැලැස්ස සහ ෙමොරටුවගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- වැල්ලවාය පාෙද්ශීය සභා මායිම, බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ 

ෙද්වතුර, මියනකඳුර හා ඇත්පට්ටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- අතල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මඩුගස්මුල්ල, කලගහකිවුල සහ පුන්සිසිගම  ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
138 - ෙබෝගහපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
138 C - නාරංවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
139 - අතල ගාම නිලධාරි වසම  
139 D - මීගහයාය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ඇත්තලාමුල්ල, මුතුෙකලියාව සහ කටුගහගල්ෙග් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ලුනුගල ජනපදය, ෙමොරටුවගම සහ කැලිවැස්ස ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රනුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කටුගහගල්ෙග්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙබෝගහපැලැස්ස, මීගහයාය සහ මුතුෙකලියාව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
138 A - ෙමොරටුවගම ගාම නිලධාරි වසම   
138 B - ලුනුගල ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම  
139 G - කටුගහගල්ෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- කැලිවැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

09-108/303 
 
 

 
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 07 - බුත්තල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 9   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පැල්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය සභා මායිම     143 - පැල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  

143/1 - ෙහොරෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම  
143/2 - උඩඅරාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උණාවටුන ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ෙවෙහරගල සහ මහෙසන්පුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්
බටහිරට:- වැල්ලවාය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- යුදගනාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බඩල්කුඹුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 140 A - යුදගනාව ගාම නිලධාරි වසම  

140/A/1 - උණාවටුන ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- දික්යාය සහ උඩගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- පුහුල්ෙකොටුව සහ ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- පැල්වත්ත සහ ෙහොරෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- උඩගම      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බඩල්කුඹුර  සහ ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 140 - උඩගම ගාම නිලධාරි වසම   

140/1 - ෙපට්ටගම්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
140/3 - දික්යාය  ගාම නිලධාරි වසම  
142 - මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
142/1 - වගුරුෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- මහෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙකෝන්කැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- ෙකෝන්කැටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- යටියල්ලාෙතොට, පුහුල්ෙකොටුව සහ යුදගනාව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ගාමිණිපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 140/2 - මහෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි වසම  

145 B - ගාමිණිපුර ගාම නිලධාරි වසම 
145/B/1 - ගල්ටැම්මණ්ඩිය ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උළුගල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- උළුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ඔක්කම්පිටිය , ෙකෝන්කැටිය  සහ මැදගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- ෙපට්ටගම්ෙවල සහ දික්යාය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මාළිගාවිල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ගල්ටැම්මණ්ඩිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ ෙමොණරාගල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
145 A - මාළිගාවිල ගාම නිලධාරි වසම 
145/A/1 - උළුගල ගාම නිලධාරි වසම   
145/A/2 - මිණිපුරගම ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ෙගෝනගංආර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකෝන්කැටිය, බුරුතෙගොල්ල සහ ඔක්කම්පිටිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඔක්කම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහෙගොඩයාය සහ ගාමිණිපුර ගාම නිලධාරි වසම් වල දකුණු 

මායිම්  
145 - ඔක්කම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
145/1 - පහළගම ගාම නිලධාරි වසම  
145/B/2 - බුරුතෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- ගල්ටැම්මණ්ඩිය, උළුගල සහ මිණිපුරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙකෝන්කැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙකෝන්කැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

මහෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙගෝනගංආර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වගුරුෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මහෙගොඩයාය 
හා ඔක්කම්පිටිය ග් රාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම්, පහළගම 
හා බුරුතෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා  දකුණු 
මායිම්, මිණිපුරගම හා මාළිගාවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු  
මායිම් 

142 A - ෙකෝන්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම  
142 B - ෙගෝනගංආර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- කතරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම   
බටහිරට:- රහතන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම කුමාරපුර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ යටියල්ලාෙතොට ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- පුහුල්ෙකොටුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- උණාවටුන සහ යුදගනාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 142/2 - යටියල්ලාෙතොට ගාම නිලධාරි වසම  

142/3 - පුහුල්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- උඩගම, ෙපට්ටගම්ෙවල, මැදගම, වගුරුෙවල සහ ෙකෝන්කැටිය 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 

දකුණට:- ෙගෝනගංආර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කුමාරපුර සහ ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහෙසන්පුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පැල්වත්ත සහ උණාවටුන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 140 B - කුමාරපුර ගාම නිලධාරි වසම 

140/B/2 - ෙවෙහරගල ගාම නිලධාරි වසම 
143/A/1 - මහෙසන්පුර  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පුහුල්ෙකොටුව, යටියල්ලාෙතොට සහ ෙගෝනගංආර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:- ෙගෝනගංආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රහතන්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට:- රහතන්ගම හා කුකුරම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්,  කුමාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ 
වැල්ලවාය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කුකුරම්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහෙසන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  143 A - කුකුරම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

143/A/2 - කුමාරගම ගාම නිලධාරි වසම 
143/A/3 - රහතන්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- කුමාරපුර සහ ෙගෝනගංආර ගාම නිලධාරි වසම් වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:- කතරගම සහ වැල්ලවාය පාෙද්ශීය සභා මායිම්   
බටහිරට:- වැල්ලවාය පාෙද්ශීය සභා මායිම   
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 08 - කතරගම පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 05  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                    සභික සංඛ්යාව - 09 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කරවිෙල්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම 146 D - කරවිෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් 
 

නැෙගනහිරට:- බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙසල්ලකතරගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- මයිලගම හංදිෙය් සිට මැණික් ගඟ දක්වා දිෙවන මාර්ගයද මැණික් 
ගෙඟ් සිට පස්සර යාය හංදිය දක්වාද, එතැන් සිට පස්සරයාය 
මාර්ගය දිෙග් පස්සරයාය ගම දක්වාද පැමිණ, මයිලගම වැව් 
බැම්ම මාර්ගය දිෙග් ෙගස්ටුපාන මාර්ගය (තණමල්විල - කතරගම 
මාර්ගය) ද එතැන් සිට කතරගම-තණමල්විල මාර්ගෙය් 
තණමල්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට:- තණමල්විල සහ වැල්ලවාය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙසල්ලකතරගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම 146 A - ෙසල්ලකතරගම ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- කතරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- කරවිෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- කරවිෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බුත්තල 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කතරගම     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බුත්තල සහ සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 146 - කතරගම ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම  
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ ෙදටගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම 
බටහිරට:- කරවිෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ෙසල්ලකතරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මයිලගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- තණමල්විල පාෙද්ශීය සභා මායිෙම් සිට තණමල්විල - කතරගම 

මාර්ගය දිෙග් ෙගස්ටුපාන හංදිය දක්වාද එතැන් සිට  මයිලගම වැව් 
බැම්ම මාර්ගය දිෙග් මයිලගම ගම දක්වාද එතැන් සිට පස්සරයාය 
මාර්ගය දිෙග් පස්සරයාය හංදිය දක්වාද එතැන් සිට මැණික් ගඟ 
දක්වා මාර්ගය සහ ෙසල්ලකතරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

146 D - කරවිෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  

නැෙගනහිරට:- ෙසල්ලකතරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, කතරගම 
සහ ෙදටගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- කඳසුරිඳුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ තණමල්විල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට:- තණමල්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කඳසුරිඳුගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරවිෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 146 C - කඳසුරිඳුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

 ෙකොටසක් (කඳසුරිඳුගම රජ මාව ෙතන් 
බටහිරට මායිම් වන කඳසුරිඳුගම රජ 
මාවත, ගලපිටයාය අයත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- කඳසුරිඳුගම රජමාවත, කතරගම හා ෙසල්ලකතරගම පාර හමුවන 
 ෙතක් කරවිල ගාම නිලධාරි වස ෙම් සීමාව දක්වා  

දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- තණමල්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කරවිෙල් ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙදටගමුව ජනපදය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කරවිෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදටගමුව ගාම 

නිලධාරි වස ෙම් බටහිර මායිම 
146 C - කඳසුරිඳුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
 ෙකොටසක් (කඳසුරිඳුගම රජ මාව ෙතන් 
නැ ෙගනහිරට මායිම් වන ෙදටගමුව ජනපදය 
අයත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:- ෙදටගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- කඳසුරිඳුගම රජමාවත, කතරගම හා  ෙසල්ලකතරගම පාර හමුවන 

  ෙතක් කරවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් සීමාව දක්වා  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කතරගම නව නගරය    සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කතරගම ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායි ම 146 B - ෙදටගමුව ගාම නිලධාරි වස ම  
නැෙගනහිරට:- කතරගම ගාම නිලධාරි වස ෙම් දකුණු මායි ම සහ හම්බන්ෙතොට 

දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- කඳසුරිඳුගම සහ කරවිෙල් ගාම නිලධාරි වසම්වල නැ ෙගනහිර 

මායි ම් 
 
09-108/305 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 09 - වැල්ලවාය පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 03   සභික සංඛ්යාව - 14 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- රන්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ බඩල්කුඹුර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 153 - කුරුගම ගාම නිලධාරි වසම  

153 A - රන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
153 B- සියඹලාගුණය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බඩල්කුඹුර සහ බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- සුදුපනාෙවල, ෙකොටිකම්ෙබොක්ක සහ ගල්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- දිඹුලාමුෙර්     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කුරුගම, රන්ෙදණිය සහ සියඹලාගුණය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
152 - ෙකොටිකම්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම  
152 A - ගල්ෙබොක්ක ගාම නිලධාරි වසම   
152 B - දිඹුලාමුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 
152 C - සුදුපනාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාගුණය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, බුත්තල  
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ආනපල්ලම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට:- වරුණගම හා වැල්ලවාය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
බදුල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වරුණගම     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දිඹුලාමුෙර් හා සුදුපනාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ බුත්තල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
151 A - ආනපල්ලම ගාම නිලධාරි වසම   
151 B  - වරුණගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බුත්තල  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පුබුදුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:- පුබුදුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙනළුවගල හා බුදුරුවගල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- නුගයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
වැල්ලවාය  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- වැල්ලවාය     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- දිඹුලාමුෙර් හා සුදුපනාෙවල  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ වරුණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
151 - වැල්ලවාය ගාම නිලධාරි වසම   
151 C - යාලෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම  
151 D - නුගයාය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වරුණගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- බුදුරුවගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙනළුවගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වැල්ලවාය, නුගයාය සහ  වරුණගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
151 E - බුදුරුවගල ගාම නිලධාරි වසම 
151  F - ආඳාෙවලයාය ගාම නිලධාරි වසම  
151 G - ෙනළුවගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- පුබුදුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- හඳපානගල, රන්ෙදනිෙගොඩයාය, ෙවෙහරයාය,  ෙවෙහරයාය 

ජනපදය සහ  සිරිපුරගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හඳපානගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ආනපල්ලම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 150 B - හඳපානගල ගාම නිලධාරි වසම 

150 E - රන්ෙදනිෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි වසම
150 F  - පුබුදුවැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බුත්තල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- මහාආරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ඇතිලිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ෙවෙහරයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

ආඳාෙවලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙනළුවගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
වරුණගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සිරිපුරගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ආඳාෙවලයාය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 150 C  - ෙවෙහරයා ය ගාම නිලධාරි වසම   

150 H - ෙවෙහරයාය ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම   
150 I - සිරිපුරගම ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:- රන්ෙදනිෙගොඩයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- මහආරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ඇතිලිවැව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ බලහරුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙතළුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙවෙහරයාය ජනපදය සහ ෙවෙහරයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
150 J - ඇතිලිවැව ගාම නිලධාරි වසම 
150 K - ෙතළුල්ල ගාම නිලධාරි වසම   

නැෙගනහිරට:- මහආරගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- ෙතළුල්ල ජනපදය සහ ඌව කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- බලහරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ සිරිපුරගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහආරගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රන්ෙදනිෙගොඩයාය, හඳපානගල සහ  පුබුදුවැව  ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
150 - ෙතළුල්ල ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම 
150 G  - මහආරගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බුත්තල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- ඌව කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට:- ඇතිලිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙතළුල්ල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, ඇතිලිවැව සහ 
ෙවෙහරයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ඌව කුඩාඔය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ඇතිලිවැව  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙතළුල්ල ජනපදය  

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ මහආරගම  
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

150 D - ඌව කුඩාඔය ගාම නිලධාරි වසම 
150 M - කිතුල්ෙකොෙට් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- බුත්තල සහ කතරගම  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:- තණමල්විල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- ෙදබරආර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

බලහරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- බලහරුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ සිරිපුරගම හා ඇතිලිවැව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
150 A  - බලහරුව ගාම නිලධාරි වසම 
150 L  - ෙදබරආර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- ඌව කුඩාඔය සහ කිතුල්ෙකොෙට්  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:- තණමල්විල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට:- තණමල්විල  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
 
09-108/306 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 

 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 
( 262  වන අධිකාරය වූ) පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,  
 ජනාධිපති. 
 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති  කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 23 - ෙමොණරාගල දිස්තික්කය 
අංක 10 - තණමල්විල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 16  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                    සභික සංඛ්යාව - 20 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කණ්ඩියපිටවැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ බදුල්ල දිස්තික් මායිම 149 C/1 - කණ්ඩියපිටවැව ගාම නිලධාරි වසම
නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- හම්ෙබගමුව සහ අලුත්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්       
බටහිරට:- ෙකොටෙවෙහරමංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙකොටෙවෙහරමංකඩ    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කණ්ඩියපිටවැව  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 149 C  - ෙකොටෙවෙහරමංකඩ ගාම නිලධාරි 

වසම  
149 D - අලුත්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- හම්ෙබගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 
දකුණට:- හම්ෙබගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර මායිම් 
බටහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හම්ෙබගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- අලුත්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

කණ්ඩියපිටවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
149 - හම්ෙබගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
149/ 1 - හම්ෙබගමුව ජනපදය ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ කහකුරුල්ලන්පැලැසස්, මහවැව හා 
සූරියආර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- වැලිආර, සමඟිපුර, හබරලුවැව, ෙසවනගල සහ කටුපිලගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහවැව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්ෙබගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ බදුල්ල  

දිස්තික් මායිම     
148 A - මහවැව ගාම නිලධාරි වසම  
149/ 2 - කහකුරුල්ලන්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:- වැල්ලවාය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- නිකවැව, උස්ගල  සහ සූරියආර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට:- හම්ෙබගමුව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සූරියආර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- මහවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ වැල්ලවාය 

පාෙද්ශීය සභා මායිම     
147 B - නිකවැව ගාම නිලධාරි වසම 
148 - සූරියආර ගාම නිලධාරි වසම 
148 B - උස්ගල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- ෙබෝදාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- පුංචිවැව, වැලිආර සහ හම්ෙබගමුව ජනපදය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සිත්තරම     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වැල්ලවාය පාෙද්ශීය සභා මායිම   147 - සිත්තරම ගාම නිලධාරි වසම 

147 C - කිවුල්ආර ගාම නිලධාරි වසම  
147 D  - ෙබෝදාගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- කතරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- සීනුක්කුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ හම්බන්ෙතොට 

දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- නිකවැව ගාම නිලධරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සීනුක්කුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- සිත්තරම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම    147 A - සීනුක්කුව ගාම නිලධාරි වසම  
නැෙගනහිරට:- කතරගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ සිත්තරම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කටුපිලගම උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්ෙබගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම      149 A - කටුපිලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක්  
(වලෙව්ගම, එකමුතුගම, උස්වැලිආරගම 
ඇතුලත් පෙද්ශය) 

නැෙගනහිරට:- ෙසවනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- වලෙව් ගෙග් සිට ගල්ආර පාර දිෙග් ගල්ආර හන්දිය දක්වා, 

එතැන් සිට CT 19 ඇල අවසාන වන ස්ථානෙය් සිට CT 19 ඇල 
ආරම්භ වන ස්ථානය දක්වාද, එතැන් සිට CP 1 ෙපොම්ප ඇල දිෙග් 
උස්වැලිආර 16 ගම්මාන පිවිසුම දක්වා ද, එතැන් සිට ෙකොවුල්ආර 
- 7 කණුව මාර්ගය දිෙග් C 2 පාලම දක්වා ද, එතැන් සිට වම්ආර 
දිෙග් මුතුමිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් මායිම දක්වා ද, එතැන් සිට 
මුතුමිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම දක්වා 

බටහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කටුපිලගම දකුණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- වලෙව් ගෙග් සිට ගල්ආර පාර දිෙග් ගල්ආර හන්දිය දක්වා ද, 

එතැන් සිට CT 19 ඇල අවසාන වන ස්ථානෙය් සිට CT 19 ඇල 
ආරම්භ වන ස්ථානය දක්වා ද, එතැන් සිට CP 1 ෙපොම්ප ඇල 
දිෙග් උස්වැලිආර 16 ගම්මාන පිවිසුම දක්වාද, එතැන් සිට 
ෙකොවුල්ආර - 7 කණුව මාර්ගය දිෙග් C 2 පාලම දක්වා ද, එතැන් 
සිට වම් වාරි ඇල දිෙග් කටුපිල වැෙවහි මුතුමිණිගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් මායිම දක්වා  

149 A - කටුපිලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක්  
(ෙකොවුල්ආර උතුර ගම හා  ෙකොවුල්ආර දකුණ 
ඇතුලත් පෙද්ශය) 

නැෙගනහිරට:- මුතුමිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මුතුමිණිගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කටුපිලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම     149 A/ 1 - මුතුමිණිගම ගාම නිලධාරි වසම   
නැෙගනහිරට:- ෙසවනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- රත්නපුර දිස්තික්  මායිම 
බටහිරට:- කටුපිලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- ෙසවනගල     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්ෙබගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම    149 B /2 - ඉඳිෙකොලපැලැස්ස ගාම නිලධාරි 

වසම 
149 E / 1 - ෙසවනගල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:- හබරළුවැව සහ කිරිඉබ්බන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ බහිරාව හා 
හබරත්තාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුර මායිම් 

බටහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම, මුතුමිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ කටුපිලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හබරළුවැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්ෙබගමුව සහ හම්ෙබගමුව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්   
149 E - හබරළුවැව ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:- සමඟිපුර සහ කිරිඉබ්බන්වැව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- කිරිඉබ්බන්වැව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ඉඳිෙකොලපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට:- ෙසවනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- කිරිඉබ්බන්වැව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හබරළුවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

සමඟිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්    
149 E/ 2 - කිරිඉබ්බන්වැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සමඟිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:- හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ඉඳිෙකොලපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට:- ෙසවනගල සහ හබරළුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- සමඟිපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හම්ෙබගමුව ජනපදය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම    149 G - සමඟිපුර ගාම නිලධාරි වසම 

149 G /1 - වැලිආර ගාම නිලධාරි වසම  
149 G /2 - පුංචිවැව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- සූරියආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික් මායිම  

දකුණට:- නුෙග්ගලයාය සහ හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට:- කිරිඉබ්බන්වැව සහ හබරළුවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- නුෙග්ගලයාය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- පුංචිවැව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හම්බන්ෙතොට 

දිස්තික් මායිම    
149 F /1 - නුෙග්ගලයාය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හබුරුගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- කිරිඉබ්බන්වැව, සමඟිපුර සහ පුංචිවැව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
149 F - හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- නුෙග්ගලයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ මහගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

උතුරු මායිම 
බටහිරට:- හබරත්තාෙවල, බහිරාව සහ ඉඳිෙකොලපැලැස්ස ගාම නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- හබරත්තාෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- ෙසවනගල සහ ඉඳිෙකොලපැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්      
149 B/ 1 - බහිරාව ගාම නිලධාරි වසම 
149 B/ 3 - හබරත්තාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- හබුරුගල සහ මහගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:- මහගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
බටහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරා පත්  කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම    :- මහගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම     149 B - මහගම ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- හබුරුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හම්බන්ෙතොට 

දිස්තික් මායිම  
දකුණට:- හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ හබරත්තාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/307 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
          ජනාධිපති. 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 01 - රත්නපුර මහ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 13  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                       සභික සංඛ්යාව - 15 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්නපුර නව නගරය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 153 A - රත්නපුර නව නගරය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටස (හිදැල්ලන ගම, ෙකොළඹ පාර, 
ෆාම්ගාර්ඩ්න් වතුයාය, ෆාම්ගාර්ඩ්න් වතුයාෙය් 
ගල්කඩුව ෙකොට්ඨාසය, ෙගොළුවාවිල පටුමඟ, 
ෆාම්ගාර්ඩ්න් වත්ත, ෙකොස්පැලවින්න ගම 
ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොස්පැලවින්න ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ෙකොස්පැලවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු  හා බටහිර මායිම්, 
ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ රත්නපුර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොස්පැලවින්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර නව නගරය  ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර 

සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ දකුණු  මායිම 
153 D  - ෙකොස්පැලවින්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            මිහිඳුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම සහ ෙවරළුප ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට :-          ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  රත්නපුර 

නව නගරය  ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකො ටෙසේ දකුණු  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිහිඳුගම      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකොස්පැලවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
152 C  -  මහවල  ගාම නිලධාරි වසම 
152 D  - මිහිඳුගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ෙගොඩිගමුව හා රත්නපුර නගර උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          ෙවරළුප  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැ ෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවරළුප      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර නව නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර 

සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ දකුණු මායිම  
152 B  -  ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් 
රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙකොළඹ පාර, ෙකොස්පැලවින්න පාර, ෙකොළඹ 
පාර (ෙකොටසක්), ෙවරළුප පාර, ෙකොළඹ පාර 
(ආෙරෝග්යශාලා නිවාස), නව ෙරෝහල පාර, 
ෙවරළුප පාර, මදුරාවල පටුමඟ, වටරවුම් පාර,  
ෙල්න්තැඩිය පාර ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොස්පැලවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා දකුණු මායිම්, 
මිහිඳුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ රත්නපුර නගර 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:-            රත්නපුර නගර උතුර හා රත්නපුර නගර බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් සහ මුවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-          නම්බපාන පාර ඇතුලත් ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර 
මහ නගර සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙද්වාෙල්ගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට 
අයත් ෙකො ටෙසේ  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වාෙල්ගාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොළඹ පාර, 

ෙකොස්පැලවින්න පාර, ෙකොළඹ පාර (ෙකොටසක්), ෙවරළුප පාර, 
ෙකොළඹ පාර (ආෙරෝග්යශාලා නිවාස), නව ෙරෝහල පාර, 
ෙවරළුප පාර, මදුරාවල පටුමඟ, වටරවුම් පාර,  ෙල්න්තැඩිය පාර 
ඇතුලත් ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර 
සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ  බටහිර මායිම 

151 - ෙද්වාෙල්ගාව  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස -
ෙද්වාෙල්ගාව ගම (පානදුර පාර, 
සමන්ෙද්වාෙල පාර, දලවිට ගම්පහ වීදිය, 
කපුගම්පිටිය පාර ඇතුලත් ෙකොටස) 
152 B - ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් 
රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(නම්බපාන පාර ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොළඹ පාර, ෙකොස්පැලවින්න පාර, ෙකොළඹ පාර (ෙකොටසක්), 
ෙවරළුප පාර, ෙකොළඹ පාර (ආෙරෝග්යශාලා නිවාස), නව 
ෙරෝහල පාර, ෙවරළුප පාර, මදුරාවල පටුමඟ, වටරවුම් පාර,  
ෙල්න්තැඩිය පාර ඇතුලත් ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් 
රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ  බටහිර මායිම 

දකුණට:-            මුවගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් 
ෙකො ටෙසේ  උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුවගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙද්වාෙල්ගාව  ගම ඇතුලත් ෙද්වාෙල්ගාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 

රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ  හා ෙවරළුප ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම්  

182 -  මුවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර 
මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස (ෙපොත්ගුල් 
විහාර මාවත, මුවගම පාර ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර නගර බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:-            මුද්දුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ  

සමඟිපුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          නිවිතිගල සහ රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්නපුර නගර බටහිර    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, රත්නපුර නගර 

උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම 

152 A  -  රත්නපුර නගර ගාම නිලධාරි වසම 
152 F - රත්නපුර නගර බටහිර ග් රාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   බටුෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            මුද්දුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          මුවගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්නපුර නගර උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙවරළුප හා මිහිඳුගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 152 E - රත්නපුර නගර උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම  
 

නැෙගනහිරට:-    මහවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            රත්නපුර නගර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ රත්නපුර 
නගර බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          රත්නපුර නගර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙවරළුප ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩිගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මහවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්නපුර 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
152 -  ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            අංගම්මන, බටුෙගදර හා රත්නපුර නගර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  

උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          රත්නපුර නගර උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අංගම්මන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්නපුර 

පාෙද්ශීය සභා මායිම  
181  A  -  ෙකොළඳගල ගාම නිලධාරි වසෙම්  
රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ටැංකිය පාර ෙකොටස ඇතුළුව) 
181  C  -  අංගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ගල්ලින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට 

අයත් ෙකො ටෙසේ උතුරු මායිම සහ තිරිවනාකැටිය ගාම නිලධාරි  
වසෙම්  නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          තිරිවනාකැටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර  හා උතුරු 
මායිම් සහ බටුෙගදර  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තිරිවනාකැටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අංගම්මන ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම     181  B  -  තිරිවනාකැටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   ෙකොළඳගල  ගාම  නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට 

අයත් ෙකො ටෙසේ බටහිර මායිම 
දකුණට:-            ගල්ලින්න  ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට 

අයත් ෙකො ටෙසේ උතුරු මායිම සහ බටුෙගදර  ගාම නිලධාරි  
වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම 

බටහිරට :-          බටු ෙගදර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටුෙගදර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම,  අංගම්මන ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, තිරිවනාකැටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, ෙකොළඳගල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ 
දකුණු මායිම සහ රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම  

179 C -  ගල්ලින්න  ගාම නිලධාරි වසෙම්  
රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ගෙන්ගම ඇතුලත් ෙකොටස) 
181 - බටුෙගදර  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          රත්නපුර පාෙද්ශීය මායිම, මුද්දුව  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකො ටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, 
මුද්දුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
රත්නපුර නගර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුද්දුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මුවගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් 

ෙකො ටෙසේ හා රත්නපුර නගර බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම් සහ රත්නපුර නගර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

182 A - මුද්දුව ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙපොත්ගුල් විහාර මාවත ඇතුලත් ෙකොටස) 
182 D - මුද්දුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බටුෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම සහ පැල්මඩුල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-            රත්නපුර හා නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-          සමඟිපුර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සමඟිපුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මුවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර මහ නගර සභාවට අයත් 

ෙකො ටෙසේ දකුණු මායිම 
182  C  -  සමඟිපුර ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   මුද්දුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

ෛමතීපාල සිරිෙසේන,   
         ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 02 - බලංෙගොඩ නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුලත්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලංෙගොඩ හා ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම් 254  F   -    බුලත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
(බුලත්ගම ගම ඇතුලත් ෙකොටස) 
256  C   -    තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(පල්ෙලෙවල, වැවවත්ෙත් පල්ෙලෙවල  
ඇතුලත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල, හපුතෙල් 
පාර, මස්සැන්න පාර, කිරිඳිගල ෙමෙගොඩ පාර, එපිටපැත්ත ගම, 
තුඹෙගොඩ ගම, එෙගොඩ කිරිඳිගල ගම, බන්ෙගවත්ත,  
ෙචට්ෙනෝල් පාර ඇතුලත් තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- තුඹෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්

උතුරට :-            ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම  256 C - තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල (ෙකොටසක්), හපුතෙල් 
පාර (ෙකොටසක්), මස්සැන්න පාර, කිරිඳිගල 
ෙමෙගොඩ පාර (ෙකොටසක්), එපිටපැත්ත ගම, 
තුඹෙගොඩ ගම, එෙගොඩ කිරිඳිගල ගම, 
බන්ෙගවත්ත,  ෙචට්ෙනෝල් පාර ඇතුලත් 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-            කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ පල්ෙලෙවල ගම, ෙදනියකුඹුර ගම, 
හුණුකුඹුර ගම ඇතුලත් තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  පල්ෙලෙවල, වැවවත්ෙත් 
පල්ෙලෙවල  ඇතුලත් තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- හුණුකුඹුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල (ෙකොටසක්), හපුතෙල් පාර (ෙකොටසක්), 

මසස්ැන්න පාර, කිරිඳිගල ෙමෙගොඩ පාර (ෙකොටසක්), 
එපිටපැත්ත ගම, තුඹෙගොඩ ගම, එෙගොඩ කිරිඳිගල 
ගම, බන්ෙගවත්ත, ෙවට්ෙනෝල් පාර ඇතුලත් තුඹෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු 
මායිම 

256 C  -   තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(පල්ෙලෙවල ගම, ෙදනියකුඹුර ගම, හුණුකුඹුර 
ගම  ඇතුලත්  ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල (ෙකොටසක්), ෙදොරෙවල ගම, හපුතෙල් පාර 
(ෙකොටසක්), බුද්ධ ජයන්ති පාර, කිරිඳිගල ෙමෙගොඩ පාර 
(ෙකොටසක්), මුගුනමෙල් ගම (ෙකොටසක්) ඇල්ෙලවත්ත ගම 
(ෙකොටසක්), ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල ගම (ෙකොටසක්) ඇතුලත් 
කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-            බලංෙගොඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 
බලංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම  

බටහිරට :-          බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කිරිඳිගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල, හපුතෙල් පාර, මස්සැන්න පාර, කිරිඳිගල 

ෙමෙගොඩ පාර, එපිටපැත්ත ගම, තුඹෙගොඩ ගම, එෙගොඩ කිරිඳිගල 
ගම, බන්ෙගවත්ත හා  ෙචට්ෙනෝල් පාර ඇතුලත් තුඹෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
දකුණු මායිම සහ ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

256 B  -  කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල (ෙකොටසක්), ෙදොරෙවල 
ගම, හපුතෙල් පාර (ෙකොටසක්), බුද්ධ ජයන්ති 
පාර, කිරිඳිගල ෙමෙගොඩ පාර (ෙකොටසක්), 
මුගුනමෙල් ගම  (ෙකොටසක්), ඇල්ෙලවත්ත 
ගම (ෙකොටසක්), ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල ගම 
(ෙකොටසක්) ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   ෙගොඩඅරාව ගම ඇතුලත් කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ  බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-            ෙදහිගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ සහ බලංෙගොඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          පල්ෙලෙවල ගම, ෙදනියකුඹුර ගම හා හුණුකුඹුර ගම  ඇතුලත්  
තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ඕලුගංෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 264  D - ඕලුගංෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ඕලුගංෙතොට, ඇල්ෙලඅරාව ගම, ඕලුගංෙතොට 
ගම ඇතුලත් ෙකොටස) 
256  B  -  කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙගොඩඅරාව ගම (ෙකොටසක්) සහ  ෙගොඩඅරාව 
ගම) 

නැෙගනහිරට:-   ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-            බලංෙගොඩ  පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-          ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල (ෙකොටසක්), ෙදොරෙවල ගම, හපුතෙල් පාර 
(ෙකොටසක්), බුද්ධ ජයන්ති පාර, කිරිඳිගල ෙමෙගොඩ පාර 
(ෙකොටසක්), මුගුනමෙල් ගම  (ෙකොටසක්), ඇල්ෙලවත්ත ගම 
(ෙකොටසක්) ෙමෙගොඩ කිරිඳිගල ගම (ෙකොටසක්) ඇතුලත් 
කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙදහිගස්තලාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ බලංෙගොඩ  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
250    -   කිරිමැටිතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස  
(කිරිමැටිතැන්න, ලංකාභරණ වත්ත  ෙකොටසක් 
ඇතුලත් ෙකොටස)     
250  B  -  ෙදහිගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙගොෙරොක්ගහමඩ, ෙබොස්ෙකෝම්බිවත්ත, 
ෙගොෙරොක්ගහමඩ (කහටපිටිය පාර), 
ෙගොෙරොක්ගහමඩ (මහා විද්යාල පාර), 
ෙගොෙරොක්ගහමඩ (මහවලතැන්න පාර), 
ෙදහිගස්තලාව, ශාන්ත ෙනොෙයල් වත්ත, 
ලංකාභරණ වත්ත  ෙකොටසක්, ෙදහිගස්තලාව 
ගම ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම, කුමාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ බලංෙගොඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- බලංෙගොඩ නගරය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

256A - බලංෙගොඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙදහිගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-            කුමාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          බලංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ  නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- බලංෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            තුඹෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු  මායිම 
256 -   බලංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(වතුකාරෙගොඩ, පරගහකුඹුර, වතුකාරෙගොඩ 
ගම,  වෑකුඹුර ගම, උඩකන්ඳ ගම, පරගහකුඹුර 
ගම ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් සහ කුමාරගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            කුමාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ ඇල්ෙලෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කුමාරගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලංෙගොඩ නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙදහිගස්තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

255 B  -  කුමාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටස (උඩ 
ඇල්ෙලෙපොල, පල්ෙලකුඹුර ගම හා කුමාරගම 
ගම ඇතුලත් ෙකොටස) නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-          ඇල්ෙලෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ බලංෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ඇල්ෙලෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 

ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 
255  A -   ඇල්ෙලෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ඇල්ෙලෙපොල ගම (ෙකොටසක්), පල්ෙලවත්ත  
ගම (ෙකොටසක්), ෙවෙල්ඇල ගම (ෙකොටසක්) 
ඇතුලත් ෙකොටස) 
255  C  -  තලංගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් ෙකොටස 
(මාලිගාතැන්න ගම, පුස්වැල්කැටිය ගම 
(ෙකොටසක්) එපිටපැත්ත ගම  (ෙකොටසක්), 
පුස්වැල්කැටිය ඇතුලත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   කුමාරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ  නගර සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09 - 108/309 
 

_____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 03 - ඇඹිලිපිටිය නගර සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 06  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                       සභික සංඛ්යාව - 08 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඟුෙර ආර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 214 - ඇඹිලිපිටිය උඩගම  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක්  (ෙරොඩීගල හා 
දර්ශනගම ඇතුලත් ෙකොටස) 
214 D  -    හිඟුෙර ආර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම, කලෙගඩිආර ගාම නිලධාරි  
වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඇඹිලිපිටිය පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-            ෙයෝධගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙමොදරවාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          උඩගම නගරය ඇතුලත් ඇඹිලිපිටිය උඩගම ගාම නිලධාරි  
වසෙම් ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර 
හා  උතුරු මායිම් සහ ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇඹිලිපිටිය පල්ෙලගම    සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කලෙගඩිආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 214 A - ඇඹිලිපිටිය පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි 

වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හල්මිල්ලකැටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:-            හල්මිල්ලකැටිය හා ඇඹිලිපිටිය නව නගරය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-          ඇඹිලිපිටිය නව නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙයෝධගම හා හිඟුෙර ආර ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලෙගඩි ආර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොණරාගල දිස්තික් 

මායිම 
214 I - කලෙගඩි ආර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොරකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            හල්මිල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ඇඹිලිපිටිය පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ඇඹිලිපිටිය පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
හිඟුෙර ආර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරකැටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 214 C  -  ෙමොරකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 
දකුණට:-            හල්මිල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          කලෙගඩිආර  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්මිල්ලකැටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇඹිලිපිටිය පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ කලෙගඩි ආර හා ෙමොරකැටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 

216 B  -   හල්මිල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය  සභා 
මායිම 

දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ඇඹිලිපිටිය නව නගරය  

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇඹිලිපිටිය නව නගරය    සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇඹිලිපිටිය උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, හිඟුෙර ආර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
ඇඹිලිපිටිය පල්ෙලගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්  

214 G - ඇඹිලිපිටිය නව නගරය ගාම නිලධාරි 
වසම 
214 H - ෙයෝධගම ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   හල්මිල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-          ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොදරවාන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොදරවාන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙරොඩීගල හා දර්ශනගම 

ඇතුලත් ඇඹිලිපිටිය උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් ඇඹිලිපිටිය 
නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

214 - ඇඹිලිපිටිය උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (උඩගම නගරය ඇතුලත් ෙකොටස) 
214 F - ෙමොදරවාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙරොඩීගල හා දර්ශනගම ඇතුලත් ඇඹිලිපිටිය උඩගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් ඇඹිලිපිටිය නගර සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙයෝධගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09 - 108/310 
 

______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
. 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           1271 
 

 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 04 - ඇහැලියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                       සභික සංඛ්යාව - 19 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලටුවාව බටහිර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකොළඹ දිස්තික්  මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 139  -  කලටුවාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

139 B -  ෙහේවායින්න ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:-   දිවුරුම්පිටිය, කලටුවාව නැෙගනහිර, හුලද්දුව, උඩුවක හා 
නාපාවල  ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-            මාෙපොට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොළඹ දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට :-          ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලවිට      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            දිවුරුම්පිටිය හා ගැටහැත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 137   -   වලවිට  ගාම නිලධාරි වසම 

139 A -  කලටුවාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   මින්නාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ගෙන්ෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-            ඉද්දමල්ෙගොඩ හා හුලද්දුව  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          කලටුවාව බටහිර හා ෙහේවායින්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිවුරුම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කෑගල්ල  දිස්තික්  මායිම 137 B  -  දිවුරුම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

137 C  -  ගැටහැත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-            මින්නාන, වලවිට හා කලටුවාව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          කලටුවාව නැෙගනහිර හා ෙහේවායින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මින්නාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගැටහැත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කෑගල්ල  

දිස්තික්  මායිම 
137  A  -  මින්නාන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙබෝපැත්ත දිද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            ෙතොරණකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          ගෙන්ෙගොඩ හා වලවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝපැත්ත දිද්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මින්නාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කෑගල්ල 

දිස්තික් මායිම 
137  E  -  ෙබෝපැත්ත දිද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-            විෙල්ෙගොඩ හා උඩුමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          ෙතොරණකඩ හා මින්නාන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුමත්ත      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

මින්නාන හා ෙබෝපැත්ත දිද්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

136 C  -  ෙතොරණකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
136 F  -  උඩුමත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙබෝපැත්ත දිද්ද හා විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            කැන්දන්ගමුව ඉහළගම, ෙමෝරගල හා පැල්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ගෙන්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉද්දමල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කලටුවාව නැෙගනහිර හා වලවිට ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
138   -   ඉද්දමල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
138 A -  නාපාවල ගාම නිලධාරි වසම 
138 B -  ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
138 C -  උඩුවක ගාම නිලධාරි වසම 
138 D -  හුලද්දුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මින්නාන, ෙතොරණකඩ හා පැල්පිටිය  ගාම නිලධාරි  වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            බුලුගහපිටිය, මියණෙකොලෙදණිය හා මිටිෙපොල ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          මාෙපොට හා කලටුවාව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැල්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙතොරණකඩ හා උඩුමත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 136  D  -  ෙමෝරගල ගාම නිලධාරි වසම 

136  E  -  පැල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   කැන්දන්ගමුව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:-            බුළුගහපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          බුළුගහපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගෙන්ෙගොඩ  

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විෙල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙබෝපැත්ත දිද්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කෑගල්ල 

දිස්තික් මායිම 
136 B  -  විෙල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
137 D - විෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල දිස්තික් මායිම  
දකුණට:-            ඇහැලියෙගොඩවත්ත, අස්ගඟුල දකුණ, අස්ගඟුල උතුර හා 

කැන්දන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          කැන්දන්ගමුව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම් සහ  උඩුමත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැන්දන්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            විෙල්ෙගොඩ හා විෙල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම  
126 B  -  අස්ගඟුල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
126 C  -  අස්ගඟුල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
126 D - ඇහැළියෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි  
වසම  
136 -  කැන්දන්ගමුව ඉහළගම ගාම නිලධාරි  
වසම 
136 A  -  කැන්දන්ගමුව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල දිස්තික් මායිම සහ කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාහර හා  යකුදාෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          බුළුගහපිටිය, ෙමෝරගල හා උඩුමත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යකුදාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගෙන්ෙගොඩ, පැල්පිටිය, ෙමොරගල හා කැන්දන්ගමුව ඉහළගම 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
136 G  -  යකුදාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
141  -  බුලුගහපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කැන්දන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මාහර හා මාහිංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            නාකන්දල, කැන්දන්ගමුව පහළගම හා මියනෙකොලතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          මියනෙකොලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාහර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අසග්ඟුල උතුර හා අසග්ඟුල දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
126    -    මාහර ගාම නිලධාරි වසම 
126 A  -   මාහිංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇහැළියෙගොඩවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කුරුවිට  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ වියලෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          නාකන්දල, යකුදාෙගොඩ හා කැන්දන්ගමුව ගාම නිලධාරි  
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වියලෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කැන්දන්ගමුව පහළගම හා යකුදාෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ මාහිංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
140  A  -  වියලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
140  B  -  නාකන්දල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-            කුරුවිට  පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-          නැදුරන හා කැන්දන්ගමුව පහළගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පලීගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බුළුගහපිටිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
140 -  කැන්දන්ගමුව පහළගම  ගාම නිලධාරි
වසම  
141 B  -  පලීගල ගාම නිලධාරි වසම 
141 C - මියනෙකොලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම
 

නැෙගනහිරට:-   යකුදාෙගොඩ හා නාකන්දල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            නැදුරන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-          මිටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මිටිෙපොල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නාපාවල, ඉද්දමල්ෙගොඩ හා ගෙන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්, මියනෙකොලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ පලීගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

141 A  -  නැදුරන ගාම නිලධාරි වසම  
142     -  කිරිෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 
142  B  -  මිටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   මියනෙකොලතැන්න හා කැන්දන්ගමුව පහළගම ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්, නාකන්දල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ කුරුවිට  පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-            ඇරෑෙපොල හා සිරිසමන්පුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          සිරිසමන්පුර, කරඳන උතුර හා මාෙපොට ගාම නිලධාරි   වසම්වල 

නැෙගනහිර  මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරඳන උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ කලටුවාව බටහිර  හා නාපාවල  ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
143     -   කරඳන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
143 B  -  නුගදණ්ඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
143 C  -  මාෙපොට  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   මිටිෙපොල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ  සිරිසමන්පුර 

හා කරඳන දකුණු ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
දකුණට:-            කරඳන දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, කරඳන 

බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කළුතර දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට :-          කළුතර හා ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරඳන දකුණ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කරඳන උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

මිටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කිරිෙපෝරුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

143 A  -  කරඳන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
143 D  - කරඳන බටහිර  ගාම නිලධාරි වසම 
143 E  -  සිරිසමන්පුර  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇරෑෙපොල හා හිඳුරන්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            කුරුවිට  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කළුතර දිස්තික් මායිම සහ නුගදණ්ඩ හා කරඳන උතුර  ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඳුරන්ගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කිරිෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

නැඳුරන  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
142 A  -  හිඳුරන්ගල  ගාම නිලධාරි වසම 
142 C  -  ඇරෑෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            කුරුවිට  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කරඳන දකුණ, සිරිසමන්පුර හා කිරිෙපෝරුව ගාම නිලධාරි  

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
09 - 108/311 
 

_____________________ 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 05 - රත්නපුර  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 22  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 22 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැටවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට  ප් රාෙද්ශීය සභා මායිම 162 -  ගිලීමෙල් උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 

162 E  -  කැටවල  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ගුරුළුවාන හා පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

ඇඹුල්ෙදණිය හා මලංගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-          කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිරිපාගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කෑගල්ල දිස්තික් මායිම   162 C  -  සිරිපාගම  ගාම නිලධාරි  වසම 

162 G  -  ගුරුළුවාන  ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   ශී පලාබද්දල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
මාපලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

දකුණට:-            ගිලීමෙල් දකුණ හා පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          ගිලීමෙල් උතුර හා කැටවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ශී පලාබද්දල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            සිරිපාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කෑගල්ල 

දිස්තික් මායිම 
162 B  -  ශී පලාබද්දල  ගාම නිලධාරි  වසම 
162 H  -  මාපලාන ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-            නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම, කුඩාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු  

හා බටහිර මායිම් සහ ගිලීමෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          ගුරුළුවාන හා  සිරිපාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මාපලාන  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ නුවරඑළිය 

දිස්තික් මායිම 
162  A  -  කුඩාව  ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙදෙහනකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            හපුගස්තැන්න හා රත්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          ගිලීමෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු 

මායිම් සහ මාපලාන ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදෙහනකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ නුවරඑළිය 

දිස්තික් මායිම 
164  F  -  ෙදෙහනකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   බඹරෙබොටුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:-            බඹරෙබොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

ෙකම්පනාවත්ත  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          අමුණුතැන්න, හපුගස්තැන්න හා කුඩාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බඹරෙබොටුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 164  A  -  බඹරෙබොටුව  ගාම නිලධාරි  වසම 

165  B  -  අළුෙපොල  ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   ඉඹුල්ෙප හා බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ බලෙකොටුන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ගුරුබැවිලාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බෙට්ෙවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකම්පනාවත්ත ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-          ෙදෙහනකන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගුරුබැවිලාගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අළුෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
164 B  -  ගුරුබැවිලාගම ගාම නිලධාරි  වසම 
164  E  -  බලෙකොටුන්න  ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය  සභා  මායිම 

දකුණට:-            බලංෙගොඩ හා වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-          බෙට්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

අළුෙපොල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බෙට්ෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අමුණුතැන්න, ෙදෙහනකන්ද,  බඹරෙබොටුව හා අළුෙපොල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල  දකුණු  මායිම් 
165   -    බෙට්ෙවල  ගාම නිලධාරි  වසම 
165  C  -  ෙහට්ටිකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසම 
165  D  -  ෙකම්පනාවත්ත  ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ගුරුබැවිලාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-            වැලිෙගෙපොල හා පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය  සභා මායිම් 
බටහිරට :-          බානෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමුණුතැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ හපුගස්තැන්න  

ගාම නිලධාරි   වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
164       -  ගල්ලෑල්ල  ගාම නිලධාරි  වසම 
164  C  -  අමුණුතැන්න  ගාම නිලධාරි  වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙදෙහනකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            ෙකම්පනාවත්ත, බානෙගොඩ සහ හීන්බැරැන්ඩුව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-          ගලබඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හපුගස්තැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුඩාව  ගාම නිලධාරි   වසෙම් දකුණු මායිම 164  G  -  හපුගසත්ැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:-   ෙදෙහනකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            අමුණුතැන්න හා ගල්ලෑල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          රත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගුරුළුවාන හා මාපලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 

කුඩාව  ගාම නිලධාරි   වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
162  F  -  රත්ගම  ගාම නිලධාරි  වසම 
163 -  ගිලීමෙල් දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   කුඩාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
හපුගස්තැන්න  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            ගල්ලෑල්ල හා ගලබඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 
දුෙරක්කන්ද ගාම නිලධාරි   වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇඹුල්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගිලීමෙල් උතුර හා ගුරුළුවාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
162  D  -  ඇඹුල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසම 
163  D   -  පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ගිලීමෙල් දකුණ හා දුෙරක්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            මල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම සහ  ඇල්ෙලෙගදර හා මලංගම   

ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මලංගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගිලීමෙල් උතුර ගාම නිලධාරි  

වසෙම්  බටහිර මායිම 
153 -  ඇල්ෙලෙගදර  ගාම නිලධාරි වසම  
153  B  -  මලංගම  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ගිලීමෙල් උතුර හා ඇඹුල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම සහ රත්නපුර නව නගරය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
උතුරු මායිම  

බටහිරට :-          අමුතාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමුතාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම, මලංගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

දකුණු  මායිම සහ ඇල්ෙලෙගදර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  
හා දකුණු මායිම් 

153  A  -  රත්නපුර නව නගරය ගාම නිලධාරි  
වසෙම් රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස (ෆාම්ගාර්ඩ්න් වතුයාෙය් හිදැල්ලන 
පිහිටි ෆාම්ගාර්ඩ්න්,  හිදැල්ලන කන්ද  ගම,  
හිදැල්ලන ගම   ඇතුලත්  ෙකොටස) 
153  C  -  අමුතාෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම 
දකුණට:-            රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම සහ කැටලියන්පල්ල ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් උතුරු  මායිම  
බටහිරට :-          කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම    

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කහන්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 151  B -   කහන්ගම  ගාම නිලධාරි  වසම  
නැෙගනහිරට:-   කැටලියන්පල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් සහ ෙද්වාෙල්ගාව  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත්  ෙකොට ෙසේ 
බටහිර මායිම්   

දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කුරුවිට  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැටලියන්පල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අමුතාෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්නපුර 

මහ නගර සභා මායිම 
151 - ෙද්වාෙල්ගාව  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ෙද්වාෙල්ගාව  ඇතුලත් ෙකොටස) 
151 A -  කැටලියන්පල්ල  ගාම නිලධාරි  
වසම 
182 -  මුවගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් රත්නපුර 
පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
(කඩවතකන්ද ගම සහ මුවගම ගම ඇතුලත් 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම 
දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          කහන්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ කුරුවිට 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇත්ඔය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම  182  A  -  මුද්දුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
(මුද්දුව, ගැටන්ගම ගම ඇතුලත් ෙකොටස) 
182  E  -  ඇත්ඔය  ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            පැල්මඩුල්ල හා නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-          නිවිතිගල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එෙගොඩ මල්වල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මල්වල හා දුෙරක්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 163  C  -  එෙගොඩ මල්වල  ගාම නිලධාරි  

වසම 
181  A  -  ෙකොළඳගල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ගෙන්ෙගොඩ ( ෙකොටසක්), ඇල්ෙලවත්ත ගම, 
කැටන්ෙදොල ගම (ෙකොටසක්),  ෙකොළඳගල 
ගම, පැල්වාඩිය ගම  (ෙකොටසක්), බටුෙගදර 
සංවර්ධන ව්යාපාරය, රිල්ෙහේන වතුයාෙය් 
ෙහජ්පීල්ඩ් ෙකොට්ඨාසය, ඇලන්ලෑන්ඩ්වත්ත, 
කැටන්ෙදොල වත්ත, නව කැටන්ෙදොල වත්ත 
ඇතුළත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රත්නපුර මහ නගර සභා 

මායිම  
බටහිරට :-          රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම සහ මීහිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීහිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇඹුල්ෙදණිය හා පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 163  A  -  මල්වල  ගාම නිලධාරි  වසම  

163  B  -  මීහිටිය  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   දුෙරක්කන්ද හා එෙගොඩ මල්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:-            ෙකොළඳගල ගාම නිලධාරි වසෙම් රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ රත්නපුර මහ නගර 
සභා මායිම 

බටහිරට :-          රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම  
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුෙරක්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පාෙගොඩ හා ගිලීමෙල්  දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
163  E  -  දුෙරක්කන්ද  ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   රත්ගම හා ගලබඩ  ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:-            පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ එෙගොඩ මල්වල  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-          මල්වල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලබඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්ගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 164  D  -  ගලබඩ  ගාම නිලධාරි  වසම 
නැෙගනහිරට:-   ගල්ලෑල්ල හා බානෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            හීන්බැරැන්ඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          දුෙරක්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බානෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගලබඩ, ගල්ලෑල්ල  හා  අමුණුතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම්  
165  A  -  බානෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  වසම 
165  E  -  හීන්බැරැන්ඩුව  ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකම්පනාවත්ත හා ෙහට්ටිකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09 - 108/312 
 

________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 06 - කුරුවිට  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 26  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 26 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- තලාවිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පත්ෙබ්රිය බටහිර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
146   -    තලාවිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
146 A  -  අමුෙහේන්කන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පත්ෙබ්රිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, පරකඩුව 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, ෙබෝධිමළුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙමෙන්රිපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම   

දකුණට:-            ෙපොෙහොරබාව හා  ෙදෙහරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙබෝධිමළුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අමුෙහේන්කන්ද හා පත්ෙබ්රිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
127  A   -   පරකඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
146  B   -   ෙබෝධිමළුව  ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙමෙන්රිපිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            ෙමෙන්රිපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ තලාවිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 

බටහිරට :-          තලාවිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු  මායිම් 
 



1280       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- පුස්සැල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පත්ෙබ්රිය බටහිර හා පත්ෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම් 
127  C -  ෙම ෙන්රිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
158    -    පුස්සැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙදවිපහළ හා කීරගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            කඳන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
මිල්ලවිටිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙපොෙහොරබාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          තලාවිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පරකඩුව  
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  
පත්ෙබ්රිය  බටහිර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- පත්ෙබ්රිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 127   -    පත්ෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසම 

127 B -   පත්ෙබ්රිය බටහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල දිස්තික්  මායිම සහ ෙදවිපහළ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-            පුස්සැල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා  ෙමෙන්රිපිටිය  
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා  උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          පරකඩුව හා අමුෙහේන්කන්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙදවිපහළ      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 159  D   -   කීරගල   ගාම නිලධාරි වසම  

160  A   -    ෙදවිපහළ  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඇඳිරියන්වල හා සුදගල ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            එක්නැ ලිෙගොඩ උතුර, උඩකඩ හා වතුයාය ගාම නිලධාරි  

වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          කඳන්ෙගොඩ, පුස්සැල්ල හා පත්ෙබ්රිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර  මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- සුදගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කෑගල්ල දිස්තික් මායිම 159 B - එක්නැලිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි 

වසම 
160 - ඇඳිරියන්වල  ගාම නිලධාරි වසම 
161 A - සුදගල  ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   එරත්න  හා  ලස්සකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 
දකුණට:-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ එක්නැලිෙගොඩ උතුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම   
බටහිරට :-          උඩකඩ, කීරගල හා ෙදවිපහළ  ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

නැ ෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- එරත්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කෑගල්ල දිස්තික්  මායිම 161   -   එරත්න  ගාම නිලධාරි වසම 

161 B -  අඩවිකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
161 C -  ලස්සකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල දිස්තික් මායිම  සහ රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          සුදගල හා ඇඳිරියන්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කුරුවිට      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙදල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ උඩකඩ හා එක්නැලිෙගොඩ උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

155 -  කුරුවිට  ගාම නිලධාරි වසම 
159 C - එක්නැලිෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම   
දකුණට:-            වලඳුර හා නඩුකාරෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 

බටහිර මායිම් සහ කාෙහේන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට :-          පාතගම හා පහළ කුරුවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ කඳන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කඳන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ කීරගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
157 -  කඳන්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
159 - වතුයාය ගාම නිලධාරි වසම 
159  A  - උඩකඩ  ගාම නිලධාරි වසම   
 

නැෙගනහිරට:-   කීරගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ එක්නැලිෙගොඩ 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            එක්නැලිෙගොඩ, කුරුවිට හා ෙදල්ගමුව ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          කඳන්ෙගොඩ දකුණ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම,  
මිල්ලවිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙදල්ගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මිල්ලවිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ කඳන්ෙගොඩ, වතුයාය හා උඩකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් 

155  B  -  ෙදල්ගමුව  ගාම නිලධාරි වසම 
157  A -  කඳන්ෙගොඩ දකුණ  ගාම නිලධාරි 
වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කුරුවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-            පහළ කුරුවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          ෙතප්පනාව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ මිල්ලවිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- මිල්ලවිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙමෙන්රිපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  පුස්සැල්ල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
158 A  -   මිල්ලවිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ  කඳන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            කඳන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ ෙතප්පනාව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          මියනෙදණිය හා ෙපොෙහොරබාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- මියනෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            තලාවිටිය හා ෙමෙන්රිපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 148 - ෙපොෙහොරබාව ගාම නිලධාරි වසම  

148  A  -   මියනෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මිල්ලවිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            ෙතප්පනාව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 

ඕවිටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙතප්පනාව හා ෙතප්පනාව පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

බටහිරට :-          මුදුන්ෙකොටුව, කණුග්ගල හා ෙදෙහරෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙදෙහරෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තලාවිටිය ගාම නිලධාරි  

වසෙම් දකුණු මායිම 
147  B   -   ෙදෙහරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
147  C   -  කණුග්ගල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙපොෙහොරබාව හා මියනෙදණිය  ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            මුදුන්ෙකොටුව හා අකුරණ ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          එල්ලාවල පහළගම හා එල්ලාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- එල්ලාවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 147 - එල්ලාවල ගාම නිලධාරි වසම 

147 A - එල්ලාවල පහළගම  ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙදෙහරෙගොඩ හා කණුග්ගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            අකුරණ  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ ඇහැළියෙගොඩ 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- මාටුවාගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            එල්ලාවල පහළගම හා කණුග්ගල ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
149 - මුදුන්ෙකොටුව  ගාම නිලධාරි වසම  
149 A -  මාටුවාගල  ගාම නිලධාරි වසම 
149 B - අකුරණ  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මියනෙදණිය හා ෙතප්පනාව පහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-            ෙදොඩම්ෙප බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ  අයගම   පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට :-          ඉඩංෙගොඩ හා කිරිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් සහ ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙතප්පනාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මියනෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ මිල්ලවිටිය  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
156 - ෙතප්පනාව ගාම නිලධාරි වසම 
156 A -  ෙතප්පනාව ඉහළගම  ගාම නිලධාරි 
වසම 
156 B  - ෙතප්පනාව පහළගම  ගාම නිලධාරි 
වසම 
156 C - ඕවිටිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කඳන්ෙගොඩ දකුණ, පහල කුරුවිට හා පාතගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            කිතුල්ෙප හා ෙදොඩම්ෙප  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ ෙදොඩම්ෙප බටහිර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ෙදොඩම්ෙප බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, මුදුන්ෙකොටුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැ ෙගනහිර මායිම 
සහ මියනෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- පාතගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කඳන්ෙගොඩ දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  155  C  -   පහළ කුරුවිට  ගාම නිලධාරි වසම  

155  D  -   පාතගම  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කුරුවිට හා කාෙහේන්ගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            කාෙහේන්ගම බටහිර හා කිතුල්ෙප ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-          ෙතප්පනාව ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- වලඳුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            එක්නැලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 154 -  වලඳුර  ගාම නිලධාරි වසම  

154 B  -  නඩුකාරෙදණිය  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කාෙහේන්ගම හා කුරුවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙකොස්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 154  A  -  කාෙහේන්ගම   ගාම නිලධාරි වසම 

154  E  -   ෙකොසේගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නඩුකාරෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
රත්නපුර  පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

දකුණට:-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කාෙහේන්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ පාතගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ගලුකාගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පාතගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ කාෙහේන්ගම  

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
154 C  -  ගලුකාගම  ගාම නිලධාරි වසම 
154 D - කාෙහේන්ගම බටහිර  ගාම නිලධාරි 
වසම නැෙගනහිරට:-   ෙකොස්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ රත්නපුර 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කිතුල්ෙප  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කිතුල්ෙප      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙතප්පනාව ඉහළගම හා පාතගම  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
155  A  -  කිතුල්ෙප  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කාෙහේන්ගම බටහිර හා ගලුකාගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  
මායිම් 

දකුණට:-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙහොලීපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ෙහොලීපිටිය හා ෙදොඩම්ෙප ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ ෙතප්පනාව පහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙදොඩම්ෙප     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙතප්පනාව පහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ කිතුල්ෙප  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු  මායිම් 

150 - ෙදොඩම්ෙප  ගාම නිලධාරි වසම 
150 B - ෙහොලීපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කිතුල්ෙප ග් රාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
රත්නපුර පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදොඩම්ෙප බටහිර ගාම 

නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ෙදො ඩම්ෙප  බටහිර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මුදුන්ෙකොටුව   ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 150 A - ෙදොඩම්ෙප බටහිර  ගාම නිලධාරි 

වසම නැෙගනහිරට:-   ෙතප්පනාව පහළගම ග් රාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  
මායිම් සහ ෙදොඩම්ෙප  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මාටුවාගල  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැ    ෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- කිරිඇල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 145  -  කිරිඇල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 

145 B  -  ඉඩංෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
145 D   -  හාන්ඳුකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අකුරණ හා මාටුවාගල  ගාම නිලධාරි වසම්වල  බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          එපිටවල හා මුණසිංහපුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  25      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- මුණසිංහපුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම   145 A  -  එපිටවල   ගාම නිලධාරි වසම  

145 C  -  මුණසිංහපුර  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හාන්ඳුකන්ද හා ඉඩංෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  
මායිම්  

දකුණට:-            අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම      
බටහිරට :-          යටිපව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය්  අංකය :-  26      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය්  නම :- ඇල්ලගාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇහැළියෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 144  -  යටිපව්ව  ගාම නිලධාරි වසම  

144 A  -  ඇල්ලගාව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මුණසිංහපුර හා එපිටවල  ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කළුතර දිස්තික් මායිම 

 
09 - 108/313 
 

_____________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 07 - පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 20  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01                       සභික සංඛ්යාව - 22 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හකමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම 180 - පහළ හකමුව ගාම නිලධාරි වසම 

180 B -  ඉහළ හකමුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම සහ මාරපන ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ෙපොත්තකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ රත්නපුර 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිරල්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොත්තකන්ද  ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
180 A -  අළුෙපොත  ගාම නිලධාරි වසම  
180 C -  නිරල්ගම  ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙපොත්තකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොත්තකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පහළ හකමුව හා ඉහළ හකමුව ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ මාරපන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
179 B - ෙපොත්තකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මාරපන  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශිය සභා මායිම සහ අළුෙපොත ගාම නිලධාරි  

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට :-          අළුෙපොත  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

රත්නපුර  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාරපන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉහළ හකමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම 
179 - මාරපන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම සහ මාවුදැල්ල ගාම නිලධාරි   
වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොත්තකන්ද  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ෙපොත්තකන්ද ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ඉහළ හකමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවුදැල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 179 A  -  මාවුදැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 

179 C - ගල්ලින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
(ගල්ලින්න ගම හා ගෙන්ගම ඇතුලත්  
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   වැලිමළුව  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          මාරපන ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ රත්නපුර 

මහ නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිමළුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගෝණකුඹුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙබෝපැත්ත 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
172 A  -  වැලිමළුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙබෝපැත්ත හා ෙලල්ෙලෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          මාවුදැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ගල්ලින්න 

ගාම නිලධාරි වසෙම් පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝපැත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 178 - ෙබෝපැත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

178 A  -  ෙගෝණකුඹුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ බැරැන්ඩුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            ෙලල්ෙලෝපිටිය හා වැලිමළුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට :-          රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බැරැන්ඩුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 172 B  -  බැරැන්ඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ නාරංෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බටහිර  මායිම 
දකුණට:-            ෙගොඩගම හා ෙදොඹගස්වින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-          දිප්පිටිගල, ෙලල්ෙලෝපිටිය හා ෙබෝපැත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙලල්ෙලෝපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙබෝපැත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 172 -  ෙලල්ෙලෝපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 

172 C  -  දිප්පිටිගල  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බැරැන්ඩුව හා ෙදොඹගස්වින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම, සන්නස්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  
මායිම් සහ ෙද්වාෙලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          වැලිමළුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වාෙලගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බැරැන්ඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ෙදොඹගස්වින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙදනවක  
පාතකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

171 A  -  සන්නසග්ම ගාම නිලධාරි වසම 
171 D  -  ෙද්වාෙලගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙදනවක  පාතකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ රිල්ෙහේන  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය  සභා මායිම 
බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙලල්ෙලෝපිටිය  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ දිප්පිටිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදනවක පාතකඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            සන්නසග්ම, ෙදොඹගස්වින්න සහ ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
171   -  ෙදනවක පාතකඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ගෙන්ගම හා රිල්ෙහේන  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            ෙද්වාෙලගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          ෙද්වාෙලගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බැරැන්ඩුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 171 B  -  ෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම 

171 C  -  ෙදොඹගස්වින්න ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   නාරංෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            ගෙන්ගම හා ෙදනවක පාතකඩ  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-          සන්නසග්ම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ දිප්පිටිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙන්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගොඩගම හා නාරංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 167 - ගෙන්ගම  ගාම නිලධාරි වසම 

167 C  -  රිල්ෙහේන  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   කුට්ටපිටිය හා පැල්මඩුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            පහළ ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ඉහළ ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ නිවිතිගල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-          ෙද්වාෙලගම හා ෙදනවක පාතකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුට්ටපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 166 - කුට්ටපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 

167 A -   නාරංෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ උඩතුල  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-             උඩතුල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පැල්මඩුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ගෙන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
ෙගොඩගම හා බැරැන්ඩුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදනවක උඩකඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුට්ටපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 166 A - උඩතුල  ගාම නිලධාරි වසම 

168 - ෙදනවක උඩකඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
168 C - වාරිගම  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙමොරෙතොට ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-            ෙමොරෙතොට  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් සහ 
ෙබෝරාල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          පැල්මඩුල්ලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, පැල්මඩුල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ කුට්ටපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැල්මඩුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගෙන්ගම හා කුට්ටපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ උඩතුල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
168 A - පැල්මඩුල්ල නගරය  ගාම නිලධාරි 
වසම 
168 B  -  පැල්මඩුල්ලගම  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   උඩතුල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, ෙදනවක 

උඩකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙබෝරාල  ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            පනාවැන්න හා කපුෙහේන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          ඉහළ ෙබෝපිටිය හා පහළ ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝපිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රිල්ෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

ගෙන්ගම  හා කුට්ටපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
167 B  -  ඉහළ ෙබෝපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
167 D  -  පහළ ෙබෝපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   පැල්මඩුල්ල නගරය සහ කපුෙහේන්ෙතොට  ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            හල්පාවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ රිල්ෙහේන  ගාම නිලධාරි 

වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර  මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොෙරෝණුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉහළ ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  170 A  -  හල්පාවල  ගාම නිලධාරි වසම  

170 B  -  ෙපොෙරෝණුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කපුෙහේන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:-            කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාවැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පැල්මඩුල්ල නගරය හා පැල්මඩුල්ලගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ ෙබෝරාල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

170   -   පනාවැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
170 C  -  කපුෙහේන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙබෝරාල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ  
 ෙමොරෙතොට හා කට්ටංෙග් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙපොෙරෝණුව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          හල්පාවල හා ඉහළ ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝරාල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පැල්මඩුල්ලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙදනවක 

උඩකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
168 D  -  ෙබෝරාල  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොරෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            ෙමොරෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ පනාවැන්න 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට :-          පනාවැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කට්ටංෙග      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙදනවක උඩකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, වාරිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

169 - ෙමොරෙතොට  ගාම නිලධාරි වසම 
169 A  -  කට්ටංෙග  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය   සභා මායිම 
දකුණට:-            ෙගොඩකෙවල හා කහවත්ත  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-          කපුෙහේන්ෙතොට හා පනාවැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙබෝරාල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
09 - 108/314 
 

________________________ 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
. 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 08 - බලංෙගොඩ  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 21  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                      සභික සංඛ්යාව - 21 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එෙගොඩ වෙල්ෙබොඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 265 A - ෙවෙල්කුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම 

265 C  -  විජිනත්කුඹුර ගාම නිලධාරි  වසම 
266 A - එෙගොඩ වෙල්ෙබොඩ ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම, මැද්ෙදකන්ද,  ඇල්ෙලවත්ත,  

ෙපොල්වතුෙගොඩ හා දුරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
සහ රත්නපුර පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට :-          රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම          
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රාස්සගල       සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            එෙගොඩ වෙල්ෙබොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 265      -    රාස්සගල ගාම නිලධාරි  වසම 

265  D   -   දුරකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   ෙවෙල්කුඹුර හා ෙපොල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            අම්පිටියාවත්ත  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-          රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇල්ෙලවත්ත      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            දුරකන්ද සහ ෙවෙල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්   254 E  -  ඇල්ෙලවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම 

265 B  -  ෙපොල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   මැද්ෙදකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ජාහින්කන්ද   ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            අම්පිටියාවත්ත ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          රාස්සගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැද්ෙදකන්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-        
 
 
නැෙගනහිරට:-  
දකුණට:-   
 
බටහිරට :-          
 
                 

ඇල්ලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
ෙවෙල්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බලංෙගොඩ 
නගර සභා මායිම 
බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 
ජාහින්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
ඇල්ෙලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
ඇල්ෙලවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

254  A  -  මැද්ෙදකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසම 
254  F  -  බුලත්ගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
(රැකන්ෙදනිය ගම, බැරැන්ෙදනිය ගම, 
මියනෙකොලෙදණිය ගම, ෙපොල් වත්ෙත් අමුණ 
ගම, බුලත්ගම ගම  (ෙකොටසක්), අස්වැද්දුම 
ගම ඇතුලත් ෙකොටස) 
256  C  -  තුඹෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
(එෙගොඩ කිරිඳිගල ගම, බන්ෙගවත්ත, 
එපිටපැත්තගම, ඇල්ෙලවත්ත ගම ඇතුලත් 
ෙකොටස) 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මස්සැන්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රාස්සගල,  ෙපොල්වතුෙගොඩ, ඇල්ෙලවත්ත හා මැද්ෙදකන්ද  ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් සහ බුලත්ගම ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු 
මායිම 

254 - මසස්ැන්න ගාම නිලධාරි  වසම 
254 B -  අම්පිටියාවත්ත  ගාම නිලධාරි  වසම 
254 D - ජාහින්කන්ද  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   තුඹෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 

දකුණට:-            ෙපට්ටිගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          ෙපට්ටිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලංෙගොඩ       සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අම්පිටියාවත්ත හා මස්සැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 

දකුණු මායිම් 
254 C  -   ෙපට්ටිගල  ගාම නිලධාරි  වසම 
256    -    බලංෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස   
(උඩකන්ද ගම, වතුකාරෙගොඩ ගම, වැව 
වත්ෙත් ෙබෝම්බුව ෙකොට්ඨාසය, වාලිමුවර් 
වත්ත ඇතුලත් ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 
දකුණට:-            බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම, පල්ෙලකන්ද හා ෙහොරකැටිය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම  

බටහිරට :-          වැලිෙගෙපොල සහ රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම්   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙලකන්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙපට්ටිගල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 251  B -    ගවරන්ෙහේන ගාම නිලධාරි  වසම 

255    -     පල්ෙල්කන්ද ගාම නිලධාරි  වසම 
266 E -    ෙහොරකැටිය ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ  බටහිර මායිම, බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම   
සහ ෙවළෙඟ් ගාම නිලධාරි   වසෙම් බටහිර   මායිම 

දකුණට:-            වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇල්ෙල්ෙපොල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 255 A  -    ඇල්ෙල්ෙපොල  ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස    (වැව්රුතැන්න ගම, ඇල්ෙල්ෙපොල 
ගම, පල්ෙලවත්ත ගම, ෙවෙල්ඇල ගම 
(ෙකොටසක්), රුක්අත්තන ගම  ඇතුලත් 
ෙකොටස) 
255 B   -    කුමාරගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
(කුමාරගම ගම, ශාන්ත ෙනොෙයල්වත්ත, උඩ 
ඇල්ෙල්ෙපොල ගම ඇතුලත් ෙකොටස) 
255  C   -    තලංගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
(එපිටපැත්ත ගම, මිල්ලගහෙගොඩ ගම, 
මුල්ෙලකුඹුර ගම, යක්එරමුදුකැටිය ගම, 
තලංගම ගම, රන්ෙදොලවත්ත ඇතුලත් 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 
දකුණට:-            මාෙවල හා ෙවළෙඟ් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම්  
බටහිරට :-          බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාෙවල       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම, තලංගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ 
කිරිමැටිතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය 
සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම්  

251 -  ෙවළ ෙඟ්  ගාම නිලධාරි  වසම 
251  A  -  මාෙවල  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   දාමහන සහ ෙතලදිරිය  ගාම නිලධාරි   වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          ගවරන්ෙහේන  ගාම නිලධාරි   වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10         ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිමැටිතැන්න        සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-             බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම, යහලෙවල  ගාම නිලධාරි   

වසෙම් දකුණු මායිම සහ ෙතොටුපලතැන්න  ගාම නිලධාරි   
වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 

250  -   කිරිමැටිතැන්න ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
(ගලහිටිය ගම, කිරිමැටිතැන්න ගම 
(ෙකොටසක්), ලංකාභරණ ගම, ලංකාභරණ 
වත්ත  (ෙකොටසක්),  නිව්ෙහෝප්ෙව්ල් වත්ත, 
රන්ෙදොලවත්ත (ෙකොටසක්) ඇතුලත්  ෙකොටස)

නැෙගනහිරට:-    ෙතොටුපලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ විකිලිය හා දාමහන  ගාම නිලධාරි වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            මාෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          මාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, තලංගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම සහ  බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11        ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිගස්තලාව       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම සහ ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 250  B  -  ෙදහිගස්තලාව  ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටස (ෙදහිගස්තලාව ගම, 
ෙබොස්ෙකෝම්බිවත්ත, ලංකාභරණවත්ත 
(ෙකොටසක්) ඇතුලත් ෙකොටස) 
256  B  -  කිරිඳිගල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස  
(බලවත්ෙත්කඳුර ගම, ෙමොෙගොඩ කිරිඳිගල 
(ෙකොටසක්), ෙගොඩඅරාව ගම (ෙකොටසක්), 
මුගුණමෙල් ගම (ෙකොටසක්) ඇතුලත් 
ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   යහලෙවල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම  
බටහිරට :-          බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යහලෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 250  A  -  ෙතොටුපලතැන්න  ගාම නිලධාරි  

වසම 
252  D   -  යහලෙවල  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බටුගම්මන  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            විකිලිය ගාම නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු මායිම සහ කිරිමැටිතැන්න 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-          බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම සහ කිරිඳිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- විකිලිය       සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම  252  A  -  බටුගම්මන  ගාම නිලධාරි  වසම 

252  B  -  විකිලිය  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අල්ෙදොර  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            ෙතලදිරිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ දාමහන  ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          කිරිමැටිතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය 

සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම, ෙතොටුපලතැන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
යහලෙවල  ගාම නිලධාරි   වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝවත්ත       සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 261  -   ෙබෝවත්ත  ගාම නිලධාරි  වසම 

261 A -  අල්ෙදොර  ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   වටවල හා රජවක ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            ඉඹුලාමුර, මහවලතැන්න සහ ෙතලදිරිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-          විකිලිය සහ බටුගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දාමහන        සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            විකිලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

අල්ෙදොර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
252   -    දාමහන  ගාම නිලධාරි  වසම 
252  C -  ෙතලදිරිය  ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඉඹුලාමුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ මහවලතැන්න 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-            මහවලතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම, මාෙවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ කිරිමැටිතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවලතැන්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අල්ෙදොර, ෙබෝවත්ත හා රජවක  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
253 -  ඉඹුලාමුර  ගාම නිලධාරි  වසම 
253 A  -  මහවලතැන්න  ගාම නිලධාරි  වසම 
260 D  -  ෙගොඩකුඹුර  ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   දියවින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ වැලිෙගෙපොල 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙතලදිරිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රජවක       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  බදුල්ල දිස්තික් මායිම 258  A  -  මුල්ගම  ගාම නිලධාරි  වසම 

258  D  -  වටවල ගාම නිලධාරි  වසම 
260     -   රජවක  ගාම නිලධාරි  වසම 
260  C  -  ෙමොලමුෙර්  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   තන්ජන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  කූරගල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
ෙකෝන්ගහමංකඩ  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:-            කලුෙප්ඩිගම, දියවින්න හා ෙගොඩකුඹුර  ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ඉඹුලාමුර, ෙබෝවත්ත හා  අල්ෙදොර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් සහ ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දියවින්න       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රජවක ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙමොලමුෙර් හා 

කූරගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
සහ වැලිපතයාය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම 

260 A  -  දියවින්න  ගාම නිලධාරි  වසම 
260 E  - කලුෙප්ඩිගම  ගාම නිලධාරි  වසම 
260 F - ෙකෝන්ගහමංකඩ  ගාම නිලධාරි  
වසම නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 

දකුණට:-            ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම  සහ වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය  සභා 
මායිම 

බටහිරට :-          වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙගොඩකුඹුර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තන්ජන්තැන්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බදුල්ල දිස්තික්  මායිම 258 C  -  තන්ජන්තැන්න  ගාම නිලධාරි  වසම 

258  F  -  කූරගල  ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   කල්ෙතොට  සහ වැලිපතයාය ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            ෙකෝන්ගහමංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙමොලමුෙර්  ගාම නිලධාරි   වසෙම්  නැෙගනහිර හා  උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          මුල්ගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කල්ෙතොට      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බදුල්ල දිස්තික් මායිම 258   -   කල්ෙතොට  ගාම නිලධාරි  වසම 

260 B -  වැලිපතයාය  ගාම නිලධාරි  වසම නැෙගනහිරට:-   උග්ගල්කල්ෙතොට (වම් ඉවුර) දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  
මායිම සහ උග්ගල්කල්ෙතොට (වම් ඉවුර) වම ගාම නිලධාරි   
වසෙම්  දකුණු මායිම  

දකුණට:-            ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ ෙකොන්ගහමංකඩ  ගාම නිලධාරි   
වසෙම් උතුරු  මායිම   

බටහිරට :-          කූරගල හා තන්ජන්තැන්න  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර  
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  21       ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැදබැද්ද       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බදුල්ල දිස්තික්  මායිම 258 B  -  මැදබැද්ද  ගාම නිලධාරි  වසම 

258 E  -  ෙනළුයාය  ගාම නිලධාරි  වසම 
259 - උග්ගල්කල්ෙතොට (වම් ඉවුර) වම  ගාම 
නිලධාරි  වසම 
259 A - උග්ගල්කල්ෙතොට (වම් ඉවුර) දකුණ  
ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 
දකුණට:-            ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 
බටහිරට :-          වැලිපතයාය හා කල්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 09 - ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 14  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෙල්ෙබොඩ උතුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  266 A - වෙල්ෙබොඩ උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 

266 B  -  රාවනාකන්ද  ගාම  නිලධාරි  වසම 
266 C - ගල්ෙලනකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසම 
266 D - කට්ටඩිකන්ද ගාම  නිලධාරි වසම 
267 A  - ගුරුබැවිල  ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙබල්ලනකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
දකුණට:-            පන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බලංෙගොඩ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම   
බටහිරට :-          රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොල්තුෙඹ්     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  267 - ෙබොල්තුෙඹ්  ගාම නිලධාරි  වසම 

267 B - ෙබල්ලනකන්ද  ගාම  නිලධාරි  වසම 
267 C - පල්ෙලෙවල  ගාම නිලධාරි  වසම 
267 D - පන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   පින්නවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
උඩගම හා කණතිරියන්වල ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර  
මායිම් 

දකුණට:-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-          ගුරුබැවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ වෙල්ෙබොඩ  උතුර හා කට්ටඩිකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පින්නවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 268  -  උඩගම  ගාම නිලධාරි වසම 

268 A - පින්නවල ගාම නිලධාරි  වසම 
269 A - කණතිරියන්වල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මද්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
පිඩලිගන්නාෙවල හා අටවක්වල ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            පාගල්ඕවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ ෙබොල්තුෙඹ් ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර  
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මද්ෙදගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 269 - මද්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසම 

269 B - පිඩලිගන්නාෙවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ඉහළගලගම හා විහාරෙවල ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර  
මායිම් සහ පස්සරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            අලෙකොලඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, අටවක්වල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා කණතිරියන්වල 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු  මායිම 

බටහිරට :-          උඩගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබලිහුල්ඔය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 278 - ඉහළගලගම ගාම නිලධාරි වසම  

278 A - විහාරෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 
279 - ෙබලිහුල්ඔය  ගාම නිලධාරි  වසම 
279 A - කුඹුරුතැනිෙවල  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   යක්ෙදහිවල  ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            කරගස්තලාව, සීෙලෝගම, ඉඹුල්ෙප් හා පස්සරමුල්ල ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          පිඩලිගන්නාෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුත්ෙතට්ටුෙවගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුඹුරුතැනිෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්තික් මායිම් 
275   -   කිංචිගුෙණ් ගාම නිලධාරි  වසම 
275  A -  කුඹල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
276   -   මුත්ෙතට්ටුෙවගම ගාම නිලධාරි  
වසම 
276  B  -  කරගසත්ලාව ගාම නිලධාරි වසම 
279  B  -  යක්ෙදහිවල ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල දිස්තික්  මායිම සහ පුවක්ගහෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

දකුණට:-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ තුන්කිඳ,  උළුපිටිය හා   
ෙතොටපල්ල  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ඉඹුල්ෙප්, සීෙලෝගම, ෙබලිහුල්ඔය හා කුඹුරුතැනිෙවල ගාම 
නිලධාරි   වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්ෙප      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            යක්ෙදහිවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ බදුල්ල 

දිස්තික් මායිම 
276 A - පුවක්ගහෙවල  ගාම නිලධාරි  වසම 
277 - හල්ෙප  ගාම නිලධාරි වසම 
277 A - බුදුන්ෙවල  ගාම නිලධාරි  වසම 
277 B - නිත්තමළුව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බදුල්ල දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-            බදුල්ල දිස්තික් මායිම සහ කුඹල්ගම හා කිංචිගුෙණ් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු  මායිම් 
බටහිරට :-          මුත්ෙතට්ටුෙව්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඹුල්ෙප්      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            විහාරෙවල, කුඹුරුතැනිෙවල හා ෙබලිහුල්ඔය ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් 
272 - ඉඹුල්ෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
272 A - පස්සරමුල්ල ගාම නිලධාරි  වසම 
272 C - මැදෙගදරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
274 - සීෙලෝගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කරගස්තලාව හා කිංචිගුෙණ් ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            ෙතොටපල්ල, අළුත්නුවර හා අමුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම් සහ අමුවතුෙගො ඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          අලෙකොලඇල්ල හා පිඩලිගන්නාෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල  
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අ ටවක්වල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පිඩලිගන්නාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 271  -  අලෙකොලඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

271 A  -  අටවක්වල ගාම නිලධාරි  වසම 
 272  B - අමුවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පස්සරමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මැදෙගදරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            අමුපිටිය, මද්ෙදතලාව හා පාගල්ඕවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල  
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          කණතිරියන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
පිඩලිගන්නාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරහැල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අටවක්වල, අලෙකොලඇල්ල හා අමුවතුෙගොඩ ගාම  නිලධාරි   

වසම්වල දකුණු මායිම් 
264 -   ෙමොරහැල  ගාම නිලධාරි  වසම 
264 B - මද්ෙදතලාව ගාම නිලධාරි වසම  
264 C    -   පාගල්ඕවිට  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   අමුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  නළුෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වෑගපිටිය ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 
බටහිරට :-          බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පල්ෙලෙවල හා 

කණතිරියන්වල ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑගපිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පාගල්ඕවිට හා මද්ෙදතලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 264 A  -  වෑගපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම 

264 D - ඕළුගංෙතොට ගාම නිලධාරි  වසෙම් 
ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙකොටස 
(වෑගපිටිය ගම (ෙකොටසක්), වලිහරනාව ගම, 
ඇල්ෙලඅරාව  ගම (ෙකොටසක්), රයිවත්ත  
අංක 1 දරණ ෙකොට්ඨාසය, රයිවත්ත අංක 2 
දරණ ෙකොට්ඨාසය ඇතුළත් ෙකොටස) 

නැෙගනහිරට:-   නළුෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
රත්මලවින්න හා කරදියමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  
මායිම් 

දකුණට:-            බලංෙගොඩ නගර සභා මායිම 
බටහිරට :-          ෙමොරහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රත්මලවින්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මද්ෙදතලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

අමුවතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු  මායිම සහ 
මැදෙගදරෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

263  -  රත්මලවින්න ගාම නිලධාරි  වසම 
263 A - නළුෙවල ගාම නිලධාරි  වසම 
263 B - ෙවලන්හින්න  ගාම නිලධාරි  වසම 
273 C  -  අමුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   අලුත්නුවර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම, මාමල්ගහ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ උළුපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            හතරබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් හා 
කරදියමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ඕළුගංෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභාවට 
අයත් ෙකොටෙසේ සහ වෑගපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලුත්නුවර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මැදෙගදරෙගොඩ, ඉඹුල්ෙප හා කිංචිගුෙණ් ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
273  -  අලුත්නුවර  ගාම නිලධාරි  වසම 
273  A - ෙතොටපල්ල  ගාම නිලධාරි  වසම  
273  B - මාමල්ගහ  ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   උළුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            උළුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 

හතරබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙවලන්හින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ෙවලන්හින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ අමුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හතරබාෙග්     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්මල්වින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙවලන්හින්න 

ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, මාමල්ගහ  
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ෙතොටපල්ල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ කිංචිගුෙණ් හා 
කුඹල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

262  -  හතරබාෙග්  ගාම නිලධාරි  වසම 
262 A  -  කරදියමුල්ල  ගාම නිලධාරි  වසම 
262 B  -  තුන්කිඳ ගාම නිලධාරි  වසම 
262 C  -  උළුපිටිය  ගාම නිලධාරි   වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          ඕළුගංෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය සභාවට 

අයත් ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 
 
09 - 108/316 
 

_______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 10 - ෙගොඩකෙවල  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 04   සභික සංඛ්යාව - 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හපුරුෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පැල්මඩුල්ල හා වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 232 -  හපුරුෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

232 A - ෙකොටෙකතන  ගාම නිලධාරි වසම 
232 B - දිඹුල්වල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:-            මාකඳුර, බුළුවාන හා පනාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-          කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිරමඩගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            හපුරුෙදණිය හා  දිඹුල්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  

සහ වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
233  A  -    මාකඳුර ගාම නිලධාරි වසම  
233  C  -     බුළුවාන ගාම නිලධාරි වසම 
235    -     හිරමඩගම ගාම නිලධාරි වසම 
235  A  -    පනාවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ඇමටියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, රිදීවිට ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ මාරගල හා 
මාදම්ෙප උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          කවුඩුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            හිරමඩගම හා පනාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ බුළුවාන හා මාකඳුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු  මායිම් 

233   -   රිදීවිට ගාම නිලධාරි වසම 
233  B  -  ඇමටියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
234  B  -  අල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
234  C  -  මාරගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙව්රහැර බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම සහ ෙකෝම්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-            ගලහිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙවරළුගහමුල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          මාදම්ෙප උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කවුඩුවාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හිරමඩගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
238        -  මාදම්ෙප උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
238   B  -  කවුඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   මා රගල  හා අල්පිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ෙවරළුගහමුල ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
ෙහොරමුල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-          මාදම්ෙප දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  
කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලහිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රිදීවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, ඇමටියෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  වැලිෙගෙපොල  
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

234  -    ගලහිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
234 A  -   ෙකෝම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
234 D  -  ෙව්රහැර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
234 E  -   ෙව්රහැර බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නියන්ගම හා වරායාය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම්  
දකුණට:-            ෙගොඩකෙවල, මල්වත්ත සහ මසඉ්ඹුල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු හා බටහිර මායිම් 
බටහිරට :-          ෙවරළුගහමුල හා අල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ මාරගල හා රිදිවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩකෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙව්රහැර නැෙගනහිර හා නියංගම ගාම නිලධාරි වසම්වල  දකුණු 

මායිම් 
223 D -  බලවින්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
236 A - වරායාය ගාම නිලධාරි වසම  
237 A -  ෙගොඩකෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බඹරගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, බලවින්න 
උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
බලවින්න නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            කපුෙහේනතැන්න හා  මාවතලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු  
මායිම් 

බටහිරට :-          මැද්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නියන්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 236    -   නියන්ගම  ගාම නිලධාරි වසම 

236  B  -  බඹරගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   වැලිෙගෙපොල හා ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-            බලවින්න උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ වරායාය  

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          වරායාය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

ෙව්රහැර නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           1299 
 

 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බලවින්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            වරායාය හා බඹරගස්තැන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
223  A  -  බලවින්න නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
223 E  -  බලවින්න උතුර  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා  මායිම  
දකුණට:-            තඹගමුව නැෙගනහිර සහ දඹවින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල  

උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          කපුෙහේන්තැන්න හා බලවින්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර  මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තඹගමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලවින්න නැෙගනහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම  සහ 

ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා  මායිම  
222  -   තඹගමුව නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම  
222 A  -   මහගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
222 B  -  තඹගමුව බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
222 C   -  මහගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය හා ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා  මායිම්  
බටහිරට :-          බිබිෙල්ගම නැෙගනහිර  හා දඹවින්න  ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දඹවින්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මැදගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

බලවින්න බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
223 - බිබිෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
223 B  -   මාවතලන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
223 F  -   දඹවින්න  ගාම නිලධාරි වසම 
223 G  -  කපුෙහේන්තැන්න  ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බලවින්න නැෙගනහිර, තඹගමුව නැෙගනහිර හා  තඹගමුව  
බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා  මායිම  
බටහිරට :-          බිබිෙල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ යහලෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යහලෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මස්ඉඹුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  

මැද්ෙදගම හා මාවතලන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

223 C - බිබිෙල්ගම බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
237 B - යහලෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කපුෙහේන්තැන්න හා බිබි ෙල්ගම නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          රක්වාන උතුර හා රක්වාන නගරය ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් සහ මස්ඉඹුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මස්ඉඹුල      සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගලහිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙකෝම්පිටිය, ෙව්රහැර බටහිර හා ෙව්රහැර නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

237 -  මස්ඉඹුල ගාම නිලධාරි වසම 
237  C - මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
237  D  -  මැද්ෙදගම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   ෙගොඩකෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 

වරායාය, බලවින්න බටහිර සහ  මාවතලන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-            යහලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ රක්වාන නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          ෙවරළුගහමුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොට්ටල      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම, මාදම්ෙප උතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ අල්පිටිය ගාම නිලධාරි 
ව සෙම් දකුණු මායිම 

231  A  -  ෙවරළුගහමුල ගාම නිලධාරි වසම 
231  D  -  ෙකොට්ටල ගාම නිලධාරි වසම 
238  A  -  මාදම්ෙප දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
238  C  -  ෙහොරමුල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ගලහිටිය හා මස්ඉඹුල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-            රක්වාන නගරය හා රක්වාන දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          කහවත්ත  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රක්වාන      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොට්ටල, ෙවරළුගහමුල  

හා මස්ඉඹුල  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
231   -   රක්වාන උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
231 B  -  රක්වාන නගරය ගාම නිලධාරි වසම 
231 C  -  රක්වාන දකුණ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   යහලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙකොෙළොන්න 

පාෙද්ශීය සභා මායිම   
දකුණට:-            ෙකොෙළොන්න හා කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-          කලවාන හා කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම්  

 
09 - 108/317 
 

_______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 11 - කහවත්ත  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 08  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටාගර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ යායින්න  ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
227 A  -  යටාගර ගාම නිලධාරි වසම 
229 A  -  උඩහවුෙප් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බුංගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ නාඹුළුව ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-            පනාපිටිය උතුර හා මඩලගම ජනපදය ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යායින්න      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 229  -  යායින්න  ගාම නිලධාරි වසම 

230 B  -  නුගෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 

නැෙගනහිරට:-   නුගෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
වැල්ලඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            වැල්ලඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, බුංගිරිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ උඩ හවුෙප් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          උඩ හවුෙප්   ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා  මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැල්ලඳුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 230 - නුගෙවල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  

වසම  
230 A -  වැල්ලඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අටකලන්පන්න ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            පහමුණුපන්න හා නාඹුළුව ගාම නිලධාරි  වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          බුංගිරිය හා යායින්න ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

සහ නුගෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අටකලන්පන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 225 - අටකලන්පන්න ග් රාම නිලධාරි වසම 

225 A - පහමුණුපන්න ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කලල්ඇල්ල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          නාඹුළුව හා වැල්ලඳුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාඹුළුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            යායින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

නුගෙවල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
වැල්ලඳුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

228 A -  නාඹුළුව ගාම නිලධාරි වසම 
230 C  -  බුංගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   වැල්ලඳුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
අටකලන්පන්න හා පහමුණුපන්න  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            කලල්ඇල්ල හා පනාපිටිය දකුණ  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          පනාපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
උඩ හවුෙප්  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලල්ඇල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නාඹුළුව හා පහමුණුපන්න ගාම නිලධාරි  වසම්වල  දකුණු මායිම් 226 D - පනාපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි  වසම 

228  -  කලල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            කිරෙණෝදාගම  හා  ගබ්ෙබල  ගාම නිලධාරි  වසම්වල  උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-          ගබ්ෙබල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ පනාපිටිය 

උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩලගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  යටාගර හා උඩ හවුෙප් ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 
227 - මඩලගම ගාම නිලධාරි වසම  
227 C -  මඩලගම ජනපදය ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පනාපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ඇන්දාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            මියනවිට බටහිර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇන්දාන      සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මඩලගම හා මඩලගම ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ උඩහවුෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

226 A -  පනාපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි  වසම 
226  B - මියනවිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
226 F  -  මියනවිට බටහිර ගාම නිලධාරි  වසම 
227 B   -   ඇන්දාන ගාම නිලධාරි  වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නාඹුළුව හා පනාපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, ගබ්ෙබල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ පන්නිල ගාම නිලධාරි  වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:-            කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පන්නිල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පනාපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

පනාපිටිය දකුණ හා කලල්ඇල්ල ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර 
හා දකුණු  මායිම් 

226  -   පන්නිල ගාම නිලධාරි වසම 
226 C -  කිරෙණෝදාගම ගාම නිලධාරි වසම 
226 E -  ගබ්ෙබල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ෙගොඩකෙවල හා කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
බටහිරට :-          කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම, මියනවිට බටහිර ගාම නිලධාරි   

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, මියනවිට නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි   
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ඇන්දාන  ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම- 

 
09 - 108/318 
 

___________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           1303 
 

 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 12 - වැලිෙගෙපොල  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුණුවල      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රත්නපුර සහ බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම් 243 - හුණුවල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

244 - හුණුවල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
244 A - හල්ලින්න ගාම නිලධාරි වසම 
244 B  -  මල්මීකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
244 C  - මැටිහක්වල ගාම නිලධාරි වසම 
244 D - ෙපොල්වත්තෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මීගහෙවල, ඕපනායක හා දන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-            දන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
හත්තැල්ල එෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  
පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය  සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 245  A  -  මීගහෙවල ගාම නිලධාරි වසම 

245 B  -  කැන්ඳකැටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
246       -  මාෙදොල ගාම නිලධාරි වසම 
246  A  -  උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
246  B  -  පැලෑන්දකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            පරගහමඩිත්ත හා අකරැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

සහ ඕපනායක ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          මල්මීකන්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕපනායක      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            හුණුවල උතුර හා මල්මීකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ මීගහෙවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

242  -  හත්තැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
242 B - හත්තැල්ල එෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම 
243 A - දන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම  
245 -   ඕපනායක  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   උඩෙවල හා අකරැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම, 
වල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
බටදුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            ෙගොඩකෙවල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          ෙගොඩකෙවල හා පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අකරැල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඕපනායක හා උඩෙවල ගාම නිලධාරි  වසම්වල  දකුණු  මායිම් 

සහ පරගහමඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
241   -    අකරැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
241 A -   ලියනෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
242  A  -  බටදුර  ගාම නිලධාරි වසම 
242  C  -  ගල්කන්ද  ගාම නිලධාරි වසම  
246 C   -  වල්ලකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඉලුක්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ උඩරංවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, හත්තැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ දන්ෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            උඩෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ බලංෙගොඩ 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
239 A  -  ෙකෝන්ගස්තැන්න  ගාම නිලධාරි 
වසම 
239 C  -  ෙබෝපිටිෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
240  -  පනාන  ගාම නිලධාරි වසම 
240 A  -  ඉළුක්කුඹුර  ගාම නිලධාරි වසම 
240 B  -  ගල්ෙගොඩගම  ගාම නිලධාරි වසම 
240 C  -  පරගහමඩිත්ත  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ උඩගංෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-            වැලිෙගෙපොල, ගංෙගොඩගම, මැදගං ඔය හා උඩරංවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්   

බටහිරට :-          ලියනෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ අකරැල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රංවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ලියනෑෙගොඩ හා ඉළුක්කුඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ  මැදගංඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
220 A  -  එලමල්ෙප  ගාම නිලධාරි වසම 
220 C  -  තැන්නෙහේන  ගාම නිලධාරි වසම 
221      -  රංවල  ගාම නිලධාරි වසම 
221 B  -  අම්මඩුව  ගාම නිලධාරි වසම 
221 C  -  උඩරංවල  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   තල්ගසක්න්ද හා බදුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ගල්කන්ද ගාම නිලධාරි  

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බදුල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඉළුක්කුඹුර හා පනාන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 

ගංෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
වැලිෙගෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

220     -    බදුල්ෙල්ගම  ගාම නිලධාරි වසම 
220  B  -   කලටුවාකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
220  D  -   තලගස්කන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
221 A  -  මැදගංඔය  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඌරාවල, ෙකොට්ටිඹුල්වල හා පුස්සෙතොට ගාම නිලධාරි  වසම්වල  
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            මැදවලලන්ඳ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය  සභා මායිම 

බටහිරට :-          ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ එලමල්ෙප, 
තැන්නෙහේන, රංවල හා උඩරංවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිෙගෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පනාන, ගල්ෙගොඩගම, ෙබෝපිටිෙගොඩ, උඩගංෙගොඩ හා 

ෙබලිමාලියැද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
219 A  -  හටංගල  ගාම නිලධාරි වසම 
219 E  -  ෙකො ට්ටිඹුල්වල  ගාම නිලධාරි වසම 
239 -   වැලිෙගෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම 
239 B  -  ගංෙගොඩගම  ගාම නිලධාරි වසම 
248  -   ඌරාවල  ගාම නිලධාරි වසම 
248 A  -  පලුගහෙවල  ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   හඳගිරිය හා හඳගිරිෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            බඹරගල, ගල්පාය හා පුස්සෙතොට ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-          බදුල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

තලගසක්න්ද හා මැදගංඔය ගාම නිලධාරි  වසම්වල  නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හඳගිරිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 247   -   ෙබලිමාලියැද්ද  ගාම නිලධාරි වසම 

247 A  -  උඩගංෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
249   -   හඳගිරිය  ගාම නිලධාරි වසම 
249 A  -  හඳගිරිෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   බලංෙගොඩ පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ බඹරගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් 

උතුරු  මායිම 
බටහිරට :-          හටංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පලුගහෙවල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ඌරාවල, 
වැලිෙගෙපොල හා ගංෙගොඩගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්, ෙබෝපිටිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ ෙකෝන්ගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා  
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්පාය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකොට්ටිඹුල්වල, හටංගල හා හඳගිරිෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  

වසම්වල   දකුණු මායිම් 
219 -  මුත්ෙතට්ටුෙපොල  ගාම නිලධාරි වසම 
219 B  -  ගල්පාය  ගාම නිලධාරි වසම 
219 C  -  මඩවලලන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
219 D  -  බඹරගල  ගාම නිලධාරි වසම 
219 F  -  පුස් සෙතොට  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 
දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම , කලටුවාකන්ද ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා  නැෙගනහිර මායිම් සහ  බදුල්ෙල්ගම  ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥා පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 13 - නිවිතිගල  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -14   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 14 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දම්බුළුවන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 187    -    රද්දැල්ල  ගාම නිලධාරි වසම 

189    -     දම්බුළුවන ගාම නිලධාරි වසම 
189 A  -   කහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කුරුවිට හා රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ හල්ෙදොල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            සමන්ගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙකෙහල්ඕවිටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රද්දැල්ල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ රත්නපුර  

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
185 A  - පල්ෙලෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
186      -    කරන්ෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසම 
187 A   -   හල්ෙදොල ගාම නිලධාරි වසම 
188 B   -   සමන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 
 
 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර පාෙද්ශීය සභා සහ රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම් 
දකුණට:-            ෙකොටමුල්ල,  අමුවල, ඇලපාත හා ෙදල්ලබඩ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          ෙව්රගම හා ෙකෙහල්ඕවිටිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇලපාත      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            සමන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු  මායිම සහ පල්ෙලෙගදර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
185 - ඇලපාත ගාම නිලධාරි වසම 
185 B  -  අමුවල ගාම නිලධාරි වසම 
188 -  ෙදල්ලබඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ෙකොටාමුල්ල හා හංගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ගඟුල්විටිය හා  නිරිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          පලාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 

ෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්රගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කහවත්ත හා දම්බුළුවන ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

සහ රද්දැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
184 A   -   ෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසම 
184 D  -   පලාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
188 A  -   ෙකෙහල්ඕවිටිගම ගාම නිලධාරි  
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   සමන්ගම හා ෙදල්ලබඩ  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            නිරිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ බටකන්ද ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම          

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිරිඇල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙව්රගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පලාෙවල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙදල්ලබඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

184  - නිරිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
184 B - දිගන ගාම නිලධාරි වසම 
184 C - බටකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   ගඟුල්විටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
මගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-            පහළ කරවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හංගමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙදල්ලබඩ හා ඇලපාත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්,  

අමුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
පල්ෙලෙගදර හා කරන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් සහ රත්නපුර මහ නගර සභා මායිම 

183   -    හංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
183  A  -  ෙකොටාමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
183  B   -  මගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
183  C   -   ගඟුල්විටිය  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රත්නපුර සහ පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
දකුණට:-            ෙහොරංගල හා  පහළ කරවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          දිගන හා  නිරිඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පහළ කරවිට     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            දිගන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

මගුරුෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ පැල්මඩුල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

173   -   පහළ කරවිට ගාම නිලධාරි වසම 
173 A   -   වතුපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම  
173 C  -   ෙහොරංගල  ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   පාතකඩ හා යක්ෙදහිවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            හල්කඳලිය හා උඩ කරවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ දිගන ගාම නිලධාරි වසෙම් 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිවිතිගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙනොරගල්ල ගාම නිලධාරි  

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ එරබද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම 

174    -    නිවිතිගල ගාම නිලධාරි වසම 
174 A  -    යක්ෙදහිවත්ත  ගාම නිලධාරි වසම 
174  E  -   පාතකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කිරිබත්ගල හා තුත්තිරිපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:-            සිදුරුපිටිය හා හල්කඳලිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          වතුපිටිය හා ෙහොරංගල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනොරගල්ල     සභික සංඛ් යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 175    -    ෙනොරගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

175 C  -   ෙදොඹගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
175 D  -  එරබද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කිරිබත්ගල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            නිවිතිගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          පාතකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වටාෙපොත      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            එරබද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

පැල්මඩුල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
174 C   -   තුත්තිරිපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
175 A   -   කිරිබත්ගල  ගාම නිලධාරි වසම 
175 B   -   වන්නියවත්ත  ගාම නිලධාරි  වසම  
176 A   -   වටාෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   පැල්මඩුල්ල හා කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-            කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙකොෙළොඹුගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          සිදුරුපිටිය හා  නිවිතිගල  ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර 

මායිම් සහ එරබද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොළඹුගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            යක්ෙදහිවත්ත හා නිවිතිගල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, තුත්තිරිපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ වටාෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම් 

174 B  -   සිදුරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
176 - ෙදොෙළොස්වල ගාම නිලධාරි වසම 
176 C  -  ෙකොෙළොඹුගම ගාම නිලධාරි  වසම 

නැෙගනහිරට:-   කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
දකුණට:-            කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙදොෙළොස්වලකන්ද  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට :-          ෙදොෙළොස්වලකන්ද හා හල්කඳලිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල  

නැෙගනහිර  මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හල්කඳලිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            වතුපිටිය, යක්ෙදහිවත්ත හා නිවිතිගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ සිදුරුපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
174 D - පිංකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
176 B - ෙදොෙළොස්වලකන්ද ගාම නිලධාරි 
 වසම  
176 D -  හල්කඳලිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   සිදුරුපිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,  ෙදොෙළොස්වල 
හා ෙකොළඹුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-            කහවත්ත පාෙද්ශීය සභා මායිම, ෙදල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම සහ පෑෙබොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ෙහොරණෑකාරකන්ද හා උඩකරවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩ කරවිට     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පහළ කරවිට, වතුපිටිය හා යක්ෙදහිවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
173 B   -   උඩ කරවිට ගාම නිලධාරි වසම 
177 C - ෙහොරණෑකාරකන්ද ගාම නිලධාරි  
වසම නැෙගනහිරට:-   හල්කඳලිය  හා පිංකන්ද ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            පෑෙබොටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          කලවාන හා අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
 



1308       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදල්වල       සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙහොරණෑකාරකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ පිංකන්ද හා ෙදොෙළොස්වලකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

177 - ෙදල්වල ගාම නිලධාරි වසම 
177 A - පෑෙබොටුව ගාම නිලධාරි වසම 
177 B  -  පනහැටගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කහවත්ත හා කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
දකුණට:-            කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
09 - 108/320 
 

_________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 14 - අයගම  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -10   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 10 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැෙට්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කළුතර දිස්තික් මායිම  සහ කුරුවිට  පාෙද්ශීය සභා මායිම 191 - දුම්බර ගාම නිලධාරි වසම  

191A -  කැෙට්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙදතබඩකන්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            දුම්බර මානාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

කළුතර දිස්තික් මායිම   
බටහිරට :-          කළුතර දිස්තික් මායිම   

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩබද්දර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 190 B  -  මඩබද්දර ගාම නිලධාරි වසම 

190 D  -  ෙදතබඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   පහළ ගලතුර හා ගලතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:-            සිංහලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

ගංෙගොඩකන්ද හා දුම්බර මානාන  ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          කැෙට්ෙපොල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලතුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම   190  -    ගලතුර ගාම නිලධාරි වසම 

190 C  -  පහළ ගලතුර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            සිංහලෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          මඩබද්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සිංහලෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මඩබද්දර හා ගලතුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 190 A  -  සිංහලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

193 E  -  ඇල්ලෙහේන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ විතානගම ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            අයගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පල්ෙලකඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ගංෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ ෙදතබඩකන්ද  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙලකඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙදතබඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

සිංහලෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
192  A  -  පල්ෙලකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
193  C  -  ගංෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇල් ලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
අයගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            උඩුගල උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ පිටකන්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          ගවරගිරිය හා දුම්බර මානාන ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුම්බර මානාන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කැෙට්ෙපොල හා ෙදතබඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
191 B  -  දුම්බර මානාන ගාම නිලධාරි වසම 
192  -  ගවරගිරිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ගංෙගොඩකන්ද හා පිටකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            ෙකො ළඹෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          කළුතර දිස්තික් මායිම සහ දුම්බර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිටකන්ද       සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ගවරගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ගංෙගොඩකන්ද  ගාම නිලධාරි  වසෙම්  දකුණු මායිම 
191  C  -  ෙකොළඹෑව ගාම නිලධාරි වසම  
193  F  -  පිටකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:-   පල්ෙලකඩ හා උඩුගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම්   
දකුණට:-            උඩුගල ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ කළුතර දිස්තික් 

මායිම 
බටහිරට :-          කළුතර දිස්තික් මායිම 

 
 
 
 
 
 



1310       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අයගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            සිංහලෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
193   -   අයගම ගාම නිලධාරි වසම 
193 B -  විතානගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ  පරගල, උඩුගල හා උඩුගල 

උතුර ගාම නිලධාරි  වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          පල්ෙලකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

ඇල්ලෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකොළඹෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, පිටකන්ද ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ පල්ෙලකඩ හා  
අයගම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

193 A  -  උඩුගල  ගාම නිලධාරි වසම 
193 D  -  උඩුගල  උතුර  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පරගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            නිකෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කළුතර 

දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-          කළුතර දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            උඩුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 

අයගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ නිවිතිගල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

194   -    පරගල  ගාම නිලධාරි වසම 
194 A -  පිඹුර ගාම නිලධාරි වසම 
194  B  - නිකෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   නිවිතිගල හා කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-            කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කළුතර දිස්තික් මායිම 

 
09 - 108/321 
 

________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 

 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 15 - කලවාන පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -10   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00    සභික සංඛ්යාව - 10 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැවගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-             කළුතර දිස්තික් මායිම සහ අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 195 A    වැවගම ගාම නිලධාරි වසම 

195 D - පිටිගලකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
195 E - ෙකොඩිප්පිලිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-    ජාතුවංෙගොඩ, කුකුෙල්ගම දකුණ හා දවුගලගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ ෙදල්ෙගොඩ 
බටහිර  හා  වැද්දාගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            කුඩව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ කළුතර දිස්තික් 
මායිම 

බටහිරට :-          කළුතර දිස්තික් මායිම 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජාතුවංෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 195 -  කුකුෙල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

195 B - කුකුෙල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම  
195 C - මීපාගම ගාම නිලධාරි වසම 
195 F - ජාතුවංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   සමන්පුර හා කලවාන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්, තපස්සරකන්ද හා ෙකොසව්ත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ දවුගලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-            වැවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පිටිගලකන්ද 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-          ෙකොඩිප්පිලිකන්ද  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලවාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            අයගම හා නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 196 - කලවාන බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 

196 B -  සමන්පුර ගාම නිලධාරි වසම 
196 E  -  කලවාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ ෙව්වැල්කඳුර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-            හඟරංගල හා ෙවම්බියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          තපස්සරකන්ද හා කුකුෙල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ අයගම පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තපස්සරකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුකුෙල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු 

මායිම් 
196 C -  තපස්සරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
196 F  -  දවුගලගම  ගාම නිලධාරි වසම 
197 B  -  ෙකොස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කලවාන බටහිර,  කලවාන නැෙගනහිර, ෙවම්බියෙගොඩ හා  
ෙදල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ෙදල්ෙගොඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ  වැවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම 

බටහිරට :-          කුකුෙල්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුකුෙල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හඟරංගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 196 A   -  ෙව්වැල්කඳුර ගාම නිලධාරි වසම 

196 D  -  හඟරංගල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            වතුරාව ගාම නිලධාරි  වසෙම්  උතුරු මායිම සහ ෙවම්බියෙගොඩ 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          කලවාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ සමන්පුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කලවාන නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

හඟරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
197 - ෙදල්ෙගොඩ බටහිර  ගාම නිලධාරි  වසම 
197 A - වතුරාව ගාම නිලධාරි වසම 
197 C - ෙවම්බියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
197 D - ෙදල්ෙගොඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හඟරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-            කුඩුමීරිය, වැද්දාගල නැෙගනහිර හා වැද්දාගල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          වැවගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, දවුගලගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙකොස්වත්ත 
හා තපස්සරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැද්දාගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙදල්ෙගොඩ බටහිර, ෙදල්ෙගොඩ නැෙගනහිර හා වතුරාව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

198 - වැද්දාගල නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි  
වසම 
198 B - කුඩව ගාම නිලධාරි වසම 
198 C - වැද්දාගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
198 D - කුඩුමීරිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මායිම, තණෙබල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ කත්ලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:-            ගඟලගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
පනාෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, හපුෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ගාල්ල දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :-          ගාල්ල හා කළුතර දිස්තික් මායිම් සහ වැවගම  ගාම නිලධාරි   
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            වැද්දාගල බටහිර, වැද්දා ගල නැෙගනහිර හා  කුඩුමීරිය  ගාම 

නිලධාරි  වසම්වල  දකුණු   මායිම්  
198  A  -  ගඟලගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
199  -   පනාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
199  A  -  හපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කත්ලාන, ෙපොතුපිටිය උතුර හා  ෙපොතුපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම්වල බටහිර  මායිම් 

දකුණට:-            ගාල්ල දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-          කුඩව  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොතුපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            තණෙබල, රඹුක හා ෙදොෙල්කන්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
200 -  ෙපොතුපිටිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
200  A  -  ඉළුඹකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
200 B  -    ෙපොතුපිටිය දකුණ ගාම නිලධාරි  
වසම 
201  B  -  කත්ලාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා මායිම   
දකුණට:-            ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ මාතර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-          ගාල්ල දිස්තික් මායිම, හපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ පනාෙපොල, ගඟලගමුව හා 
කුඩුමීරිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹුක      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            නිවිතිගල, කහවත්ත  සහ ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 201  -    රඹුක ගාම නිලධාරි වසම 

201  A  -  තණෙබල ගාම නිලධාරි වසම  
201 C  -  ෙදොෙල්කන්ද  ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙගොඩකෙවල සහ ෙකොෙළොන්න  පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-            ඉළුඹකන්ද  හා කත්ලාන ගාම නිලධාරි  වසම්වල   උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-          කුඩුමීරිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ නිවිතිගල 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
09 - 108/322 
 

__________________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 16 - ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -15   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පල්ෙලබැද්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 224 - පල්ෙලබැද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

224 D - තිත්තවැල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
224 F - සංඛපාල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පනහඩුව හා ෙකොළඹෙගආර ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            මිරිස්වැල්ෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම   

බටහිරට :-          ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොළඹෙගආර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම 224  C  -   ෙකොළඹෙගආර ගාම නිලධාරි 

වසම 
224  G   -   පනහඩුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම   
දකුණට:-            උඩවලව හා තිෙඹොල්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 

බටහිර මායිම් සහ ආ ෙඳොළුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-          මිරිස්වැල්ෙපොත, සංඛපාල හා තිත්තවැල්ෙපොත ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩවලව      සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            පනහඩුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 224 A - තිෙඹොල්කැටිය ගාම නිලධාරි වසම 

224 B - රත්කැරැව්ව ගාම නිලධාරි වසම  
224 E - උඩවලව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම  
දකුණට:-            ග ෙඟ්යාය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, උඩවලව යාය 2  

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
මඩුවන්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          ආ ෙඳොළුව  හා ෙකොළඹෙගආර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ග ෙඟ්යාය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            උඩවලව යාය 2  හා රත්කැරැව්ව  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
207  A  -  ග ෙඟ්යාය ගාම නිලධාරි වසම 
214  E   -  කැටගල්ආර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 
දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය නගර සභා  මායිම 
බටහිරට :-          ඇඹිලිපිටිය නගර සභා මායිම සහ නින්දගම්පැලැසස් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩුවන්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            තිෙඹොල්කැටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

රත්කැරැව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු මායිම් 
207   -    මඩුවන්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
207  D  -  උඩවලව යාය 2 ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රත්කැරැව්ව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 

දකුණට:-            ග ෙඟ්යාය හා නින්දගම්පැලැස්ස  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-          රංචමඩම හා ආ ෙඳොළුව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රංචමඩම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම, සංඛපාල හා පනහඩුව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ ෙකොළඹෙගආර ගාම 
නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

207  B  -  රංචමඩම ගාම නිලධාරි වසම 
208  A   -  මිරිස්වැල්ෙපොත ගාම නිලධාරි 
වසම 
208  F   -  ආ ෙඳොළුව  ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   තිෙඹොල්කැටිය, මඩුවන්ෙවල හා නින්දගම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි  

වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            පනාමුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොෙළොන්න 

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-          ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ පනාමුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා දකුණු මායිම්  
212 B  -  ජඳුර ගාම නිලධාරි වසම 
213 - වලල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   පනාමුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

සුදුගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  
දකුණට:-            සුදුගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, දියෙපොට 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ෙකොෙළොන්න 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-          ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාමුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රංචමඩම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

නින්දගම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
213  B  -  පනාමුර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   නින්දගම්පැලැස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ ෙකෝන්කටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            ෙකෝන්කටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
සුදුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :-          වලල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, ජඳුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ ෙකොෙළොන්න 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දියෙපොට      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා මායිම, වලල්ෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් සහ පනාමුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

212   -   දියෙපොට ගාම නිලධාරි වසම 
212  A   -  සුදුගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකෝන්කඩුව හා ෙතෝරෙකොලයාය ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-            මුල්ඇඬියාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :-          හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ ෙකොෙළොන්න පාෙද්ශීය සභා 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මුල්ඇඬියාවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            සුදුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 213  A  -  මුල්ඇඬියාවල ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:-   ෙතෝරෙකොලයාය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-          දි යෙපොට  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝන්කටුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මඩුවන්ෙවල හා උඩවලව යාය 2 ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
213  D  -  ෙකෝන්කටුව ගාම නිලධාරි වසම 
207  C  -  නින්දගම්පැලැසස් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ග ෙඟ්යාය ග් රාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඇඹිලිපිටිය 
නගර සභා මායිම  

දකුණට:-            කුඹුෙගොඩආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම හා 
ෙතෝරෙකොලයාය ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ සුදුගල  
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-          පනාමුර හා රංචමඩම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙතෝරෙකොලයාය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකෝන්කටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ඇඹිලිපිටිය නගර සභා මායිම 
213  C  -  ෙතෝරෙකොලයාය ගාම නිලධාරි 
වසම 
214  B  -  කුඹුෙගොඩආර ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ඇඹිලිපිටිය නගර සභා මායිම 

දකුණට:-            හිඟුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :-          මුල්ඇඬියාවල හා සුදුගල ගාම නිලධාරි වසම්වල  නැෙගනහිර 
මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඟුර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇඹිලිපිටිය නගර සභා මායිම සහ තුංකම ගාම නිලධාරි වසෙම් 

බටහිර හා දකුණු  මායිම් 
215  -  හිඟුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කුට්ටිගල හා පදලංගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-          හම්බන්ෙතොට දිසත්ික් මායිම සහ ෙතෝරෙකොලයාය  ගාම නිලධාරි  

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුංකම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ඇඹිලිපිටිය නගර සභා මායිම 216     -    තුංකම ගාම නිලධාරි වසම 

 නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල දිස්තික් මායිම සහ හාගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            කුට්ටිගල හා හිඟුර  ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-          ඇඹිලිපිටිය නගර සභා මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුට්ටිගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            තුංකම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 

ෙමොණරාගල දිසත්ික් මායිම 
215 B  -  කුට්ටිගල ගාම නිලධාරි වසම 
216 A - හාගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙමොණරාගල සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික්  මායිම් 
දකුණට:-            ජූලංගැෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ පදලංගල  

ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
බටහිරට :-          හිඟුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පදලංගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            කුට්ටිගල  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 215  A  -  පදලංගල ගාම නිලධාරි වසම 

215  C    -  ජූලංගැෙට් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   හම්බන්ෙතොට  දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-            හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-          හම්බන්ෙතොට දිස්තික් මායිම සහ හිඟුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

නැෙගනහිර මායිම 
 
 
09 - 108/323 

_______________________ 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා  පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම ආඥා 
පනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
 
 ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
           ජනාධිපති. 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
 
අංක 24 - රත්නපුර දිස්තික්කය 
අංක 17 - ෙකොෙලොන්න පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 09  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුළුෙතොට      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ රංෙහොටිකන්ද ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් බටහිර හා  දකුණු  මායිම් 
202 - බුළුෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
203 - විෙජ්රිය ගාම නිලධාරි වසම  
203 B - ෙපෝද්දන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රංෙහොටිකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු  මායිම් 
සහ ඇරෑෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර  හා  දකුණු  මායිම් 

දකුණට:-            ඇරෑෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ඉත්තෑකන්ද  
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු  මායිම  

බටහිරට :-          කලවාන පා ෙද්ශීය සභා මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොෙලොන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            රංෙහොටිකන්ද, යක්මඩිත්ත හා  ෙහළඋඩකන්ද ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
204 - ඇරෑෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 
205 - ෙකොෙලොන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙවෙල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මඩුවන්ෙවල පැරණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-            මඩුවන්ෙවල පැරණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
බුත්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          බුත්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, ඉත්තෑකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  මායිම,  
විෙජ්රිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
බුළු ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රංෙහොටිකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  202 A - රංෙහොටිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

204 A - යක්මඩිත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
208 D -  ෙහළඋඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙහේනැග්ෙගොඩ හා දෙඹ්මඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-            ෙවෙල්වතුෙගොඩ සහ  ඇරෑෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-          බුළුෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඹුරුගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙගොඩකෙවල පාෙද්ශීය සභා මායිම  208 - කුඹුරුගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

208 A - ෙවෙල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
208 B - දෙඹ්මඩ ගාම නිලධාරි වසම 
208 C -  ෙහේනැග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ෙගොඩකෙවල හා ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ නන්දනගම 

හා මඩුවන්ෙවල පැරණිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-          ෙකොෙලොන්න හා ඇරෑෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ෙහළඋඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩුවන්ෙවල පැරණිගම    සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකොෙලොන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ ෙවෙල්වතුෙගොඩ  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
205  B  -  මඩුවන්ෙවල පැරණිගම ගාම 
නිලධාරි වසම 
205  C  -  නන්දනගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ අඹගහයාය හා බුත්කන්ද 
ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු  මායිම් 

බටහිරට :-          බුත්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ෙකොෙලොන්න 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුත්කන්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            බුළුෙතොට, ෙපෝද්දන හා  විෙජ්රිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ ඇරෑෙපෝරුව හා ෙකොෙලොන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

203 A  -    ඉත්තෑකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
205 A  -    බුත්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙකොෙලොන්න හා මඩුවන්ෙවල පැරණිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ අඹගහයාය හා කෑල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-            පුපුලකැටිය හා ෙබොරළුවෙගඅයින ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ උල්ලිඳුවාව ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-          මාතර දිස්තික් මායිම සහ කලවාන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොරළුවෙගඅයින     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මාතර දිස්තික් මායිම, ඉත්තෑකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 

මායිම සහ බුත්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

206A -   ෙබොරළුවෙගඅයින ගාම නිලධාරි 
වසම 
209 - උල්ලිඳුවාව  ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   පුපුලකැටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-            මාතර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-          මාතර දිස්තික් මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කෑල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            මඩුවන්ෙවල පැරණිගම  ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම සහ  

ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
206   -  කෑල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
206 B -  අඹගහයාය ගාම නිලධාරි වසම 
206 D -   හබ්ෙබලිආර ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-          වලකඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, පුපුලකැටිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ බුත්කන්ද 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝප්පකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙබොරළුවෙගඅයින ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ බුත්කන්ද හා කෑල්ල  ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

206 C -  පුපුලකැටිය ගාම නිලධාරි වසම 
210    -    දාපෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
210 A -  ෙකෝප්පකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
217 B  -  වලකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   හබ්ෙබලිආර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, ඇඹිලිපිටිය 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කැම්පෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට:-            ඕමල්ෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
ෙමොරවාඩිය ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙදොරපෙන් 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :-          මාතර දිස්තික් මායිම, උල්ලිඳුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ ෙබොරළුවෙගඅයින ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕමල්ෙප්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස ්
උතුරට :-            ෙකෝප්පකන්ද හා වලකඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා  මායිම 
211   -   ෙදොරපෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
211  A -    ෙමොරවාඩිය ගාම නිලධාරි වසම 
217  -    ඕමල්ෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
217  A -   කැම්පෙන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-            ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ හම්බන්ෙතොට දිස්තික් 

මායිම 
බටහිරට :-          මාතර දිස්තික් මායිම සහ දාපෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
09 - 108/324 
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   පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 01 - කෑගල්ල නගර සභාව 

 
ෙක්වල  ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව -12  බහු ෙකොට්ඨාස  සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 12 
 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹන්පිටිය නාගරිකය    සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- කෑගල්ල සහ ගලිගමුව පාෙද්ශිය සභා මායිම් 51 A - රංවල ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 

(අඹන්පිටිය, රංවල, ෙපොල්ගහෙවල පාර 
(ෙකොටසක්) ඌරා උල්ල ගම, ෙකොළඹ 
මහනුවර පාර)                                                 

නැෙගනහිරට:- කෑගල්ල - ෙපොල්ගහෙවල පාර , ෙකොළඹ-නුවර පාර සහ 
කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-  කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට :- ගලිගමුව සහ කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම්

 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-හබුඩුගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- කන්ෙදවත්ත පාර සහ ගලිගමුව සහ කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා 

මායිම් 
51 A - රංවල ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(සිසිලගම, හබුඩුගල පාර, වෑවලෙදණිය පාර,  
ෙපොල්ගහෙවල පාර) නැෙගනහිරට:- 51 A රංවල ගාම නිලධාරි වසෙම් හබුඩුගල පාර, කන්ෙදවත්ත

මාවත හා ෙකොළඹ නුවර පාෙරන් මායිම් වන ෙකොටෙසේ බටහිර හා 
උතුරු මායිම් 

දකුණට:-  ෙකොළඹ - නුවර පාර  
බටහිරට :- කෑගල්ල - ෙපොල්ගහෙවල පාර 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-අඟුරුවැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- හබුඩුගල  පාර සහ සියඹලාපිටිය පාර 51 A - රංවල ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 

(හබුඩුගල පාර, කන්ෙදවත්ත මාවත, ෙකොළඹ 
නුවර පාර)  
51 E - ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (බුලත්ෙකොහුපිටිය පාර, සමාජශාලා 
පාර, පල්ලාෙදනිය පාර) 

නැෙගනහිරට:- සියඹලාපිටිය පාර , කෑගලු ඔෙය් අතු ශාඛාව සහ ෙකොළඹ - 
නුවර පාර 

දකුණට:-  ෙකොළඹ - නුවර පාර, පැන්සිස් ෙමොලමුෙර් මාවත, ෙබරගල 
හරහා බුලත්ෙකොහුපිටිය පාර 

බටහිරට :- කිඩාංගන පාර, ෙබරගල පාර සහ හබුඩුගල  පාර
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 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-වෑවලෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 51 A - රංවල ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 

(සියඹලාපිටිය පාර (රංවල)) 
51 B - කෑගල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (සිද්ධාර්ත මාවත, ෙකොළඹ නුවර 
පාර, ඔලගම, මිරිහැල්ල පාර ෙකොටසක් උතුරු 
රවුම් පාර, විදුලිබලාගාර පාර, ධර්මපාල 
මාවත) 

නැෙගනහිරට:- 51 B කෑගල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වස ෙම් ෙකොළඹ - නුවර 
පාර, උතුරු රවුම් පාර, රතඹලාවත්ත මාවත, මිරිහැල්ල 
හා කුමාරතුංග මුනිදාස මාවෙතන් මායිම් වන ෙකොටෙසේ  බටහිර 
මායිම සහ ධර්මපාල මාවත  

දකුණට:-  ෙකොළඹ - නුවර පාර  
බටහිරට :- සියඹලාපිටිය පාර , කෑගලු ඔෙය් අතු ශාඛාව සහ කෑගල්ල 

පාෙද්ශිය සභා මායිම 
 
 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ඔලගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 51 B - කෑගල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම්  

ෙකොටසක්  (ෙකොළඹ නුවර පාර, උතුරු රවුම් 
පාර, රතඹලාවත්ත මාවත, මිරිහැල්ල, 
කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත) 
 51 G - මීපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත 
(මීපිටිය), උතුරු රවුම් පාර (ෙකොටසක්), 
කච්ෙච්රි අඩිපාර) 

නැෙගනහිරට:- කුරුඳුහින්න  පාර සහ පුස්සැල්ල පාර
දකුණට:-  ෙකොළඹ - නුවර පාර  
බටහිරට :- 51 B කෑගල්ල නගරය ගාම නිලධාරි වස ෙම් සිද්ධාර්ත මාවත, 

ෙකොළඹ නුවර පාර ඔලගම, මිරිහැල්ල පාර ෙකොටසක් උතුරු 
රවුම් පාර, විදුලිබලාගාර පාර සහ ධර්මපාල මාවෙතන් මායිම් වන 
ෙකොටෙසේ  නැෙගනහිර මායිම සහ ධර්මපාල මාවත 

 
 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-කුරුඳුහින්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 51 G - මීපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 

(නාන්දිවලගම, කුරුඳුහින්න ගම (සම්පූර්ණ) 
පරණ පුස්සැල්ල පාර, නිල්වක්ක පාර, 
ෙකොළඹ නුවර පාර) 

නැෙගනහිරට:- කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-  51 G මීපිටිය ගාම නිලධාරි වස ෙම් මාෙදයියාව පාර, මාෙදයියාව 

අතුරු පාර, ෙකොළඹ නුවර පාර, නාගස්තැන්න පාර, ශීමත් 
එඩ්වින් විෙජ්රත්න මාවත හා කච්ෙච් රිය පාෙරන් මායිම් වන 
ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ නාෙගොල්ල පාර 

බටහිරට :- කුරුඳුහින්න  පාර සහ පුස්සැල්ල පාර
  
 
 
 ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-මාෙදයියාව     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 51 G මීපිටිය ගාම නිලධාරි වස ෙම් කුමාරතුංග මුනිදාස මාවත 

(මීපිටිය), උතුරු රවුම් පාර (ෙකොටසක්) හා කච්ෙච්රි අඩිපාෙරන් 
මායිම් වන ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ 51 G මීපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නාන්දිවලගම, කුරුඳුහින්න ගම (සම්පූර්ණ) 
පරණ පුස්සැල්ල පාර, නිල්වක්ක පාර හා ෙකොළඹ නුවර පාෙරන් 
මායිම් ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම 

51 G - මීපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(මාෙදයියාව පාර, මාෙදයියාව අතුරු 
පාර, ෙකොළඹ නුවර පාර, නාගස්තැන්න 
පාර, ශීමත් එඩ්වින් විෙජ්රත්න මාවත, 
කච්ෙච් රිය පාර) 

නැෙගනහිරට:- කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-  කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට :- ඈෂ්ලිපීරිස් මාවත ,මී පිටිය අඩිපාර (රද්දල පාර) 
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  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-මීපිටිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- ෙකොළඹ - නුවර පාර 51 E - ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (ෙබෝහරගම, නාගස්තැන්න පාර 
මීපිටිය අඩිපාර, බණ්ඩාර වත්ත) 
51 G - මීපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(බණ්ඩාරනායක මාවත, රද්දල පාර, ෙකොළඹ 
නුවර පාර) 

නැෙගනහිරට:- ඈෂ්ලිපීරිස් මාවත, මී පිටිය අඩිපාර (රද්දල පාර) සහ කෑගල්ල 
පාෙද්ශිය සභා මායිම 

දකුණට:-  කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට :- ෙබලිගස් පාර, වින්ස්ටන් විකමසිංහ මාවත හා බණ්ඩාරනායක 

මාවත 
 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-නිල්මල්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- විද්යාල මාවත, ෙකොළඹ - නුවර පාර හා බණ්ඩාරනායක මාවත 51 E - ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක්(පිටිහුම, ෙබලිගස් පාර, 
බණ්ඩාරනායක  මාවත) 

නැෙගනහිරට:- බණ්ඩාරනායක මාවත, වින්ස්ටන් විකමසිංහ මාවත හා ෙබලිගස් 
පාර 

දකුණට:-  කෑගල්ල ප් රාෙද්ශිය සභා මායිම සහ 51 E ෙගොලහැල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් කහටපිටිය, පිටිහුම හා ෙරොක්හිල් ෙපෙදස 
ඇතුළත් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට :- 51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වස ෙම් විද්යාල මාවත, 
බණ්ඩාරනායක මාවත හා කුඹුරු යාෙය් බටහිර මායිම සහ 
විද්යාල පාර, කළුගල්ල මාවත, විකමසිංහ මාවත, 
බණ්ඩාරනායක මාවත හා ඇකිරියගල අතුරු පාෙරන් මායිම් වන 
ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම 

  

 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-පිටිහුම      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- බුලත්ෙකොහුපිටිය පාර, සමාජශාලා පාර හා පල්ලාෙදනිය 

පාෙරන් මායිම් වන 51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසම් 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ ෙකොළඹ - නුවර පාර 

51 E - ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (විද්යාල පාර, කළුගල්ල 
මාවත, විකමසිංහ මාවත, බණ්ඩාරනායක 
මාවත, ඇකිරියගල අතුරු පාර) නැෙගනහිරට:- 51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් විද්යාල මාවත සහ 

පිටිහුම, ෙබලිගස් පාර හා බණ්ඩාරනායක මාවෙතන් මායිම් වන  
ෙකොටෙසේ උතුරු සහ බටහිර  මායිම්  

දකුණට:-  51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙරෝහල් ෙපෙදස හා 
කුඹුරු යාෙය් වයඔ මායිම සහ පිටිහුම, ෙබලිගස් පාර 
හා බණ්ඩාරනායක මාවෙතන් මායිම් වන  ෙකොටෙසේ උතුරු සහ 
බටහිර  මායිම් සහ 51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
කහටපිටිය, පිටිහුම හා ෙරොක්හිල් ෙපෙදස ඇතුළත් ෙකොටෙසේ 
උතුරු මායිම  

බටහිරට :- කෑගලු ඔෙය් අතු ශාඛාව  

 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-නාරාංෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- ෙකොළඹ - නුවර පාර 51 A - රංවල ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 

(ෙකොළඹ නුවර පාර, සමාජ ශාලා ෙපෙදස, 
ෙබරගල පාර, ගංෙගොඩ පාර)  

නැෙගනහිරට:- 51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් කෑගලු ඔෙය් අතු ශාඛාව 
සහ විද්යාල පාර, කළුගල්ල මාවත, විකමසිංහ මාවත, 
බණ්ඩාරනායක මාවත හා ඇකිරියගල අතුරු පාෙරන් මායිම් වන 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම සහ 51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි 
වස ෙම් කහටපිටිය, පිටිහුම, ෙරොක්හිල් ෙපෙදස ඇතුලත් 
ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම 

දකුණට:-  රංවල -  බුලත්ෙකොහුපිටිය පාර මායිම් වන 51 A රංවල ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ කෑගල්ල පාෙද්ශිය 
සභා මායිම 

බටහිරට :- කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම  
 



1322       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
  ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
  ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-ෙරොක්හිල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 51 A රංවල ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොළඹ නුවර පාර, සමාජ 

ශාලා ෙපෙදස, ෙබරගල පාර හා ගංෙගොඩ පාෙරන් මායිම් වන 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම, 51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වස ෙම් 
විද්යාල පාර, කළුගල්ල මාවත, විකමසිංහ මාවත, 
බණ්ඩාරනායක මාවත හා ඇකිරියගල අතුරු පාෙරන් මායිම් වන 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ 51 E ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් පිටිහුම, ෙබලිගස් පාර හා බණ්ඩාරනායක මාවෙතන් 
මායිම් වන ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම (කුඹුරු යාෙය් දකුණු මායිම)

51 A - රංවල ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(රංවල  බුලත්ෙකොහුපිටිය පාර) 
51 E - ෙගොලහැල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කහටපිටිය, පිටිහුම, ෙරොක්හිල් 
ෙපෙදස) 

නැෙගනහිරට:- කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
දකුණට:-  කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 
බටහිරට :- කෑගල්ල පාෙද්ශිය සභා මායිම 

 
09-108/325 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 02 - වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 23  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01   සභික සංඛ්යාව - 25 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තුල්හිරිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 82 A - තුල්හිරිය ගාම නිලධාරි වසම 

82 C - නාන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
82 D - පරාකමගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   78 B ඕපාත, 78 C  පස්ෙපොලකන්ද හා 78 රාගල්කන්ද ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           82 මංෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         83 A අෙඹ්පුස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඕපාත      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 78 - රාගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

78 B - ඕපාත ගාම නිලධාරි වසම 
78 C - පස්ෙපොලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   77 B  ෙකෝදාපාලුව, 78 A හෑලියෙගොඩ සහ 79  ඈගල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           81 අක්වත්ත, 82 B  ගස්නාව සහ 82 මංෙගදර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         82 C  නාන්ගල්ල සහ 82 A තුල්හිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෝදාපාලුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම  77 B - ෙකෝදාපාලුව ගාම නිලධාරි වසම 

78 A - හෑලියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
79 C - මැටියගෙන් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   77 A ෙවනිවැල්ලකඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ 79 B  තල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

දකුණට:-           79 B තල්ගම සහ 79  ඈගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         78 රාගල්කන්ද සහ 78 B ඕපාත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වද්ෙදනිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 77 - වද්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 

77 A - ෙවනිවැල්ලකඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
79 A - කලුගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           79 B තල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 78 A  

හෑලියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
බටහිරට :-         78 A හෑලියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 77 B 

ෙකෝදාපාලුව ග් රාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඈගල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           78 A හෑලියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 79 C  

මැටියගෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
78 A හෑලියෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
77 A ෙවනිවැල්ලකඩුව හා 79 A කලුගල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

79 - ඈගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
79 B - තල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
81 A -  කුඹල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 80 A මාම්පිට ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         81  අක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

සහ  78 රාගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරවක      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           82 B  ගස්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 78 

රාගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  
80 - ෙමොරවක ගාම නිලධාරි වසම 
81 - අක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
81 B - පින්නෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   79 ඈගල්ල, 81 A කුඔල්ගම සහ 80 A මාම්පිට ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:-           85 B ෙනළුන්ෙදනිය හා 84 A ඔත්නාපිටිය ගාම නිලධාරි 

 වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 84 B  නාෙප් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         84 B නාෙප් සහ 82 B  ගස්නාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මංෙගදර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           82 C නාන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 82 - මංෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 

82 B - ගස්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
83 - ෙතෝලංගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   78 රාගල්කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
81 අක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 81 B 
පින්නෙගොඩකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           84 B නාෙප් සහ 84 බුරුන්නාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

  

බටහිරට :-         83 B මාෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ 83 A අෙඹ්පුස්ස ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අෙඹ්පුස්ස      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ 82 D පරාකමගම සහ 82 C 

නාන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
83 A - අෙඹ්පුස්ස ගාම නිලධාරි වසම 
83 B - මාෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 
83 C - මාෙහේන ජනපදය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   82 මංෙගදර, 83 ෙතෝලංගමුව සහ 84 බුරුන්නාව ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           83 D ෙදල්ගමුව සහ  92 C තුඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම්  
  

බටහිරට :-         92 B ගණිතපුර සහ 92 A  වරකාෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ ගම්පහ දිස්තික් මායිම 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  වරකාෙපොළ     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගම්පහ දිස්තික් මායිම  92 A -  වරකාෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම 

92 B - ගණිතපුර ගාම නිලධාරි වසම 
92 C - තුඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   83 A අෙඹ්පුස්ස, 83 C මාෙහේන ජනපදය හා 83 B මාෙහේන 
ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 83 D 
ෙදල්ගමුව හා 83 E  එළිපන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           92 කුකුල්පෙන් සහ 93 ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

  

බටහිරට :-         94 A ඇත්නාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ 94 C දුම්මලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඔත්නාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           83 B මාෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 83 

ෙතෝලංගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ 82 B  ගස්නාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

83 D - ෙදල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
83 E - එළිපන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
84 - බූරුන්නාව ගාම නිලධාරි වසම 
84 A - ඔත්නාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
84 B - නාෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   80 ෙමොරවක ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 85 
B ෙනළුන්ෙදනිය හා 85 දැදිගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ 85 A තුංෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           86 A ඉහළ ෙලනගල සහ 91 A ෙකොෙහොඹෙදණිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         92 කුකුල්පෙන් සහ 92 C තුඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනළුන්ෙදනිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           81 A   කුඹල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
80 A - මාම්පිට ගාම නිලධාරි වසම 
85 B - ෙනළුන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
85 C - පිටෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 85 A තුංෙතොට ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         85  දැදිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
84 A  ඔත්නාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 80  
ෙමොරවක ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  
81 B පින්නෙගොඩකන්ද හා 81 අක්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දැදිගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           85 B  ෙනළුන්ෙදනිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

85 C පිටෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
85 - දැදිගම ගාම නිලධාරි වසම 
85 A - තුංෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
85 D - ඉඹුෙලෝවිට ගාම නිලධාරි වසම 
86 A - ඉහළ ෙලනගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   85 C පිටෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-           87 B  කුඩාපල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
87 මහපල්ෙල්ගම හා 86  මැණික්කඩවර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         91 A ෙකොෙහොඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම සහ 84 A ඔත්නාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුකුල්පෙන්     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           92 C තුඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  91 C - තල්ලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

91 D - යද්ෙදහිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
92 - කුකුල්පෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   83 E එළිපන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ 91 A ෙකොෙහොඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           91 A ෙකොෙහොඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 91 
ෙදොරවක උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 91 B 
ෙදොරවක පල්ෙලබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         91 B ෙදොරවක පල්ෙලබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
සහ 93 ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇත්නාවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගම්පහ දිස්තික් මායිම සහ 92 A  වරකාෙපොළ ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
94 A - ඇත්නාවල ගාම නිලධාරි වසම 
94 B - නිවටුව ගාම නිලධාරි වසම 
94 C - දුම්මලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   92 B ගණිතපුර, 92 C තුඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ 93  ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           94  ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-         95 B  තල්ගහෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 96 B  

පුහුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ ගම්පහ 
දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගොඩෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 

ෙමම ෙකොට්ඨාසය භූෙගෝලීය වශෙයන් ෙවන්වූ ෙකොටස් ෙදකකි. 
96 - ෙගොඩෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
(ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මීරිගම පාෙද්ශීය 
සභාව තුළ ෙකොටසක් පිහිටා ඇත)  
96 A - තාඹුගල ගාම නිලධාරි වසම 
96 C - පැණිෙහල ගාම නිලධාරි වසම 

I උතුරට :-            ගම්පහ දිස්තික් මායිම 

නැෙගනහිරට:-   96 B පුහුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම සහ 95 B තල්ගහෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර මායිම 

දකුණට:- 95  අල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-          ගම්පහ දිස්තික් මායිම 

II උතුරට :-            ගම්පහ දිස්තික්කයට අයත් 21 මාදෙබෝවි ට ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

 නැෙගනහිරට:-   ගම්පහ දිස්තික්කයට අයත් 23 ෙකොටෙදනියාව ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

 
දකුණට:- ගම්පහ දිස්තික්කයට අයත් 23 ෙකොටෙදනියාව සහ 20 

ෙව්වැල්ෙදනිය ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

 බටහිරට :-          ගම්පහ දිස්තික්කයට අයත් 20 C  ෙව්වැල්ෙදනිය 
ඉහළගම බටහිර සහ 20 A ෙව්වැල්ෙදනිය පහළගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල්ගම ඉහළගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගම්පහ දිස්තික් මායිම 95 B - තල්ගහෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 

95 D - අල්ගම ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසම 
96 B - පුහුෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   94 A ඇත්නාවල, 94 B නිවටුව සහ 94 ෙබෝපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           97  උඩුවක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 95  අල්ගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

බටහිරට :-         95 අල්ගම, 96 A තාඹුගල හා 96 ෙගොඩෙවල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුවක      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           94 B නිවටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 93 B - පලමුෙර් ගාම නිලධාරි වසම 

94 - ෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
97 - උඩුවක ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   93 ෙව්රෙගොඩ හා 93 A හල්ලව ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් සහ රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         95 C කන්ෙද්ගම හා  95 A මදුරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්, 95 අල්ගම හා 95 D අල්ගම ඉහළගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 95 B  
තල්ගහෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්රෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           92 C තුඹලියද්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 92 

කුකුල්පෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 91 C 
තල්ලියද්ද හා 91 D යක්ෙදහිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර හා දකුණු මායිම්  

91 - ෙදොරවක උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
91 B - ෙදොරවක පල්ෙල්බාෙග් ගාම නිලධාරි 
වසම 
93 - ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   91 A ෙකොෙහොඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
93 D හපුෙගොඩ  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           93 C ඒබිඩිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ 93 A හල්ලව ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         93 B පලමුෙර්, 94 ෙබෝපිටිය, 94 B නිවටුව සහ 94 A 
ඇත්නාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්   

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මැණික්කඩවර     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           83 E එළිපන්ගමුව හා 84 A ඔත්නාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ 86 A ඉහළ ෙලනගල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම්  

86 - මැණික්කඩවර ගාම නිලධාරි වසම 
91 A - ෙකොෙහොඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
93 D - හපුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   85 D ඉඹුෙලෝවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 87 
මහපල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
87 C කිණිවිට  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           89 අල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 93 C 
ඒබිඩිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට :-         91 ෙදොරවක උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් සහ 91 D යක්ෙදහිමුල්ල හා 92 කුකුල්පෙන්  
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහපල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           86 මැණික්කඩවර සහ 85 D ඉඹුෙලෝවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
87 - මහපල්ෙල්ගම  ගාම නිලධාරි වසම 
87 B - කුඩාපල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
87 C - කිනිවිට ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-           88 B එලමල්ෙදනිය, 87 A තඹදිය සහ 89 B  කිවුල්ෙදනිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         89 අල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 93 D 
හපුෙගොඩ හා 91 A ෙකොෙහොඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  21      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           93 ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, 91 ෙදොරවක උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ 93 D හපුෙගොඩ හා 87 C කිනිවිට ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම් 

89 - අල්පිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 
89 B - කිවුල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
93 A -  හල්ලව ගාම නිලධාරි වසම 
93 C - ඒබිඩිගල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   87 B කුඩාපල්ෙල්ගම, 87 A  තඹදිය සහ 90 ෙව්රගල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           90 A පහළ ෙලනගල සහ 89 A වැල්හැල්ල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 93 B පලමුෙර් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  22      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අල්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           96 C පැණිෙහල සහ 96 A  තාඹුගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
95 - අල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
95 A - මදුරුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
95 C - කන්ෙද්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   95 B  තල්ගහෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 95 D  

අල්ගම ඉහළගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ 97  උඩුවක ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           ගම්පහ දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         ගම්පහ දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  23      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පහළ ෙලනගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           89  අල්පිටිය සහ 89 B  කිවුල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්   
88 C - පල්ෙල්පැල්පිට ගාම නිලධාරි වසම 
89 A - වැල්හැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
90 A - පහළ  ෙලනගල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   90 ෙව්රගල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්,  88 

A ෙපොල්ගම්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           යටියන්ෙතොට සහ රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-         රුවන්වැල්ල සභා මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  24      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්රගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           89 B  කිවුල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

87 B  කුඩාපල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
87 A - තඹදිය ගාම නිලධාරි වසම 
88 - මල්මඩුව ගාම නිලධාරි වසම  
88 A - ෙපොල්ගම්පල ගාම නිලධාරි වසම 
88 B - එලමල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
90 - ෙව්රගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           ගලිගමුව හා යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 88 C 

පල්ෙල්පැල්පිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         90 A පහළ ෙලනගල සහ 89 B  කිවුල්ෙදනිය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  
 
09-108/326 
 
 
 

 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 
අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 03 - ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 20  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 20 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හැලමඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 73 - මකුද්දල ගාම නිලධාරි වසම 

76 B - හැලමඩ ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:-   76 ෙගොඩෙපොල සහ 76 A බටුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-         වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වට්ටාරම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම, රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 

75 A වලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
76 - ෙගොඩෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
76 A - බටුවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           74 A ජීවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         73 A ෙව්රෙගොඩ, 73 මකුද්දල සහ 76 B හැලමඩ ගාම නිලධාරි  

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්වාෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           76 A බටුවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 74 - ෙද්වාෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

74 A - ජීවාන ගාම නිලධාරි වසම 
74 C - ඇදුරාෙපොත බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   75 A වලගම සහ 74 B ඇදුරාෙපොත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           74 D පානකාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         72 A නවගමුව ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම සහ 73 A

ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වලගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 75 - කන්ෙද්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 

75 A - වලගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 74 B ඇදුරාෙපොත 

නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-         74 C  ඇදුරාෙපොත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 74 

ෙද්වාෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ 74 A  ජීවාන හා 76 A බටුවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇදුරාෙපොත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           74 ෙද්වාෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 74 C  

ඇදුරාෙපොත බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්, 75 A  වලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ 75 කන්ෙද්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

74 B - ඇදුරාෙපොත නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
74 D - පානකාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කෑගල්ල නගර සභා මායිම
බටහිරට :-         72 A නවගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හත්නාෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           73 මකුන්දල හා 76 A බටුවත්ත ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු

මායිම් සහ 74 A ජීවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

72 - හත්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
72 A - නවගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
73 A - ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   74 ෙද්වාෙලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 74 D 
පානකාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ කෑගල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 69 B  ගලිගමුව, 71  
ෙකොබ්බෑවල හා 70  ෙපෙහරෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

 

බටහිරට :-         වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යට්ෙටෝෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 72 හත්නාෙගොඩ ගාම 

නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම 
70 - ෙපෙහරෙඹ් ගාම නිලධාරි වසම 
70 A - පලෙපොලුව ගාම නිලධාරි වසම 
70 B - යට්ෙටෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   71 ෙකොබ්බෑවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 70 C 

බල්ලපාන පාතබාෙග් හා 70 E ෙම්ෆීල්ඩ් ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           69 ආසිෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා  මායිම

 

බටහිරට :-         වරකාෙපොල පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොබ්බෑවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           70  ෙපෙහරෙඹ් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ 72   හත්නාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
70 C - බල්ලපාන පාතබාෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
70 D - බල්ලපාන උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
70 E - ෙම්ෆීල්ඩ් ගාම නිලධාරි වසම 
71 - ෙකොබ්බෑවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   69 B  ගලිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 69 C  
බිෙසෝෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           69  ආසිෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         70 B  යට්ෙටෝෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලිගමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           72 හත්නාෙගොඩ සහ 72 A නවගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
68 - ඉඹුල්ගල ගාම නිලධාරි වසම 
69 B - ගලිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
69 C - බිෙසෝෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ කෑගල්ල නගර සභා මායිම
දකුණට:-           කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, 68 C අටුෙගොඩ, 68 B  රෑනපාන 

හා 66 නාෙබ්රියාව ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 69 
ආසිෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         70 D බල්ලපාන උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, 70 C බල්ලපාන පාතබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ 71 ෙකොබ්බෑවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙබ්රියාව     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           70 B යට්ෙටෝෙගොඩ, 70 E  ෙම්ෆීල්ඩ් හා 70 D  බල්ලපාන 

උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  සහ 69 C   
බිෙසෝෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

66 - නාෙබ්රියාව ගාම නිලධාරි වසම 
69 - ආසිෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
69 A - ෙදමටන්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   69 C බිෙසෝෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ 68 B රෑණපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           68 B රෑණපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 66 A 
බඹරගම, 67 නාරංෙගොඩ හා 67 A අලවල ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 66 නාෙබ්රියාව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
67 - නාරංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
67 A - අලවල ගාම නිලධාරි වසම 
67 B - ෙහොෙලොම්බුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   66 A  බඹරගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-           64 A අරන්දර සහ 65 B ෙබෝයෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බඹරරෑන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           66 නාෙබ්රියාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ 69 C බිෙසෝෙවල ගාම නිලධාරි  වසෙම් දකුණු මායිම  
66 A - බඹරගම ගාම නිලධාරි වසම 
68 B - රෑණපාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   68 ඉඹුල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 68 C 
අටු ෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-           64 කිණිගම, 64 B කිරිදන සහ 64 A අරන්දර  ගාම නිලධාරි  
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         67 නාරංෙගොඩ ගාම නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අටුෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           68 B රෑණපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 68  

ඉඹුල්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
68 A - දමුණුෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
68 C - අටුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
  නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-           60 B ලාහුපන සහ 64 කිණිගම ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         68 B  රෑණපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිණිගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           66 A බඹරගම, 68 B රෑණපාන, 68 C  අටුෙගොඩ සහ 68 A  

දමුණුෙපොල ගාම නිලධාරි  වසම්වල  දකුණු මායිම් 
60 B - ලාහුපන ගාම නිලධාරි වසම 
64 - කිණිගම ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්

දකුණට:-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         61 B  ෙපොතුෙකොලෙදනිය සහ 64 B  කිරිදන ගාම නිලධාරි  

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරන්දර      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           67 A අලවල, 67  නාරංෙගොඩ සහ 66 A  බඹරගම ගාම නිලධාරි  

වසම්වල දකුණු මායිම් 
64 A - අරන්දර ගාම නිලධාරි වසම 
64 B - කිරිදන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   64  කිණිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-           61 B   ෙපොතුෙකොලෙදනිය, 65 පිංෙදනිය හා 65 C  නාෙදනිය 

ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 65 B  ෙබෝයෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

  

බටහිරට :-         65 B  ෙබෝයෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාෙදනිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           67 B ෙහොෙලොම්බ හා 67 A අලවල ගාම නිලධාරි  වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ 64 A අරන්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් 

65 A - උඩුගම ගාම නිලධාරි වසම 
65 B - ෙබෝයෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
65 C - නාෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   64 A අරන්දර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 65  
පිංෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           65 පිංෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 63 C  
අටාල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පිංෙදනිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           65 C නාෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර ෙකොටෙසේ දකුණු 

මායිම, 65 A උඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 65 C නාෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර ෙකොටෙසේ නැෙගනහිර මායිම සහ 64 A අරන්දර 
හා 64 B කිරිදන ගාම නිලධාරි  වසම්වල දකුණු මායිම් 

63 C - අටාල ගාම නිලධාරි වසම 
65 - පිංෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:-   61 B ෙපොතුෙකොලෙදනිය සහ 61 C හපුෙදනිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           63 B  කුරුණෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ 63 අම්ෙප ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්වාන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           64 B  කිරිදන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  61 B - ෙපොතුෙකොලෙදනිය ගාම නිලධාරි 

 වසම 
61 C - හපුෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
  

නැෙගනහිරට:-   64 කිණිගම ගාම නිලධාරි  වසෙම් බටහිර මායිම,  60 B  
ලාහුපන ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 63 B කුරුණෑෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි  වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         63 C අටාල සහ 65 පිංෙදනිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකොටියාකුඹුර     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           63 C අටාල සහ 61 C හපුෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
63 - අම්ෙප් ගාම නිලධාරි වසම 
63 A - රුග්ගහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
63 B - කුරුණෑෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 62 A කරගල හා 62 
B හත්නාපිටිය ගාම නිලධාරි  වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරුග්ගම්මන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           63 අම්ෙප් හා 63 A රුග්ගහතැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
62 - අරුග්ගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
62 A - කරගල ගාම නිලධාරි වසම 
62 B - හත්නාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         බුලත්ෙකොහුපිටිය, යටියන්ෙතොට සහ වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා 

මායිම් 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 04 - කෑගල්ල  පාෙද්ශීය සභාව 
 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 19  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 19 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-සියඹලාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 51 - සියඹලාපිටිය  ගාම නිලධාරි වසම 

51 C - ඔලගන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
51 D - වෑවලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   51 F පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 
14 A පුවක්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
කෑගල්ල නගර සභා මායිම  

දකුණට:-           කෑගල්ල නගර සභා මායිම 
බටහිරට :-         ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුවක්ෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගලිගමුව හා රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම්  14 A - පුවක්ෙදණිය  ගාම නිලධාරි වසම 

14 B - දිඹුල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
51 F - පුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   14 D ෙකොෙලොන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා දකුණු 
මායිම්  සහ රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම  

දකුණට:-           14 කරඬුපාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 
14 E පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         කෑගල්ල නගර සභා මායිම සහ 51 C ඔලගන්කන්ද ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම හා 51 සියඹලාපිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කලුගල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 12 - කලුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

12 A - දියගම ගාම නිලධාරි වසම  
14 D - ෙකොෙළොන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         14 A පුවක්ෙදණිය සහ 14 B දිඹුල්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරණගම්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-             ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 52 - අඹන්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (කෑගල්ල නගර සභාෙවන් 
ෙබෙදන බටහිර  ෙකොටස) 
52 B ඌරාඋල්ල ගාම  නිලධාරි වසම (නගර 
සභා සීමා ෙවන්  ෙවන් වූ උතුරු හා දකුණු 
 ෙකොටස් ෙදකම ඇතුළත්ව) 
52 C - පරණගම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කෑගල්ල නගර සභාෙවන් 
ෙබෙදන උතුරු  ෙකොටස)   

නැෙගනහිරට:-    කෑගල්ල නගර සභා මායිම, 52 අඹන්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් කෑගල්ල නගර සභාෙවන් ෙබෙදන නැෙගනහිර 
ෙකොටෙසේ දකුණු මායිම සහ 53 D දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- ගලිගමුව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-            ගලිගමුව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹන්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල නගර සභා මායිම  52 - අඹන්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (කෑගල්ල නගර සභාෙවන් ෙබෙදන  
නැෙගනහිර ෙකොටස) 
52 A - ෙබරගල ගාම නිලධාරි වසම 
52 C - පරණගම්ෙපොල  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (කෑගල්ල නගර සභාෙවන් ෙබෙදන 
දකුණු  ෙකොටස)   
53 C - වල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල නගර සභා මායිම සහ 53 E පරගම්මන ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  බටහිර මායිම 

දකුණට:- 53 D  දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ 
කෑගල්ල නගර සභා මායිමට දකුණින් පිහිටි  52 B ඌරාඋල්ල 
ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         කෑගල්ල නගර සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරගම්මන     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           52 C පරණගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 52 A 

ෙබරගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්, 53 C 
වල්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ කෑගල්ල මහ නගර සභා මායිම  

52 අඹන්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙකොටසක් 
(53 D දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම තුළ පිහිටි ෙකොටස) 
53 D - දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
53 E - පරගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   50 A නිල්මල්ෙගොඩ හා  50  ඇකිරියගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්, 53 B බුළුරුප්ප ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ 53 මාකූර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           55 A  බුළුගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-         ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, 52 B  ඌරාඋල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 52 අඹන්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් කෑගල්ල නගර සභාෙවන් ෙබෙදන නැ ෙගනහිර 
ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇකිරියගල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල නගර සභා මායිම සහ 14 E පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම 
50 - ඇකිරියගල ගාම නිලධාරි වසම 
50 A - නිල්මල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
50 B - දික්ෙකොහුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   49 A ඇවුණුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:-           49 A   ඇවුණුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 53 

A කවුඩුගම හා 53 B බුළුරුප්ප ගාම නිලධාරී වසම්වල උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         53 E පරගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු  
මායිම් 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කරඞුපන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           14 A පුවක්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 14 - කරඞුපන ගාම නිලධාරි වසම 

14 C - උඩකරඞුපන ගාම නිලධාරි වසම 
14 E - පල්ෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   රඹුක්කන සහ මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම්
දකුණට:-           16 C  දීවල මැදගම සහ  49 A ඇවුණුගල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         50 A නිල්මල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

කෑගල්ල නගර සභා මායිම  
  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දීෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           14 E පල්ෙලෙවල ගාම නිලධාරී වසෙම් දකුණු මායිම සහ 14 C  

උඩකරඞුපන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්  
16 B - දීෙවල පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
16 C - දීෙවල මැදගම ගාම නිලධාරි වසම 
49 A - ඇවුණුගල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   මාවනැල්ල සහ අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම් 

දකුණට:-           48 D  උඩුමාගම, 49 B  මිනුවන්ගමුව සහ 49 ෙහට්ටිමුල්ල ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         53 A කවුඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 50 B 
දික්ෙකොහුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ 50 ඇකිරියගල හා 50 A නිල්මල්ෙගොඩ  ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහට්ටිමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           53 A කවුඩුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 49 

A ඇවුණුගල්ල හා 16 B දිෙවල පල්ෙලගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

48 D - උඩුමාගම ගාම නිලධාරි වසම 
49 - ෙහට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
49 B - මිනුවන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           48 E වඩුෙපොල, 54 A වතුර සහ 55 C මීෙදණිය උතුර ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         55 තෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 53 මාකූර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 53 A කවුඩුගම 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   

  

 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාකූර      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           53 E  පරගම්මන සහ 50 ඇකිරියගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
53 - මාකූර ගාම නිලධාරි වසම 
53 A - කවුඩුගම ගාම නිලධාරි වසම 
53 B - බුළුරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   50 B දික්ෙකොහුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 

මායිම්, 49 A ඇවුණුගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ 49 ෙහට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           49 ෙහට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 55 
තෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         55 A බුළුගහෙදණිය සහ 53 D  දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මලවිට      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           53 D දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 53  මාකූර 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 49 
ෙහට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

55 - තෙල්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
55 A - බුළුගහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
55 B - මලවිට ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   55 C මීෙදණිය උතුර හා 55 D  මීෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 54 ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           54 ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 56 A 
ගුරුල්ලවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම    
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හුංගම්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           55 B  මලවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ  

55 D  මීෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

54 - ෙගොඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
54 B - හපුවිට පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
56 A - ගුරුල්ලවල ගාම නිලධාරි වසම 
56 C - හුංගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   54 A වතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, අරණායක 
පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 57 අතුරුපාන ගාම නිලධාරී වසෙම් 
උතුරු මායිම  

දකුණට:-           56  ෙරොටුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර මායිම්, 56 
D ෙමොරදන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-         ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 55 B මලවිට ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීෙදණිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           49  ෙහට්ටිමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 48 

D උඩුමාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
54 A - වතුර ගාම නිලධාරි වසම  
55 C - මීෙදණිය උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
55 D - මීෙදණිය දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   48 E  වඩුෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම, 54 B හපුවිට පල්ෙලගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 54  
ෙගොඩිගමුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         54 ෙගොඩිගමුව  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 55 B  
මලවිට හා 55  තෙල්වල ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර 
මායිම්  

  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලපලාවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           48 D  උඩුමාගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  48 A - අලපලාවල ගාම නිලධාරි වසම 

48 C - නිලපලාගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
48 E - වඩුෙපොළ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-           අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 57 B ෙබොස්සැල්ල හා 57 

A   ඇරෑගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 54 A වතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඇරෑගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           54 B හපුවිට පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම, අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 48 A අලපලාවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

57 - අතුරුපාන ගාම නිලධාරි වසම  
57 A - ඇරෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
57 B - ෙබොස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           58 B ගංතුන පලෙල්ගම උතුර  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම සහ 58 ෙබෝගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         59 A හිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ 59 මාෙබෝපිටිය හා 56 ෙරොටුව ගාම නිලධාරී 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඳුෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           56 A ගුරුල්ලවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 56 C  

හුන්ගම්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 54 B  
හපුවිට පල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම  

56 - ෙරොටුව ගාම නිලධාරි වසම  
56 B - උඳුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
56 D - ෙමොරදන ගාම නිලධාරි වසම 
59 - මාෙබෝපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   57 අතුරුපාන හා 57 A ඇරෑගම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් සහ 59 A හිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           59 B  තියඹරාෙහේන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු 

හා බටහිර මායිම්, 58 ෙබෝගල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම  

බටහිරට :-         බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම   
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           56 ෙරො ටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 59 මාෙබෝපිටිය 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ 57 A ඇරෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

58 - ෙබෝගල ගාම නිලධාරි වසම 
59 A - හිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
59 B - තියඹරාෙහේන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   57 A ඇරෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 57 B  
ෙබොස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 58 B 
ගංතුන පල්ෙලගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:-           58 C  ෙබලිහුල්වාන  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         56 B  උඳුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ 56 D ෙමොරදන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම  

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගංතුන      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           58  ෙබෝගල සහ 57 B ෙබොස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
58 A - ගංතුන පල්ෙල්ගම දකුණ ගාම 
නිලධාරි වසම 
58 B - ගංතුන පල්ෙල්ගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම 
58 C - ෙබලිහුල්වාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-   
බටහිරට :-         

අරණායක සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම්  
බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

09-108/328 
 

 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥාපනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 
අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 05 - රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 02                       සභික සංඛ්යාව - 21 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කුඩාගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 1 A - ෙදොෙඹ්මඩ බටහිර ගාම නිලධාරි වසම  

1 B - ෙදොෙඹ්මඩ නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම  
2 - උඩගලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
2 A  - කුඩාගම උතුර  ගාම නිලධාරි වසම   
2 B - මැදගලෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
2 D - කුඩාගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   1 උදන්විට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා දකුණු මායිම්, 3 
නත්තඹුර හා 2 C දඹුල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ 5 A පදවිගම්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

දකුණට:-           4 A පුවක්ෙමොෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 4 
වල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  

බටහිරට :-         4 වල්ගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහේවාදිෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 1 - උදන්විට ගාම නිලධාරි වසම  

3 C - අලුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
3 D - ෙහේවාදිෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
3 J - මාලිගාතැන්න ගාම නිලධාරි වසම  
3 K - මහගම ගාම නිලධාරි වසම  
3 L - හල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   3 H ගබ්බල උතුර, 3 A ගබ්බල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ 3 G ෙකොටවැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

දකුණට:-           3 G ෙකොටවැල්ල සහ 3 නත්තඹුර ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට :-         2 A කුඩාගම උතුර සහ 1 A ෙදොෙඹ්මඩ බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගබ්බල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම 3 A - ගබ්බල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  

3 G - ෙකොටවැල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
3 H - ගබ්බල උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   3 B පරෙප්, 3 I උතුර හා කණුෙගොල්ල  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 3 F පරෙප් දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම  

දකුණට:-           6 B ඉහළ වල්ෙපොල සහ 6 C හඟෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         3 නත්තඹුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 3 L 
හල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ  
3 K මහගම හා 3 C අලුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පරෙප්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           3 A ගබ්බල දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම  
3 B - පරෙප් උතුර ගාම නිලධාරි වසම  
3 F - පරෙප් දකුණ ගාම නිලධාරි වසම  
3 I - කණුෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
7 C - ෙකොස්සින්න ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ 7 B කංසලගමුව ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           7 A වලල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 8G 
ඊරිය ෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         6 B ඉහළ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ 3 G ෙකොටවැල්ල හා 3 A ගබ්බල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම්  

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැලිගමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           3 නත්තඹුර, 3 G ෙකොටවැල්ල සහ 3 F පරෙප් දකුණ ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
6 - වැලිගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
6 A - තල්දෑව ගාම නිලධාරි වසම  
6 B - ඉහළ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
6 C - හඟෙවල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   7 C ෙකොස්සින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 8 G 
ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:-           8 C වැරැල්ලපත හා 8 D ඒරියාව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ 6 D වහව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         6 D වහව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 
5 දැලිවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දැලිවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           2 A කුඩාගම උතුර  හා 1 උදන්විට ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්,  3 D ෙහේවාදිෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා බටහිර 
මායිම් සහ 3 L හල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

2 C - දඹුල්ල ගාම නිලධාරි වසම  
3 - නත්තඹුර ගාම නිලධාරි වසම  
4 E - මීදුම ගාම නිලධාරි වසම  
5 - දැලිවල ගාම නිලධාරි වසම  
5 A - පදවිගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:-   3 G ෙකොටවැල්ල, 6 C හඟෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
හා බටහිර මායිම්,  6 A තල්දෑව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  
මායිම සහ 6 D වහව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           8 B හූරිමලුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ 11 A හල්පිටිය  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුර මායිම 

බටහිරට :-         4 D යටගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 4 A 
පුවක්ෙමොෙට් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 
සහ 2 B මැදගලෙදනිය හා 2 D කු ඩාගම දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම, 2 උඩගලෙදනිය ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම සහ 2 B  මැදගලෙදනිය ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් 

4 - වල්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
4 A - පුවක්ෙමොෙට් ගාම නිලධාරි වසම 
4 B - තිස්මල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
4 C - උඩුගම ගාම නිලධාරි වසම  
4 D - යටගම ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   5 A පදවිගම්ෙපොල සහ 4 E මීදුම ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:-           11 A හල්පිටිය, 11 D නාරන්බැද්ද නැෙගනහිර, 11 C
නාරන්බැද්ද බටහිර සහ 75 D මාරුක්වතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම    

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රඹුක්කන      සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           5 දැලිවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 6 A තල්දෑව 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
6 D - වහව ගාම නිලධාරි වසම 
8 B - හූරිමලුව ගාම නිලධාරි වසම 
8 D  - ඒරියාව ගාම නිලධාරි වසම  
8 H - රඹුක්කන නගරය ගාම නිලධාරි වසම  
8 K - ෙමොට්ටප්පුලිය ගාම නිලධාරි වසම 
10 B - කූෙරම්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   8 C වැරැල්ලපත, 8 A දියසුන්නත සහ 8 I මඩවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           8 J දළුග්ගල හා 10 පින්නවල ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ 10 A බතඹු ෙර් ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට :-         11 A හල්පිටිය, 4 E මීදුම සහ 5 A පදවිගම්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දියසුන්නත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           6 වැලිගමුව සහ 6 B ඉහළ වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්  
8 A - දියසුන්නත ගාම නිලධාරි වසම 
8 C - වැරැල්ලපත ගාම නිලධාරි වසම 
8 E - ෙබලිෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසම         
8 F - කිරිවල්ලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
8 G - ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 8 I - මඩවල ගාම නිලධාරි වසම 
9 C - මුවපිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   7 C ෙකොස්සින්න, 7 A වලල්ෙගොඩ හා 7 B කංසලගමුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්, 8 ෙගොඩගන්ෙදනිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 21 B 
උඩුගම ෙගොන්දෑවල හා  21 A හලාගිරිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           21 A හලාගිරිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 9 
කිරිවන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට :-         9 A ෙකොටගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 10 
පින්නවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්,   
8 J දළුග්ගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 8 H 
රඹුක්කන නගරය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ 8 D ඒරියාව හා 6 A තල්දෑව  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           1341 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කංසලගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           7 C ෙකොස්සින්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ කුරුණෑගල  දිස්තික් මායිම
7 - හීනාෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම  
7 A - වලල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
7 B - කංසලගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
8 - ෙගොඩගන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම  
දකුණට:-           21 කඩිගමුව හා 21 B උඩුගම ෙගොන්දෑවල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 9 C මුවපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු  මායිම  

බටහිරට :-         8 E ෙබලිෙගොඩපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, 8 A දියසුන්නත  හා 8 I මඩවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම්, 8 F කිරිවල්ලාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 8 G ඊරියෙගොල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පින්නවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           10 B කූෙරම්ෙපොල හා 8 K ෙමොට්ටප්පුලිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 8 H රඹුක්කන නගරය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 8 I මඩවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

8  J - දළුග්ගල ගාම නිලධාරි වසම  
9 D - ෙකොත්තනවත්ත ගාම නිලධාරි වසම  
10 - පින්නවල ගාම නිලධාරි වසම  
10 A - බතඹුෙර් ගාම නිලධාරි වසම  
 
 

නැෙගනහිරට:-   8 E ෙබලිෙගොඩපිටිය සහ 9 C මුවපිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           9 A ෙකොටගම සහ 9 B ෙයෝධගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම්  

බටහිරට :-         11 E හිරිවඩුන්න සහ  11 A හල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිරිවඩුන්න     සභික සංඛ්යාව :-  02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           4 D යටගම හා 4 E මීදුම ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්, 8 

B හූරිමලුව, 10 B කූෙරම්ෙපොල හා 10 A  බතඹුෙර් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්, 9 D ෙකොත්තනවත්ත ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 10 පින්නවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම 

9 A - ෙකොටගම ගාම නිලධාරි වසම  
9 B - ෙයෝදගම ගාම නිලධාරි වසම  
11 - පිටිෙය්ගම ගාම නිලධාරි වසම  
11 A - හල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
11 B - දුනුෙක්වල ගාම නිලධාරි වසම  
11 C - නාරන්බැද්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසම 
11 D - නාරන්බැද්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි
වසම  
11 E - හිරිවඩුන්න ගාම නිලධාරි වසම  
11 F - ෙදල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
11 G - වඩුවාෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   9 C මුවපිටිය සහ 9 කිරිවන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:-           12 A කිවුල්පන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ කෑගල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම   

බටහිරට :-         ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 75 A ෙකෙහල්වතුෙගොඩ 
හා 75 D මාරුක්වතුර ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෙහල්වතුෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
    

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ 4 B තිස්මල්ෙපොල හා 4 D යටගම 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
75 A  - ෙකෙහල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම  
75 D - මාරුක්වතුර ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   11 C නාරන්බැද්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ 11 B දුනුෙක්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:-           ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම, 75 B අඹුවන්ගල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 75 C 
ඉඹුල්ගස්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
කුරුණෑගල  දිස්තික් මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඹුල්ගස්ෙදනිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කුරුණෑගල දිස්තික් මායිම සහ 75 D මාරුක්වතුර ගාම නිලධාරි 

වසෙම් බටහිර මායිම  
75 B - අඹුවන්ගල ගාම නිලධාරි වසම  
75 C - ඉඹුල්ගස්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
 නැෙගනහිරට:-   75 D මාරුක්වතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 75 A 

ෙකෙහල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
දකුණට:-           75 A ෙකෙහල්වතුෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිවන්ෙදනිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           9 C මුවපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ 21 B උඩුගම ෙගොන්දෑවල හා 21 කඩිගමුව ගාම නිලධාරි 
වසම්වල දකුණු මායිම් 

9 - කිරිවන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
12 C - මින්වාන ගාම නිලධාරි වසම  
21 A - හලාගිරිය ගාම නිලධාරි වසම  
21 C - නැටියපාන ගාම නිලධාරි වසම  
 

නැෙගනහිරට:-   21 D ෙකම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-           මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 13 E කුඹල්දිෙවල ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         12 A කිවුල්පන සහ 9 A ෙකොටගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කඩිගමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           7 B කංසලගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, 7 හීනාෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
මහනුවර දිස්තික් මායිම 

21 - කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම  
21 B - උඩුගම ෙගොන්දෑවල ගාම නිලධාරි 
වසම  
21 D - ෙකම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
22 B - යටිවල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම  
22 C - පත්තම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම  
  

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ  22 E ෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:-           22 D දිගනකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 
මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, 21 C නැටියපාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 21 A හලාගිරිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         9 C මුවපිටිය සහ 8 ෙගොඩගන්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බැද්දවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           22 C පත්තම්පිටිය හා 22 B යටිවල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 
22 - බැද්දවල ගාම නිලධාරි වසම  
22 A - ගංෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
22 D - දිගනකන්ද ගාම නිලධාරි වසම  
22 E - ෙහේෙන්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-           මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         21 D ෙකම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මංගලගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම, 9 A ෙකොටගම ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම සහ 12 C මින්වාන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම්  

12 A - කිවුල්පන ගාම නිලධාරි වසම  
13 A - මංගලගම ගාම නිලධාරි වසම  
13 E - කුඹල්දිෙවල ගාම නිලධාරි වසම  
13 F - වරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  නැෙගනහිරට:-   මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:-           මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         13 B ෙමොලාෙගොඩ, 13 D කවුඩාමුල්ල හා 13 ගල්ෙපොල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් සහ කෑගල්ල පාෙද්ශීය 
සභා මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොලෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 13 - ගල්පල ගාම නිලධාරි වසම  

13 B - ෙමොලෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම  
13 C - කුඹල්ඔලුව ගාම නිලධාරි වසම  
13 D - කවුඩාඋල්ල ගාම නිලධාරි වසම  

නැෙගනහිරට:-   13 E කුඹල්දිෙවල සහ 13 F වරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-         කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 

 
3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 

 
(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 

උපෙල්ඛනය 

අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 

අංක 06 - මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -24   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 24 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑගන්තෙල්     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 23 C යටිමහන ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
20 - වෑගන්තෙල් ගාම නිලධාරි වසම 
20 A - ෙගොන්දිවල ගාම නිලධාරි වසම 
20 B - ෙකෝන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 23 C යටිමහන, 24 A කරපෙන් සහ 29 D මුරුතවල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:- 29 D මුරුතවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 29 A 

මහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 19 
D හබ්බුන්කඩුව හා 19 C උතුවන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රන්දිවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 23 C - යටිමහන ගාම නිලධාරි වසම 

24 - රන්දිවල ගාම නිලධාරි වසම 
24 A -කරපෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 23 B කැප්පිටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, 23 මාෙකෙහල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
සහ 24 B දුනුගම මාලියද්ද හා 25 B උඩමාකඩවර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 25 B උඩමාකඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 29 B 
ඕවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 29 D මුරුතවල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :- 20 A ෙගොන්දිවල හා 20 B ෙකෝන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්, 20 වෑගන්තෙල් ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ රඹුක්කන පාෙද්ශීය 
සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාෙකෙහල්වල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම 23 - මාෙකෙහල්වල ගාම නිලධාරි වසම 

23 A - ඉහළ ෙකෝට්ෙට් ගාම නිලධාරි වසම 
23 B - කැප්ෙපටිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
 දකුණට:- 24 B දුනුගම මාලියද්ද සහ 24 A කරපෙන් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :- 23 C යටිමහන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු   
 ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාකඩවර      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 23 මාෙකෙහල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 24 B - දුනුගම මාලියද්ද ගාම නිලධාරි වසම 

25 - මාකඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (උඩමාකඩවර ගාම නිලධාරි 
වසමට යාබදව ඇති ෙකොටස) 
25 B - උඩමාකඩවර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- 25 A ගෙන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු සහ බටහිර 

මායිම් 
බටහිරට :- 29 හිඟුල,  29 B ඕවත්ත, 24 රන්දිවල සහ 24 A කරපෙන් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිඟුල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 29 D මුරුතවල සහ 24 රන්දිෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
29 - හිඟුල ගාම නිලධාරි වසම 
29 B - ඕවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
29 E  - ෙබලිගම්මන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- 25 B උඩමාකඩවර, 25 A ගෙන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම්වල 

හා 25 මාකඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසමට යාබද ෙකොටෙසේ බටහිර මායිම් සහ 27 A 
බටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

දකුණට:- 28 ඉඩම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්,  27 
A බටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 28 ඉඩම්පිටිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 31 ඒදඩුවාව 
හා 31 A ෙකෝන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

බටහිරට :- 30 A මාවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 29 
C හිගුල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිගුල්ඔය      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 29 D මුරුතවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 29 C - හිගුල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- 29 D මුරුතවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 29 B 

ඕවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- 29 E ෙබලිගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :- 30 A මාවාන, 19 රන්ෙකොද්දිවල සහ 29 A මහවත්ත ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහවත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 20 A ෙගොන්දිවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

24 A කරපෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
29 A - මහවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
29 D - මුරුතවල ග් රාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 24 රන්දිවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:- 29 B ඕවත්ත හා 29 C හිගුල්ඔය ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම්, 19 රන්ෙකොද්දිවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා 
බටහිර මායිම් සහ 19 B මාවනැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම 

බටහිරට :- 19 D හබ්බුන්කඩුව සහ 20 A ෙගොන්දිවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාවනැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 19 D හබ්බුන්කඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම් සහ 29 A මහවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
19 - රන්ෙකොද්දිවල ගාම නිලධාරි වසම 
19 A - වැලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
19 B - මාවනැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:- 29 C හිගුල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 30A 
මාවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 30 කිරිංගෙදණිය 
ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 31 A 
ෙකෝන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 18 A කප්පාෙගොඩ සහ 18 C ෙදොඩන්තෙල් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- 15 E ෙදහිමඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උතුවන්කන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 20 වෑගන්තෙල්, 20 B ෙකෝන්ෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ 20 A ෙගොන්දිවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

15 E - ෙදහිමඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
19 C - උතුවන්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
19 D - හබ්බුන්කඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- 29 A මහවත්ත හා 19 B මාවනැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් සහ 19 A වැලිගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 18 C ෙදොඩන්තෙල් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :- 15 අබුළුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්බුළුගල     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- රඹුක්කන පාෙද්ශීය සභා මායිම 15 - අම්බුළුගල ගාම නිලධාරි වසම 

15 B - අත්තනෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
15 G - පානගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 15 E ෙදහිමඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :- කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙලවුෙක්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 15 E ෙදහිමඩුව, 19 A වැලිගල්ල සහ 19 B මාවනැල්ල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
18 - ෙලවුෙක් ගාම නිලධාරි වසම 
18 A -කප්පාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
18 B - දාස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
18 C - ෙදොඩන්තෙල් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 31 A ෙකෝන්ගමුව හා 31 B නාන්කූරුගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:- අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :- අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිරිංගෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 19 රන්ෙකොද්දිවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 29 C 

හිගුල්ඔය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
30 - කිරිංගෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
30 A - මාවාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 29 E ෙබලිගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- 31 A ෙකෝන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :- 19 B මාවනැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඒදඩුවාව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 30 කිරිංගෙදණිය හා 30 A මාවාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම්, 29 E ෙබලිගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් සහ 29 හිඟුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

31 - ඒදඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම 
31 A - ෙකෝන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
31 B - නාන්කූරුගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 28 ඉඩම්පිටිය සහ 28 A කැකිරිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :- 18 A කප්පාෙගොඩ සහ 19 B මාවනැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උයන්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට:- 29 හිඟුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 27 A බටවල 

ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
28 - ඉඩම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (27 A බටවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිමට යාබද ෙකොටස) 
28 A - කැකිරිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
30 B - උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 27 A බටවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 
27  අලුත්නුවර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:- 27 B රුකුලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :- 
 

අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 31 B නාන්කූරුගම හා 31 
ඒදඩුවාව ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අලුත්නුවර     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 29 හිඟුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 25 A 

ගෙන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 25 මාකඩවර 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසමට යාබද 
ෙකොටෙසේ බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 25 C ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර  මායිම 

27 - අලුත්නුවර ගාම නිලධාරි වසම 
27 A -බටවල ගාම නිලධාරි වසම 
27 B - රුකුලගම ගාම නිලධාරි වසම 
28 - ඉඩම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (27 A බටවල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිමට යාබද ෙකොටස) 
 

නැෙගනහිරට:- 25 C ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර  හා දකුණු 
මායිම් සහ 26 B හීනටිපන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:- 34 ෙව්රෙක් හා 35 කුඹල්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු 
මායිම් සහ අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :- 30 B උයන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්, 28 A කැකිරිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම සහ 28 ඉඩම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාෙවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 25 A ගෙන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 25 - මාකඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් 

ෙකොටසක් (ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසමට යාබදව ඇති ෙකොටස) 
25 C - ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
25 D - මාෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
26 B - හීනටිපන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 26 A වරකාපෙන්, 26 කහවන්දල සහ 26 C මහන්ෙත්ගම ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ 34 ෙව්රෙක් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
උතුරු මායිම 

බටහිරට :- 27 අලුත්නුවර හා 27 A බටවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 29 හිඟුල ගාම නිලධාරි වසෙම්  
නැෙගනහිර මායිම 

 



I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21           1347 
 

 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙන්තැන්න     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 25 B උඩමාකඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 25 

මාකඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් උඩමාකඩවර ගාම නිලධාරි 
වසමට යාබද ෙකොටෙසේ දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 
මහනුවර දිස්තික් මායිම 

25 A - ගෙන්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 
26 - කහවන්දල ගාම නිලධාරි වසම 
26 A - වරකාපෙන් ගාම නිලධාරි වසම 
26 C - මහන්ෙත්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ 26 B හීනටිපන ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
බටහිරට :- 26 B හීනටිපන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, 25 C ෙමොල්ලිෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම, 25 D මාෙවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම්,  25 මාකඩවර ගාම නිලධාරි වසෙම් ෙමොල්ලිෙගොඩ 
ගාම නිලධාරි වසමට යාබද ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ 29 
හිඟුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 18      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙව්රෙක්      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 27 B රුකුලගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, 27  අලුත්නුවර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
26 B හීනටිපන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

34 - ෙව්රෙක් ගාම නිලධාරි වසම 
34 A -ඇඹිල්මීවල ගාම නිලධාරි වසම 
35 - කුඹල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
35 A - බලවත්ගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:- 40 C අම්බලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 36 A 
තඹවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර, උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ 36 එරමිණිගම්මන හා 37 A වඩුවාවල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :- 37 B අඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  සහ 
අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 19      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අඹෙදණිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 35 A බලවත්ගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
37 - කූරගල ගාම නිලධාරි වසම 
37 A - වඩුවාවල ගාම නිලධාරි වසම 
37 B - අඹෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
37 C - ෙව්රෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 36 එරමිණිගම්මන සහ  36 C ගිනිහප්පිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 38 පල්ලිෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :- අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 20      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- එරමිණිගම්මන     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 35 A බලවත්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 34 A 

ඇඹිල්මීවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ 34 ෙව්රෙක් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

36 - එරමිණිගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
36 A - තඹවිට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 34 A ඇඹිල්මීවල සහ 40 C අම්බලාව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 40 C අම්බලාව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 39 B 
මඩුල්ෙබෝව, 39 C අඹරුප්ප හා 39 A වාඩියතැන්න ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්, 36 B ගිනිහප්පිටිය නැෙගනහිර 
ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 36 C 
ගිනිහප්පිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :- 37 A වඩුවාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 21      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගිනිහප්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 36 එරමිණිගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 36 B - ගිනිහප්පිටිය නැෙගනහිර ගාම 

නිලධාරි වසම 
36 C - ගිනිහප්පිටිය බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:- 36 A තඹවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 39 A 
වාඩියතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 39 A වාඩියතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 38 
A ෙහම්මාතගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :- 38 A පල්ලිෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ 37 A වඩුවාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 22      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙහම්මාතගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 37 A වඩුවාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 36 C 

ගිනිහප්පිටිය බටහිර ග් රාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්, 36 B ගිනිහප්පිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම සහ 39 A වාඩියතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් 
බටහිර හා දකුණු මායිම් 

38 - පල්ලිෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 
38 A - ෙහම්මාතගම ගාම නිලධාරි වසම 
39 - දුම්බුළුවාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 39 B මඩුල්ෙබෝව හා 40 ෙකෙහල්පන්නල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 40 A ෙකෙහල්පන්නල 
බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම සහ අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :- අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 23      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මඩුල්ෙබෝව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 36 A තඹවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 39 A - වාඩියතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

39 B - මඩුල්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසම 
39 C - අඹරුප්ප ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 40 C අම්බලාව සහ 40 B බලත්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 40 ෙකෙහල්පන්නල නැෙගනහිර සහ 39 දුම්බුළුවාව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- 38 A ෙහම්මාතගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
36 B ගිනිහප්පිටිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 24      ෙකොට්ඨාසය  සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙකෙහල්පන්නල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 34 A ඇඹිලිමීවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

මහනුවර දිස්තික් මායිම 
40 - ෙකෙහල්පන්නල නැෙගනහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
40 A - ෙකෙහල්පන්නල බටහිර ගාම 
නිලධාරි වසම 
40 B - බලත්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
40 C - අම්බලාව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :- 38 A ෙහම්මාතගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 39 

දුම්බුළුවාව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
39 B මඩුල්ෙබෝව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ 36 A තඹවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
09-108/330 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥාපනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උප ෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උප ෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 
 
අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 07 - අරණායක  පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 18  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00               සභික සංඛ්යාව - 18 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දීෙවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල සහ මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 16 - වාකිරිගල ගාම  නිලධාරි වසම 

16 A - දීෙවල උඩගම ගාම  නිලධාරි වසම 
16 E - කන්දමුල්ල ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   15 F ඇපලාව වත්ත ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ 16 
D අස්මඩල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    47 E කුමාරපුර ගාම  නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම  

බටහිරට :-         කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුෙව්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 15 A - උඩුෙව්ෙවල  ගාම  නිලධාරි වසම 

15 C - ගල්අතර ගාම  නිලධාරි වසම 
15 D - කන්ෙද්වත්ත ගාම  නිලධාරි වසම 
15 F - ඇපලාව වත්ත ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-    17 D ගම්මන්නාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

සහ16 F ලඹුටුව හා 16 G වත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         16 D අස්මඩල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු 
මායිම් සහ 16 වාකිරිගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උස්සාපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 17 - උස්සාපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 

17 B - කටුගහ ගාම  නිලධාරි වසම 
17 C - වහරක්ෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
17 D - ගම්මන්නාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   33 C  රුවන්ෙදණිය හා 33 A අට්ටාපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ  17 A  කාරියගම  හා 46 A ෙගොඩිගමුව ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    45 D නාරංගම්මන ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 16 F 
ලඹුටුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         15 F  ඇපලාවත්ත හා 15 C ගල්අතර ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
දකුණු මායිම් සහ මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්ගමුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 33 - තල්ගමුව ගාම  නිලධාරි වසම 

33 A - අට්ටාපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
33 B - ෙදවනගල ගාම  නිලධාරි වසම 
33 C -  රුවන්ෙදණිය ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-    මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 46 නිකපිටිය ගාම  

නිලධාරි  වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         17 A කාරියගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ 17 C වහරක්ෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නිකපිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           17 උස්සාපිටිය, 17 C වහරක්ෙගොඩ හා 33 A අට්ටාපිටිය ගාම  

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්  සහ 33 තල්ගමුව ගාම  
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

17 A - කාරියගම ගාම  නිලධාරි වසම 
45 C - පැහැනිපැද්දර ගාම  නිලධාරි වසම 
46 - නිකපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
46 A - ෙගොඩිගමුව ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   33 තල්ගමුව ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම  සහ 
මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:-    45 දිප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 45 A 
ගැවිලිපිටියගම  හා 45 D නාරංගම්මන  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         17 B කටුගහ ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම   
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අස්මඩල      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           15 F ඇපලාව වත්ත ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර හා දකුණු 

මායිම් සහ 17 D ගම්මන්නාෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම 

16 D - අස්මඩල ගාම  නිලධාරි වසම 
16 F - ලඹුටුව ගාම  නිලධාරි වසම 
16 G - වත්ෙත්ෙගදර ගාම  නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   17 B කටුගහ සහ 45 D නාරංගම්මන ගාම  නිලධාරි  වසම්වල 

බටහිර මායිම් 
දකුණට:-    47 හත්ගම්පල සහ 47 B ෙදබත්ගම උඩබාෙග් ගාම  

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         47 E කුමාරපුර හා 16 E කන්දමුල්ල ගාම  නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ 16 වාකිරිගල ගාම  නිලධාරි වසෙම්  
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදබත්ගම      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
ෙමම ෙකොට්ඨාසය භූෙගෝලීය වශෙයන් ෙවන්වූ ෙකොටස් ෙදකකි 47 A - ෙදබත්ගම පල්ෙල්බාෙග් ගාම    

නිලධාරි වසම  
47 B - ෙදබත්ගම උඩබාෙග් ගාම  නිලධාරි  
වසම 
47 E - කුමාරපුර ගාම  නිලධාරි වසම 
48 - ෙකෙහල්වත්ත ගාම  නිලධාරි වසම 
 ( ෙකොටසක් කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
තුල පිහිටා ඇත)  

I. උතුරට :-             කෑගල්ල පා ෙද්ශීය සභා මායිම,  16 E කන්දමුල්ල 
සහ 16 D අස්මඩල හා 16 G වත්ෙතෙගදර ගාම  
නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 

 නැෙගනහිරට:-    47 හත්ගම්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා 
දකුණු මායිම් සහ 47 F ඵළගිපිටිය ගාම  
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

 දකුණට:- 47 F එළගිපිටිය හා 47 D කළුගල ගාම  
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ කෑගල්ල 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 බටහිරට :-            කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
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කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා සීමාව තුළ පිහිටි ෙකොටස : 
II. උතුරට :-             කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභාව තුල පිහිටි 54 A වතුර ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 48 A අලපලාවල 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

 නැෙගනහිරට:-    කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභාව තුල පිහිටි 54 A වතුර ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 48 A අලපලාවල 
ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

 දකුණට:- කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභාව තුල පිහිටි 57 A ඇරෑගම 
ගාම නිලධාරි ව සෙම් උතුරු මායිම සහ 57 
අතුරුපාන ගාම  නිලධාරි ව සෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 බටහිරට :-            කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභාව තුල පිහිටි 57 අතුරුපාන 
ගාම  නිලධාරි ව සෙම් නැෙගනහිර සහ උතුරු මායිම් 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හත්ගම්පල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           16 G වත්ෙත්ෙගදර හා 16 F ලඹුටුව ගාම  නිලධාරි වසම්වල  

දකුණු මායිම් සහ 45 D නාරංගම්මන හා  45 B ගැලවිලිපිටියගම 
නගරය ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර හා දකුණු මායිම්  

47 - හත්ගම්පල ගාම  නිලධාරි වසම 
47 C - ෙමෝරාගම්මන ගාම  නිලධාරි වසම 
47 F - එළගිපිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   45 E විල්ෙපොල හා 43 C ගල්ෙබොක්ක ගාම  නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 43 B ගැටෙබ්රිකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-    58 F නාරංගල සහ 58 B ගන්තුනඋඩගම ගාම  නිලධාරි වසම්වල
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         47 D කලුගල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 47 B
ෙදබත්ගම උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 47 A  
ෙදබත්ගම පල්ෙලබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 47 B ෙදබත්ගම උඩබාෙග් 
ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැවිලිපිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           17 B කටුගහ, 46 A ෙගොඩිගමුව සහ 46 නිකපිටිය ගාම  

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
45 A - ගැවිලිපිටියගම ගාම  නිලධාරි වසම 
45 B - ගැවිලිපිටිය නගරය ගාම  නිලධාරි 
වසම 
45 D - නාරංගම්මන ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   45 C පැහිනිපැද්දර  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් සහ 45 දිප්පිටිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:-    45 දිප්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්, 45 E 
විල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ  47 C 
ෙමොරගම්මන ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         47 හත්ගම්පල සහ 16 F  ලඹුටුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දිප්පිටිය       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           45 B ගැවිලිපිටිය නගරය ගාම  නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා 

නැෙගනහිර මායිම්, 45 A ගැවිලිපිටියගම ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 45 C පැහැනිපැද්දර ගාම නිලධාරි 
වසෙම් දකුණු මායිම සහ මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම

42 C - කීරපෙන් ගාම  නිලධාරි වසම 
42 D - පන්නල ගාම  නිලධාරි වසම 
45 - දිප්පිටිය ගාම  නිලධාරි වසම 
45 E - විල්ෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   44 A  හබලක්කාව, 42 A  දුල්ෙදනිය ගාම  නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් සහ 42 හකුරුගම්මන ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම්  

දකුණට:-    42 හකුරුගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 43 
අරණායක ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 
43 E උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 43 B 
ගැටෙබ්රිකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 
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බටහිරට :-         43 C ගල්ෙබොක්ක ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ 47 C ෙමෝරාගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හබලක්කාව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 44 A - හබලක්කාව ගාම  නිලධාරි වසම 

44 C - තල්ගස්පිටිය මුස්ලිම්ගම ගාම  නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-    44 තල්පිටිය සහ 42 A දුල්ෙදනිය ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් 
බටහිරට :-         42 C කීරපෙන් ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම් සහ 45 දිප්පිටිය ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- තල්ගස්පිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           44 A හබලක්කාව සහ 44 C තල්ගස්පිටිය මුස්ලිම්ගම ගාම  

නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්  
42 A - දුල්ෙදනිය ගාම  නිලධාරි වසම 
42 B - ෙතල්ෙලක ගාම  නිලධාරි වසම 
44 - තල්ගස්පිටිය ගාම  නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 

දකුණට:-    44 B ෙයෝධගම හා 41 D රන්දිලිගම ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 42 හකුරුගම්මන  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :-         42 හකුරුගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 42 C 
කීරපෙන් ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගැටෙබ්රිකන්ද      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           47 C ෙමෝරගම්මන ගාම  නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ 45 

E විල්ෙපොල ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා  දකුණු මායිම් 
43 B - ගැටෙබ්රිකන්ද ගාම  නිලධාරි වසම 
43 C - ගල්ෙබොක්ක ගාම  නිලධාරි වසම 
43 E - උඩගම ගාම  නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   42 C කීරපෙන් සහ 42 D පන්නල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 

මායිම් 
දකුණට:-    43 අරණායක ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 

43 D ෙපෝඩාෙප් හා 43 A අම්බලන්කන්ද  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         58 F නාරංගල ගම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 47 F 
එළගිපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගන්තුන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           47 E කුමාරපුර සහ 47 B ෙදබත්ගම උඩබාෙග් ගාම  

නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම් 
47 D - කලුගල ගාම  නිලධාරි වසම 
48 B - දම්පැල්ෙගොඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
58 B - ගන්තුන උඩගම ගාම  නිලධාරි වසම 
58 G - ගන්තුන මැදගම ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   47 F එළගිපිටිය හා 58 F නාරංගල ගාම  නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් සහ 58 C ජම්බුගස්මඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-    ජම්බුගස්මඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට :-         බුලත්ෙකොහුපිටිය හා කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 48 
ෙකෙහල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර ෙකොටෙසේ 
නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- නාරංගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           47 F එළගිපිටිය හා 43 B ගැටෙබ්රිකන්ද  ගාම  

නිලධාරි වසම්වල  දකුණු මායිම්, 43 E උඩගම  ගාම නිලධාරි 
වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 43 D ෙපෝඩාෙප් ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

43 A - අම්බලකන්ද ගාම  නිලධාරි වසම 
58 C - ජම්බුගස්මඩ ගාම  නිලධාරි වසම 
58 F - නාරංගල ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   41 E ෙදයියන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
මහනුවර දිස්තික් මායිම  

දකුණට:-    බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

බටහිරට :-         58 G ගන්තුන මැදගම ගාම  නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම 
සහ 58 B ගන්තුන උඩගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අරණායක     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           43 E උඩගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ 42 D පන්නල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
43 - අරණායක ගාම  නිලධාරි වසම 
43 D - ෙපෝඩාෙප් ගාම  නිලධාරි වසම 
41 E - ෙදයියන්වල ගාම  නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   42 D පන්නල ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් සහ 

42  හකුරුගම්මන  හා  41 අරම ගාම  නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-    මහනුවර දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-         58 F නාරංගල සහ 43 A අම්බලකන්ද ගාම  නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම්  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හකුරුගම්මන     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           42 C කීරපන හා  42 A  දුල්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම්, ෙතල්ෙලක ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු  හා 
නැෙගනහිර මායිම්,  44  තල්ගස්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු මායිම සහ මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම

41 D - රන්දිලිගම ගාම  නිලධාරි වසම 
42 - හකුරුගම්මන ගාම  නිලධාරි වසම 
44 B - ෙයෝධගම ගාම  නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-    41 A සැලව නැෙගනහිර, 41 B  රහල  සහ  41 අරම ගාම  

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         41 E ෙදයියන්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 

මායිම්, 43 D ෙපොඩාෙප් හා 43 අරණායක ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් සහ 42 D පන්නල ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සැලව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           42 හකුරුගම්මන ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 

මායිම්, 41 D රංදිලිගම ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර, දකුණු හා 
නැෙගනහිර  මායිම් සහ මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම

41 - අරම ගාම  නිලධාරි වසම 
41 A - සැලව නැෙගනහිර ගාම  නිලධාරි 
වසම 
41 B - රහල ගාම  නිලධාරි වසම 
41 C - සැලව  බටහිර ගාම  නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මාවනැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර දිස්තික් මායිම
දකුණට:-    මහනුවර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         41 E ෙදයියන්වල ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

 
උපෙල්ඛනය 

 
අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 08 - යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 17  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00                       සභික සංඛ්යාව - 17 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මත්තමෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           වරකාෙපොල සහ ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම් 108 - මත්තමෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-           බුලත්ෙකොහුපිටිය සහ රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-         රුවන්වැල්ල සහ වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගල්පාත      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           රුවන්වැල්ල සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 107 B - ගල්පාත ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:-   බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-           106 B  කබුලුමුල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-         රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කබුලුමුල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           107 B  ගල්පාත  ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
106 B - කබුලුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
106 C - මහවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   106 A පරුස්සැල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම 
දකුණට:-           106 යටියන්ෙතොට හා 115 C පහළ ගරාෙගොඩ  ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  උතුරු මායිම් සහ  ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-         රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- යටියන්ෙතොට     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           106 B කබුලුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 106 C 

මහවිල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර, දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 

106 - යටියන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
106 A - පරුස්සැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   132 B  ජයවින්දාගම  හා 135 A වැලිෙහලතැන්න  ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ 135 C  වීරගල්ල  ගාම නිලධාරි 
වසෙම්  උතුරු මායිම 

දකුණට:-           135 C වීරගල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම, 135 D 
නවට  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ 115 F  
පැලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුර මායිම

බටහිරට :-         115 E මීගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
115 D ඉහළ ගරාෙගොඩ හා 115 C  පහළ ගරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් සහ 106 B  කබුලුමුල්ල 
ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ජයවින්දාගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 132 B - ජයවින්දාගම ගාම නිලධාරි වසම 

135 A - වැලිෙහලතැන්න ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   132 A මලල්ෙපොල සහ 135 B ෙපොල්පිටිය ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           135 C  වීරගල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම
බටහිරට :-         106 A පරුස්සැල්ල  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොෙඹ්ෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 132 - ෙදොෙඹ්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 

132 A - මලල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   131 A අමනාවල  ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම
දකුණට:-           131 A අමනාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 133 B 

ෙනලුවතුකන්ද  හා 135 B ෙපොල්පිටිය  ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-         135 A වැලිෙහලතැන්න  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ 132 B ජයවින්දාගම  ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමනාවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම 131 A  - අමනාවල  ගාම නිලධාරි වසම 

131 D - ෙබරන්නාව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-           134 C මල්වත්ත, 134 F කිරිෙකොහුතැන්න සහ 133 B 

ෙනලුවතුකන්ද  ගාම නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         132 A මලල්ෙපොල සහ 132 ෙදොෙඹ්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සීෙපෝත්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ මහනුවර දිස්තික් 

මායිම  
131 E - සීෙපෝත් ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම  
දකුණට:-           134 A මහබාෙග් සහ 134 E දුනුෙක්ෙදනිය ගාම නිලධාරි 

වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දුනුෙක්ෙදනිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 131 E සීෙපොත් ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
134 A - මහබාෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
134 E - දුනුෙක්ෙදනිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම්
දකුණට:-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ 134 D කලුෙකොහුතැන්න ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         134 කිතුල්ගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

134 C මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මල්වත්ත      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           131 A අමනාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම
134 C - මල්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
134 F - කිරිෙකොහුතැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   134 E  දුනුෙක්ෙදනිය සහ 134 A මහබාෙග් ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           134 A මහබාෙග් ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 134 
කිතුල්ගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් 

බටහිරට :-         133 ෙගෝනගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ
133 B ෙනලුවතුකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙනලුවතුකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           132 A මලල්ෙපොල සහ 131 A අමනාවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
133 B - ෙනලුවතුකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
135 B - ෙපොල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   134 F කිරිෙකොහුතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-           134 F කිරිෙකොහුතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 

133 ෙගෝනගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 135 
ගෙන්පල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         135 C  වීරගල්ල සහ 135 A වැලිෙහේනතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගෙන්පල්ල     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           106 A පරුස්සැල්ල සහ 135 A වැලිෙහේනතැන්න ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම්  
135 - ගෙන්පල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
135 C - වීරගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
135 D - නවට ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   135 B ෙපොල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 

සහ 133 ෙගෝනගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           133 A තැලිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

සහ දැරණියගල හා ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
බටහිරට :-         135 E හක්ෙබල්ලාවක ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 

උතුරු මායිම්, 115 F  පැලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  උතුරු 
මායිම සහ 106 යටියන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගරාෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           106 B  කබුලුමුල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 106 

යටියන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
115 C - පහළ ගරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
115 D - ඉහළ ගරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   106 යටියන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           115 E  මීගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :-         115 E  මීගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 

ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මීගස්තැන්න     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           115 C  පහළ ගරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම්  දකුණු මායිම සහ 

115 D ඉහළ ගරාෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම් 

115 E - මීගස්තැන්න ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   106 යටියන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 115 F  
පැලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම

දකුණට:-           ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-         ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පැලැල්ෙල්ගම     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           106 යටියන්ෙතොට, 135 D  නවට සහ 135 C  වීරගල්ල  ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
115 F - පැලැල්ෙල්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
135 E - හක්ෙබල්ලාවක ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   135 ගෙන්පල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 115 E  මීගස්තැන්න ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙගෝනගමුව     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           135 B ෙපොල්පිටිය සහ 133 B ෙනලුවතුකන්ද ගාම නිලධාරි 

වසම්වල  දකුණු මායිම් 
133 - ෙගෝනගමුව ගාම නිලධාරි වසම 
133 A - තැලිගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   134 F කිරිෙකොහුතැන්න ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
134 කිතුල්ගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:-           දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-         135 ගෙන්පල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 

මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කිතුල්ගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           134 F කිරිෙකොහුතැන්න, 134 C මල්වත්ත සහ 134 A මහබාෙග් 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
134 - කිතුල්ගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
134 B - කිතුල්ගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 
134 D - කලුෙකොහුතැන්න ගාම නිලධාරි 
වසම 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
දකුණට:-           නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 133 ෙගෝනගමුව ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
 

උපෙල්ඛනය 
 

අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 09 - බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 11  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00               සභික සංඛ්යාව - 11 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01               ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කබගමුව               සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම  60 - කබගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

60 A - හිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
61 - ගැටියමුල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   60 C කනන්ගමුව සහ 60 D පුස්පෙන් ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           129 රංගල්ල, 61 A අලවතුර  සහ  62 C අඹුවක්ක ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02                               ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පුස්පෙන්      සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           කෑගල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම 60 C - කනන්ගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

60 D - පුස්පෙන් ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           129 D  ඉහළ ෙනවුස්මියර් සහ 129 රංගල්ල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         60 කබගමුව හා 60 A  හිග්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් සහ ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බුලත්ෙකොහුපිටිය     සභික සංඛ්යාව :-  01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 61 ගැටියමුල්ල හා 60 

කබගමුව  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
61 A - අලවතුර ගාම නිලධාරි වසම 
62 C - අඹුවක්ක ගාම නිලධාරි වසම 
129 B - බුලත්ෙකොහුපිටිය ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   129 රංගල්ල සහ 129 D ඉහළ ෙනවුස්මියර් ගාම නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           128 A කැන්දව, 129 C ඌරුමීවල සහ 129 A ලැවල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  
බටහිරට :-         129 A ලැවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ ගලිගමුව

පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉහළ ෙනවුස්මියර්       සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           60 කබගමුව  හා 60 D පුස්පෙන්  ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් සහ කෑගල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම
129 - රංගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
129 D - ඉහළ ෙනවුස්මියර් ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   කෑගල්ල  පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 130 උඩුව ගාම නිලධාරි  
වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-           128 E  උඩෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 128 A 
කැන්දව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට :-         129 B බුලත්ෙකොහුපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා 
උතුරු මායිම් සහ 61 A අලවතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩුව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           129 D ඉහළ ෙනවුස්මියර් ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම සහ කෑගල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
128 E - උඩෙපොත ගාම නිලධාරි වසම 
130 - උඩුව ගාම නිලධාරි වසම 
131 - ෙනළුවක්කන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම, 131 C ෙද්දුගල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් සහ  131 B පැලැම්පිටිය ගාම 
නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-          128 C නාරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු 

මායිම්, 128 A කැන්දව  ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ 129 D  ඉහළ ෙනවුස්මියර් ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කැන්දව      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           129 B බුලත්ෙකොහුපිටිය සහ 129 D ඉහළ ෙනවුස්මියර් ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
128 A - කැන්දව ගාම නිලධාරි වසම 
128 C - නාරංගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   128 E උඩෙපොත ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
සහ 131 ෙනළුවක්කන ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-           යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-         129 C ඌරුමීවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර සහ 

උතුරු මායිම් 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ලැවල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           62 C අඹුවක්ක, 61 A අලවතුර සහ 129 B බුලත්ෙකොහුපිටිය ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු  මායිම් 
129 A - ලැවල ගාම නිලධාරි වසම 
129 C - ඌරුමීවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   128 A කැන්දව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ 128 C  නාරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බ ටහිර මායිම 

දකුණට:-           128 C නාරංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බ ටහිර මායිම, 
යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 128 D අඹමල්ල හා 128 
පුනහැල  ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         128 B වෑගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර මායිම සහ 
ගලිගමුව  පාෙද්ශීය සභා මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වෑගල්ල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ගලිගමුව පාෙද්ශීය සභා මායිම 108 A - හල්ඔලුව ගාම නිලධාරි වසම 

128 B - වෑගල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   129 A ලැවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
දකුණට:-           128 පුනහැල, 107 D පනාපිටිය සහ  107 A අම්පාගල  ගාම 

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 
බටහිරට :-         යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්පාගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 108 A හල්ඔලුව  ගාම 

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
107 - ෙතල්කුමුදුවල ගාම නිලධාරි වසම 
107 A - අම්පාගල ගාම නිලධාරි වසම 
107 C - කිරිෙපෝරුව ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   107 D පනාපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම

දකුණට:-           යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-         යටියන්ෙතොට හා රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාපිටිය      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           108 A හල්ඔලුව, 128 B වෑගල්ල සහ 129 A ලැවල ගාම 

නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
107 D - පනාපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
128 - පුනහැල ගාම නිලධාරි වසම 
128 D - අඹමල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   129 A ලෑවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 129 C 

ඌරුමීවල  ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
දකුණට:-           යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම
බටහිරට :-         107 C කිරිෙපෝරුව සහ 107 A අම්පාගල ගාම නිලධාරි වසම්වල  

නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙද්දුගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           130 උඩුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් 

සහ අරණායක පාෙද්ශීය සභා මායිම 
131 B - පැලැම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
131 C - ෙද්දුගල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   මහනුවර දිස්තික් මායිම 

දකුණට:-           යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
බටහිරට :-         යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 131  ෙනළුවක්කන ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
 
09-108/333 

 
 
 
 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 10 - රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 15  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01       සභික සංඛ්යාව - 17 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මහකන්ද      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       99 C දුනුමාල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 99 B 

ගලපිටමඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම
98 - වල්ගම්පත ගාම නිලධාරි වසම 
98 A - ෙලනගල ගාම නිලධාරි වසම 
98 B - මහකන්ද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   99 D කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-       101 B ෙමොරෙතොට සහ 101 වහරක ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-      ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ගලපිටමඩ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-        වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම 99 B - ගලපිටමඩ ගාම නිලධාරි වසම 

99 C - දුනුමාල ගාම නිලධාරි වසම 
99 D - කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-    වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-       99 ෙලවන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 

මායිම්, 99 A ෙලවන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම සහ 101 B ෙමොරෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු 
මායිම  

බටහිරට :-      98 A ෙලනගල හා 98 වල්ගම්පත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, ගම්පහ දිස්තික් මායිම සහ 
වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙලවන්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       99 D කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම
99 - ෙලවන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
99 A - ෙලවන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   වරකාෙපොළ පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 100 C ෙපතන්ෙගොඩ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       100 C ෙපතන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
100 B සියඹලාවල, 100  A නිවුන්හැල්ල හා 100 ඉඹුලාන ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-      101 B ෙමොරෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
99 D කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපතන්ෙගොඩ     සභික සංඛ්යාව :- 02 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       99 ෙලවන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ  වරකාෙපොළ හා යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම්
100 C - ෙපතන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
109 - කන්නන්ෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
109 A - ෙගෝනාරඹ ගාම නිලධාරි වසම 
 
 

නැෙගනහිරට:-   යටියන්ෙතොට සහ බුලත්ෙකොහුපිටිය පාෙද්ශීය සභා මායිම් 
දකුණට:-       බුලත්ෙකොහුපිටිය හා යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම් සහ 

105 B ෙදොරණුව ග් රාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :-      100 ඉඹුලාන, 100 A නිවුන්හැල්ල, 100 B සියඹලාවල, 99 A 

ෙලවන්ගම දකුණ සහ 99 ෙලවන්ගම උතුර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදොරණුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       100 C ෙපතන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ 109 A ෙගෝනාරඹ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු 
මායිම්  

105 B - ෙදොරණුව ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:-       යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම, 105 වැන්දල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් උතුරු මායිම සහ 105 A රුවන්වැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-      105 A රුවන්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, 100 ඉඹුලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 
100 C ෙපතන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- සියඹලාවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       99 A ෙලවන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 100 A - නිවුන්හැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

100 B - සියඹලාවල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   100 C ෙපතන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-       100 C ෙපතන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

100 ඉඹුලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-      100 ඉඹුලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 99 A 

ෙලවන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝපැත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       99 A ෙලවන්ගම දකුණ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 100 

A නිවුන්හැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
සහ 100 B සියඹලාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  

100 - ඉඹුලාන ගාම නිලධාරි වසම 
104 A - ෙබෝපැත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   100 C ෙපතන්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
105 B ෙදොරණුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 

දකුණට:-       105 A රුවන්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් සහ 104 ෙමෝරාවත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-      104 C දන්ෙනෝරුව සහ 104 ෙමෝරාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දන්ෙනෝරුව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       98 A ෙලනගල හා 99 D කඩිගමුව ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
101 B - ෙමොරෙතොට ගාම නිලධාරි වසම 
104 C - දන්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   99 A ෙලවන්ගම දකුණ හා 100 ඉඹුලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       104 ෙමෝරාවත්ත හා 104 B මාහල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-      101 C වහකුල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම් සහ 101 A දළුවලාන හා 101 වහරක ගාම 
නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වහරක      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       ගම්පහ දිස්තික් මායිම සහ 98 B මහකන්ද හා 98 A ෙලනගල 

ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් 
101 - වහරක ගාම නිලධාරි වසම 
101 A - දළුවලාන ගාම නිලධාරි වසම 
102 D - පුරන්ෙපොත්ත ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   101 B ෙමොරෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 101 

C වහකුල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-       101 C වහකුල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 101 D 

ඉඳුරාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්, 102 
අමිතිරිගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 102 E 
බටුවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්  

බටහිරට :-      ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටුවිට      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       102 D පුරන්ෙපොත්ත හා 101 A දළුවලාන ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම් සහ 101 B ෙමොරෙතොට ගාම 
නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

101 C - වහකුල ගාම නිලධාරි වසම 
101 D - ඉඳුරාන ගාම නිලධාරි වසම 
102 - අමිතිරිගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 
102 E - බටුවිට ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   101 B ෙමොරෙතොට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 104 
C දන්ෙනෝරුව හා 104 B මාහල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම 

දකුණට:-       104 B මහල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 103 C 
ෙගෝනගල උතුර, 103 D ෙගෝනගල බටහිර හා 102 A අමිතිරිගල 
දකුණ ගාම නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම්

බටහිරට :-      ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමෝරාවත්ත     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       104 C දන්ෙනෝරුව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 104 - ෙමෝරාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

104 B - මාහල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   104 A ෙබෝපැත්ත හා 105 A රුවන්වැල්ල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම් සහ ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:-       103 A ෙමොරලිය සහ 103 C ෙගෝනගල උතුර ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-      101 C වහකුල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු සහ නැෙගනහිර 
මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- රුවන්වැල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       100 ඉඹුලාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 105 B 

ෙදොරණුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
105 A - රුවන්වැල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   105 B ෙදොරණුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-       105 වැන්දල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  
බටහිරට :-      ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 104 ෙමෝරාවත්ත හා 104 A 

ෙබෝපැත්ත ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වැන්දල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       105 A රුවන්වැල්ල සහ 105 B ෙදොරණුව ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
105 - වැන්දල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   යටියන්ෙතොට හා ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම්
දකුණට:-       ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
බටහිරට :-      ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙමොරලිය      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       101 C වහකුල සහ 104 B මාහල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 

මායිම් 
103 A - ෙමොරලිය ගාම නිලධාරි වසම 
103 C - ෙගෝනගල උතුර ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-       ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 103 B මාපිටිගම ගාම 

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම්
බටහිරට :-      103 D ෙගෝනගල බටහිර සහ 101 D ඉඳුරාන ගාම 

නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  මැදෙගොඩ      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       101 D ඉඳුරාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ  103 C 

ෙගෝනගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම් 
103 - මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
103 B - මාපිටිගම ගාම නිලධාරි වසම 
103 D - ෙගෝනගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසමනැෙගනහිරට:-   103 A ෙමොරලිය ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 

ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 
දකුණට:-       ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-      102 B පල්ෙලකණුගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

102 F මහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ 102 A අමිතිරිගල දකුණ හා 102 අමිතිරිගල උතුර 
ගාම නිලධාරි වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අමිතිරිගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-       102 අමිතිරිගල උතුර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 102 A - අමිතිරිගල දකුණ ගාම නිලධාරි වසම 

102 B - පල්ෙල්කණුගල ගාම නිලධාරි වසම 
102 C - උඩකණුගල ගාම නිලධාරි වසම 
102 F - මහෙදණිය ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   103 D ෙගෝනගල බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
103 මැදෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම් 

දකුණට:-       ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :-      ගම්පහ දිස්තික් මායිම 
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පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 11 - දැරණියගල පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 10  බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 01               සභික සංඛ්යාව - 12 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බල්ලැහැල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 110 - බල්ලැහැල ගාම නිලධාරි වසම 

110 C - බැහැනැල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 110 A  නිල්වල ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු මායිම  

දකුණට:-           110  A  නිල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු  සහ බටහිර මායිම්, 
111  B කීරිෙහේන ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 111  
උඩබාෙග් ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :-         ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කීරිෙහේන      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           110  බල්ලැහැල ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 110 A - නිල්වල ගාම නිලධාරි වසම 

111 B - කීරිෙහේන ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
දකුණට:-           110 D  ෙදොඩාවත්ත ගාම  නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර 

මායිම්, 111 C  බස්නාගල ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
සහ 111  A අංෙහට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :-         111  උඩබාෙග් සහ 110 C බැහැනැල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම්  

 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- උඩබාෙග්      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 110 C බැහැනැල්ල ගාම  

නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 
111 - උඩබාෙග් ගාම නිලධාරි වසම 
111 A -  අංෙහට්ටිගම ගාම නිලධාරි වසම 
114 C - ලස්ෙසේගම ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   111  B කීරිෙහේන, 111 C බස්නාගල සහ  112 D පනාකූර ගාම  

නිලධාරි වසම්වල බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           112 D පනාකූර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම, 

ෙපොද්ෙදනිකන්ද ෙකොට්ඨාසයට අයත් 112  A නක්කාවිට ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම, 114 G මියනවිට ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, මියනවිට ෙකොට්ඨාසයට අයත් 
112  A නක්කාවිට ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම 
සහ 114 E දැරණියගල දකුණ ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 
මායිම 

බටහිරට :-         114 දැරණියගල සහ 114 D වත්ෙත්ෙගදර ගාම  නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දැරණියගල     සභික සංඛ්යාව :-  02 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම 114 - දැරණියගල  ගාම නිලධාරි වසම 

114 D - වත්ෙත්ෙගදර ගාම නිලධාරි වසම 
114 E - දැරණියගල දකුණ ගාම නිලධාරි 
වසම 
 

නැෙගනහිරට:-   111 උඩබාෙග්  ගාම  නිලධාරි වසෙම්  බටහිර මායිම සහ 114 C 
ලස්ෙසේගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු, බටහිර හා දකුණු මායිම්

දකුණට:-           මියනවිට ෙකොට්ඨාසයට අයත් 112 A නක්කාවිට ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම සහ 114 G මියනවිට හා 114  A 
උඩෙපොල ගාම  නිලධාරි වසම්වල  උතුරු මායිම්

බටහිරට :-         114  B රස්නක්කන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම්  නැෙගනහිර  හා 
උතුරු මායිම් සහ ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බස්නාගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           110  A නිල්වල ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම  සහ  

යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම
110 D - ෙදොඩාවත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
111 C - බස්නාගල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ 110  B ෙපොල්ගස්වත්ත ගාම  

නිලධාරි වසෙම් උතුරු   මායිම 
දකුණට:-           110  B ෙපොල්ගස්වත්ත, 112  B පන්දාහ හා 112 D පනාකූර ගාම  

නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් සහ 111  A අංෙහට්ටිගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

බටහිරට :-         111  A අංෙහට්ටිගම ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 
111  B කීරිෙහේන ග් රාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර 
මායිම් සහ 110  A නිල්වල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොල්ගස්වත්ත     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           111 C බස්නාගල ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 110 D 

ෙදොඩන්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
සහ නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 

110 B - ෙපොල්ගස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසම 
112 B - පන්දාහ ගාම නිලධාරි වසම 
112 D - පනාකූර ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම සහ 112 මාලිෙබොඩ ගාම  නිලධාරි 

වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම් 
දකුණට:-           112 මාලිෙබොඩ ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායි ම, 112 C  

ෙපොද්ෙදනිකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ 
ෙපොද්ෙදනිකන්ද ෙකොට්ඨාසයට අයත් 112  A නක්කාවිට ගාම 
නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ උතුරු මායිම

බටහිරට :-         111  A අංෙහට්ටිගම  ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙපොද්ෙදනිකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           111  A අංෙහට්ටිගම හා 112 D පනාකූර ගාම  නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ 112  B පන්දාහ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
හා දකුණු මායිම් 

112 A - නක්කාවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (මියනවිට ගාම නිලධාරි වසම තුල 
පිහිටි ෙකොටස හැර) 
112 C - ෙපොද්ෙදනිකන්ද ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:-   112 මාලිෙබොඩ සහ 112 E දික්ඇල්ලකන්ද ගාම  නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර මායිම්  
දකුණට:-           113 මාගල හා 113  B යටිවල ගාම  නිලධාරි වසම්වල උතුරු 

මායිම් සහ 113  A ෙකොස්ගහකන්ද  ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :-         114 G මියනවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මියනවිට      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           114 E දැරණියගල දකුණ, 114 C  ලස්ෙසේගම හා 111  A 

අංෙහට්ටිගම   ගාම  නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම් සහ 
ෙපොද්ෙදනිකන්ද ගාම නිලධාරි වසමට යාබදව පිහිටි 112  A 
නක්කාවිට ගාම නිලධාරි වසම් ෙකොටෙසේ දකුණු හා බටහිර 
මායිම් 

112 A - නක්කාවිට ගාම  නිලධාරි වසෙම් 
ෙකොටසක් (දැරණියගල දකුණ, ලස්ෙසේගම, 
අංෙහට්ටිගම හා මියනවිට ගාම නිලධාරි වසම් 
වලින් වට වූ ෙකොටස) 
113 A - ෙකොස්ගහකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 
114 F - ෙදමැද ගාම නිලධාරි වසම 
114 G - මියනවිට ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   112 C  ෙපොද්ෙදනිකන්ද  ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම  
සහ 113  B   යටිවල  ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා  බටහිර 
මායිම්   

දකුණට:-           රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :-         ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 114  A  ඌඩාෙපොල ගාම  

නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඌඩාෙපොල     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 114 E  දැරණියගල දකුණ 

ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
114 A - ඌඩාෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
114 B - රස්නක්කන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   114 G  මියනවිට ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 114 F 
ෙදමැද ගාම  නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:-           114 F ෙදමැද ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ ෙදහිඕවිට 
පාෙද්ශීය සභා මායිම 

බටහිරට :-         ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා මායිම  
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාගල      සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           113  A  ෙකොස්ගහකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර 

මායිම, 112 C  ෙපොද්ෙදනිකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් දකුණු 
මායිම සහ 112 E දික්ඇල්ලකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

113 - මාගල ගාම නිලධාරි වසම 
113 B - යටිවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   112 E  දික්ඇල්ලකන්ද ගාම  නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:-           රත්නපුර දිස්ත් රික් මායිම  
බටහිරට :-         රත්නපුර දිස්තික් මායිම  සහ 113  A  ෙකොස්ගහකන්ද ගාම  

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත් කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- දික්ඇල්ලකන්ද     සභික සංඛ්යාව :-  01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :-           110  B ෙපොල්ගස්වත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම 
112 - මාලිෙබොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
112 E - දික්ඇල්ලකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:-   නුවරඑළිය දිස්තික් මායිම  
දකුණට:-           නුවරඑළිය  හා රත්නපුරය දිස්තික් මායිම් සහ 113  මාගල ගාම  

නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර  හා උතුරු මායිම්
බටහිරට :-         112 C ෙපොද්ෙදනිකන්ද සහ 112  B පන්දාහ ගාම  නිලධාරි 

වසම්වල නැෙගනහිර මායිම් 
 
09-108/335 

 
 
 
 
 

පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් ආඥා පනත (262 වන අධිකාරය) 
 

3 ඇ වැනි වගන්තිය යටෙත් නියමය 
 

(262 වන අධිකාරය වූ)  පළාත්  පාලන  ආයතන  ඡන්ද  විමසීම්  ආඥා පනෙත් 3 ඇ වගන්තිෙයන් මා ෙවත පැවරී ඇති බලතල පකාර, ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන වන මම, ෙමම නියමෙයන් ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙය් නිරූපිත පෙද්ශ එම 
ආඥාපනෙත් කාර්යය සඳහා එම උපෙල්ඛනෙය් සඳහන්  පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශෙය් ෙකොට්ඨාස විය යුතුයැයි නිෙයෝග කරමි. 
  

ෛමතීපාල සිරිෙසේන, 
ජනාධිපති. 

 
 
2015 අෙගෝස්තු මස 12 වැනි දින,  
ෙකොළඹ 01, 
ජනාධිපති කාර්යාලෙය් දී ය. 
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උපෙල්ඛනය 

අංක 25 - කෑගල්ල දිස්තික්කය 
අංක 12 - ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභාව 
 
ෙක්වල ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව -20   බහු ෙකොට්ඨාස සංඛ්යාව - 00   සභික සංඛ්යාව - 20 
 
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  01      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-කුරුපැත්ත      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම 116 A - කුරුපැත්ත ගාම නිලධාරි වසම 

117 - දයිගල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම  සහ 116 E  එළුවාන ගාම 
නිලධාරි වසෙම්  උතුරු හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- 117 A  කැලෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :- රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  02      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාගම්මන      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 116 A කුරුපැත්ත ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

රුවන්වැල්ල හා යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම්
116 - මාගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
116 E - එළුවාන ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 116 C කනන්ගම ගාම 
නිලධාරි වසෙම් උතුරු  හා බටහිර මායිම්

දකුණට:- 116 C කනන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 116 B  
අටළුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට :- 117 A කැලෑගම සහ 117 දයිගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  03      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  කැලෑගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 117 දයිගල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු මායිම 
117 A  - කැලෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
117 B - නාපාවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 116 E එළුවාන සහ 116 B අටළුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 116 D ෙදබෑගම, 118 C උඩුවිල සහ 118  ඇපලපිටිය ගාම 
නිලධාරි වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  04      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- කනන්ගම      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 116 E එළුවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 116 

මාගම්මන ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්, 
116 E එළුවාන ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
යටියන්ෙතොට  පාෙද්ශීය සභා මායිම

116 B - අටුළුගම ගාම නිලධාරි වසම 
116 C - කනන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 115  වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 115 A  
කහනාවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

දකුණට:- 115 A  කහනාවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම, 119 B  
ෙදහිඕවිට සහ 116 F අටුළුගම්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- 116 D ෙදබෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  සහ 117 A  
කැලෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  05      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අටුළුගම්ෙවල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 117 A කැලෑගම සහ 116 B  අටළුගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
116 D - ෙදබෑගම ගාම නිලධාරි වසම 
116 F - අටුළුගම්ෙවල ගාම නිලධාරි වසම 
 නැෙගනහිරට:- 116 B අටළුගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 119 B 

ෙදහිඕවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර මායිම්
දකුණට:- 118 D තිඹිරිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම

බටහිරට :- 118 A  ඉහළ තල්දූව සහ 118 C උඩුවිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  06      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉහළ තල්දූව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 117 B  නාපාවල සහ 117 A  කැලෑගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
118 A - ඉහළ තල්දූව ගාම නිලධාරි වසම 
118 C - උඩුවිල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 116 D  ෙදබෑගම සහ 118 D  තිඹිරිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 124 C ගලබලන කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :- 118 B  පහළ තල්දූව ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු, නැෙගනහිර 

හා උතුරු මායිම් සහ 118  ඇපලපිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  07      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පහළ තල්දූව     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 117 B  නාපාවල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු මායිම්
118 - ඇපලපිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
118 B - පහළ තල්දූව ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 118 C  උඩුවිල සහ 118 A  ඉහළ තල්දූව ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 124 C ගලබලන කන්ද සහ  124 මානියන්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම සහ රුවන්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  08      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙදහිඕවිට      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 116 D ෙදබෑගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 

සහ 116 F අටුළුගම්ෙවල, 116 B අටුළුගම හා 116 C කනන්ගම 
ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු මායිම්

118 D - තිඹිරිෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
119 B - ෙදහිඕවිට ගාම නිලධාරි වසම 
 

නැෙගනහිරට:- 116 C කනන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 115 A 
කහනාවිට හා 119 අල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම්වල බටහිර 
මායිම්  

දකුණට:- 123 බටන්ගල සහ 124 B විහාරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- 124 C ගලබලන කන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
සහ 118 A ඉහළ තල්දූව හා 116 D ෙදබෑගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  09      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- වල්ෙපොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 115 - වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- 115 B  ෙබොරලංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- 119 A  දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම
බටහිරට :- 115 A  කහනාවිට සහ 116 C  කනන්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

නැෙගනහිර මායිම් 
 



1370       I fldgi ( ^I& fPoh - YS% ,xld m%cd;dka;s%l iudcjd§ ckrcfha w;s úfYI .eiÜ m;%h - 2015'08'21 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  10      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබොරලංකඩ     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම 115 B - ෙබොරලංකඩ ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- යටියන්ෙතොට සහ දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම්
දකුණට:- දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 119 A  දික්ඇල්ල ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
බටහිරට :- 115  වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 

යටියන්ෙතොට පාෙද්ශීය සභා මායිම
 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  11      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :-  දික්ඇල්ල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 116 C කනන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම, 115 

වල්ෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර හා දකුණු  මායිම් සහ 
115 B  ෙබොරලංකඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 

115 A - කහනාවිට ගාම නිලධාරි වසම 
119 - අල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසම 
119 A - දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම
දකුණට:- දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 120 හිගුරලකන්ද 

නැෙගනහිර හා 120 A  හිගුරලකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම්වල උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- 123 බටංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු මායිම් 
සහ 119 B ෙදහිඕවිට ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු හා 
නැෙගනහිර මායිම් 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  12      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- බටංගල      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 118 D තිඹිරිෙපොල, 119 B  ෙදහිඕවිට ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් සහ 119  අල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර 
මායිම 

123 - බටංගල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 119  අල්ෙගොඩ ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 120 A  
හිගුරලකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 
මායිම් 

දකුණට:- 122  පනාවල සහ 122 A  රංෙග්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 
උතුරු මායිම් 

බටහිරට :- 124 A  ෙබෝමළුව සහ 124 B  විහාරකන්ද ගාම නිලධාරි 
වසම්වල නැෙගනහිර මායිම්  

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  13      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙබෝමළුව      සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 124 C  ගලබලනකන්ද සහ 118 D  තිඹිරිෙපොල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
124 A - ෙබෝමළුව ගාම නිලධාරි වසම 
124 B - විහාරකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 123  බටංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- 122 A රංෙග්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම  

බටහිරට :- 125 A  ෙවලන්ගල්ල සහ 124  මානියන්ගම ගාම නිලධාරි 
වසම්වල  නැෙගනහිර මායිම් 
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  14      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මානියන්ගම     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 118 B පහළ තල්දූව සහ 118 A ඉහළ තල්දූව ගාම නිලධාරි 

වසම්වල දකුණු මායිම් 
124 - මානියන්ගම ගාම නිලධාරි වසම 
124 C - ගලබලනකන්ද ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 118 D  තිඹිරිෙපොල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම 
දකුණට:- 124 B විහාරකන්ද ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු හා බටහිර 

මායිම්, 124 A ෙබෝමළුව ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
125 A ෙවලන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 

බටහිරට :- 125 මාෙදොල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම සහ 
ෙකොළඹ දිසත්ික් මායිම 

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  15      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- මාෙදොල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 125 - මාෙදොල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- 124  මානියන්ගම හා  125 A ෙවලන්ගල්ල ගාම නිලධාරි 

වසම්වල බටහිර මායිම් සහ රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
දකුණට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :- ෙකොළඹ දිස්තික් මායිම 

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  16      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ෙවලන්ගල්ල     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 124  මානියන්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 125 A - ෙවලන්ගල්ල ගාම නිලධාරි වසම 
නැෙගනහිරට:- 124 A ෙබෝමළුව සහ  122 A  රංෙග්ගම ගාම නිලධාරි වසම්වල 

බටහිර මායිම් 

දකුණට:- 122 A  රංෙග්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 
රත්නපුර දිස්තික් මායිම 

බටහිරට :- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ 125 මාෙදොල ගාම නිලධාරි වසෙම් 
නැෙගනහිර මායිම   

ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :- 17      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- පනාවල      සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 124 A  ෙබෝමළුව සහ 123 බටංගල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

දකුණු මායිම් 
122 - පනාවල ගාම නිලධාරි වසම 
122 A - රංෙග්ගම ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 120 A  හිගුරලකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම,
122 C  පුකුණුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් බටහිර මායිම සහ 121 D  
අම්බලම්පිටිය හා 122 B  මඩගම්මන ගාම නිලධාරි වසම්වල 
බටහිර මායිම්  

දකුණට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ 125 A ෙවලන්ගල්ල ගාම නිලධාරි 

වසෙම් දකුණු හා නැෙගනහිර මායිම්
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  18      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- හිගුරලකන්ද     සභික සංඛ්යාව :- 01 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 123  බටංගල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 119  

අල්ෙගොඩ සහ 119 A දික්ඇල්ල ගාම නිලධාරි වසම්වල දකුණු 
මායිම් 

120 -  හිගුරලකන්ද නැෙගනහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
120 A - හිගුරලකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි 
වසම 
121 C - ෙගොඩගම්පල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම සහ 121  ඉඹුල්පිටිය ගාම 

නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම 
දකුණට:- 121 ඉඹුල්පිටිය සහ 121 A  පන්නිල ගාම නිලධාරි වසම්වල 

උතුරු මායිම් 
බටහිරට :- 121 D අම්බලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම, 

122 C පුකුණුවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර හා උතුරු 
මායිම්, 122  පනාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් උතුරු මායිම සහ 
122 A  රංෙග්ගම ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම  
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ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  19      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- අම්බලම්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 120 A හිගුරලකන්ද බටහිර ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම 121 D - අම්බලම්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 

122 B - මඩගම්මන ගාම නිලධාරි වසම 
122 C - පුකුණුවල ගාම නිලධාරි වසම 

නැෙගනහිරට:- 121 C  ෙගොඩගම්පල සහ 121 A  පන්නිල ගාම නිලධාරි 
වසම්වල බටහිර මායිම්  

දකුණට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම 
බටහිරට :- 122  පනාවල ගාම නිලධාරි වසෙම් නැෙගනහිර මායිම

 
ෙකොට්ඨාසෙය් අංකය :-  20      ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙතෝරාපත්කළ යුතු  
ෙකොට්ඨාසෙය් නම :- ඉඹුල්පිටිය     සභික සංඛ්යාව :- 01 
 
 

මායිම් සංයුක්ත ෙකොටස් 
උතුරට :- 121 C  ෙගොඩගම්පල ගාම නිලධාරි වසෙම් දකුණු මායිම සහ 

දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම
121 - ඉඹුල්පිටිය ගාම නිලධාරි වසම 
121 A - පන්නිල ගාම නිලධාරි වසම 
121 B - එලවුල්ල ගාම නිලධාරි වසම නැෙගනහිරට:- දැරණියගල පාෙද්ශීය සභා මායිම

දකුණට:- රත්නපුර දිස්තික් මායිම  
බටහිරට :- රත්නපුර දිස්තික් මායිම සහ 121 D අම්බලම්පිටිය ගාම නිලධාරි 

වසෙම් නැෙගනහිර මායිම 
 
09-108/336 
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	1 - Colombo (S)
	2 - Gampaha (S)
	3 - Kalutara  (S)
	4 - Kandy (S)
	5 - Matale (S)
	6 - N'eliya (S)
	7 - Galle (S)
	8 - Matara (S)
	9 - Hambantota (S)
	10 - Jaffna (S)
	11 - Killinochchi (S)
	12 - Mannar  (S)
	13 - Vavuniya  (S)
	14 - Mullativu  (S)
	15 - Battocaloa (S)
	16 - Ampara (S)
	17 - Trinco (S)
	18 - Kurunegala (S)
	19 - Puttalama (S)
	20 - A'pura (S)
	21 - Polonnaruwa  (S)
	22 - Badulla (S)
	23 - Monaragala (S)
	24 - Ratnapura (S)
	25 - Kegalle (S)

