දෙපාර්තදේන්තු චක්රදේඛ අංක 03/2019
සියළුම නියයෝජ්ය කම්කරු යකොමසාරිස්වරු,
සියළුම සහකාර කම්කරු යකොමසාරිස්වරු,
සියළුම යජ්යෂ්ඨ කම්කරු නිළධාරීන්,
කම්කරු නිළධාරීන් යවත,
දිස්ත්රික් හා ප්රාදේශීය ළමා සංවර්ධන දමදහයුේ කමිටු රැස්වීේ සඳහා සහභාගි වීම
1. සියළුම කම්කරු කාර්යාල යවත මයේ අංක කාළක/1/12/2/2018 හා 2018.07.11 දින යයොමු කරන
ලද, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාතයාංශ යේකම්යේ අංක 01/2018 හා 2018.01.10 දිනැති “ළමා
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ සම්මුතියේ සංයශෝධනයන් සිදු කර ගැනීම සඳහා වන අමාතය මණ්ඩල තීරණය”
නමින් වූ චක්රයේඛය යවත අවධානය යයොමු කරන අතර එම චක්රයේඛය ප්රකාරව, දිස්ත්රික් ළමා
සංවර්ධන කමිටු හා ප්රායේශීය ළමා සංවර්ධන කමිටු සඳහා කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුයේ නිලධාරීන්
සහභාගි විය යුතු යේ. ළමා සංවර්ධන කමිටු මගින් දරුවන්යේ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කර ගැනිම සහ
ඔවුන්යේ සුභසාධනය සම්බන්ධයයන් මතුවී ඇති ගැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අයේක්ෂිත අතර,
ශ්රී ලංකායේ ළමා ශ්රමය සම්බන්ධයයන් කටයුතු කිරීමට බලය පැවරී ඇති රාජ්ය ආයතනය වන
කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුව නියයෝජ්නය කරමින් එහි නියයෝජිතයන් යමම කමිටු වලට සහභාගි වීම
අනිවාර්ය යේ.
2. ශ්රි ලංකායේ පරිපාලන දිස්ත්රික්ක හා ප්රායේශීය යේකම් යකොට්ඨාශ මායිම්, කම්කරු
යදපාර්තයම්න්තුයේ දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාල බල ප්රයේශ මායිම් හා සම්පාත යනොවන බැවින්, ඒ ඒ
දිස්ත්රික්/ ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාල යගොඩනැගිේල යභෞතිකව පිහිටා ඇති භූමිය අයත්වන නියයෝජ්ය
කම්කරු යකොමසාරිස්, සහකාර කම්කරු යකොමසාරිස් (ඇමුණුම 02 බලන්න) ඒ ඒ රැස්වීම් සඳහා
කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුව යවනුයවන් සහභාගි වී, රැස්වීයම්දී ගනු ලබන තීරණ පිළිබඳව අදාළ
පරිපාලන බල ප්රයේශයට අයත්වන අයනකුත් නියයෝජ්ය / සහකාර කම්කරු යකොමසාරිස්වරුන්
ලිඛිතව දැනුවත් කළ යුතු යේ. ප්රායේශීය ළමා සංවර්ධන යමයහයුම් කමිටු රැස්වීම සඳහා සහකාර
කම්කරු යකොමසාරිස්ට සහභාගි විය යනොහැකි අවස්ථාවන් වලදී, ඔහු/ඇය නියයෝජ්නය කරමින් අදාළ
කම්කරු නිලධාරී බල ප්රයේශයේ කම්කරු නිලධාරී සහභාගි විය යුතු යේ. දිස්ත්රික් ළමා සංවර්ධන
යමයහයුම් කමිටු සඳහා නියයෝජ්ය කම්කරු යකොමසාරිස් අනිවාර්යයයන්ම සහභාගි විය යුතු යේ.
උදා:
අ/අ දිස්ත්රික්/ප්රායේශීය
ළමා
යමයහයුම් කමිටු රැස්වීම
01. යකොළඹ දිස්ත්රික් ළමා
යමයහයුම් කමිටු රැස්වීම
02.

03.

සංවර්ධන සහභාගි විය යුතු කම්කරු කාර්යලය

සංවර්ධන දිස්ත්රික් යේකම් කාර්යාල යගොඩනැගිේල අයත්
වන බස්නාහිර I කලාපයේ නියයෝජ්ය කම්කරු
යකොමසාරිස්
තිඹිරිගස්යාය ප්රායේශීය ළමා සංවර්ධන තිඹිරිගස්යාය ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාල
යමයහයුම් කමිටු රැස්වීම
යගොඩනැගිේල අයත් වන නැයගනහිර යකොළඹ
දිස්ත්රික් කම්කරු කාර්යාලයේ සහකාර කම්කරු
යකොමසාරිස්
සීතාවක ප්රායේශීය ළමා සංවර්ධන සීතාවක
ප්රායේශීය
යේකම්
කාර්යාල
යමයහයුම් කමිටු රැස්වීම
යගොඩනැගිේල අයත් වන අවිස්සායේේල දිස්ත්රික්
කම්කරු කාර්යාලයේ සහකාර කම්කරු
යකොමසාරිස්

3. රැස්වීයම්දී කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුව යවනුයවන් සිදු කරන සෑම ඉදිරිපත් කිරීමකදීම ළමයින්
යසේවයේ යයදවීම සම්බන්ධ වයස් සීමාවන්, අනතුරුදායක රැකියාවන්, ළමා ශ්රමය පිළිබඳ නවතම
දත්තයන්, ඉදිරි වැඩසටහන් පිළිබඳව යමන්ම ඉදිරියේදී ළමා ශ්රමයයහි යයදීයම් අවධානමක් ඇති
යලස හඳුනායගන ඇති දරුවන් පිළිබඳව අයනකුත් සාමාජිකයන් දැනුවත් කිරීම සිදු කළ යුතුය.
සහභාගි වන සෑම රැස්වීමක්ම පිළිබඳව සංක්ෂිේත වාර්තාවක් ඇමුණුම් අංක 01 අනුව සකසා රැස්වීම
පවත්වා සති 02 ක් තුළ කාන්තා හා ළමා අංශයට එවිය යුතුය.
4. යමම චක්රයේඛයේ විධි විධාන 2019.04.10 දින සිට ක්රියාත්මක යේ.

ඒ. විමලවීර
කම්කරු යකොමසාරිස් ජ්නරාේ
කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුව

ඇමුණුම 01
ළමා සංවර්ධන කමිටු රැස්වීේ වාර්තාව ( ආකෘතියකි)
01. දිස්ත්රික් / ප්රායේශීය ළමා සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම පැවැත්වූ දිස්ත්රික් / ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාලය:
...............................................................................................................................
02. පැවැත්වූ දිනය: .........................................................
03. කම්කරු යදපාර්තයම්න්තුව යවනුයවන් සහභාගීවූවන් පිළිබඳ විස්තර:
අ/අ නිළධාරියායේ නම

තනතුර

කාර්යාලය/කම්. නි බල
ප්රයේශය

04. යදපාර්තයම්න්තුව යවනුයවන් සිදු කළ ඉදිරිපත් කිරීයමහි ඇතුළත් වූ කරුණු.
අ/අ

විස්තරය

අදාළ දත්තයන්

01.

වාර්තා වී ඇති ළමා ශ්රමය හා අනතුරුදායක
ළමා ශ්රමය පිළිබඳ නවතම දත්තයන්

02.

අදාළ පරිපාලන බල ප්රයේශයට වියශේෂ වූ
කරුණු, විභාග වන පැමිණිළි

03.

ඉදිරි වැඩසටහන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම

05. ළමා ශ්රමය සම්බන්ධයයන් සාකච්ඡා කළ කරුණු
අ/අ

සාකච්ඡා කළ කරුණු

01.

ළමයින් සම්බන්ධයයන්
හඳුනායගන ඇති යවනත් ගැටළු
සහ ඒ උයදසා වන යයෝජ්නා හා
ගත යුතු ක්රියා මාර්ග

02.

ළමා ශ්රමය / අනතුරුදායක ළමා
ශ්රමය යයොදා ගන්යන් යැයි
අනුමාන කරන ස්ථාන/ ආයතන

ඉදිරිපත් කළ ආයතනය

ගත් තීරණය

03.

අදාළ අයනකුත්
නියයෝජ්ය/සහකාර කම්කරු
යකොමසාරිස් දැනුවත් කිරීම
පිළිබඳ විස්තර

04.

සාකච්ඡා වූ යවනත් කරුණු,
අදහස් සහ යයෝජ්නා

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන නිළධාරියායේ නම: ............................................................

අත්සන :.........................................
දිනය : .............................................

ඇමුණුම 02
අ/අ
01.

දිස්ත්රික් කම්කරු
කාර්යාලය
ගම්පහ

උප කම්කරු
කාර්යාලය

අදාළ දිස්ත්රික් /ප්රායේශීය යේකම් යකොට්ඨාශ

02.

ජ්ා - ඇල

1. ජ්ා- ඇල ප්රා.යේ.කා.
2. වත්තල ප්රා.යේ.කා.
3. මිනුවන්යගොඩ ප්රා.යේ.කා.

03.

මීගමුව

1. මීගමුව ප්රා.යේ.කා.
2. කටාන ප්රා.යේ.කා.
3. දිවුලපිටිය ප්රා.යේ.කා.

04.

හලාවත

1. ආරච්චිකට්ටුව ප්රා.යේ.කා.
2. මාදම්යේ ප්රා.යේ.කා.
3. මහවැව ප්රා.යේ.කා.
4. හලාවත ප්රා.යේ.කා.

05.

පුත්තලම

1. පුත්තලම දි.යේ.කා.
2. කේපිටිය ප්රා.යේ.කා.
3. වනාතවිේලුව ප්රා.යේ.කා.
4. මුන්දලම ප්රා.යේ.කා.
5. කරුවලගස්වැව ප්රා.යේ.කා.
6. ආණමඩුව ප්රා.යේ.කා.
7. නවගත්යත්ගම ප්රා.යේ.කා.
8. පේලම ප්රා.යේ.කා.
9. මහකුඹුක්කඩවල ප්රා.යේ.කා.
10. පුත්තලම ප්රා.යේ.කා.

06.

යවන්නේපුව

1. දන්යකොටුව ප්රා.යේ.කා.
2. යවන්නේපුව ප්රා.යේ.කා.
3. නාත්තන්ඩිය ප්රා.යේ.කා.

07.

කුරුණෑගල

1. කුරුණෑගල දි.යේ.කා.
2. කුරුණෑගල ප්රා.යේ.කා.
3. මාස්යපොත ප්රා.යේ.කා.
4. මාවතගම ප්රා.යේ.කා.
5. මේලවපිටිය ප්රා.යේ.කා.
6. යපොේගහයවල ප්රා.යේ.කා.
7. විරඹුයගදර ප්රා.යේ.කා.
8. කටුයපොත ප්රා.යේ.කා.
9. අලේව ප්රා.යේ.කා.
10. රිදීගම ප්රා.යේ.කා.
11. ගයන්වත්ත ප්රා.යේ.කා.
12. ඉබ්බාගමුව ප්රා.යේ.කා.

1. ගම්පහ දි.යේ.කා.
2. ගම්පහ ප්රායේශීය යේකම් කාර්යාලය
3. අත්තනගේල ප්රා.යේ.කා.
4. මීරිගම ප්රා.යේ.කා.
5. යදොම්යේ ප්රා.යේ.කා.

08.

මහව

1. නිකවැරටිය ප්රා.යේ.කා.
2. යකොටයවයහර ප්රා.යේ.කා.
3. යකොයබයිගයන් ප්රා.යේ.කා.
4. රස්නායකපුර ප්රා.යේ.කා.
5. මහව ප්රා.යේ.කා.
6. අඹන්යපොළ ප්රා.යේ.කා.
7. ගේගමුව ප්රා.යේ.කා.
8. ගිරිබාව ප්රා.යේ.කා.
9. ඇහැටුවැව ප්රා.යේ.කා.
8. වාරියයපොළ ප්රා.යේ.කා.
10. යපොේපිතිගම ප්රා.යේ.කා.

09.

කුලියාපිටිය

1. කුලියාපිටිය නැයගනහිර ප්රා.යේ.කා.
2. කුලියාපිටිය බටහිර ප්රා.යේ.කා.
3. උඩුබේදාව ප්රා.යේ.කා.
4. බංගිරිය ප්රා.යේ.කා.
5. පඬුවස්නුවර බටහිර ප්රා.යේ.කා.
6. පඬුවස්නුවර නැයගනහිර ප්රා.යේ.කා.
7. නාරම්මල ප්රා.යේ.කා.
8. පන්නල ප්රා.යේ.කා.

10.

කෑගේල

1. කෑගේල දි.යේ.කා.
2. කෑගේල ප්රා.යේ.කා.
3. මාවනැේල ප්රා.යේ.කා.
4. ගලිගමුව ප්රා.යේ.කා.
5. අරනායක ප්රා.යේ.කා.
6. රඹුක්කන ප්රා.යේ.කා.
7. බුලත්යකොහුපිටිය ප්රා.යේ.කා.

11.

වරකායපොළ

1.වරකායපොළ ප්රා.යේ.කා.

12.

යපොයළොන්නරුව

1. යපොයළොන්නරුව දි.යේ.කා.
2. තමන්කඩුව ප්රා.යේ.කා.
3. හිඟුරක්යගොඩ ප්රා.යේ.කා.
4. ඇළහැර ප්රා.යේ.කා.
5. මැදිරිගිරිය ප්රා.යේ.කා.
6. වැලිකන්ද ප්රා.යේ.කා.
7. ලංකාපුර ප්රා.යේ.කා.
8. දිඹුලාගල ප්රා.යේ.කා.

13.

අනුරාධපුරය

1. අනුරාධපුර දි.යේ.කා.
2. මධයම නුවරගම් පළාත ප්රා.යේ.කා.
3. නැයගනහිර නුවරගම්පළාත ප්රා.යේ.කා.
4. යනොච්චියාගම ප්රා.යේ.කා.
5. මහවිලච්චිය ප්රා.යේ.කා.
6. තලාව ප්රා.යේ.කා.
7. නාච්චදූව ප්රා.යේ.කා.
8. තඹුත්යත්ගම ප්රා.යේ.කා.
9. ඉපයලෝගම ප්රා.යේ.කා.
10. ගේනෑව ප්රා.යේ.කා.
11. මිහින්තයේ ප්රා.යේ.කා.
12. තිරේපයන් ප්රා.යේ.කා.
13. ගයලන්බඳුනු වැව ප්රා.යේ.කා.
14. කහටගස්දිගිලිය ප්රා.යේ.කා.
15. යහොයරොේපතාන ප්රා.යේ.කා.

16. කැකිරාව ප්රා.යේ.කා.
17. පළුගස්වැව ප්රා.යේ.කා.
18. පලාගල ප්රා.යේ.කා.
19. රාජ්ාංගනය ප්රා.යේ.කා.
14.

15.

මැදවච්චිය

මාතයේ

16.

17.

1. මැදවච්චිය ප්රා.යේ.කා.
2. රඹෑව ප්රා.යේ.කා.
3. කැබතියගොේලෑව ප්රා.යේ.කා.
4. පදවිය ප්රා.යේ.කා.
1.මාතයේ දි.යේ.කා.
2. ගයේයවළ ප්රා.යේ.කා.
3. පේයේයපොල ප්රා.යේ.කා.
4. රත්යතොයට ප්රා.යේ.කා.
5. උකුයවල ප්රා.යේ.කා.
6. මාතයේ ප්රා.යේ.කා.
7. යටවත්ත ප්රා.යේ.කා.
8. අඹන්ගඟයකෝරයේ ප්රා.යේ.කා.

නාඋල

ගාේල

1. නාඋල ප්රා.යේ.කා.
2. දඹුේල ප්රා.යේ.කා.
3. ලේගල පේයේගම ප්රා.යේ.කා.
4. විේගමුව ප්රා.යේ.කා.
1. ගාේල දි.යේ.කා.
2. ගාේල කඩවත් සතර ප්රා.යේ.කා.
3. බේයේගම ප්රා.යේ.කා.
4. යක්කලමුේල ප්රා.යේ.කා.
5. නායගොඩ ප්රා.යේ.කා.
6. තවලම ප්රා.යේ.කා.
7. අක්මීමන ප්රා.යේ.කා.
8. හබරාදූව ප්රා.යේ.කා.
9. ඉමදූව ප්රා.යේ.කා.
10. යනළුව ප්රා.යේ.කා.
11. යබෝයප යපෝේදල ප්රා.යේ.කා.

18.

අම්බලන්යගොඩ

1. බලපිටිය ප්රා.යේ.කා.
2. අම්බලන්යගොඩ ප්රා.යේ.කා.
3. හික්කඩුව ප්රා.යේ.කා.
4. යගෝනපිනුවල ප්රා.යේ.කා.

19.

ඇේපිටිය

1. යබන්යතොට ප්රා.යේ.කා.
2. කරන්යදණිය ප්රා.යේ.කා.
3. ඇේපිටිය ප්රා.යේ.කා.
4. වැලිවිටිය දිවිතුර ප්රා.යේ.කා.
5. නියාගම ප්රා.යේ.කා.

20.

රත්නපුර

1. රත්නපුර දි.යේ.කා.
2. රත්නපුර ප්රා.යේ.කා.
3. කුරුවිට ප්රා.යේ.කා.
4. කිරිඇේල ප්රා.යේ.කා.
5. අයගම ප්රා.යේ.කා.
6. ඇලපාත ප්රා.යේ.කා.
7. නිවිතිගල ප්රා.යේ.කා
8. කලවාන ප්රා.යේ.කා.

21.

කහවත්ත

22.

23.

ඇඹිලිපිටිය

හම්බන්යතොට

24.

25.

අම්පාර

1. යබලිඅත්ත ප්රා.යේ.කා.
2. තංගේල ප්රා.යේ.කා.
3. වීරකැටිය ප්රා.යේ.කා.
4. කටුවන ප්රා.යේ.කා.
5. ඹ්යක්වල ප්රා.යේ.කා.
6. වලස්මුේල ප්රා.යේ.කා.
1. අම්පාර දි.යේ.කා.
2. මහඔය ප්රා.යේ.කා.
3. පදියතලාව ප්රා.යේ.කා.
4. උහන ප්රා.යේ.කා.
5. අම්පාර ප්රා.යේ.කා.
6. දමන ප්රා.යේ.කා.
7. ලාහුගල ප්රා.යේ.කා.
8. යදහිඅත්තකණ්ඩිය ප්රා.යේ.කා.
9. ඉරක්කාමම්(එරගම) ප්රා.යේ.කා.

කේමුයණ්

මඩකලපුව

1. ඇඹිලිපිටිය ප්රා.යේ.කා.
2. යකොයලොන්න ප්රා.යේ.කා.
3. යසවනගල ප්රා.යේ.කා.
1. හම්බන්යතොට දි.යේ.කා.
2. හම්බන්යතොට ප්රා.යේ.කා.
3. අඟුණයකොළපැලැස්ස ප්රා.යේ.කා.
4. අම්බලන්යතොට ප්රා.යේ.කා.
5. ලුණුගම්යවයහර ප්රා.යේ.කා.
6. සූරියවැව ප්රා.යේ.කා.
7. තිස්සමහාරාමය ප්රා.යේ.කා.
8. කතරගම ප්රා.යේ.කා.

යබලිඅත්ත

26.

27.

1. පැේමඩුේල ප්රා.යේ.කා.
2. කහවත්ත ප්රා.යේ.කා.
3. යගොඩකයවල ප්රා.යේ.කා.
4. වැලියගයපොළ ප්රා.යේ.කා.
5. ඕපනායක ප්රා.යේ.කා.
6. බලංයගොඩ ප්රා.යේ.කා.
7. ඉඹුේයේ ප්රා.යේ.කා.

1. කේමුයණ්( යදමළ) ප්රා.යේ.කා.
2. කේමුයණ් (මුස්ලිම්) ප්රා.යේ.කා.
3. කාරතිේ ප්රා.යේ.කා.
4. සම්න්තුයර් ප්රා.යේ.කා.
5. නින්දවුර් ප්රා.යේ.කා.
6. අඩ්ඩාලයච්නයි ප්රා.යේ.කා.
7. අක්කයරයිපත්තු ප්රා.යේ.කා.
8. තිරුක්යකෝවිේ ප්රා.යේ.කා.
9. යපොතුවිේ ප්රා.යේ.කා.
10. අලයාඩියවලම්බු ප්රා.යේ.කා.
11. නාවින්දන්වැලි ප්රා.යේ.කා.
12. සායින්දමර්තු ප්රා.යේ.කා.
1. මඩකලපුව දි.යේ.කා.
2. එරාවුර්පත්තු ප්රා.යේ.කා.
3. එරාවුර් නගරය ප්රා.යේ.කා.
4. කාන්තන්කුඩි ප්රා.යේ.කා.

5. යකෝරයේ පත්තු ප්රා.යේ.කා.
6. යකෝරයේ පත්තු උතුර ප්රා.යේ.කා.
7. යකෝරයේ පත්තු බටහිර ප්රා.යේ.කා.
8. යකෝරයේ පත්තු මධයම ප්රා.යේ.කා.
9. යකෝරයේ පත්තු දකුණ ප්රා.යේ.කා.
10. මන්මුයනයිපත්තු ප්රා.යේ.කා.
11. මන්මූයන්යි උතුර ප්රා.යේ.කා.
12. මන්මූයනයි දකුණ හා එරුවිේපත්තු
13. මන්මුයන්යි නිරිත ප්රා.යේ.කා.
14. මන්මුයන්යි බටහිර ප්රා.යේ.කා.
15. යපෝරතිේ පත්තු ප්රා.යේ.කා.
28.

බදුේල

29.

1. බදුේල දි.යේ.කා.
2. බදුේල ප්රා.යේ.කා.
2. පස්සර ප්රා.යේ.කා.
3. යසොරනායතොට ප්රා.යේ.කා.
4. හාලිඇල ප්රා.යේ.කා.
5. ඇේල ප්රා.යේ.කා.
6. මීගහකිවුල ප්රා.යේ.කා.
7. ඌව පරණගම ප්රා.යේ.කා.
8. කන්යදකැටිය ප්රා.යේ.කා.
මහියංගනය

1. මහියංගනය ප්රා.යේ.කා.
2. රිදීමාලියැේද ප්රා.යේ.කා.

30.

හපුතයේ

1. හපුතයේ ප්රා.යේ.කා.
2. හේදුම්මුේල ප්රා.යේ.කා.
3. වැේලවාය ප්රා.යේ.කා.
4. බණ්ඩාරයවළ ප්රා.යේ.කා.
5. තණමේවිල ප්රා.යේ.කා.
6. වැලිමඩ ප්රා.යේ.කා.

31.

යමොණරාගල

1. යමොණරාගල දි.යේ.කා.
2. යමොණරාගල ප්රා.යේ.කා.
3. බබල ප්රා.යේ.කා.
4. බඩේකුඹුර ප්රා.යේ.කා.
5. මඩුේල ප්රා.යේ.කා.
6. මැදගම ප්රා.යේ.කා.
7. සියඹලාණ්ඩුව ප්රා.යේ.ක
8. බුත්තල ප්රා.යේ.කා.

32.

මහනුවර දකුණ

1. මහනුවර දි.යේ.කා.
2. උඩුනුවර ප්රා.යේ.කා.
3. යටිනුවර ප්රා.යේ.කා.
4. යදේයතොට ප්රා.යේ.කා.
5. පාතයහේවාහැට ප්රා.යේ.කා.
6. ගඟවට යකෝරයළේ ප්රා.යේ.කා.
7. හඟුරන්යකත ප්රා.යේ.කා.

33.
34.

ගම්යපොළ
මහනුවර උතුර

1. උඩපලාත ප්රා.යේ.කා.
2. යදොළුව ප්රා.යේ.කා.
1. ගලයගදර ප්රා.යේ.කා.
2. හාරිස්පත්තුව ප්රා.යේ.කා.
3. පූජ්ාපිටිය ප්රා.යේ.කා.

4. අකුරණ ප්රා.යේ.කා.
5. පාතදුම්බර ප්රා.යේ.කා.
6. පන්විල ප්රා.යේ.කා.
7. උඩුදුම්බර ප්රා.යේ.කා.
8. මිනියේ ප්රා.යේ.කා.
9. යතේයදණිය ප්රා.යේ.කා.
10. කුණ්ඩසායේ ප්රා.යේ.කා.
11. හතරලියේද ප්රා.යේ.කා.
35.

හැටන්

36.
37.

නාවලපිටිය
යාපනය

38.

39.

1. අඹගමුව යකෝරයේ ප්රා.යේ.කා.
1. ගඟඉහළයකෝරයළේ ප්රා.යේ.කා.
2. පස්බායේ යකෝරයළේ ප්රා.යේ.කා.
1. යාපනය දි.යේ.කා.
2. යඩේෆ්ට් ප්රා.යේ.කා.
3. යවලනායි ප්රා.යේ.කා.
4. කයිට්ස් ප්රා.යේ.කා.
5. යාපනය ප්රා.යේ.කා.
6. නේලූර් ප්රා.යේ.කා.
7. වලිකාමම් බටහිර ප්රා.යේ.කා.
8. වලිකාමම් නිරිත ප්රා.යේ.කා.
9. වලිකාමම් දකුණ ප්රා.යේ.කා.
10. වලිකාමම් නැයගනහිර ප්රා.යේ.කා.
11. වලිකාමම් උතුර ප්රා.යේ.කා.
12. යතන්මරච්චි ප්රා.යේ.කා.
13. වඩමාරච්චි නිරිත ප්රා.යේ.කා.
14. වඩමාරච්චි නැයගනහිර ප්රා.යේ.කා.
15. වඩමාරච්චි උතුර ප්රා.යේ.කා.
16. කරයිනගර් ප්රා.යේ.කා.
කිලියනොච්චි

වේනියාව

1. පුනාකරි ප්රා.යේ.කා.
2. කරච්චි ප්රා.යේ.කා.
3. කන්දවාලායි ප්රා.යේ.කා.
4. පච්චිලයිපේලායි ප්රා.යේ.කා
1. වේනියාව දි.යේ.කා.
2. වේනියාව නගරය ප්රා.යේ.කා.
3. වේනියාව දකුණ ප්රා.යේ.කා.
4. වේනියාව උතුර ප්රා.යේ.කා.
5. යවන්ගලයචඩ්ඩිකුලම් ප්රා.යේ.කා.

40.

මුලතිේ

1. මරිටයිම්පත්තු ප්රා.යේ.කා.
2. පුතුකුඩිඉරිේපු ප්රා.යේ.කා.
3. ඔඩ්ඩුසුඩ්ඩාන් ප්රා.යේ.කා.
4. තුනුක්කායි ප්රා.යේ.කා.
5. මාන්යතයි නැයගනහිර ප්රා.යේ.කා.
6. වැලිඔය ප්රා.යේ.කා.

41.

මන්නාරම

1. මන්නාරම ප්රා.යේ.කා.
2. නානටාන් ප්රා.යේ.කා.
3. මුසලි ප්රා.යේ.කා.
4. මඩු ප්රා.යේ.කා.
5. මාන්යතයි බටහිර ප්රා.යේ.කා.

42.

ත්රිකුණාමලය

43.

1. ත්රිකුණාමලය දි.යේ.කා.
2. යගෝමරන්කඩවල ප්රා.යේ.කා.
3. කුච්චයේලි ප්රා.යේ.කා.
4. යමොරවැව ප්රා.යේ.කා.
5. පදවි සිරි පුර ප්රා.යේ.කා.
6. ත්රිකුණාමලය නගරය ප්රා.යේ.කා.
7. කින්නියා ප්රා.යේ.කා.
8. මුතුර් ප්රා.යේ.කා.
කන්තයේ

1. යසේරුවිල ප්රා.යේ.කා.
2. කන්තයේ ප්රා.යේ.කා.
3. යේරුගේ ප්රා.යේ.කා.
4. තඹලගමුව ප්රා.යේ.කා.

44.

කළුතර දකුණ

1. කළුතර දි.යේ.කා.
2. කළුතර ප්රා.යේ.කා.
3. යබ්රුවල ප්රා.යේ.කා.
4. යදොඩංයගොඩ ප්රා.යේ.කා.
5. මදුරායවල ප්රා.යේ.කා.

45.

මතුගම

1. මතුගම ප්රා.යේ.කා.
2. අගලවත්ත ප්රා.යේ.කා.
3. බුලත්සිංහල ප්රා.යේ.කා.
4. වලේලාවිට ප්රා.යේ.කා.
5. පාලින්දනුවර ප්රා.යේ.කා.

46.

පානදුර

1. මිේලනිය ප්රා.යේ.කා.
2. යහොරණ ප්රා.යේ.කා.
3. පානදුර ප්රා.යේ.කා.
4. බණ්ඩාරගම ප්රා.යේ.කා.
5. ඉංගිරිය ප්රා.යේ.කා.

47.

අවිස්සායේේල

1. අවිස්සායේේල ප්රා.යේ.කා.
2. යදහිඕවිට ප්රා.යේ.කා.
3. දැරණියගල ප්රා.යේ.කා.
4. ඇහැළියයගොඩ ප්රා.යේ.කා.
5. හංවැේල ප්රා.යේ.කා.
6. පාදුක්ක ප්රා.යේ.කා.

48.
49.

යටියන්යතොට
මාතර

1. යටියන්යතොට ප්රා.යේ.කා.
2. රුවන්වැේල ප්රා.යේ.කා.
1. මාතර දි.යේ.කා.
2. අකුරැස්ස ප්රා.යේ.කා.
3. අතුරලිය ප්රා.යේ.කා.
4. යදවිනුවර ප්රා.යේ.කා.
5. දික්වැේල ප්රා.යේ.කා.
6. හක්මන ප්රා.යේ.කා.
7. කඹුරුපිටිය ප්රා.යේ.කා.
8. කිරින්ද පුහුේවැේල ප්රා.යේ.කා.
9. මාලිම්බඩ ප්රා.යේ.කා.
10. මාතර කඩවත් සතර ප්රා.යේ.කා.
11. මුලටියන ප්රා.යේ.කා.
12. පස්යගොඩ ප්රා.යේ.කා.

13. තිහයගොඩ ප්රා.යේ.කා.
14. වැලිගම ප්රා.යේ.කා.
15. වැලිපිටිය ප්රා.යේ.කා.
50.

යමොරවක

1. යකොටපල ප්රා.යේ.කා.
2. පිටබැේදර ප්රා.යේ.කා.

51.

නුවරඑළිය

1. නුවරඑළිය දි.යේ.කා.
2. යකොත්මයේ ප්රා.යේ.කා.
3. වලපයන් ප්රා.යේ.කා.
4. නුවරඑළිය ප්රා.යේ.කා.

52.

දකුණු යකොළඹ

1. යමොරටුව ප්රා.යේ.කා.
2. යකොළඹ ප්රා.යේ.කා.

53.

බටහිර යකොළඹ

1. යදහිවල ප්රා.යේ.කා.
2. රත්මලාන ප්රා.යේ.කා.
3. ශ්රී ජ්යවර්ධනපුර යකෝට්යට් ප්රා.යේ.කා.

54.

උතුරු යකොළඹ

1. කැළණිය ප්රා.යේ.කා.
2. මහර ප්රා.යේ.කා.

55.

නැයගනහිර යකොළඹ

1. යකොළඹ දි.යේ.කා.
2. යහෝමාගම ප්රා.යේ.කා.
3. කඩුයවල ප්රා.යේ.කා.
4. තිඹිරිගස්යාය ප්රා.යේ.කා.

56.

මැද යකොළඹ

1. යකොයලොන්නාව ප්රා.යේ.කා.
2. බයගම ප්රා.යේ.කා.

57.

මහරගම

1. මහරගම ප්රා.යේ.කා.
2. කැස්බෑව ප්රා.යේ.කා.

