
වගුව, Table : 1.2

ප්රාදේශීය දේකම් 

දකාට්ඨාසය

D.S. Division

පළාත් පාලන ආයතන

Institute of Local 

Government

මැතිවරණ 

දකාට්ඨාශය

Electoral Division

උප්පැන්න මරණ විවාහ ලියාපදිංචි 

දකාට්ඨාසය

Birth, Death and Marriage 

Registrars Division

කේිටිය                    

Kalpitiya
කේිටිය ප්රා.ස. පුත්තලම

නාවක්කාඩු,කුරිඤ්ඤම්ිටිය 

,කේිටිය,කන්දකුලිය, 

පේලිවාසේුදේ,තලවිල, 

දස්තාදපාල 

දනාදරාචදචෝදල ,නාරක්කේලිය

වනාතවිේුව 

Vanathavilluwa
වනාතවිේුව ප්රා.ස. පුත්තලම

දපාම්පරිප්පු පත්ු බටහිර , 

දපාම්පරිප්පු පත්ු නැදෙනහිර

කරුවලෙස්වැව 

Karuwalagaswewa

කරුවලෙස්වැව ප්රා.ස. 

පුත්තලම ප්රා.ස.
පුත්තලම

රාජවන්ි පත්ුව උුර ,      

රාජවන්ි පත්ුව දකුණ,   

තබදබෝව,දදමළ හත්පත්ුව

නවෙත්දත්ෙම 

Nawagattegama
නවෙත්දත්ෙම ප්රා.ස. ආණමඩුව කිරිමැටිය පත්ුව

පුත්තලම                    

Puttalama

පුත්තලම න.ස   පුත්තලම 

ප්රා.ස.
පුත්තලම පාලවිය,පුත්තලම

මුන්දලම                     

Mundel

කේිටිය ප්රා.ස. පුත්තලම 

ප්රා.ස. ආරචචිකට්ුව ප්රා.ස.
පුත්තලම

මුන්දලම,විරුත්දතාදෙයි, 

කට්ටකඩුව,   සින්නපාඩුව, 

උෙප්පුව,කෙයාදමාට්දට්, 

මදුරන්කුලිය, කන්දදතාඩුවාව

මහකුඹුක්කෙවල 

Mahakubukkadawala
ආණමඩුව ප්රා.ස. ආණමඩුව

මහකුඹුක්කෙවල,කුමාරවන්ි, 

මුන්දලම,පඩිතපත්ු, 

රාජකුමාරිවන්ි පත්ුව

ආණමඩුව            

Anamaduwa
ආණමඩුව ප්රා.ස. ආණමඩුව

ආණමඩුව,මහඋස්වැව, 

දකාට්ුකචචිය

පේලම                       

Pallama

ආණමඩුව ප්රා.ස. 

ආරචචිකට්ුව ප්රා.ස.
ආණමඩුව කුමාරවන්ි, පේලම, මුදලක්කුලිය

ආරචචිකට්ුව          

Arachchikattuwa
ආරචචිකට්ුව ප්රා.ස. හලාවත රාජකදඑව,මයියාව, ිටිපන උුර

හලාවත                         

Chilaw

හලාවත න.ස.     හලාවත  

ප්රා.ස.
හලාවත හලාවත,මුදන්ෂ්වරම්, කරවිටාොර

මාදම්දප්                      

Madampe
හලාවත  ප්රා.ස. හලාවත

කරවිටාොර,හලාවත,ෙේමුරුව, 

මාදම්දප්,සියඹලාෙස්දවල

මහවැව                          

Mahawewa
නාත්තන්ඩිය ප්රා.ස.

හලාවත/   

නාත්තන්ඩිය
මාරවිල,වලහිටිය

නාත්තන්ඩිය               

Nattandiya
නාත්තන්ඩිය ප්රා.ස. නාත්තන්ඩිය

මූදුකුව,නාත්තන්ඩිය,මාරවිල,  

කම්මේ පත්ුව

දවන්නප්පුව             

Wennappuwa
දවන්නප්පුව ප්රා.ස. දවන්නප්පුව දවන්නප්පුව

දිංදකාුව               

Dankotuwa
දවන්නප්පුව ප්රා.ස. දවන්නප්පුව දිංදකාුව,ඕතර උුර ,ඕතර දකුණ

* ප්රා.ස - ප්රාදේශීය සභා

* P.S - Pradeshiya Saba

(සම්බන්ධයි - Connected ).

මුලාශ්රය -දස්ික් සිංඛ්යාදේඛ්න අිංශය

Source - District Statistical Branch

ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාසය ුළ ිහිටා ඇති විවිධ බල ප්රදේශ - 2019

Different Administrative Divisions by D.S. Division - 2019

පළාත් පාලන ආයතන

* ම.න.ස - මහ නෙර සභා * න.ස - නෙර සභා

* M.C.  -  Municipal Council * U.C - Urban Council



ප්රාදේශීය දේකම් 

දකාට්ඨාශය

D.S. Division

ද ාලිස් බල ප්රදේශ

Police Area

ද ාවිජන දස්වා 

මධ්යස්ථානය

Agrarian Service 

Centers

අධිකරණ බල 

ප්රදේශය

Judicial Zone

ප්රාදේශීය  දසෞඛ්ය 

දස්වා බල ප්රදේශය

Divisional Health 

Service Division

කේිටිය                    

Kalpitiya
කේිටිය  ාලකුඩා පුත්තලම

කේිටිය, මාම්පුරි, 

දනාදරාචදචෝදල,    

තලවිල

වනාතවිේුව 

Vanathavilluwa
වනාතවිේුව වනාතවිේුව පුත්තලම

පුත්තලම,                 

වනාතවිේුව

කරුවල ස්වැව 

Karuwalagaswewa

කරුවල ස්වැව 

,සාලියවැව

කරුවල ස්වැව,   

තබදබෝව
පුත්තලම

කරුවල ස්වැව, 

තබදබෝව, පුත්තලම

නව ත්දත් ම 

Nawagattegama
නව ත්දත් ම

මැරුුංද ාඩ, 

නව ත්දත් ම
පුත්තලම කරුවල ස්වැව

පුත්තලම                    

Puttalama
පුත්තලම පුත්තලම පුත්තලම පුත්තලම

මුන්දලම                     

Mundel
මුන්දලම,හලාවත මදුරන්කුලිය පුත්තලම

පුත්තලම, මුන්දලම 

ආරචිකට්ුව, 

කේිටිය

මහකුඹුක්කඩවල 

Mahakubukkadawala
මුන්දලම, ේලම මහකුඹුක්කඩවල පුත්තලම

ආණමඩුව,පුත්තලම, 

මුන්දලම

ආණමඩුව            

Anamaduwa

ආණමඩුව, 

පුත්තලම

ආණමඩුව, 

මැරුද ාඩ
ආණමඩුව ආණමඩුව

 ේලම                       

Pallama
 ේලම  ේලම ආණමඩුව  ේලම

ආරචිකට්ුව          

Arachchikattuwa
හලාවත ආරචිකට්ුව හලාවත ආරචිකට්ුව

හලාවත                         

Chilaw
හලාවත මුගුණුවටවන හලාවත හලාවත

මාදම්දේ                      

Madampe
මාදම්දේ, හලාවත මාදම්දේ හලාවත

මාදම්දේ,හලාවත,    

 ේමුරුව

මහවැව                          

Mahawewa
මාරවිල,හලාවත කුඩාවැව මාරවිල මාරවිල

නාත්තන්ිය               

Nattandiya

මාරවිල, 

දකාස්වත්ත
නාත්තන්ිය මාරවිල මාරවිල

දවන්නේපුව             

Wennappuwa
දවන්නේපුව නයිනමඩම දවන්නේපුව දුංදකාුව

දුංදකාුව               

Dankotuwa

දුංදකාුව, 

දකාස්වත්ත
හාේදඩුවන මාරවිල දුංදකාුව

Source - District Statistical Branch

ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාසය තුළ පිහිටා ඇති විවිධ බල ප්රදේශ - 2019

Different Administrative Divisions by D.S. Division - 2019

වගුව, Table: 1.2

(සම්බන්ධයි - Connected ).

(සම්බන්ධ්යි - Connected ).

මුලාශ්රය -දිස්ික් සුංඛ්යාදේඛ්න අුංශය



ප්රාදේශීය දේකම් 

දකාට්ඨාශය

D.S. Division

පශු වෛද්ය දකාට්ඨාශය

Veterology Division

මහජන ද ෞඛ්ය පරීක්ෂක 

දකාට්ඨාශය

PHI Division

අධ්යාපන දකාට්ඨාශය

Educational Division

කේිටිය                    

Kalpitiya
කේිටිය

කේිටිය,මාම්ුරි, 

දනාද ාචදචෝදෙ , තෙවිෙ
ුත්තෙම

ෛනාතවිේුෛ 

Vanathavilluwa
ෛනාතවිේුෛ ක ඩිුෛේ ුත්තෙම

කරුෛෙග ්ෛැෛ 

Karuwalagaswewa
කරුෛෙග ්ෛැෛ තබදබෝෛ, කොඔය ුත්තෙම

නෛගත්දත්ගම 

Nawagattegama
නෛගත්දත්ගම ඉගිනිමිටිය ුත්තෙම

ුත්තෙම                    

Puttalama
ුත්තෙම පාෙවිය,  මනතිව්,  ුත්තෙම ුත්තෙම

මුන්ද්ෙම                     

Mundel
මහකුඹුක්කඩෛෙ

මදු න්කුලිය, උඩප්පුෛ 

,මුන්ද්ෙම
ුත්තෙම

මහකුඹුක්කඩෛෙ 

Mahakubukkadawala
මහකුඹුක්කඩෛෙ මහකුඹුක්කඩෛෙ ුත්තෙම

ආණමඩුෛ            

Anamaduwa
ආණමඩුෛ

ආඩිගම, ආණමඩුෛ, 

දකාට්ුකචිය
ුත්තෙම

පේෙම                       

Pallama
ද ්රුකැදේ පේෙම විේපත නාගවිෙ ුත්තෙම

ආ චිකට්ුෛ          

Arachchikattuwa
ආ චිකට්ුෛ

බංගදද්නිය, බත්ුඑඔය 

ආනවිුන්ද්ාෛ  ාජකද්එෛ
හොෛත

හොෛත                         

Chilaw
හොෛත

දකාක්කාවිෙ කාක්කපේලි 

මුන්දන් ්ෛ ම් හොෛත
හොෛත

මාද්ම්දප්ප                      

Madampe
හොෛත මැද්ගම ,ගේමුරුෛ, මාද්ම්දප්ප හොෛත

මහෛැෛ                          

Mahawewa
මා විෙ

මා විෙ, මහෛැෛ, 

නාත්තන්ඩිය
හොෛත

නාත්තන්ඩිය               

Nattandiya
මා විෙ මාවිෙ ,නාත්තන්ඩිය හොෛත

දෛන්නප්පුෛ             

Wennappuwa
ද්ංදකාුෛ

ුනුවිෙ, නයිනමඩම 

දෛන්නප්පුෛ
හොෛත

ද්ංදකාුෛ               

Dankotuwa
ද්ංදකාුෛ කිරිමැටියාන, ද්ංදකාුෛ හොෛත

ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාසය තුළ පිහිටා ඇති විවිධ බල ප්රදේශ - 2019

Different Administrative Divisions by D.S. Division - 2019

වගුව, Table: 1.2

(සම්බන්ධයි - Connected ).

මුොශ්රය -දි ්ික්  ංඛ්යාදේඛ්න අංශය

Source - District Statistical Branch


