
දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන - 2018 වර්ෂය 

අනු 

අංකය 

ගැසට් 

පත්ර 
අංකය 

පළ වූ දිනය කාරණය 

01 2057/27 2018.02.08 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර වකොමසාරිස ් (රා.ඉ.) බලතල ගැසට් කිරීම - ස්වර්ණා 
ජයන්ති වවදආරච්චි මිය 

02 2064/02 2018.03.26 

පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
සමූපකාර සංවර්ධන සහකාර වකොමසාරිස් (රා.ඉ.) බලතල ගැසට් කිරීම - බස්නායක 
ජගත් වපවර්රා මහතා 

03 2079/14 2018.07.09 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
විවනෝද බදු පැනවීම සම්බන්ධව - හම්බන්වතොට ප්රාවීය ය සභාව 

04 2081/02 2018.07.23 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
2013 අංක 01 දරණ දකුණු පළාත් සභාවේ බඩු උකස් ගන්නන්වේ ප්රඥප්තතිය 

05 2087/5 2018.09.03 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
දකුණු පළාවත් 2018 අංක.... දරණ මුදල් (සංව ෝධන) ප්රඥප්තතිය 

 

 

 

 



දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන - 2017 වර්ෂය 

අනු 

අංකය 

ගැසට් 

පත්ර 
අංකය 

පළ වූ දිනය කාරණය 

01 2020/60 2017.05.24 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
උප වකොමසාරිස් බලතල ගැසට් කිරීම - අඹගහ දූවවේ පර්ලි මිය, වමෝදරගමවේ වදෝන 
වරේටා මරිය මල්ලිකා මිය, වීරංංආරච්චිවේ මකලකල් පීමරිරි මයා 

02 2030/11 2017.07.31 

පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
උප වකොමසාරිස ්බලතල ගැසට් කිරීම - සහකාර වකොමසාරිස් (වැ.බ.) - අනුරරිරි මුංමාල 
මහතා 

03 2038 2017.09.22 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
1997 මැකල මස 09 වැනි දිනැති අංක 975 දරණ ගැසට් පත්රවේ  දපස/්රීරා/1/79 දරණ 
ගැසට් නිවේදනය සංව ෝධනය  

04 2040/39 2017.10.12 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව 

2013 අංක 01 දරණ දකුණු පළාත් සභාවේ බඩු උකස් ගන්නන්වේ ප්රඥප්තතිය  

05 2052 2017.12.29 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව 
විවනෝද බදු පැනවීම සම්බන්ධව - සූරියවැව ප්රාවීය ය සභාව 

 

 

 

 



දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන - 2016 වර්ෂය 

අනු 

අංකය 

ගැසට් 

පත්ර 
අංකය 

පළ වූ දිනය කාරණය 

01 1951 2016.01.22 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
හම්බන්වතොට මහා නගර සභා බල ප්රවී වේ  ුසසාන ූමමි ගැසට් කිරීම සම්බන්ධවකල. 

02 1951 2016.01.22 

පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
දකුණු පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන වදපාර්තවම්න්ංවේ ලියාපදිංචි කර දීර්ඝකාලයක් 
අක්රියව පවතින සමූපකාර සමිතිවල ලියාපදිංචිය අවලං ක කිරීම 

03 1961/4 2016.04.04 දකුණු පළාත් කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරිය (සංව ෝධන) ප්රඥප්තතිය ගැසට් කිරීම 

04 1962 2016.04.08 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
උප වකොමසාරිස් බලතල ගැසට් කිරීම 

05 1964/67 2016.04.29 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
ක්රීඩා ා වදපාර්ේව්න්ව ව හිටුවීම ස සා ා වූ නිවේදනය ගැසට් පත්රවේ  පළ ිරීමස  
 

06 1968/39 2016.05.27 

පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  
ග්රාස සංවර් න වදපාර්ේව්න්ව ව හිටුවීම ස සා ා වූ නිවේදනය ගැසට් පත්රවේ  පළ ිරීමස  
 

07 1974/20 2016.07.07 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව 

දකුණු පළාත් කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරිය (සංව ෝධන) ප්රඥප්තතිය ගැසට් කිරීම 

 

 



දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන - 2015 වර්ෂය 

අනු 

අංකය 

ගැසට් 

පත්ර 
අංකය 

පළ වූ දිනය කාරණය 

01 1902 2015.02.13 
උප වකොමසාරිස් බලතල ගැසට් කිරීම ( දකුණු පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන 
වදපාර්තවම්න්ංව) 

02 1904 2015.02.27 2013 වර්ෂවේ  විවනෝද බදු පැනවීම - බලපිටිය ප්රාවීය ය සභාව 

03 1913 2015.04.30 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව 

ුසසාන ූමමි ආඥපා පනත යටවත් පවුවල් ුසසාන ූමමියට අයත් බිම් වකොටසක් නිදහස් කර 
ගැනීම හා ඉතිරි බිම් වකොටස ුසසාන ූමමියක් වලස ගැසට් පත්රවේ  පළ කිරීම 

04 1914/6 2015.05.11 
දකුණු පළාත් මාර්ගසථ් මගී ප්රවාහන අධිකාරිවේ  ගාස්ං සංව ෝධන නිවයෝග අති විව ේෂ 
ගැසට් පත්රවේ  පළ කිරීම 

05 1917 2015.05.29 ජනපද නිලධාරීන් ඉඩම් නිලධාරීන් වලස පත් කිරීවම් ගැසට් නිවේදනය පළ කිරීම 

06 1922/47 2015.07.09 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව 
වයාපාර නාම ආකිති පත්ර ගැසට් පත්රවේ  පළ කිරීම 

07 1938 2015.10.23 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව 

1. කිංලම්පිටිය බාලිකා ළමා නිවාසය සහතික කළ පාසැලක් බවට පත්කර ගැනීම 
2. දකුණු පළාවත් අධිකරණ රාජකාරී සඳහා පරිවාස නිලධාරීන් ගැසට් කිරීම 

08 1947 2015.12.23 

පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව 

කිංලම්පිටිය බාලිකා ළමා නිවාසය විහාර මහා වීවී බාලිකා සහතික කළ පාසල වලස 
ප්රකා යට පත් කිරීම 



දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන 2014 වර්ෂය 

අනු 

අංකය 

ගැසට් 

පත්ර 
අංකය 

පළ වූ දිනය කාරණය 

01 1843/35 2014.01.02 
1957 අංක 15 දරන ප්රාවීය ය සභා පනවත් 223 වැනි වගන්තිය යටවත් වූ නියමය ගැසට් 
පත්රවේ  පළ කිරීම 

02 1872 2014.07.18 
1952 අංක 06 දරන පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අංරු වයවස්ථාව) දකුණු පළාත් 
සභාව විරින් ස්ථීර කිරීම ගැසට් පත්රවේ  පළ කිරීම 

03 1878 2014.08.29 
1952 අංක 06 දරන පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අංරු වයවස්ථාව) දකුණු පළාත් 
සභාව විරින් ස්ථීර කිරීම ගැසට් පත්රවේ  පළ කිරීම 

04 1884/61 2014.10.17 
පළාත් පාලන ආයතන සම්මත අංරු වයවසථ්ා ගැසට් පත්රවේ  පළ කිරීම 

1. ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිිබඳ සම්මත අංරු වයවස්ථාව 
     2.  මදුරුවන් හා වරෝගකාරක කිමීන් විනා  කිරීම පිිබඳ අංරු වයවසථ්ාව 

05 1886/12 2014.10.28 
පළාත් පාලන ආයතන සම්මත අංරු වයවසථ්ා ගැසට් පත්රවේ  පළ කිරීම 

1. ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිිබඳ සම්මත අංරු වයවස්ථාව 
     2.  මදුරුවන් හා වරෝගකාරක කිමීන් විනා  කිරීම පිිබඳ අංරු වයවසථ්ාව 

06 1886/65 2014.10.31 උප වකොමසාරිස් බලතල ගැසට් කිරීම 

 

 



දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන 2013 වර්ෂය 

අනු 

අංකය 

ගැසට් 
පත්ර 

අංකය 

පළ වූ දිනය කාරණය 

01 1792 2013.01.04 
දකුණු පළාත් රාජය වසේවවේ  ුසසත්කාලයාධිපති වසේවවේ  111 වැනි පන්තියට බඳවා 

ගැනීවම් විවිත තරග විභාගය - 2011 (2012) 

02 1806 2013.04.12 

ගැසට් නිවේදනය පල කිරීම 
01. වැලිවපොවත්වවල මාර්ගය (කි.මී.6.1) 
02. ජනපද නිලධාරීන් ඉඩම් නිලධාරීන් වලස පත් කිරීම ගැසට්  නිවේදනය පළ කිරීම 

03 1807/2 2013.04.22 

පළාත් සභා මහ නගර සභාවල නගරාධිපතිවරුන්ට, නිවයෝජය නගරාධිපතිවරුන්ට, 
සභිකකලන්ට සහ නගර සභාවල ප්රාවීය ය සභාවල සභාපතිවරුන්ට, උප 
නගරාධිපතිවරුන්ට සහ සභිකකලන්ට ගමන් වියදම් දීමනා වගවීවම් නිවයෝග/ රීති 

04 1811 2013.05.17 
1952 අංක 06 දරන පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අංරු වයවසථ්ා) පනත ගැසට් 
පත්රවේ  පළ කිරීම 

05 1812 2013.05.23 2013 අංක... දරන දකුණු පළාවත් බඩු උකස් ගන්නන්වේ ප්රඥප්තති වකුමම්පත 

06 1814 2013.06.07 
1972 අංක 07 දරන වගවල් කුලී පනත අනුව බලයලත් නිලධාරි තනංර පත් කිරීම 
පිිබඳ දැනුම් දීම 

07 1817 2013.06.28 පළාත් සභා නීති නිලධාරි තනංර සඳහා විවිත පදනම මත බඳවා ගැනීම 

08 1822 2013.08.02 1972 අංක 05 දරන සමූපකාර සමිති පනත - බලතල පැවරීවම් නිවයෝග 

09 1826 2013.08.30 
දකුණු පළාත් රාජය වසේවවේ  ුසර්තපාඩු තනංරු සඳහා බඳවා ගැනීවම් විවිත / සීමිත තරඟ 
විභාග - 2013 

10 1834 2013.10.25 

පළාත් පාලන ආයතන අංරු වයවස්ථා ගැසට් පත්රවේ  පළ කිරීම 
2. ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිිබඳ සම්මත අංරු වයවස්ථාව 
3. මදුරුවන් හා වරෝගකාරක කිමීන් විනා  කිරීම පිිබඳ අංරු වයවස්ථාව 

11 1837/53 2013.11.22 
2013 අංක 01 දරන දකුණු පළාත් සභාවේ බඩු උකස් ගන්නන්වේ ප්රඥප්තතිය ගැසට් 
පත්රවේ  පළ කිරීම 

12 1841 2013.12.13 
1. 1952 අංක 06 දරන පළාත් පාලන ආයතන (සම්මත අංරු වයවස්ථාව) පනත ගැසට්   
පත්රවේ  පළ කිරීම 

2. වබලිඅත්ත ප්රාවීය ය සභාව - විවනෝද බීද  



 

දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන 2012 වර්ෂය 

අනු 

අංකය 

ගැසට් 

පත්ර 

අංකය 

දිනය කාරණය 

01. 1748/11 2012.03.06 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  iv (අ) වැනි වකොටස 
2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනත 

02. 1757 2012.05.04 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  iv (අ) වැනි වකොටස දකුණු පළාත් රාජය 
වසේවවේ  ුසර්තපාඩු තනංරු සඳහා බඳවා ගැනීවම් විවිත තරග විභාගය - 2012 

03. 1763 2012.06.15 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  iv (අ) වැනි වකොටස 2012 අංක 02 දරන 
දකුණු පළාත් ආයුර්වේද හා වීය ය වවදය වසේවා (සංව ෝධිත) ප්රඥප්තතිය  

04. 1766 2012.07.06 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  iv (අ) වැනි වකොටස 
01. මදුරුවන් හා වරෝගකාරක කිමීන් විනා  කිරීම පිිබඳ අංරු වයවසථ්ාව 
02. ඝන අපද්රවය කළමනාකරණය පිිබඳ සම්මත අංරු වයවස්ථාව 

05. 1777/39 2012.09.28 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  iv (අ) වැනි වකොටස දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ 
මගී ප්රවාහන අධිකාරිවේ  ්රී වරෝද රථ මගී ප්රවාහන වසේවා වර කලාරි හා පාසල් රිුසන් 
ප්රවාහන වසේවා වර කලාරි 

06. 1780/20 2012.10.18 
පළාත් සභා නිවේදන - දකුණු පළාත් සභාව  iv (අ) වැනි වකොටස පළාත් පාලන 
ආයතනවල නිවයෝජිතයන් සඳහා වන දීමනාවලට අදාල රීති සංව ෝධනය 

 

 

 

 

 



දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන 2011 වර්ෂය 

අනු 
අංකය 

ගැසට් 
පත්ර 

අංකය 

දිනය කාරණය 

01. 1687/17 2011.01.05 
1990 අංක 4 දරන පළාත් සභාවේ පළාත් පාලන ආයතනවල පරිපාලනය අධීක්ෂණය 
කිරීවම් බලතල පිිබඳ නිවේදන 

02. 1713/1 2011.07.04 1990 අංක 4 දරන පළාත් සභාවේ ගාල්ල නගරාධිපති ධූරවයන් ඉවත් කිරීම  

03. 1731/04 2011.11.08 
2011 අංක...දරන දකුණු පළාත් ආයුර්වේද හා වීය ය වවදය වසේවා (සංව ෝධිත) 
ප්රඥප්තතිය  

 

දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන 2010 වර්ෂය 

අනු 

අංකය 

ගැසට් 

පත්ර 

අංකය 

දිනය කාරණය 

01. 1639 2010.01.28 
1994 අංක 02 දරන මුදල් (පරිපූරක විධිවිධාන) ප්රඥප්තතිය 2 (1) වගන්තිය යටවත් 
නිවයෝගය  

02. 1641 2010.02.12 2007 අංක 05 දරන මුදල් (පරිපූරක විධිවිධාන) සංව ෝධන ප්රඥප්තතිය 

03. 1652/51 2010.05.06 
2011 අංක...දරන දකුණු පළාත් ආයුර්වේද හා වීය ය වවදය වසේවා (සංව ෝධිත) 
ප්රඥප්තතිය  

04. 1654/11 2010.05.20 
1990 අංක 4 දරන පළාත් සභාවේ පළාත් පාලන ආයතනවල පරිපාලනය අධීක්ෂණය 
කිරීවම් බලතල පිිබඳ ප්රඥප්තතියට අදාල නිවයෝග 

05. 1663/10 2010.07.21 දකුණු පළාත් සභාවේ ගරු ආණ්ඩුකාරංමිය විරින් කරනු ලබන පත් කිරීම්  

06. 1664/21 2010.07.29 
1990 අංක 4 දරන පළාත් සභාවේ පළාත් පාලන ආයතනවල පරිපාලනය අධීක්ෂණය 
කිරීවම් බලතල පිිබඳ ප්රඥප්තතියට අදාල නිවයෝග 

07. 1686/47 2010.12.31 
2007 අංක 05 දරන මුදල් (පරිපූරක විධිවිධාන) සංව ෝධන ප්රඥප්තතිය 13 (1) වගන්තිය 
යටවත් නිවයෝග 



දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන 2009 වර්ෂය 

අනු 
අංකය 

ගැසට් 
පත්ර 

අංකය 

දිනය කාරණය 

01. 1582/43 2009.01.03 දකුණු පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විරින් ලුණුගම්වවවහර ප්රාවීය ය සභාවට 
මාර්ගයක් පවරා දීම 

02. 1589/19 2009.02.18 1972 අංක 5 දරන සමූපකාර සමිති පනත යටවත් බලතල පැවරීවම් නිවයෝග  

03. 1605/43 2009.06.11 දකුණු පළාත් සභා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට මාර්ග 06ක් පවරා ගැනීම 

04. 1610/05 2009.07.13 1996 අංක 02 දරන දකුණු පළාත් මාර්ගසථ් මගී ප්රවාහන අධිකාරි ප්රඥප්තතිය යටවත් 
පනවනු ලබන නිවයෝග හා වර කලාරි  

05. 1612 2009.07.24 දකුණු පළාත් සභාවේ 2008 අංක 03 දරන වසෞඛ්ය වසේවා ප්රඥප්තතිය 

06. 1615 2009.08.14 දකුණු පළාත් සභාවේ 2008 අංක 06 දරන අනත් හා අත්හල නිවාස  ප්රඥප්තතිය  

07. 1616 2009.08.21 01. 2007 අංක 01 දරන සභා වල්කම් කාර්ය මණ්ඩල ප්රඥප්තතිය 
02. දකුණු පළාත් රාජය වසේවවේ  ුසර්තපාඩු තනංරු සඳහා බඳවා ගැනීවම් විවිත තරග 
විභාගය - 2009 

08. 1621 2009.09.25 2009 අංක 01 දරන දකුණු පළාත් මාර්ගසථ් මගී ප්රවාහන අධිකාරි (සංව ෝධිත) ප්රඥප්තතිය  

09. 1627 2009.09.06 දකුණු පළාත් සභාවේ 2008 අංක 03 දරන වසෞඛ්ය වසේවා ප්රඥප්තතිය 

 

 

 

 

 

 



දකුණු පළාත් සභාව විසින් පළ කරන ලද ගැසට් නිවේදන 2008 වර්ෂය 

අනු 
අංකය 

ගැසට් 
පත්ර 

අංකය 

දිනය කාරණය 

01. 1532 2008.01.11 දකුණු පළාත් සභාවේ 2007 අංක 02 දරන විකල්ප බල ක්ති පිිබඳ ප්රඥප්තතිය  

02. 1542 2008.03.19 2007 අංක...දරන දකුණු පළාත් අනත් හා අත්හල ළමා නිවාස  ප්රඥප්තති වකුමම්පත 

03. 1559 2008.07.18 දකුණු පළාත් සභා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට මාර්ග 13ක් පවරා ගැනීම  

04. 1565 2008.08.29 
01. 2008 අංක 03 දරන දකුණු පළාත් වසෞඛ්ය ප්රඥප්තතිය 
02. 2007 අංක 04 දරන දකුණු පළාත් ආබාධ සහිත තැනැත්තන්වේ අකලතිවාරිකම් 
ුසරක්ෂිත කිරීවම් ප්රඥප්තතිය  

05. 1567 2008.09.12 දකුණු පළාවත් පළාත් සභාවේ වදපාර්තවම්න්ංව A හා Bව වයන් වර්ගීකරණය කිරීම  

06. 1571 2008.10.10 දකුණු පළාවත් පළාත් සභාවේ වදපාර්තවම්න්ංව A හා Bව වයන් වර්ගීකරණය කිරීම 

07. 1573 2008.10.24 1972 අංක 5 දරන සමූපකාර සමිති පනත යටවත් බලතල පැවරීවම් නිවයෝග  

08. 1582/19 2008.12.31 
දකුණු පළාත් සභාවේ 2002 අංක 01 දරන දකුණු පළාත් කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරි 
ප්රඥප්තතිය 

 


