




අනු 

අංකය

නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය
අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

1

ඒ.එම්.ජී.එල්.පී.අධිකාරී දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය 

මහනුවර
දිස්ත්රික්  ලේකම් කාර්යාලය මහනුවර

දිස්ත්රික්  ලේකම් කාර්යාලය                     මහනුවර

2

එච්.ආර්.එම්.එස්.ලක්.එච්. 

රත්නායක

   ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

හාරිස්පත්තුව
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය  

අකුරණ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය                      අකුරණ

3

ඩී.එස්.ප්රියදර්ශණී   ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

පස්බාලේ ලකෝරලල් (නාවලපිටිය)
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ගඟඉහලලකෝරලේ

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය          

ගඟඉහලලකෝරලේ

4

එච්.එම්.අයි.ඩී.බණ්ඩාර      ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

පාතදුම්බර
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

හාරිස්පත්තුව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය              හාරිස්පත්තුව

5

එම්.ඒ.සී.ගජනායක  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

ගම්ලපොළ (උඩපලාත)
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

පස්බාලේලකෝරලේ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය                      උඩුනුවර

6

එස්.විජයදර්ශනී    ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

   ලදොළුව
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ගඟවටලකෝරලේ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය       ගඟවටලකෝරලේ

7

ඕ.ජී.ඒ.ඩබ්.ශයාමලී රාජපක්ෂ       ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය     ගඟඉහලලකෝරලළේ
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය  

ගම්ලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        ගම්ලපොල

8

එච්.එම්.එන්.ලක්.ලහේරත්    ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

මැදදුම්බර (ලතල්ලදනිය)
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

මැදදුම්බර (ලෙේලදනිය)

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        මැදදුම්බර 

(ලෙේලදනිය)

9

ලක්.එම්.අයි.ඩී.චන්ද්රතිලක      ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

ගඟවටලකෝරලළේ (කඩවත්සතර) ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

උඩුනුවර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය       යටිනුවර

අනු 

අංකය

නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය
අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

10

ඒ.ඒ.ටී.අයි.අලබ්රත්න  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        

පන්විල
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

හෙරලියේද ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      හෙරලියේද

11

ටී.එම්.එන්.එස.්කරුණාරත්න  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

අකුරණ
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

පූජාපිටිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය         පූජාපිටිය

12

ආර්.එම්.එස.්ආර්.ආරියවංශ  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

පාතලහේවාහැට
ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ලදේලෙොට ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය       ලදේලෙොට

13

ටී.ජී.එස්.එන්.ලක්.රන්ලදනිය  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

පූජාපිටිය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

පාෙදුම්බර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය         පාෙදුම්බර

14

ඩබ්.එම්.ටී.ලේරලගොඩ   ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

ගලලගදර (තුම්පලන්)

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය පන්විල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        පන්විල

15

ජී.එච්.එම්.සමරවීර   ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

උඩුනුවර

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

යටිනුවර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගඟවටලකෝරල ේ

16

ලක්.ලර්ණුකා  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

යටිනුවර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ලදොළුව

             ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය                     

 ලදොළුව

17

ඊ.එම්.එස.්සී.එදිරිසංහ  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

ලදල්ලතොට

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

පාෙලහේවාහැට ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය පාෙලහේවාහැට

18

ටී.එම්.ඒ.ජී.ඩී.රණසංහ  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

කුණ්ඩසාලල්

 ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

කුණ්ඩසාලල්

 ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      කුණ්ඩසාලල්

19

ලක්.ජී.ජී.දිල්රුක්ෂි    ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

හතරලියේද

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

මාවෙගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය       මාවෙගම

20

ආර්.එම්.එස.්උදය කුමාරි   ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

මිණිලේ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය මිණිලේ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය          මිණිලේ

21

පී.ජී.ලක්.පී.ලක්.සමරලකෝන්  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

උඩදුම්බර

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

උඩදුම්බර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය           උඩදුම්බර

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

වාර්ෂික අභ්යන්තර  ්ථාන මාරු අභියාචනා 2021 - මුේ ළමාවිය  ංවර්ධන නිලධාරී (මධයම/උතුරුමැද/දකුණ)

මධ්යම පළාත - මහනුවර දිස්ත්රික්කය



22

ජී.එස්.කුමාරිහාමි  දිස්ත්රික්  ලල්කම් කාර්යාලය    

මාතලල්

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

උකුලවල  දිස්ත්රික්  ලේකම් කාර්යාලය    මාෙලේ

23

එන්.ලක්.විලේලකෝන්    ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

   උකුලවල

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

මාෙලේ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය           උකුලවල

24

ජී.එම්.ටී.එරන්දිනී    ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

ගලල්ලවල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය නාවුල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය         නාවුල

25

ඒ.එම්.සී.ඩබ්.අමන්දලකෝන්  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

     නාවුල

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ගලේලවල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        ගලේලවල

26

එස්.එම්.එස්.රංජනී  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

     විල්ගමුව

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ලේගල පේලේගම

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය           ලේගල 

පේලේගම

27

එන්.ජී.එස.්සමරනායක     ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

යටවත්ත

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

පේලලලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය          පේලලලපොල

28

පී.එම්.ටී.ලක්.රස්නායක     ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

   අඹන්ගඟලකෝරලල්

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

අඹන්ගඟලකෝරලේ

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඹන්ගඟලකෝරලේ

29

එම්.ඩී.එම්.ටී.ආර්.මැදලගදර  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

      දඹුල්ල

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

දඹුේල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය               දඹුේල

30

ඩී.ආර්.අයි.ඩී.ලක්.ද අල්විස්  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        

මාතලල්

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

රත්ලෙොට ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        රත්ලෙොට

31

බී.එම්.ඩී.එස.්බස්නායක    ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

පල්ලලලපොල

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

යටවත්ෙ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය            යටවත්ෙ

32

එන්.ඩබ්.පී.අමරසංහ  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

රත්ලතොට දිස්ත්රික්  ලේකම් කාර්යාලය මාෙලේ ප්රාලේශීය  ලේකම් කාර්යාලය            මාෙලේ

33

පී.ජී.එස.්අලබ්සංහ  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

ලේගල පල්ලල්ගම

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය  

විේගමුව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     විේගමුව

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

34

එස්.බී.ඕ.එස.්කුලතිලක දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය    

නුවරඑළිය

දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

නුවරඑළිය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය             නුවරඑළිය

35

ලක්.ඩබ්.ඩී.ද සිේවා        ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය    ලකොත්මලල්

 ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

අඹගමුව

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        පස්බාලේ 

ලකෝරලේ

36

ලක්.ජී.එස.්ප්රනාන්දු  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        

හඟුරන්ලකත

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

හඟුරන්ලකෙ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    හඟුරන්ලකෙ

37

 ලක්.පී.එස.්ලේශානි 

(අභ්යාසලාභී)

 ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

අඹගමුව

 ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

අඹගමුව  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        අඹගමුව

38

ඩබ්ලිේ.එම්.ඒ.එම්.විලේලකෝ

න් (අභ්යාසලාභී)

 ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

නුවර එළිය

 ප්රාලේශිය ලේකම් කාර්යාලය නුවර 

එළිය  ප්රාලේශිය ලේකම් කාර්යාලය             නුවර එළිය

39

එච්.එම්.පී.ජී.ලක්.යූ.ජයතිලක  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

වලපලන්

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

වලපලන් ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය         වලපලන්

40

පී.එන්.එච්.ලතන්නලකෝන්  දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය    

අනුරාධ්පුර

දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය 

අනුරාධපුරය දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය      අනුරාධපුරය

41

එච්.ඊ.එම්.යූ.ආර්.ඒකනායක  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        

ගල්නෑව

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ඉපලලෝගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     ඉපලලෝගම

42

ඩබ්.ලක්.එස.්එම්.විලේවීර  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

      රාජාංගනය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ෙඹුත්ලත්ගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය         ෙඹුත්ලත්ගම

43

ඩී.එස්.ලක්.රත්නායක  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

ලහොලරොේපතාන මුේ  මාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ 

ජාතික ලේකම් ලේකම් කාර්යාලය

මුේ  මාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ලේකම් 

ලේකම් කාර්යාලය

44

අයි.ලක්.අලබ්ගුණවර්ධ්න  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

     ඉපලලෝගම

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

කැකිරාව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය           කැකිරාව

45

සී.එම්.අයි.පී.චන්ද්රලසේකර  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය       

කහටගස්දිගිලිය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ලහොරව්පොන ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය              ලහොරව්පොන

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

මධ්යම පළාත - මාතලේ දිස්ත්රික්කය

මධ්යම පළාත - නුවර එළිය දිස්ත්රික්කය

උතුරු මැද පළාත - අනුරාධ්පුර දිස්ත්රික්කය



46

පී.සී.ප්රියදර්ශණී     ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

කැබිතිලගොල්ලෑව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය රැබෑව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය           රැබෑව

47

එච්.එම්.එස.්ඩී.ලහේරත්    ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

ගලලන්බිඳුනුවැව

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

කහටගස්දිගිලිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය කහටගස්දිගිලිය

48

ඩබ්.ආර්.පී.සඳමාලි       ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය     කැකිරාව

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

තිරේපලන් ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය            තිරේපලන්

49

අයි.ලක්.ජී.එස්.බණ්ඩාර      ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

මහවිලච්චිය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය මධයම 

නුවරගම් පලාෙ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය මධයම නුවරගම් පලාෙ

50

ඩබ්.ඒ.සී.එන්.අතුලකෝරල  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

මැදවච්චිය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

මැදවච්චිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        මැදවච්චිය

51

එස්.ඩී.ලසලනවිරත්න  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

මිහින්තලල් මුේ  මාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ 

ජාතික ලේකම් ලේකම් කාර්යාලය

මුේ  මාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ලේකම් 

ලේකම් කාර්යාලය

52

එස්.ජී.රත්නායක  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

ලනොච්චියාගම

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

රාජාංගනය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      රාජාංගනය

53

ඩී.එන්.ලක්.ලසලනවිරත්න  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

මධ්යම නුවරගම් පලාත ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

මිහින්ෙලේ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      මිහින්ෙලේ

54

ඩී.ආර්.එල්.ජයසූරිය  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

නැලගනහිර නුවරගම් පලාත ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

නාච්චදූව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය       නාච්චදූව

55

ආර්.බී.රත්නපාල  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

පදවිය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

කැබිතිලගොේලෑව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය කැබිතිලගොේලෑව

56

බී.ඩබ්.ජී.එන්.ප්රියදර්ශනී මිය  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

පලාගල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය පලාගල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය       පලාගල

57

ලක්.එස්.එස.්කරුණාරත්න  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

පලුගස්වැව

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ගලලන්බිදුණුවැව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගලලන්බිදුණුවැව

58

ඒ.ජී.එච්.ලේශානි  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

රඹෑව

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

මහවිලච්චිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      මහවිලච්චිය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

59

ආර්.අමාලි ලේවිකා  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

තඹුත්ලත්ගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ෙලාව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය             ෙලාව

60

    එස්.එම්.ඩී.කුමාරි 

සමරතුංග

 ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

තිරප්පලන්
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වැලිපිටිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය වැලිගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය වැලිගම

103

ආර්.ජී.ඒ.මාලනල්  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

තිහලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය තිහලගොඩ

104

ටී.සී.දිල්හානි  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

පස්ලගොඩ

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ලකොටලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ලකොටලපොල

105

ඩී.ජී.එස.්රත්නායක  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

අතුරලිය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

පස්ලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      පස්ලගොඩ

දකුණු පළාත - මාතර දිස්ත්රික්කය



106

එස්.බටලගොඩ  දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය    

හම්බන්ලතොට

 දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය    

හම්බන්ලෙොට  දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය    හම්බන්ලෙොට

107

අයි.ලක්.ජී.ආරච්චිලේ  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

අම්බලන්ලතොට

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

අඟුණලකො පැලැස්ස ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය අඟුණලකො පැලැස්ස

108

ආර්.ජී.එස්.මාලනල් කුමාරි  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

කටුවන

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ඕලක්ලවල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඕලක්ලවල

109

ඩබ්.ඩී.පී.ධ්ම්මිකා   ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

     වීරකැටිය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

වලස්මුේල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය වලස්මුේල

110

එස්.එම්.එන්.ලසලනවිරත්න    ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

    තිසස්මහාරාමය

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

අම්බලංලෙොට ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය අම්බලංලෙොට

111

එච්.ජී.පී.සමරසංහ  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය       

ඕලක්ලවල

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

වීරකැටිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය වීරකැටිය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

112

එච්.එච්.ටී.පූර්ණිමා  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය        

සූරියවැව

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ඇඹිලිපිටිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇඹිලිපිටිය

113

එච්.එස්.ලක්.දමයන්ති     ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය    

අඟුණලකොලපැලැස්ස ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

හම්බන්ලෙොට ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය හම්බන්ලෙොට

114

ඒ.එන්.ගයානි  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය      

ලබලිඅත්ත

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ෙංගේල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ෙංගේල

115

ජී.එස්.චන්ද්රසරි මයා  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය     

හම්බන්ලතොට

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ලුණුගම්ලවලහර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ලුණුගම්ලවලහර

116

ඩී.පී.පරණවිතාන  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

ලුණුගම්ලවලහර

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

තිසස්මහාරාමය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය තිසස්මහාරාමය

117

ලක්.ලක්.ටී.දිමුතු කුමාරි  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

වලස්මුල්ල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය කටුවන ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය කටුවන

118

ලේ.ජී.ආර්.දමයන්ති  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය    

තංගල්ල

ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය 

ලබලිඅත්ෙ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය   ලබලිඅත්ෙ

අනු අංකය නම (මයා/මිය/සමය) වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව ස ේවා  ්ථානය අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රා.ලේ/දි.ලේ) ලවනත් 

1 එච්.වික්රමසූරිය බණ්ඩාරලවල ඇල්ල ඇේල

2 ජී.එස්.ජයවික්රම මීගහකිවුල මීගහකිවුල බණ්ඩාරලවල මීගහකිවුල වැඩ බැලීම 

3 යූ.ජී.එන්.එම්.සමන්කුමාර පස්සර මඩුල්ල මඩුේල

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

4 එච්.ඒ.ඉන්ද්රානි බදුල්ල දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය හාලි ඇල බදුල්ල දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය

5 ලේ.ආර්.එස්.එන්.එස්. ජයවර්ධ්නමහියංගනය රිදීමාලියේද රිදීමාලියේද

6 ලේ.එම්.සී.ලක්.ජයසුන්දර ලසොරණාලතොට බදුල්ල බදුල්ල

7 ඩී.එම්.එන්.දිසානායක රිදීමාලියේද මහියංගනය මහියංගනය

8 ලක්.ඒ.එන්.අයි.සුදර්ශනී ලුණුගල ලුණුගල ලුණුගල

9 ආර්.එම්.එන්.පී.රත්නායක හපුතලල් හපුතලල් හපුතලල්

10 ඩී.එම්.කලයාණි හාලිඇල ලසොරණාලතොට ලසොරණාලතොට

11 ඒ.එන්.අයි.අලංකාර ඇල්ල බණ්ඩාරලවල බණ්ඩාරලවල

12 එම්.ජී.එස්.ඩී.කුමාරි හල්දුම්මුල්ල හල්දුම්මුල්ල හල්දුම්මුල්ල

13 ජී.එච්.ටී.ලක්මාලි ඌවපරණගම වැලිමඩ වැලිමඩ

14 එච්.එම්.ටී.ටී.එම්.බණ්ඩාර බදුල්ල බදුල්ල දි.ලල්. බදුල්ල දි.ලල්.

15 ලේ.ඊ.එස්.රත්නායක
ලමොනරාගල දිස්ත්රික් ලල්කම් 

කාර්යාලය

ලමොනරාගල දිස්ත්රික් ලල්කම් 

කාර්යාලය
ලමොනරාගල දිස්ත්රික් ලල්කම් කාර්යාලය

16 යූ.එච්.එස්.සඳමාලි කතරගම කතරගම කතරගම

17 ලේ.වී.හර්ෂණී බුත්තල වැල්ලවාය වැල්ලවාය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

18 එච්.එම්.සී.එස.් පුෂ්පකුමාර ලමොනරාගල බඩල්කුඹුර බඩල්කුඹුර

19 ඩබ්.එස්.සල්වා තණමල්විල සුරියවැව සුරියවැව

20 ඩබ්.එම්.ලක්.ජයනාථ මඩුල්ල ලමොනරාගල ප්රා.ලල්. ලමොනරාගල ප්රා.ලල්.

21 ආර්.එම්.එම්.ඩී.රත්නායක බඩල්කුඹුර බුත්තල බුත්තල

22 ඩී.එම්.මල්කාන්ති බිබිල බිබිල බිබිල

23 ඒ.ලේ.එම්.පී.කුමාරි වැල්ලවාය තණමල්විල තණමල්විල

24 එච්.එම්.සී.පී.ලහේරත් මැදගම මැදගම මැදගම

මුේ ළමාවිය  ංවර්ධන නිලධාරී

බදුේ  දිස්ත්රික්කය

ලමොනරාග  දිස්ත්රික්කය

වාර්ෂික අභ්යන්තර   ්ථාන මාරු අභියාචනා 2021 (උතුර/නැසෙනහිර/ඌව)

දකුණු පළාත - හම්බන්ලතොට දිස්ත්රික්කය



25 ජී.ඩී.ඩී.සී.එල්.දිසානායක සයඹලාණ්ඩුව සයඹලාණ්ඩුව සයඹලාණ්ඩුව

26 ලක්.ඒ.ලේ.ආර්.ප්රියන්ත ලසවනගල රත්නපුර දි.ලල්. රත්නපුර දි.ලල්.

27 වයි.තිරුපති කලමුණායි උතුර ප්රා.ලල්.කා.
සයින්දමරුද ලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
සයින්දමරුද ලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

28 ආර්.එස්.රහුමා නින්දවූර් ප්රා.ලල්.කා.
කල්මුණ (ලදමල) ප්රාලේශීය  ලල්කම් 

කාර්යාලය
කල්මුණ (ලදමල) ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

29 එම්.එච්.සම්රිනා හනීෆා කල්මුණ ප්රා.ලල්.කා.
සමන්තුලරයි ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
සමන්තුලරයි ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

30 එම්.වයි.එස්.නෆීසා සමන්තුලරයි ප්රා.ලල්.කා. කරතිවු ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය කරතිවු ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

31 ඒ.එම්.අලේෂා සායින්දමරුදු ප්රා.ලල්.කා.
කල්මුලනයි උතුර ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
කල්මුලනයි උතුර ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

32 ඒ.එල්.ඒ.ගානි ආඩලච්ලච්නන ප්රා.ලල්.කා
අක්කලරයිපත්තු ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
අක්කලරයිපත්තු ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

33 ඩී.ඩබ්.ආර්.එන්. දමයන්ති පදියතලාව ප්රා.ලල්.කා මහඔය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය මහඔය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

34 එම්.එස්.කරීමා අක්කලර්පත්තු ප්රා.ලල්.කා.
අලයාඩිලවම්බු ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
අලයාඩිලවම්බු ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

35 ලේ.ජසීලා අලයාඩිලවම්බු
අඩ්ඩාලච්ලචනයි ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
අඩ්ඩාලච්ලචනයි ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

36 පී.එම්.ඒ.එන්.ඒ. භ්ද්රජිත් මහඔය ප්රා.ලල්. කා.
පදියතලාව ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
පදියතලාව ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

37 එ.ලජස්මීර් කාර්තිේ ප්රා.ලල්. කා.
නින්දවුර් ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

38 අයි.එම්.හෆ්රත් ලපොතුවිල් ප්රා.ලල්.කා.
ලපොතුවිල් ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය
ලපොතුවිල් ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

39 පී.එච්.අයි. සුරංජිකා උහන ප්රා.ලල්.කා. උහන ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය උහන ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

40 ඒ.ආර්.එස්.බානු අම්පාර ප්රා.ලල්.කා. අම්පාර ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය අම්පාර ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

41 ආර්.එම්.පී.එස.්විලේරත්න අම්පාර දි.ලල්. අම්පාර දිස්ත්රක්  ලල්කම් කාර්යාලය අම්පාර දිස්ත්රක්  ලල්කම් කාර්යාලය

42 වී.මුරලිදරන් මඩකලපුව දි.ලල්. මඩකලපුව දි.ලල්. මඩකලපුව දි.ලල්.

43 ඒම්.ඒම්.සර්ජුන්
එරාවුර් පත්තු ලවන්කලාඩි 

ප්රා.ලල්.කා.
ලකෝරලලයිපත්තු මධ්යම මඩකලපුව ලකෝරලලයිපත්තු මධ්යම මඩකලපුව

44 එස්.අරුන්දති
මන්මුලන් පත්තු ලවල්ලාවලි 

ප්රා.ලල්.
ලපෝරතිවු පත්තු ප්රා.ලල්. ලපෝරතිවු පත්තු ප්රා.ලල්.

45 අයි.නෆීලා එරාවූර් නගරය ප්රා.ලල්.කා.
ලවන්කලාඩි එරාවුර් පත්තු 

ප්රා.ලල්.කා.
ලවන්කලාඩි එරාවුර් පත්තු ප්රා.ලල්.කා.

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

46 එස්.හනුක්රිෂ්ණා
ලකෝරලළයිපත්තු වාලච්ලච්නයි 

ප්රා.ලල්.කා.
මන්මුණායි උතුර මන්මුණායි උතුර

47 පී.කමල්රාේ ලපෝරතීවුපත්තු ප්රා.ලල්.කා. මන්මුලන් දකුණ මන්මුලන් දකුණ ලවල්ලාවලි

48 වී.කුමුතිනී කාත්තාන්කුඩි ප්රා.ලල්.කා. මන්මුණායි බටහිර මන්මුණායි බටහිර

49 ටී.ප්රදීපන් ලකෝරලල්පත්තු මධ්යම ලකෝරලළේපත්තු දකුණ කිරාන් ලකෝරලළේපත්තු දකුණ කිරාන්

50 එස්.තවනීදන් ලකෝරළයිපත්තු උතුර(වාකලර්) ලකෝරලළයිපත්තු බටහිර ලකෝරලළයිපත්තු බටහිර

51 එස්.විජයකුමාර් මංමුලණ් බටහිර ප්රා.ලල්.කා. මන්මුනායි පත්තු-අරයාම්පති මන්මුනායි පත්තු-අරයාම්පති

52 ලතරුලචල්වම් මිහිරාේ මන්මුලන් උතුර ප්රා.ලල්.කා එරාවුර් නගර එරාවුර් නගර

53 එම්.ආර්.රිලනෝසා
මන්මුලන්පත්තු, ආරයම්පති 

ප්රා.ලල්.කා.
කාත්තන්කුඩි ප්රා.ලල්. කාත්තන්කුඩි ප්රා.ලල්.

54 ජී.උමාරමන් මන්මුලන් නිරිත මන්මුලන් නිරිත මන්මුලන් නිරිත

55 ලක්.විෂ්ණුකාන්ත ඔඩ්ඩමාවඩි ලකෝරලල්පත්තු බටහිර වාකලර් (ලකෝරලල් පත්තු උතුර) මන්මුනායි පත්තු-අරයාම්පති
වාකලර් (ලකෝරලේ 

පත්තු උතුර) වැඩ බැලීම

56 ඒ. පුෂ්පරාණි ලකෝරලල් පත්තු දකුණ වාලච්ලච්නයි(ලකෝරලල් පත්තු) වාලච්ලච්නයි(ලකෝරලල් පත්තු)

57 එස්.ලජයතුර්කා වන්කලායි ප්රා.ලල්.කා. වලිකාමම් නිරිත (සන්දිලිපායි) වලිකාමම් නිරිත (සන්දිලිපායි)

58 සවලිංගම් කයල්විලි සන්දිලිපායි ප්රා.ලල්.කාර්. කනරනගර් කනරනගර්

59 ලක්.ටි.කතීසන් යාපනය ප්රා.ලල්.කා. වලිකාමම් නැලගනහිර (ලකෝපායි) වලිකාමම් නැලගනහිර (ලකෝපායි)

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

60 ටී.විලනෝදන් ලතන්මාරච්චි ප්රා.ලල්.කා. වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්) වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්)

61 ඒස්.සවතරණි කනරයි නගර් ප්රා.ලල්.කා. චන්කනායි යාපනය

62 වී.කනලච්චන්දන් නල්ලුර් ප්රා.ලල්.කාර්. වලිකාමම් නැලගනහිර (ලකෝපායි) ලකෝපායි (යාපනය)

63 එම්.රවිබාලා වලිකාමම් දකුණ උඩුවිල්ප්රාලල්.කාර්.ලතන්මාරච්චි ලතන්මාරච්චි

64 පී.පත්මකුමාර වලිකාමම් නැ.ලකෝපායි යාපනය යාපනය

65 ආර්.අමලන් යාපනය දි.ලල්.කා. යාපනය දි.ලල්.කා. යාපනය දි.ලල්.කා.

66 ඒම්.තයාපරන් කයිට්ස් ප්රාලල්.කාර්. කයිට්ස් කයිට්ස් 

අම්පාර  දිස්ත්රික්කය

මඩක පුව දිස්ත්රික්කය

යාපනය දිස්ත්රික්කය



67 ඒස්.ඥානගලන්ෂන් කරලවඩ්ඩි ප්රා.ලල්. කාර්. ලප්දුරුතුඩුව ලප්දුරුතුඩුව 

68 වී.තර්සනි ලප්දුරුතුඩුව ප්රා.ලල්. කාර්. කරලවඩ්ඩ් කරලවඩ්ඩ් 

69 ආර්.තසදරන් ලතලිප්පලායි ප්රාලල්.කාර්. ලතලිප්පලායි ලතලිප්පලායි

70 ඒ. නවරාණි මරුතංලක්ණි ප්රා.ලල්.කාර්. මරුතංලක්ණි මරුතංලක්ණි

71 බී. සයානි ලවලනනයි ප්රා.ලල්.කාර්. ලවලනනයි ලවලනනයි 

72 එස්.ලරෝහිණී සුබ්රමනියම් මුහුදුබඩපත්තුව ප්රා.ලල්.කා. නල්ලූර්. නල්ලූර්.

73 සී.සවමනි පුදුකුඩියිරුප්පු ප්රා.ලල්.කා. මුහුදුබඩ පත්තුව    මුහුදුබඩ පත්තුව   

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

74 ඩී.ලඩන්සලා මන්නාරම නගරය ප්රා.ලල්.කා. මුසලි මුසලි මාන්ොයි බටහිර  වැඩ බැලීම 

75 එන්.ඒ.යාලිනී මඩු ප්රා.ලල්.කාර්යාලය මඩු මඩු 

76 ලේ.එස් මාර්ක් නානාට්ටාන් ප්රා.ලල්.කා. මාන්තායි බටහිර මාන්තායි බටහිර

77 එස්.ඩී.ශිඛා මුසලි ප්රා.ලල්. කා.  නානාට්ටාන්  නානාට්ටාන්

78 මිලචල් ලකොලීන් ඉසලබලා මන්නාරම දි.ලල්.කා. මන්නාරම නගරය මන්නාරම නගරය

79 සී.ලමොරීන් සන්තුජා මාන්තායි බටහිර ප්රා.ලල්.කා. මන්නාරම දි.ලල්.කා. මන්නාරම දි.ලල්.කා.

80 ටී.සර්ලේස්වරන් කිලිලනොච්චිය දි.ලල්.කා. කිලිලනොච්චිය දි.ලල්.කා. කිලිලනොච්චිය දි.ලල්.කා.

81 ලක්.ලජන්ස කරච්චි ප්රා.ලල්.කා.  කරච්චි කරච්චි 

82 වී.ලජගනාතකුරැ  පච්චිලයිපල්ලි ප්රා.ලල්.කා. පච්චිලයිපල්ලි පච්චිලයිපල්ලි

83 ටී.රාජශ්රී
පුනකරි ප්රාලේශිය ලල්කම් 

කාර්යාලය
පුනකරි පුනකරි 

84 ඒ.ලරොක්ෂාන්  කන්දාවනල කන්දාවනල කන්දාවලල

85 ඒස්.තර්සනී
වවුනියාව ප්රාලේශිය ලල්කම් 

කාර්යාලය
වවුනියාව උතුර වවුනියාව උතුර

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව ස ේවා  ්ථානය අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ සවනත් කරුණු

86 ලක්.කීර්තනායකී
වවුනියාව උතුර ප්රාලේශිය ලල්කම් 

කාර.
වවුනියාව වවුනියාව 

87 ඩබ්.ඒන්.ප්රියදර්ශනී
වවුනියාව දකුණ ප්රාලේශිය ලල්කම් 

කාර්.
වවුනියාව දකුණ වවුනියාව දකුණ 

88 ඒස්.සුභ්ාෂිණි
වවුනියාව ප්රාලේශිය ලල්කම් 

කාර්යාලය
ලවංගලලසට්ටිකුලම් ලවංගලලසට්ටිකුලම් 

89 ආර්.කාර්තිකා ලවංගලලසට්ටිකුලම් ප්රා.ලල්.කාර්. වවුනියාව දි.ලල්.කා වවුනියාව -දි.ලල්.කා

වවුනියාව දිස්ත්රික්කය

මු තිව් දිස්ත්රික්කය

මන්නාරම දිස්ත්රික්කය

කිළිලනොච්චිය දිස්ත්රික්කය



1 ඩබ්.ඩී.පී කුමාරි ලකො ඹ දි.ලේ.කා.
මුේ මාවිය සංවර්ධනය පිළිබද 

ජාතික  ලේකම් කාර්යාලය

මුේ මාවිය සංවර්ධනය පිළිබද ජාතික  ලේකම් 

කාර්යාලය

2 ලක්.ජී.එේ.එන් ප්රියදර්ශනී
ලදහිවලප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලහෝමගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ජයවර්ධනපුර ලකෝට්ලට් ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

3 ඩී.පී.පී දිසානායක
හංවැේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

හංවැේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
හංවැේල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

4 ලක්.ජී.ලේ ෙේපාවිල
ලකො ඹ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලදහිවලප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ලදහිවලප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

5
එස්.ඩබ්.එම්.එච්.ඩී.ලක්. 

සමරලකෝන්

කඩුලවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කඩුලවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කඩුලවල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

6 පී.ඒ.සී ලක්මාලි
ලහෝමගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ජයවර්ධනපුර ලකෝට්ලට් ප්රාලේශීය 

ලේකම් කාර්යාලය
ලහෝමගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

7 එේ.ඩී.එන්.ඒ.ලහේමචන්ද්ර
කැස්බෑව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කැස්බෑව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කැස්බෑව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

8 එේ.ජී.ටී.එන්.පී ආරියරත්න
ලකොලලොන්නාව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

මහරගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මහරගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

9 එම්.ජී.ඩී.එස් අලබ්නායක
මහරගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලකො ඹ දි.ලේ.කා. ලකො ඹ දි.ලේ.කා

10 සී.එස් විලේසිංහ
ලමොරටුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ගාේල කඩවත් සෙර ප්රාලේශීය 

ලේකම් කාර්යාලය
ගාේල කඩවත් සෙර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

11 එස්.බී කන්දඋඩ
ජයවර්ධනපුර ලකෝට්ලට් ප්රාලේශීය 

ලේකම් කාර්යාලය

රත්මලාන ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
රත්මලාන ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

12 එච්.ඒ.ඩී රත්නායක
පාදුක්ක ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ඉංගිරිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඉංගිරිය ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

13 එෆ්.එච්.ජී.එන්.සිේවා
රත්මලාන ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලමොරටුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලමොරටුව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

14 එච්.එම්.එන්.එස.්ඥාණතිලක
තිඹිරිගස්යාය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

තිඹිරිගස්යාය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
තිඹිරිගස්යාය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

15 ලක්.ජී.ලක්.ඩී රත්නප්රිය ගම්පහ දි.ලේ.කා. මහර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය මහර ප්රාලේශීය ලේකම්

16 ඩී.එම්.පී.ටී දිසානායක
අත්ෙනගේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ගම්පහ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ගම්පහ ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

17 ලක්.ඩී.ජී.එච් සමන්ලො
වත්ෙල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ජා-ඇල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය ජා-ඇල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

18 ඩබ්.ජී.එස් සමරලකෝන්
බියගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කැ ණිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කැළණිය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

19 ආර්.එස්.එස් රණතුංග
ලදොම්ලප ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලදොම්ලප ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලදොම්ලප ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

20 පී.එම්.එස් මේකාන්ති
ගම්පහ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මීරිගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය මීරිගම ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

21 ලේ.ඒ.ඒ.ලක්.ජයසිංහ
ජා-ඇල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ගම්පහ දි.ලේ.කා. ගම්පහ දි.ලල්.කා.

22 එස්.ඒ.එන්. සූරියආරච්චි
කටාන ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කටාන ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය කටාන ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

23 පී.ඒ.අයි තුෂාරි මහර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය බියගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය බියගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

24 ඩබ්.පී.ඩබ්.එන් වීරසිංහ
මිනුවන්ලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

දිවුලපිටිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
දිවුලපිටිය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

25 ඩබ්.ජී.එස්.විලේසුරිය
මීරිගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

අත්ෙනගේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
අත්තනගල්ල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

26 ටී.එම්.ලක්.එම් පීරිස්
මීගමුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මීගමුව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය මීගමුව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

27 ආර්.ජී.සී.සලරෝජිනි
කැ ණිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
වත්ෙල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය වත්තල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

28 ඊ.එම්.සී.ටී එදිරිසිංහ
දිවුලපිටිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

මිනුවන්ලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මිනුවන්ලගොඩ ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

29 පී.ඩී.එම් ලක්මාලි කළුෙර දි.ලේ.කා. කළුෙර දි.ලේ.කා. කළුතර දි.ලල්.කා.

30 එස්.ටී.එස් ලලන්තිකා
වලේලාවිට ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ඇේපිටිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ඇල්පිටිය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

31 අයි.එස් ලදේගහවත්ෙ
පාලිනුද නුවර- බදුරලිය ප්රාලේශීය 

ලේකම් කාර්යාලය
කළුෙර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය කළුතර ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

බ ්නාහිර පලාත - ෙම්පහ දි ්ත්රික්කය

බ ්නාහිර පලාත - කළුතර දි ්ත්රික්කය

බ ්නාහිර, වයඹ හා  බරෙමුව පලාත් මුේ ළමාවිය  ංවර්ධන නිලධාරීන්

බ ්නාහිර පලාත - සකොළඹ දි ්ත්රික්කය



අනු 

අංකය

නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය
අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

32 එම්.එච්.බී.ඩී රත්නායක
මතුගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

බුලත්සිංහල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
අගලවත්ෙ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

33 එම්.ජී.එම් අමරසුරිය
මිේලනිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

බණ්ඩාරගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
බණ්ඩාරගම ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

34 ටී.ඩී කත්රිආරච්චි
ඉංගිරිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
පාදුක්ක ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය පාදුක්ක ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

35 ඩබ්.හිමාලි ද සිේවා
ලබ්රුවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලබ්රුවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලබ්රුවල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

36 පී.වී.ලක් කුමාරි
අගලවත්ෙ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මතුගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය මතුගම ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

37
ආර්.එස්.ජී.එස.්ඒ.එම්.ආර්.ලක්

 ලසේනානායක

බණ්ඩාරගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
පානදුර ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය පානදුර ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

38 ලක්.එච්.එම්.සී පීරිස්
ලදොඩන්ලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලදොඩන්ලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලදොඩන්ලගොඩ ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

39 එච්.ඩී.එස් උදයංගනී
ලහොරණ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

මදුරාවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මදුරාවල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

40 ඩබ්.ජී.එම්.ටී. දිේරුක්ෂි
කළුෙර ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
දමන  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය අම්පාර  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

41 ආර්.ලක් ප්රනාන්දු
මදුරාවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලහොරණ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලහොරණ ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

42 යු.ලක්.ඩී.ටී රුවිනි ලිලව්රා
පානදුර ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
අගලවත්ෙ

මුේ මාවිය සංවර්ධනය පිළිබද ජාතික  ලේකම් 

කාර්යාලය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

43 ඩබ්.ආර්.එම්.සී. 

ලසලනවිරත්න
කුරුණෑගල දි.ලේ.කා. කුරුණෑගල දි.ලේ.කා. කුරුණෑගල දි.ලල්.කා.

44 පී.එම්.ජී.එම්. ගුණපාල
අලව්ව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලපොේගහලවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලපොල්ගහලවල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

45 පී.ජී.යූ.එන්. සකුත්ෙලා
මාස්ලපොෙ  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කුරුණෑගල  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කුරුණෑගල  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

46 ඩබ්.එම්.එස්.එන්. විලේලකෝන්
ඇහැටුවැව  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ගිරිබාව  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ගිරිබාව  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

47 එච්.ආර්.එස්. ධර්මලසේන
බිංගිරිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

පඩුවස්නුවර බටහිර  ප්රාලේශීය 

ලේකම් කාර්යාලය
පඩුවස්නුවර බටහිර  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

48 ආර්.එම්.එස්.ආර්. රත්නායක
ගේගමුව  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ගේගමුව  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ගල්ගමුව  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

49 ආර්.එම්.ඩී.එේ. රත්නායක
ගලන්වත්ෙ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලපොේපිතිගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලපොල්පිතිගම ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

50
ඩබ්.එම්.එස්.ලක්. 

වන්නිනායක

ගිරිබාව  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

අඹන්ලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
අඹන්ලපොල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

51 සී.ටී. ප්රියංගනී ඉබ්බාගමුව  ප්රාලේශීය ලේකම් කා. රිදීගම  ප්රාලේශීය ලේකම් කා. රිදීගම  ප්රාලේශීය ලල්කම් කා.

52
ඩබ්.එම්.ඩබ්.ලක්. 

වන්නිනායක

ලකොලබයිගලන්  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
පේලම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය පල්ලම ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

53 ඩී.එම්.එස්. දසනායක
ලකොටලවලහර ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලකොටලවලහර ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලකොටලවලහර ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

54 ඒ.එම්.ජී.ලක්. ධර්මපාල
කුලියාපිටිය නැලගනහිර  ප්රාලේශීය 

ලේකම් කාර්යාලය

පඩුවස්නුවර නැලගනහිර  ප්රාලේශීය 

ලේකම් කාර්යාලය

පඩුවස්නුවර නැලගනහිර  ප්රාලේශීය ලල්කම් 

කාර්යාලය

කුලියාපිටිය බටහිර  ප්රා.ලේ.කා.

ලේකම් කාර්යාලය

56 ඩී.පී. උඩවාසලලේ
කුරුණෑගල  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

මේලවපිටිය  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මේලවපිටිය  ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

57 ආර්.එම්.සී.අයි.පී. රත්නායක මහව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය
වාරියලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
වාරියලපොල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

58 එස්.එන්.පී.ආර්.ඩී. කුමාරි
මේලවපිටිය  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
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ලවන්නේපුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලවන්නප්පුව ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

79 ආර්.පී.ඩී.එස්. රාජපක්ෂ
හලාවෙ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
හලාවෙ ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය හලාවත ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

80 ඩී.එම්.ඒ. ෙරංගනී
කරුවලගස්වැව  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

නවගත්ලත්ගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
නවගත්ලත්ගම ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

81 ආර්.ඒ.ඩී. රණතුංග
මාදම්ලේ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මහවැව ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය මහවැව ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

82 බී.එම්.එස්.එස.් බාලසූරිය
මහවැව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

මාදම්ලේ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මාදම්ලප් ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

83 ඒ.එන්.එස්. ලපලර්රා
නාත්ෙණ්ඩිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

දංලකොටුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
දංලකොටුව ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

84 ඒ.එච්.එම්.එස.්එන්. අලබ්සිංහ
නවගත්ලත්ගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කරුවලගස්වැව  ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කරුවලගස්වැව  ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

85 සී.අයි.එම්.ඒ.අයි. චන්දුලසේකර
පේලම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

නිකවැරටිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
නිකවැරටිය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

86 ලේ.එච්.එම්.එස.්බී. මැණිලක්
පුත්ෙලම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ආණමඩුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ආණමඩුව ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

87 එම්.ආර්.බී. ප්රනාන්දු
ලවන්නේපුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

නාත්ෙණ්ඩිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
නාත්තණ්ඩිය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

88 ඩබ්.එම්.එම්.එස.් සමරලකෝන් රත්නපුර දි.ලේ.කා. කේලෙොට කල්ලතොට

89 ඩී.ජී.එේ.එස්. පියරත්න
ලකොලලොන්න ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලසවනගල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලසවනගල ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

90 බී.ටී.ඩී.ඩී. කරුණාරත්න
ඇලපාෙ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

රත්නපුර ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
රත්නපුර ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

91 එස්.ලක්.ඒ.එම්.එස්. සමරසිංහ
කලවාන ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
අයගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය අයගම ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

92
ඩබ්.පී.ලක්.එච්.එේ. 

වරලලකුඹුර

වැලිලගලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලගොඩකලවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලගොඩකලවල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

93 යූ.එච්. චමින්ද
බලංලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

බලංලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
බලංලගොඩ ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

94 ආර්.වී.පී.ඩී. දීපිකා
ඇඹිලිපිටිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලකොලලොන්න ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලකොලලොන්න ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

95 ජී.එන්. උදයංගනී
අයගම ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කලවාන ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කලවාන ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය

96 එස්.ඒ.පී.ඩී.පී. සමරවීර
ඇහැලියලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ඇහැලියලගොඩ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ඇහැලියලගොඩ ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

97 ඒ.එම්.සී. පුෂ්පකාන්ති
ලගොඩකලවල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කහවත්ෙ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කහවත්ත ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

98 ඩබ්.ටී. චතුරංගි විලේවීර
ඉඹුේලේ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ඉඹුේලේ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ඉඹුල්ලප් ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

99 ජී.ඊ. විලේසුන්දර
කහවත්ෙ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ඕපනායක ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ඕපනායක ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

100 එච්.පී.එස්. කුමාර
කුරුවිට ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කුරුවිට ප්රාලේශීය ලේකම් කාර්යාලය කුරුවිට ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

101 ජී.එම්.එස්. මේකාන්ති
ඕපනායක ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

වැලිලගලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
වැලිලගලපොල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

වයඹ පළාත - පුත්තලම දි ්ත්රික්කය

 බරෙමු පළාත - රත්නපුර දි ්ත්රික්කය



අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

102 ඒ.එන්. පේලියගුරුලේ
පැේමඩුේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

පැේමඩුේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
පැල්මඩුල්ල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

103 එම්.ඒ.ඩී.ජී.ලක්. ජයවර්ධන
රත්නපුර ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ඇලපාෙ ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ඇලපාත ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

104 ලක්. නිමාලි සුසංජිකා
කිරිඇේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කිරිඇේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කිරිඇල්ල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

105 ලක්.බී.ජී. අලබ්වික්රම කෑගේල දි.ලේ.කා. කෑගේල දි.ලේ.කා. කෑගල්ල දි.ලල්.කා.

106 ඩබ්.එම්.එේ.එස.් බණ්ඩාර
ගලිගමුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ගලිගමුව ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ගලිගමුව ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

107 ඹ්.එේ.සී.එස්. චන්ද්රසිරි
රඹුක්කන ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

රඹුක්කන ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
රඹුක්කන ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

108 ආර්.එම්.එස්.ආර්. මැණිලක්
අරනායක ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

අරනායක ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
අරනායක ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

109 ජී.ආර්.එන්.එන්. ජිනදාස
යටියන්ලෙොට ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

යටියන්ලෙොට ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
යටියන්ලතොට ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

110 ලක්.වී.ටී.එන්. විමලරත්න
ලදහිඹ්විට ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

ලදහිඹ්විට ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
ලදහිඹ්විට ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

111 වී.එස්. මුතුකුමාරලේ
දැරණියගල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

දැරණියගල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
දැරණියගල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

112 යූ.ඩී.ආර්.පී. ගුණපාල
කෑගේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

කෑගේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
කෑගල්ල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

113 ඒ.එම්. රත්නායක
මාවනැේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

මාවනැේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
මාවනැල්ල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

114 ඩබ්.එස්.ඩී. චන්ද්රසිරි
රුවන්වැේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

රුවන්වැේල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
රුවන්වැල්ල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

අනු 

අංකය
නම වර්තමාන ස ේවා  ්ථානය නව  ස ේවා  ්ථානය

අභියාචනා මණ්ඩල තීරණ (ප්රාසේශීය සේකම් 

කාර්යාලය / දි ්ත්රික් සේකම් කාර්යාලය )
සවනත්

115 එච්.පී.ටී.ඩී. ලප්රේමරත්න
වරකාලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය

වරකාලපොල ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
වරකාලපොල ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

116 එම්.වී.එම්.පී. කුමාරි
බුලත්ලකොහුපිටිය ප්රාලේශීය 

ලේකම් කාර්යාලය

බුලත්ලකොහුපිටිය ප්රාලේශීය ලේකම් 

කාර්යාලය
බුලත්ලකොහුපිටිය ප්රාලේශීය ලල්කම් කාර්යාලය

 බරෙමු පළාත - කෑෙේල දි ්ත්රික්කය



 
 

අනු 

අං

ක 

දිස්ත්රි ක්කයකස ස  

අනු අංක 

නම වර්තමාන සසේවා ස්ථානස නව සසේවා ස්ථානස අභිසාචනා මඟින් ලබා දි 

ඇති ස්ථාන 

සවනත් 

ක ොළඹ දිස්ත්රි්ක් ය   

01 සකොළඹ - 01 පී.සක්කය.පී.සක්කය ද සිල්වා සදහිවල ගල්කිස්ස 
 

රත්මලාන රත්මලාන  

02 සකොළඹ - 02 ඩබ්.එම්.ඒ.සී.වීරසසේකර  ංවැල්ල(සීතාවක) පාදුක්කයක පාදුක්කයක  

03 සකොළඹ - 03 පී.එම්.ඒ.එස්.පිටසවල කැස්බෑව ම රගම ම රගම  

04 සකොළඹ - 04 එල්.ඩී.එස්.දීපිකා රත්මලාන සමොරටුව සමොරටුව  

05 සකොළඹ - 05 ඩබ්.ආර්. සකෞශලයා සමොරටුව කැස්බෑව කැස්බෑව  

06 සකොළඹ - 05 ඩී.ඒ.පී. කුමාරසිං  ම රගම සීතාවක ( ංවැල්ල) සීතාවක ( ංවැල්ල)  

07 සකොළඹ - 05 ටී.අතුසකෝරල පාදුක්කයක ස ෝමාගම ස ෝමාගම  

08 සකොළඹ - 8 අයි.යූ. විසේසසේකර ශ්රී  වසවර්පනර ර සකෝටසට සකොසළොන්නාව සකොසළොන්නාව  

       

ගම්පහ දිස්ත්රි්ක් ය   

09 ගම්ප  - 01 ඩබ්.එන්.නිල්මාලි අත්තනගල්ල සදොම්සේ සදොම්සේ  

10 ගම්ප  - 02 වී.එම්.සී.අතපත්තු 
 

බිසගම කැළණිස කැළණිස  

11 ගම්ප  - 03 ඩී.වී.එම්.එස්.විසේසුන්දර සදොම්සේ ගම්ප  ගම්ප   

12 ගම්ප  - 04 එස්.ඒ.අයි.ගසානි දිවුලපිටිස දිවුලපිටිස දිවුලපිටිස  

13 ගම්ප  - 05 එම්.ඒ.ටී.එස්.වසසසේකර ගම්ප  වාඇළ වාඇළ  

14 ගම්ප  - 06 එල්.එම්.රාවපක්කයෂ වා ඇල වත්තල වා ඇල වත්තල රාවකාරි 

ආවරණස කිරීම 

15 ගම්ප  - 07 පී.බී.එන්. පිසරත්න කැළණිස මීරිගම මීරිගම  

16 ගම්ප  - 08 එම්.එන්.වසවීර මිනුවන්සගොඩ මිනුවන්සගොඩ මිනුවන්සගොඩ  

17 ගම්ප  - 09 ඩබ්.එම්.සී.ගුණතිලක මීරිගම අත්තනගල්ල අත්තනගල්ල  



 
 

 

 ළුතර දිස්ත්රි්ක් ය 

  

18 කළුතර - 01 එම්.ජී.ඩී.එස්.ගුණතිලක 
 

සබ්රුවල කළුතර කළුතර  

19 කළුතර - 02 සක්කය.ඒ.සේ.ජීවන්ති කළුතර සබ්රුවල සබ්රුවල  

20 කළුතර - 03 එම්.ඩී.සක්කය.පී.අසබ්නාසක බන්ඩාරගම පානදුර 

 

පානදුර 

 

 

මහනුවර දිස්ත්රි්ක් ය 

 

  

21 ම නුවර - 01 සේ.ආර්.අයි.පී.රාවකරුණා පාතස ේවා ැට  ාරිස්පත්තුව  ාරිස්පත්තුව  

22 ම නුවර - 02 ටී.එම්.අයි.ප්රිිසංග  පාතදුම්බර පන්විල පන්විල  

23 ම නුවර - 03 ඩබ්.ඩබ්.සී.එස්.අසබ්සිං  ගම්සපොළ සදොළුව සදොළුව  

24 ම නුවර - 04 සක්කය.ඩබ්.ජී.වයි.අයි. 
එස්.විවසරත්න සමස 

 ාරිස්පත්තුව අකුරණ අකුරණ  

25 ම නුවර - 05 ඩබ්.ජී.සුදර්ශ  සටිනුවර උඩුනුවර උඩුනුවර  

26 ම නුවර - 06 ඒ.ඒ.එස්.ඒ.එම්.අමුණුගම අකුරණ ගගවටසකෝරසළේ ගගවටසකෝරසළේ  

27 ම නුවර - 07 ආර්.සක්කය.ඩබ්.ඩී.එම්.ටී.සක්කය.
සබෝග ලන්ද 

තුම්පසන් (ගලසගදර) තුම්පසන් (ගලසගදර) ගගවටසකෝරසළේ තුම්පසන්  රාවකාරි 

ආවරණස කිරීම 

28 ම නුවර - 08 එච්.එම්.එච්.ඩී.නාරම්පනාව. මැදදුම්බර පාතස ේවා ැට පාතස ේවා ැට  

29 ම නුවර - 09 යූ.ජී.ජී.එච්.වීරසිං  කුණ්ඩසාසල්(මැණික්කයහින්න) මැදදුම්බර මැදදුම්බර  

30 ම නුවර - 10 ඩී.එස්.රාවපක්කයෂ  තරලිසද්ද  තරලිසද්ද  ාරිස්පත්තුව  තරලිසද්ද 

රාවකාරි ආවරණස 

කිරීම 

31 ම නුවර - 11 ඒ.ජී.ඒ.ඊ.පර්මසේේම උඩුනුවර ගගඉ ල සකොරසළේ ගගඉ ල සකොරසළේ  

32 ම නුවර - 12 ජී.එන්.ගුණවර්පන පස්බාසේසකෝරලස 

(නාවලපිටිස) 

පස්බාසේසකෝරලස 

(නාවලපිටිස) 

පස්බාසේසකෝරලස 

(නාවලපිටිස) 

 

33 ම නුවර - 13 වයි.එම්.ඩී.ටී.නවරත්න සදොළුව ගම්සපොළ ගම්සපොළ  



 
 
34 ම නුවර - 14 එච්.එම්.එස්.එස්.සක්කය.වසරත්

න 
ගඟඉ ළසකෝරලස සටිනුවර සටිනුවර  

35 ම නුවර - 15 එච්.එම්.එම්.ස ේරත් සදල්සතොට පාතදුම්බර පාතදුම්බර  

36 ම නුවර - 16 එච්.ඩබ්.එම්.එස්.ආර්.විසේසිං
  

ගගවට සකෝරසළේ කුණ්ඩසාසල් කුණ්ඩසාසල්  

මාතකේ දිස්ත්රි්ක් ය   

37 මාතසල්-1 ආර්.එම්.එන්.එස්.රාවපක්කයෂ 
 

පල්සල්සපොල පල්සලසපොල පල්සලසපොල  

       

 

මඩ ලපුව දිස්ත්රි්ක් ය 

  

38 මඩක-01 සර්නුගා චන්ද්රාා මන්මුසන් උතුර (මඩකලර  

නගර) 

සපෝරතිව්පත්තු(සවල්

ලාසව්සලයි) 

සපෝරතිව්පත්තු(සවල්ලා

සව්සලයි) 

 

39 මඩක-02 පී.සකෞරීසන් මන්මුසන් දකුණ ස  

එරුවිල්පත්තු (කළුවන්චිකුඩි) 

කාත්තන්කුඩි කාත්තන්කුඩි  

40 මඩක -03 සක්කය. එකලයිවන් සපෝරතිවුපත්තු 

(සවල්ලාසව්සලයි) 

මන්මුසන් දකුණ ස  

එරුවිල්පත්තු 

(කළුවන්චිකුඩි) 

මන්මුසන් දකුණ ස  

එරුවිල්පත්තු 

(කළුවන්චිකුඩි) 

 

41 මඩක -04 සේ.නරසිම්මාන් එරාවුර්පත්තු (සචංකලඩ්) සකෝරසලයිපත්තු 

(වාලච්සච්නයි) 

සකෝරසලයිපත්තු 

(වාලච්සච්නයි) 

 

42 මඩක -05 ටී. ලුනුෂිසා සකෝරසලයිපත්තු 

(වාලච්සච්නයි) 

මන්මුසනයි උතුර මන්මුසනයි උතුර  

43 මඩක -06 

 

එස්.සසිතරන් මන්මුසන් බටහිර මන්මුසන් නිරිත 

පද්දිපලයි 

මන්මුසන් නිරිත 

පද්දිපලයි 

 

44 මඩක -07 ටී. නිසාන්තන් මන්මුසන් නිරිත පද්දිපලයි මන්මුසන්පත්තු මන්මුසන්පත්තු  

45 මඩක -08 සසලෝමි ේතීෆ්් සකෝරසලයිපත්තු බටහිර 

(ඔඩ්ඩමාවඩි) 

මන්මුසන් බටහිර මන්මුසන් බටහිර  

46 මඩක -09 එස්.විේසන්ෂව්රි සකෝරසලයිපත්තු දකුණ සකෝරසලයිපත්තු සකෝරසලයිපත්තු මපයම  



 
 

මපයම 

47 මඩක -10 සුදාජිනි බාස්කරන් සකෝරසලයිපත්තු උතුර සකෝරසලයිපත්තු 

දකුණ 

සකෝරසලයිපත්තු දකුණ  

48 මඩක -11 ඒ.ආමීනා එරාවුර් නගර සකෝරසලයිපත්තු 

බටහිර (ඔඩ්ඩමාවඩි) 

සකෝරසලයිපත්තු බටහිර 

(ඔඩ්ඩමාවඩි) 

 

49 මඩක -12 පී.කුරුකුලසිංගම් කාත්තන්කුඩි එරාවුර්පත්තු 

(සචංකලඩ්) 

එරාවුර්පත්තු 

(සචංකලඩ්) 

 

50 මඩක -13 යූ. සරොෂානා සකෝරසලයිපත්තු මපයම එරාවුර් නගර එරාවුර් නගර  

අම්පාර දිස්ත්රි්ක් ය   

51 අම්පාර -01 ඒ.සුදර්ශන් සමන්තුසර් නවිදන්සව්ලි නවිදන්සව්ලි  

52 අම්පාර -02 සක්කය.ඒ.ජී.ඩී.මද්දුම බංඩාර උ න  අම්පාර අම්පාර  

53 අම්පාර -03 අර්.එම්.ර ස් නින්දවුර් නින්දවුර් නින්දවුර්  

54 අම්පාර -04 ඒ.එම්. සබ්රිනා මිස අලසාඩිසවම්බු අක්කයකරරපත්තු අක්කයකරරපත්තු  

55 අම්පාර -05 ටී.ඉන්පරාවා මසා අඩ්ඩාලච්සච්නයි කල්මුසනයි මුස්ලිම් කල්මුසනයි මුස්ලිම්  

56 අම්පාර -06 ඒ.සවස්මි මිස අඩ්ඩාලච්සච්නයි කල්මුසන් සදමළ කල්මුසන් සදමළ  

57 අම්පාර -07 එම්.අයි.එස්.්ස්මිසා මිස අක්කයකරපත්තු තිරුක්කයසකෝවිල් තිරුක්කයසකෝවිල්  

58 අම්පාර -08 ආර්.එස්.ගුණරත්න අම්පාර (නාමල්ඔස) උ න උ න  

59 අම්පාර -09 ටී.සිසලෝජිනි තිරුක්කයසකෝවිල් අලසාඩිසවම්බු අලසාඩිසවම්බු  

60 අම්පාර -10 සක්කය.දසාලිනි මිස නවිදන්සව්ලි සමන්තුසරයි සමන්තුසරයි  

61 අම්පාර -14 එස්.එච්.එම්.සිසාම් මසා කල්මුසන් සදමළ අඩ්ඩාලච්සච්නයි අඩ්ඩාලච්සච්නයි  

මාතර දිස්ත්රි්ක් ය   

62 මාතර -01 එස්.එච්.ඩී. ර ෂප්කුමාර 
මසා 

අකුරැස්ස මාලිම්බඩ මාලිම්බඩ  

63 මාතර -02 පී.එම්.එන්. අතුල්සා  මිස මාතර කඩවත්සතර සදවිනුවර සදවිනුවර  

64 මාතර -03 සේ.පී.කුමාරි සමස මුලටිසන ති සගොඩ ති සගොඩ  

65 මාතර -04 ටී. ඒ.ඒ. ගුණසසේකර මිස වැලිගම වැලිපිටිස වැලිපිටිස  

66 මාතර -05 එච්.ජී.ඩබ්.කුසුමසිරි මිස දික්කයවැල්ල  ක්කයමණ  ක්කයමණ  



 
 
67 මාතර -06 ඩබ්.එන්.මල්කාන්ති මිස පස්සගොඩ පස්සගොඩ පස්සගොඩ  

68 මාතර -07 ජී.ඒ.ඩී.නසසෝමි මිස සදවිනුවර මාතර මාතර  

69 මාතර -08 සක්කය.එස්.දීපිකා මිස ති සගොඩ වැලිගම වැලිගම  

70 මාතර -09 බී.සක්කය.ඊ.ශිසරෝමාලා මිස පිටබැද්දර අතුරලිස අතුරලිස  

71 මාතර -10 ජී.අයි.දිල්රුක්කයෂි මිස කඹුරුපිටිස කිරින්ද ර හුල්වැල්ල කිරින්ද ර හුල්වැල්ල  

72 මාතර -11 බී.ඩී.පී.සක්කය.බ්රා ක්කයමන 
මසා 

වැලිපිටිස දික්කයවැල්ල දික්කයවැල්ල  

73 මාතර -12 ඩී.ජී.සර්ණුකා මිස සකොටසපොල සකොටසපොල සකොටසපොල  

74 මාතර -13 සී.ඒ.රූබසිං  මසා  ක්කයමණ මුලටිසන මුලටිසන  

75 මාතර -14 එස්.ආර්.අසබ්වික්රිමසිං  අතුරලිස අකුරැස්ස අකුරැස්ස  

76 මාතර -15 සේ.ඩබ්.ආර්.දිලානි මිස මාලිම්බඩ පිටබැද්දර පිටබැද්දර  

77 මාතර -16 ආර්.කුලසිං  මිස කිරින්ද ර හුල්වැල්ල කඹුරුපිටිස කඹුරුපිටිස  

හම්බන්කතොට දිස්ත්රි්ක් ය   

78  ම්බ -01 ජී.ආර්.ලිසනසේ මිස වීරකැටිස ඔසක්කයසවල ඔසක්කයසවල  

79  ම්බ -02 පී.එස්.වීරසසේකර  මිස ලුණුගම්සවස ර තිස්සම ාරාම තිස්සම ාරාම  

80  ම්බ -03 එස්.වික්රිමසේ මිස තංගල්ල අඟුණසකොලපැලැස්ස අම්බලන්සතොට  

81  ම්බ -04 සේ.ඒ.එන්.මල්ලිකා මිස සබලිඅත්ත වීරකැටිස වීරකැටිස  

82  ම්බ-05 එල්.සී.එම්.වික්රිමසිං  මසා අම්බලන්සතොට තංගල්ල තංගල්ල  

83  ම්බ -06 ඩබ්.ටී දර්ශ  මිස වලස්මුල්ල කටුවන කටුවන  

84  ම්බ-07 එස්.සී.අල ේසපරුම මිස අඟුණසකොලපැලැස්ස සුරිසවැව සුරිසවැව  

85  ම්බ -08 ඩබ්.ඩබ්.සාගරිකා  මිස තිස්සම ාරාම  ම්බන්සතොට  ම්බන්සතොට  

86  ම්බ-09 ඒච්.එස්.ඒල්.රුවන්පතිරණ 
මිස 

කටුවන සබලිඅත්ත සබලිඅත්ත  

87  ම්බ -10 යූ.සක්කය.එස්.එස්.කුමාරි මිස  ම්බන්සතොට අම්බලන්සතොට අඟුණසකොලපැලැස්ස  

88  ම්බ -11 ඒ.පී.අයි.ප්රිිසදර්ශ  මිස ඔසක්කයසවල වලස්මුල්ල වලස්මුල්ල  

89  ම්බ -12 ඩබ්.ජී.සී.ගුණතිලක මසා සුරිසවැව ලුණුගම්සවස ර ලුණුගම්සවස ර  

ගාේල දිස්ත්රි්ක් ය   



 
 

 

90 ගාල්ල -01 එල්. අසබ්සිරි ගුණවර්පන 
මිස 

හික්කයකඩුව අම්බලන්සගොඩ අම්බලන්සගොඩ  

91 ගාල්ල -02 එම්.ඩබ්.ටී.පවිත්රා මිස අක්කයමීමන සක්කයකලමුල්ල සක්කයකලමුල්ල  

92 ගාල්ල -03 එච්.ටී.ඩබ්.ඒ.ේසාද  මිස  බරාදූව ඉමදූව ඉමදූව  

93 ගාල්ල -04 ජී.එච්.ටී.ප්රිිසදර්ශ  මිස අම්බලන්සගොඩ සබන්සතොට සබන්සතොට  

94 ගාල්ල -05 එන්.වී.වී.එල්.කුමාරි මිස නාසගොඩ වඳුරඹ වඳුරඹ  

95 ගාල්ල -06 පී.ඒ.ප්රිිසන්ති මිස සබන්සතොට කරන්සදණිස කරන්සදණිස  

96 ගාල්ල -07 සක්කය.ඒ.ජී.ඒ.මල්කාන්ති මිස වැලිවිටිස-දිවිතුර හික්කයකඩුව හික්කයකඩුව  

97 ගාල්ල -08 එච්.ඒ.එම්.මයුරාණි මිස නිසාගම නාසගොඩ ඇල්පිටිස නාසගොඩ රාවකාරී 

ආවරණස කිරීම 

98 ගාල්ල -09 එම්.එල්.සී.සජීව  මිස ඉමදූව  බරාදූව  බරාදූව  

99 ගාල්ල -10 යූ.ජී.සී.මධුෂානි මිස සක්කයකලමුල්ල අක්කයමීමන අක්කයමීමන  

100 ගාල්ල -11 ඩී.ජී.එන්.ලසන්ති මිස කරන්සදණිස වැලිවිටිස-දිවිතුර වැලිවිටිස-දිවිතුර  

101 ගාල්ල -12 වයි.ජී.පී.ප්රිිසදර්ශ  මිස සගෝනාපීනුවල සගෝනාපීනුවල සගෝනාපීනුවල  

  එම්.එන්.සේ.සක්කය.ද සිල්වා 
මිස  

ඇල්පිටිස  - නිසාගම  

කුරුණෑගල දිස්ත්රි්ක් ය   

102 කුරු-01 ඩබ්.එන්.එන්.විසේරත්න අලව්ව  සපොල්ග සවල  
සපොල්ග සවල  

103 කුරු-02 එන්.ජී.ඩබ්.කුලසූරිස ඇ ැටුවැව  ගල්ගමුව  ගල්ගමුව  
 

104 කුරු-03 
ඩබ්.ඒ.සී.කුමාරි 

බිංගිරිස  ලාවත  
 ලාවත (ර ත්තලම 

දිස්ත්රි ක්කයකස) 

105 කුරු-04 සක්කය.එම්.එස්.ඩී.සමන්ඩිස් ගල්ගමුව  ගිරිබාව ගිරිබාව 
 

106 කුරු-05 ඩී.එම්.එම්.පී.දිසානාසක  ගසන්වත්ත ඉබ්බාගමුව  ඉබ්බාගමුව  
 

107 කුරු-06 ටී.එම්.පී.ගසව්ෂණී ඉබ්බාගමුව  වීරඹුසගදර  වීරඹුසගදර  
 

108 කුරු-07 ජී.සක්කය.ජී.සක්කය.රත්නමලල සකොසබයිගසන්  නිකවැරටිස  නිකවැරටිස  
 

109 කුරු-08 එච්.එම්.ඩබ්.එස්.ස ේරත් සකොටසවස ර  රස්නාසකර ර  රස්නාසකර ර  
 

110 කුරු-09 
සක්කය.පී.ශ්රි)සා  

කුලිසාපිටිස නැසගනහිර  
පඩුවස්නුවර 
නැසගනහිර  පඩුවස්නුවර නැසගනහිර  

 



 
 
111 කුරු-10 එම්.ඒ.ඒ.එම්.පිසතිලක කුලිසාපිටිස බටහිර  නාරම්මල  නාරම්මල  

 

112 කුරු-11 සක්කය.ඩී.එස්.එන්.මනතුංග කුරුණෑගල  මාවතගම  මාවතගම  
 

113 කුරු-12 එල්.ඒ.ඒ.නදීකා ම ව  සපොල්පිතිගම  සපොල්පිතිගම  
 

114 කුරු-13 සී.එස්.විවසතිලක මල්ලවපිටිස  කුරුණෑගල  කුරුණෑගල  
 

115 කුරු-14 සේ.ඒ.ඩී.ආර්.පී.වසසකොඩි මාවතගම  මල්ලවපිටිස  මල්ලවපිටිස  
 

116 කුරු-15 එච්.පී.එස්.ටී.ස යිසන්තුඩු
ව නාරම්මල  

කුලිසාපිටිස 
නැසගනහිර  කුලිසාපිටිස නැසගනහිර  

 

117 කුරු-16 ඩී.එම්.යූ.එම්.දිසානාසක නිකවැරටිස  සකොටසවස ර  සකොටසවස ර  
 

118 කුරු-17 එච්.එන්.සී.සේ.පැතිසගොඩ පඩුවස්නුවර නැසගනහිර  උඩුබද්දාව  උඩුබද්දාව  
 

119 කුරු-18 එස්.එම්.එස්.සක්කය.සමරසකෝ
න් පඩුවස්නුවර බටහිර  වාරිසසපොල  වාරිසසපොල  

 

120 කුරු-19 
ජී.එල්.ඩබ්.කරුණාරත්න 

පන්නල  පන්නල  
 
අත්තනගල්ල 

ගම්ප  දිස්ත්රි ක්කයකස 

121 කුරු-19 සක්කය.ආර්.ඩී.එල්.ේනාන්දු සපොල්ග සවල  අලව්ව  අලව්ව  
 

122 කුරු-20 සක්කය.ඩබ්.එස්.ඩී.කුමාර සපොල්පිතිගම  අඹන්සපොල  අඹන්සපොල  
 

123 කුරු-21 එච්.ඒ.එස්.පී.ස ටටිආරච්චි රස්නාසකර ර  සකොසබයිගසන්  සකොසබයිගසන්  
 

124 කුරු-22 ඩබ්.ඒ.එම්.විසේසූරිස රීදීගම  රීදීගම  රීදීගම  
 

125 කුරු-23 සක්කය.බී.එස්.ඩී.අමරදාස  උඩුබද්දාව  කුලිසාපිටිස බටහිර  කුලිසාපිටිස බටහිර  
 

126 කුරු-24 පී.ජී.පී.සසව්වන්දිකා වාරිසසපොල  ම ව  ම ව  
 

127 කුරු-25 ඩබ්.පී.එල්.ටී.පතිරණ වීරඹුසගදර  බමුණාසකොටුව  බමුණාසකොටුව  
 

128 කුරු-26 ඩබ්.එම්.ඩී.පී.සක්කය.හුණුකුඹු
ර බමුණාසකොටුව  ගසන්වත්ත ගසන්වත්ත 

 

129 කුරු-27 

සක්කය.එස්.එල්.විසේසිං  

අඹන්සපොල 

 
පඩුවස්නුවර බටහිර 
 

 

පඩුවස්නුවර බටහිර 
 

 

 

 අනුරාධපුර දිස්ත්රි්ක් ය   

130 අන්රුධ-01 සක්කය.සී.කරුණාරත්න මිස  තිරේපසන් තිරේපසන් තිරේපසන්  

131 අන්රුධ-02 එස්.ටී.කුමාරසේ මසා ගසලන්බිදුණුවැව මිහින්තසල් ගසලන්බිදුණුවැව  

132 අන්රුධ-03 සක්කය.වී.එස්.සද්ශප්රිිස ක ටගස්දිගිලිස ස ොසරොව්පතාන ස ොසරොව්පතාන  



 
 
133 අන්රුධ-04 ආර්.පී.එන්.ආර්.රාවපක්කයෂ ඉපසලෝගම ගල්නෑව ගල්නෑව  

134 අන්රුධ-05 සක්කය.ඩී.ඒ.සී.සද්වප්රිිස මපයම නුවර ගම්පලාත තලාව තලාව  

135 අන්රුධ-06 ඩී.අයි. වසසිං  මිස කැකිරාව කැකිරාව කැකිරාව  

136 අන්රුධ-07 ඩබ්.ඒ.ඩී.රත්නමාලි මිස නාච්චාදූව නාච්චාදූව නාච්චාදූව  

137 අන්රුධ-08 
එස්.වයි.සුභාෂ  

මැදවච්චිස මපයම නුවර 
ගම්පලාත 

මපයම නුවර ගම්පලාත  

138 අන්රුධ-08 ආර්.එන්.එම්. 
සතන්නසකෝන මසා  

සනොච්චිසාගම සනොච්චිසාගම සනොච්චිසාගම  

කපොකළොන්නරුව දිස්ත්රි්ක් ය 

 

  

139 සපො-01 ඩී.ඩී.ටී.එන්.සදොඩන්සගොඩ හිඟුරක්කයසගොඩ මැදිරිගිරිස මැදිරිගිරිස  

රත්නපුර දිස්ත්රි්ක් ය   

140 රත්-01 
එච්.ඒ.එම්.අයි.කුලවංශ 

සකොසලොන්න  සගොඩකසවල  
 
ඇඹිලිපිටිස 

සගොඩකසවල-
රාවකාරී ආවරණස 

141 රත්-02 එස්.සක්කය.ඒ.එස්.යූ.සමරසිං  මිස කලවාන  අසගම  අසගම  
 

142 රත්-03 සක්කය.එම්.එන්.මංගලිකා මිස වැලිසගසපොල  ඉඹුල්සේ ඉඹුල්සේ 
 

143 රත්-05 සී.එන්.එන්.සකොඩිතුවක්කයකුමිස ඇඹිලිපිටිස  
සසවනගල සසවනගල  

144 රත්-06  සක්කය.එල්.ඩි මහිරාණි මිස ඇඹිලිපිටිස  ඇඹිලිපිටිස  ඇඹිලිපිටිස  
 

145 රත්-07 එල්.එන්.ප්රිිසන්ති ඇ ැලිසසගොඩ ඇ ැලිසසගොඩ ඇ ැලිසසගොඩ 
 

146 රත්-08 සක්කය.ජී.එච්.එම්.පර්මදාස සගොඩකසවල  ක වත්ත  ක වත්ත  
 

147 රත්-09 එච්.ඒ.එච්.කරුණාසසේන ඉඹුල්සේ ඕපනාසක  ඕපනාසක  
 

148 රත්-10 ජී.ටී.බන්දුමතීෆ ක වත්ත  පැල්මඩුල්ල  පැල්මඩුල්ල  
 

149 රත්-11 එන්.පී.ජී.ඒ.එස්.පර්මසසේන කුරුවිට  කිරිඇල්ල  කිරිඇල්ල  
 

150 රත්-13 එම්.ඒ.ආර්.චාමින්ද  ඕපනාසක  වැලිසගසපොල  වැලිසගසපොල  
 

151 රත්-14 එච්.ඒ.එම්.එන්.ගුණසසේකර පැල්මඩුල්ල  රත්නර ර  රත්නර ර  
 

152 රත්-15 
ඩබ්.සක්කය.එම්.නිශාන්ත 

රත්නර ර  
රත්නර ර උපසද්ශන 
මපයස්ථානස 

රත්නර ර උපසද්ශන 
මපයස්ථානස 

 

153 රත්-16 සක්කය.ජී.ආර්.ඉන්දුමතීෆ කිරිඇල්ල  කුරුවිට  කුරුවිට  
 

154 රත්-17 
ඩී.එම්.එස්.රණසිං  

රත්නර ර උපසද්ශන 
මපයස්ථානස ඇලපාත  

  



 
 

 ෑගේල දිස්ත්රි්ක් ය 
 

  

155 කෑග-01 එම්.ජී.එස්.එස්.දසනාසක 
මිස ගලිගමුව රඹුක්කයකන  රඹුක්කයකන  

 

156 කෑග-02 පී.ඒ.එන්.ටී.ඥානපාල මිස රඹුක්කයකන  මාවනැල්ල  මාවනැල්ල  
 

157 කෑග-03 එම්.ඩී.සක්කය.ආරිසවංශ මසා අරනාසක  අරනාසක  අරනාසක  
 

158 කෑග-04 පී.එම්.ඒ.ඩී.රණතුංග මිස සටිසන්සතොට  සටිසන්සතොට  සටිසන්සතොට  
 

159 කෑග-05 
ජී.අයි.සඳසර්ණු මිස සදහිඹ්විට  

කලවාන (රත්නර ර 
දිස්ත්රි ක්කයකස) 

කලවාන (රත්නර ර 
දිස්ත්රි ක්කයකස) 

 

160 කෑග-06 ඒ.එම්.ඩී.ඒ.අසබ්සිං  මිස කෑගල්ල  වරකාසපොල  වරකාසපොල  
 

161 කෑග-07 ඩබ්.එම්.එන්.එන්.විසේ
සකෝන් මාවනැල්ල  කෑගල්ල  කෑගල්ල  

 

162 කෑග-08 පී.ආර්.ආර්.ඒ.කුමාරි වරකාසපොල  රුවන්වැල්ල  රුවන්වැල්ල  
 

163 කෑග-09 එස්.එච්.එස්.ජී.දසාරත්න බුලත්සකොහුපිටිස  ගලිගමුව ගලිගමුව 
 

පුත්තලම දිස්ත්රි්ක් ය   

164 ර ත්-01 
ඩබ්.පී.පී.එම්.වීරසිං  මිස  ආණමඩුව  ආණමඩුව  

  

165 ර ත්-02 
පී.එස්.ජී.පතිරණ මිස 

දංසකොටුව  දංසකොටුව 
පන්නල 
 

  කුරුණැගල 
දිස්ත්රි ක්කයකස 

166 ර ත්-03 එච්.එම්.පී.ඒකනාසක මිස කරුවලගස්වැව  ර ත්තලම ර ත්තලම 
 

167 ර ත්-04 එච්.එම්.එච්.ආර්.ස ේරත් 
මිස මාදම්සේ ම වැව ම වැව 

 

168 ර ත්-05 එච්.ඒ.සී.මධුමාලි මිස ම වැව  මාදම්සේ මාදම්සේ 
 

169 ර ත්-06 
ඊ.එම්.අයි.ප්රිිසදර්ශ  මිස නාත්තණ්ඩිස  නාත්තණ්ඩිස නාත්තණ්ඩිස 

 

බදුේල දිස්ත්රි්ක් ය   
170 බදු-01 ඒ.එම්.සංජීව  මිස බණ්ඩාරසවල 

බණ්ඩාරසවල බණ්ඩාරසවල 
 

171 බදු-02 ඩී.ජී.ඩබ්.එච්.නානාසක්කයකා
ර සමස 

 ර තසල්  ර තසල්  ර තසල්  

172 බදු-04 ආර්.එම්.පී.එල්.රත්නාසක 
මිස 

බදුල්ල බදුල්ල බදුල්ල  

173 බදු-05 එච්.ඒ.එල්.උදස කුමාරි මිස රිදීමාලිසද්ද 
මහිසංගනස මහිසංගනස 

 

 

කමොණරාගල දිස්ත්රි්ක් ය 

  



 
 
174 සමොණ-01 ඩී.එම්.එන්.කුමාරි වැල්ලවාස තණමල්විල තණමල්විල  

175 සමොණ-02 බී.එම්.එස්.පී.බණ්ඩාරනාස
ක 

බඩල්කුඹුර සමොණරාගල සමොණරාගල  

176 සමොණ-03 ඩබ්.එම්.අයි.සංජීව  බුත්තල වැල්ලවාස වැල්ලවාස  

177 සමොණ-04 යූ.ඩබ්.චතුරිකා මිස මඩුල්ල මඩුල්ල මඩුල්ල  

178 සමොණ-05 ආර්.එම්.ඩී.පී.සිරිවර්පන මැදගම බඩල්කුඹුර බඩල්කුඹුර  

179 සමොණ-06 අයි.ජී.එන්.නදීශානි සසවනගල සසවනගල සසවනගල  

180 සමොණ-07 ඩබ්.එම්.සී.පී වීරසිං  තණමල්විල බුත්තල බුත්තල  

181 සමොණ-08 එම්.එච්.එල්.සක්කය.සසේනාරත්
න 

බිබිල බිබිල බිබිල  

සාපනස දිස්ත්රි ක්කයකස 
 

  

182 සාපන-01 
තර්ෂාන් මයුරිකා  

සතන්මාරච්චි (චාවකච්සච්රි) සාපනස සාපනස  

183 සාපන-02 
එච්.නිසරෝෂන් 

වඩමාරච්චි උතුර (සේදුරුතුඩුව) පච්චිලයිපල්ලි 
(කිලිසනොච්චිදි.සල් ) 

පච්චිලයිපල්ලි 
(කිලිසනොච්චිදි.සල් ) 

 

184 සාපන-03 
ටී.සුවර්ණමුඛී 

වඩමාරච්චි නිරිත (කරසවඩ්ඩි) වඩමාරච්චි නිරිත 
(කරසවඩ්ඩි) 

වඩමාරච්චි නිරිත 
(කරසවඩ්ඩි) 

 

185 සාපන-04 
සක්කය.සසෞන්තරරාසන් 

වලිකාමම් බටහිර (චන්කසනයි) කරරනගර් කරරනගර්  

186 සාපන-05 

ඒ.කලීබන් 

වලිකාමම් නැසගනහිර 
(සකෝපායි) 

වලිකාමම් 
නැසගනහිර 
(සකෝපායි) 

වලිකාමම් නැසගනහිර 
(සකෝපායි) 

 

187 සාපන-06 
එම්.පී.එස්.සාන්තකුමාර් 

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්) වලිකාමම් නිරිත 
(සන්දිලිපායි) 

වලිකාමම් නිරිත 
(සන්දිලිපායි) 

 

188 සාපන-07 සේ.ශතීෆස්වරන්(සේ.ඊ.මරිස
දාස)් 

සාපනස වලිකාමම් දකුණ 
(උඩුවිල්) 

වලිකාමම් දකුණ 
(උඩුවිල්) 

 

189 සාපන-08 
එස්.සී.කරලසචල්වන් 

වලිකාමම් නිරිත (සන්දිලිපායි) වලිකාමම් බටහිර 
(චන්කසනයි) 

වලිකාමම් බටහිර 
(චන්කසනයි) 

 

190 සාපන-09 
එන්.සුබ්රමනිසම් 

කයිටස් වලිකමම් උතුර 
(සතල්ලිපලයි) 

වලිකමම් උතුර 
(සතල්ලිපලයි) 

 

191 සාපන-10 
සේ.තිරුනවුක්කයකාරසු 

කරරනගර් සතන්මාරච්චි 
(චාවකච්සච්රි) 

සතන්මාරච්චි 
(චාවකච්සච්රි) 

 

192 සාපන-11 
ඒ.සින්තුසා(එස්.සින්තුවා) 

වලිකමම් උතුර (සතල්ලිපලයි) කයිටස් කයිටස්  

මන්නාරම්  දිස්ත්රි ක්කයකස 
 

  

193 මන්-01 
වී.එම්.එස්.දලීමා 

මන්නාරම නගරස මන්නාරම දි.සල්.කා මන්නාරම දි.සල්.කා  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වව්නිසාව දිස්ත්රි ක්කයකස  
 

  

194 වව්නි-01 එම්.කාර්තිකා 
 

වව්නිසාව  වව්නිසාව  දි.සල්.කා වව්නිසාව  දි.සල්.කා  

කිළිසනොච්චි දිස්ත්රි ක්කයකස 
 

  

195 කිළි-01 
එස්.දර්සිගා 

කරච්චි කරච්චි සතන්මාරච්චි 
(චාවකච්සච්රි) 

 

196 කිළි-02 
ටී.විවසශංකර්(පරමසසෝති) 

පච්චිලයිපල්ලි වඩමාරච්චි උතුර 
(සේදුරුතුඩුව) 
සාපනස 

වඩමාරච්චි උතුර 
(සේදුරුතුඩුව) සාපනස 

 



 

 

Name   - …………………………… 

Services Station  - …………………………… 

Date   -  …………………………… 

 

Secretary  

State Ministry of Women and Child Development,  

Pre-School & Primary Education, School Infrastructure & Education Services, 

5
th

 Floor, 

Sethsiripaya (Stage II) 

Battaramulla. 

 

Reporting for Duties in the New Services Station  

Counseling Assistant 

 

It is kindly informed that I report for duties at …………………………………….. (Service 

Station) on …………………………….. (Date of Reporting to Duties) after releasing from 

services on …………………………….. (Date of Releasing from Service) as per Annual 

Internal Transfer Orders of 2021. 

Your faithfully 

 

Signature  -  …………………………….. 

Services  -  …………………………….. 

Grade   - …………………………….. 

NIC No  -  …………………………….. 

Employee No.  - CS/DOS/…………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

My No.  -  …………………………….. 

Date   -  …………………………….. 

 

I certify that the officers has reported for duties. 

 

 

A.I.T. /01 



………………………………………….. 

Signature and seal of Heard of Department 

 

My No.  -  ……………………………… 

Date   -  ……………………………… 

 

Mr/Ms …………………………………. 

Women Development Officer 

 

Releasing from Service on Receipt of Annual Transfer 

Counseling Assistant 

 

I kindly inform you that you have been released from the service of this officer since 

………………………… as you will be able to report for duties at …………………………... 

(New Service Station) as per Annual Internal Transfer Orders of 2021. 

 

 

 

 

………………………………………………. 

District / Divisional Secretaries (Official Seal) 

 

 

Copy –  

01. Additional Secretary (Administration)  -  FNA 

          State Ministry of Women and Child Development, Pre-School & Primary Education,  

            School Infrastructure & Education Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.T. /02 



 

 

 

නම    -   ....................................................... 

සසේවා ස්ථානය   - ....................................................... 

දිනය     -   ....................................................... 

 

සේකම්, 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,සෙර ොසැේ හා ප්රාාථකක අධාාෙන, 

ොසැේ යටිතල ෙහසුකම්, හා අධාාෙන සසේවා රායා අමාතාාංශය, 

5 වන මහල, 

සසත්සිරිොය II අදියර, 

බත්තරමුේල. 

 

නව සසේවා ස්ථානසේ සසේවයට වාර්තා කිරීම 

උපසේශන සහකාර 

 

2021 වසසර් වාර්ෂික අභ්යාන්තර ස්ථාන මාු  ියසය   අුවව .............................................. (මුදා 

හරින ලද දිනය) දින සිට සසේවසයන් මුදා හරින ලද මා .............................................. (සසේවයට 

වාර්තා කල දිනය) දින ................................................................... (සසේවා ස්ථානය) සසේවයට 

වාර්තා කළ බව කාු ණිකව දන්වක. 

 

සමයට විශ්වාසී, 
 

අත්සන    -   ........................................................ 

සසේවය    -   ........................................................ 

සේේණිය    -   ........................................................ 

යාතික හැඳුුවම්ෙත් අංකය -   ........................................................ 

සසේවක අංකය   -   CS/DOS/......................................... 

.................................................................................................................................................. 

මසේ අංකය - ....................................................... 

දිනය   -   ....................................................... 

 

සසේවයට වාර්තා කළ බව තහවුු  කරක. 

 

වා.අභ.ස්.මා. 

/01 



 

.................................................................................... 

ආයතන ප්රාධාියයාසේ අත්සන හා ියල මු්ාව 

 

මසේ අංකය - ....................................................... 

දිනය  - ....................................................... 

 

 

............................................................ මහතා/කය/සමය 

වියතා සංවර්ධන ියලධාරී 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ලැබීම මත සසේවා ස්ථානසයන් මුදා හැරීම 

උපසේශන සහකාර 

 

2021 වසසර් වාර්ෂික අභ්යාන්තර ස්ථාන මාු  ියසය   අුවව, ඔබ ................................................. 

(නව සසේවා ස්ථානය) සවත වාර්තා කිරීමට හැකි වන ෙරිදි ................................................ (මුදා 

හරිුව ලබන දිනය) දින සිට සමම කාර්යාලසේ සසේවසයන් මුදා හරින බව කාු ණිකව දන්වක. 

 

 

 

........................................................................... 

දිස්ත්ර.ක්  සේකම් / ප්රාාසීය ය සේකම් (ියල මු්ාව) 

 

 

පිටෙත -  

01. අතිසර්ක සේකම් (ොලන)     - කු . අ.ක.ස. 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,සෙර ොසැේ හා ප්රාාථකක අධාාෙන, 

ොසැේ යටිතල ෙහසුකම්, හා අධාාෙන සසේවා රායා අමාතාාංශය. 

 

වා.අභ.ස්.මා. 

/02 



 

 

Name   - …………………………… 

Services Station  - …………………………… 

Date   -  …………………………… 

 

Secretary  

State Ministry of Women and Child Development,  

Pre-School & Primary Education, School Infrastructure & Education Services, 

5
th

 Floor, 

Sethsiripaya (Stage II) 

Battaramulla. 

 

Reporting for Duties in the New Services Station  

Early Childhood Development Assistant 

 

It is kindly informed that I report for duties at …………………………………….. (Service 

Station) on …………………………….. (Date of Reporting to Duties) after releasing from 

services on …………………………….. (Date of Releasing from Service) as per Annual 

Internal Transfer Orders of 2021. 

Your faithfully 

 

Signature  -  …………………………….. 

Services  -  …………………………….. 

Grade   - …………………………….. 

NIC No  -  …………………………….. 

Employee No.  - CS/DOS/…………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

My No.  -  …………………………….. 

Date   -  …………………………….. 

 

I certify that the officers has reported for duties. 

 

 

A.I.T. /01 



………………………………………….. 

Signature and seal of Heard of Department 

 

My No.  -  ……………………………… 

Date   -  ……………………………… 

 

Mr/Ms …………………………………. 

Women Development Officer 

 

Releasing from Service on Receipt of Annual Transfer 

Early Childhood Development Assistant 

 

I kindly inform you that you have been released from the service of this officer since 

………………………… as you will be able to report for duties at …………………………... 

(New Service Station) as per Annual Internal Transfer Orders of 2021. 

 

 

 

 

………………………………………………. 

District / Divisional Secretaries (Official Seal) 

 

 

Copy –  

01. Additional Secretary (Administration)  -  FNA 

          State Ministry of Women and Child Development, Pre-School & Primary Education,  

            School Infrastructure & Education Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.T. /02 



 

 

 

නම    -   ....................................................... 

සසේවා ස්ථානය   - ....................................................... 

දිනය     -   ....................................................... 

 

සේකම්, 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,සෙර ොසැේ හා ප්රාාථක ක ්ධාාෙන, 

ොසැේ යටිතල ෙහසුකම්, හා ්ධාාෙන සසේවා රායා ්මාතාාංශය, 

5 වන මහල, 

සසත්සිරිොය II ්දියර, 

බත්තරමුේල. 

 

නව සසේවා ස්ථානසේ සසේවයට වාර්තා කිරීම 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර 

 

2021 වසසර් වාර්ෂික ්භ්යාන්තර ස්ථාන මාු  ියසය   ්ුවව .............................................. (මුදා 

හරින ලද දිනය) දින සිට සසේවසයන් මුදා හරින ලද මා .............................................. (සසේවයට 

වාර්තා කල දිනය) දින ................................................................... (සසේවා ස්ථානය) සසේවයට 

වාර්තා කළ බව කාු ණිකව දන්වක . 

 

සමයට විශ්වාසී, 
 

්ත්සන    -   ........................................................ 

සසේවය    -   ........................................................ 

සේේණිය    -   ........................................................ 

යාතික හැඳුුවම්ෙත් ්ංකය -   ........................................................ 

සසේවක ්ංකය   -   CS/DOS/......................................... 

.................................................................................................................................................. 

මසේ ්ංකය - ....................................................... 

දිනය   -   ....................................................... 

 

සසේවයට වාර්තා කළ බව තහවුු  කරක . 

 

 

වා.අභ.ස්.මා. 
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.................................................................................... 

ආයතන ප්රාධාියයාසේ ්ත්සන හා ියල මු්ාව 

 

මසේ ්ංකය - ....................................................... 

දිනය  - ....................................................... 

 

 

............................................................ මහතා/ක ය/සමය 

වියතා සංවර්ධන ියලධාරී 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ලැබීම මත සසේවා ස්ථානසයන් මුදා හැරීම 

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන සහකාර 

 

2021 වසසර් වාර්ෂික ්භ්යාන්තර ස්ථාන මාු  ියසය   ්ුවව, ඔබ ................................................. 

(නව සසේවා ස්ථානය) සවත වාර්තා කිරීමට හැකි වන ෙරිදි ................................................ (මුදා 

හරිුව ලබන දිනය) දින සිට සමම කාර්යාලසේ සසේවසයන් මුදා හරින බව කාු ණිකව දන්වක . 

 

 

 

........................................................................... 

දිස්ත්ර.ක්  සේකම් / ප්රාාසීය ය සේකම් (ියල මු්ාව) 

 

 

පිටෙත -  

01. ්තිසර්ක සේකම් (ොලන)     - කු . ්.ක.ස. 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන,සෙර ොසැේ හා ප්රාාථක ක ්ධාාෙන, 

ොසැේ යටිතල ෙහසුකම්, හා ්ධාාෙන සසේවා රායා ්මාතාාංශය. 

 

වා.අභ.ස්.මා. 
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