




 

Name   - …………………………… 

Services Station  - …………………………… 

Date   -  …………………………… 

 

Secretary  

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment,  
5th Floor, 

Sethsiripaya (Stage II) 

Battaramulla. 

 

Reporting for Duties in the New Services Station  

Women Development Officer 

 

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 2022. 

 

Your faithfully 

 

Signature  -  …………………………….. 

Services  -  …………………………….. 

Grade   - …………………………….. 

NIC No  -  …………………………….. 

Employee No.  - CS/DOS/…………………... 

……………………………………………………………………………………….. 

My No.  -  …………………………….. 

Date   -  …………………………….. 

 

I certify that the officers has reported for duties. 

 

 

………………………………………….. 

Signature and seal of Heard of Department 

A.I.T. /01 



 

My No.  -  ……………………………… 

Date   -  ……………………………… 

 

Mr/Ms …………………………………. 

Women Development Officer 

 

Releasing from Service on Receipt of Annual Transfer 

Women Development Officer 

 

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 2022. 

 

 

 

 

………………………………………………. 

District / Divisional Secretary (Official Seal) 

 

 

Copy –  

01. Additional Secretary (Administration)  -  FNA 

            Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.T. /02 



 

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

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

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

 

සේකම්, 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාතාා.ශය, 
5 වන මහල, 

සසත්සිරිපාය II අදියර, 

බත්තරමුේල. 

 

නව සසේවා ස්ථානසේ සසේවයට වාර්තා කිරීම 

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී 

 

2022 වසසේ වාේෂික අභ්යාන්තර ස්ථාන මාු  ියසය ග අුවව .............................................. (මුදා 

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

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

වාේතා කළ බව කාු ණිකව දන්වමි. 

 

සමයට විශ්වාසී, 
 

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

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

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

ජාතික හැඳුුවම්පත් අ.කය -   ........................................................ 

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

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

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

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

 

සසේවයට වාේතා කළ බව තහවුු  කරමි. 

 

 

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

ආයතන ප්ර.ධාාියයාසේ අත්සන හා ියල මු්ාව 

 

වා.අභ.ස්.මා. 
/01 



 

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

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

 

 

............................................................ මහතා/මිය/සමය 

වියතා ස.වේධාන ියලධාාරී 

 

වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ලැබීම මත සසේවා ස්ථානසයන් මුදා හැරීම 

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී 

 

2022 වසසේ වාේෂික අභ්යාන්තර ස්ථාන මාු  ියසය ග අුවව, ඔබ ................................................. 

(නව සසේවා ස්ථානය) සවත වාේතා කිරීමට හැකි වන පරිදි ................................................ (මුදා 

හරිුව ලබන දිනය) දින සිට සමම කාේයාලසේ සසේවසයන් මුදා හරින බව කාු ණිකව දන්වමි. 

 

 

 

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

දිස්ත්ර.ක්  සේකම් / ප්ර.ාසීය ය සේකම් (ියල මු්ාව) 

 

 

පිටපත -  

01. අතිසේක සේකම් (පාලන)     - කු . අ.ක.ස. 

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාතාා.ශය 
 

 

වා.අභ.ස්.මා. 
/02 



වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී වාර්ෂික අභ්යකන්තර ස්ථාන මාරු - 2022 
  

අනු අංකය නම වර්තමාන සසේවා ස්ථානය නව සසේවා ස්ථානය 
අභියාචනා මණ්ඩල තීරණය සවනත් 

යාපනය දිස්ත්රි ක්කය   

1 පී.කමසලෝගිනිසේවී 

P.Kamalaloginidevi 

 නල්ලුර් 
Nallur 

 යාපනය                                              
Jaffna 

 යාපනය                                              
Jaffna 

 

2 
තයානන්දන් තයාලිනී 
Thayananthan Thayalini 

වඩමාරච්චි උතුර(පේදුරු තුඩුව) 
Wadamarachchi North(point pedro) 

වඩමාරච්චි නිරිත (කරපවඩ්ඩි)  
Wadamarachchi South west (Karaveddi) 
 

වඩමාරච්චි නිරිත (කරපවඩ්ඩි)  
Wadamarachchi South west 
(Karaveddi) 
 

 

3 
ජයප ෞරී පෙනතුරන්        
Jayagowry Senathuran 

වඩමාරච්චි නිරිත (කරපවඩ්ඩි)  
Wadamarachchi South west (Karaveddi 

වලිකාමම් නැප නහිර (පකෝපායි)  
Walikamam East (Kopai) 

වලිකාමම් නැප නහිර (පකෝපායි)  
Walikamam East (Kopai) 

 

4 
ප්රiතාේ තුලසි                            
  Prathap Thulasi 

වලිකාමම් බටහිර (චංකපනයි)       
Walikamam West (Chankanai) 

වලිකාමම් නිරිත (ෙන්දිලිපායි)        
Walikamam South west (Sandilipai) 

වලිකාමම් නිරිත (ෙන්දිලිපායි)        
Walikamam South west (Sandilipai) 

 

5 පේ.යූ.පයෝ නාදන්  
  J.U.Yoganathan 

වලිකාමම් නැප නහිර (පකෝපායි)  
Walikamam East (Kopai) 

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්)         
Walikamam South (Uduvil) 

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්)         
Walikamam South (Uduvil) 

 

6 එම්. පේතරාප ෞරී  
 M.Ketharagowry 

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්)         
Walikamam South (Uduvil) 

 නල්ලුර් 
Nallur 

 නල්ලුර් 
Nallur 

 

7 
එේ. නදියා                         
S.Nathiya 

යාපනය                                                
Jaffna 

කරරන ර්                                       
Karainagar 

කරරන ර්                                       
Karainagar 

 

8 එේ. තයාපරී                    
 S.Thayapari 

වලිකාමම් නිරිත (ෙන්දිලිපායි)        
Walikamam South west (Sandilipai) 

යාපනය දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය District 
Secretariat,Jaffna 

යාපනය දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය 
District Secretariat,Jaffna 

 

9 
මීරා රාපේන්ද්රt                               
Meera Rajendra 

කරරන ර්                                       
Karainagar 

වඩමාරච්චි උතුර(පේදුරු තුඩුව) 
Wadamarachchi North(point pedro) 

වඩමාරච්චි උතුර(පේදුරු තුඩුව) 
Wadamarachchi North(point pedro) 

 

10 පජයා පේවනිදි                             
 Jeya Thewanidi 

වලිකාමම් උතුර(පතලිේපලයි)          
Walikamam North (Thellipalai) 

වලිකාමම් බටහිර (චංකපනයි)       
Walikamam West (Chankanai) 

වලිකාමම් බටහිර (චංකපනයි)       
Walikamam West (Chankanai) 

 

11 සී.ෙංගීතා 
C.sangeetha 

පවලාපනයි 
velanai 

- ේථාන මාරු කර පනොමැත. 
 

12 පරෝහිණී තාා රාජා 
Rohini Thyagaraja 

වඩමාරච්චි නැප නහිර(මරුදන්කර්නි) 
Vadamarachchi East (Maruthankerny) 
 

- ේථාන මාරු කර පනොමැත 
 



13 එම්.ෙහිලා 
M.Sahila 

පතන්මාරච්චි (චාවකච්පච්රි) 
Thenmarachchi (chavakachcheri) 

- ේථාන මාරු කර පනොමැත 
 

14 ඒ.එම්.ඇන්තනී 
A.M.Anthani 

කයිට්ේ 
Kayts 

- ේථාන මාරු කර පනොමැත 
 

කිලිසනොච්චි  දිස්ත්රි ක්කය   

15 
ජයචිත්රා සූරියකුමාර්          
Jeyachithra Sooriyakumar 

කිලිපනොච්චි දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය    
District Secretariat, Kilinochchi 

වවුනියාව  දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය                                       
 District Secretariat Vavuniya 

වවුනියාව  දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය                                       
 District Secretariat Vavuniya 

 

16 ෙතාප්රිeයා රිaෂ්ණ්ණකුමාර්     
Sathyapriya Krishnakumar 

පූනකරි                                         
Poonakary 

වලිකාමම් උතුර(පතලිේපලයි)          
Walikamam North (Thellipalai) 

වලිකාමම් උතුර(පතලිේපලයි)          
Walikamam North (Thellipalai) 

 

17 එේ.වෙන්ති 
S.Vasanthy 

පච්චිලයිපල්ලි 
Pachchilaipalli 

 

තාවකාලිකව කරපවඩ්ඩි 
 

 

මන්නාර දිස්ත්රි ක්කය   

18 
ඒ. වී. තූරම්                             
A.V. Thuram 

මන්නාරම න රය                               
Mannar Town 

මන්නාරම දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය 
District Secretariat,  Mannar 

මන්නාරම දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය 
District Secretariat,  Mannar 

 

මුලතිව්  දිස්ත්රි ක්කය 

   
මුලතිව්  දිස්ත්රි ක්කය 

19 

සින්නතුරර තරිනි           
Sinnathurai Tharini 

මන්රත නැප නහිර                          
Manthei East 

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්)         
Walikamam South (Uduvil) 

වලිකාමම් දකුණ (උඩුවිල්)         
Walikamam South (Uduvil) 

 

20 

නඩරාජා නිරුෂ්ණරාණි               
Nadaraja Nirusharani 

තුනුේකායි                                        
Thunukkai 

වඩමාරච්චි උතුර(පේදුරු තුඩුව) 
Wadamarachchi North(point pedro) 

වඩමාරච්චි උතුර(පේදුරු තුඩුව) 
Wadamarachchi North(point pedro) 

 

වවුනියාව  දිස්ත්රි ක්කය 

   
වවුනියාව  දිස්ත්රි ක්කය 

21 

ලතා උදයමූර්ති                         
 Latha Udayamoorthi 

වවුනියාව දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය  
District Secretariat, Vavuniya 

කාන්තා කාර්යාංශය කාන්තා කාර්යාංශය  

අම්පාර  දිස්ත්රි ක්කය   

         22 

එේ.ඩී.එදිරිසිංහ            
 S.D.Edirisinghe 

අම්පාර දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය     
District Secretariat, Ampara 

අම්පාර  
(Ampara) 

අම්පාර  
(Ampara) 

ෙතියට දින 2ේ ඉරේකාමම් 
රාජකාරි ආවරණය ෙඳහා පේ 
කරනු ලැපේ. 
 

23 

එම්.ඩී. වාෙනා                   
M.D.Wasana 

උහන                                                   
Uhana 

අම්පාර දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය     
District Secretariat, Ampara 

අම්පාර දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය     
District Secretariat, Ampara 

 

24 
යූ.එන්.එල්. සිේති ෆසීලා  
U.N.L.Sithy Fazeela 

නින්දවූර්                                            
Nindavur 

ෙමන්තුපර්                                      
Samanthurai 

ෙමන්තුපර්                                      
Samanthurai 

 



25 

චන්ද්රtා දුදුසිංහ                           
Chandra Sudusinghe 

දමන                                               
Damana 

උහන                                                   
Uhana 

උහන                                                   
Uhana 

 

26 
පී. පර් ා                                       
P.Rega 

පපොතුවිල්                                          
Pothuvil 

අේකරරපේතු                        
Akkaraipattu 

අේකරරපේතු                        
Akkaraipattu 

 

 

27 

ඒ.එම්. දයානි රමාලතා  
M.M.Dayani Ramyalatha 

අම්පාර (නාමල් ඔය)             
Ampara(Namal Oya) 

දමන                                                
Damana 

දමන                                                
Damana 

 

        28 
බී.එම්. පකෞශලාා චතුරාණි    
B.M.Kaushalya Chathurani 

ලාහු ල                                           
Lahugala 

පපොතුවිල්                                          
Pothuvil 

පපොතුවිල්                                          
Pothuvil 

 

29 
ඒ.ආර්. රිේවානුල් ජන්නාහ්  
A.R.Riswanul Jannah 

ඉරේකාමම්                                    
Irakkamam 

නින්දවූර්                                            
Nindavur 

නින්දවූර්                                            
Nindavur 

 

30 
එම්.එම්. ජසීලා නශ්රි    
 M.M.Jazeela Nashri 

ෙමන්තුපර්                                      
Samanthurai 

ඉරේකාමම්                                    
Irakkamam 

තාවකාලිකව ෙමන්තුපර් . 
 

මඩකලපුව  දිස්ත්රි ක්කය   

31 
යූ.ආර්.බී. රේමින්         
   U.R.B.Rasmin 

මන්මුපන් උතුර                              
Manmunai North 

කාේතාන්කුඩි                            
Kaththankudi 

කාේතාන්කුඩි                            
Kaththankudi 

 

32 

ෙන්දිරපෙෝදි පජයතීේවරන්  
Santhirasothi Jeyatheesvaran 

මන්මුපන් දකුණ (කලවංචිකුඩි)     
Manmunai South (Kalavanchikudi) 

මන්මුපන් උතුර                              
Manmunai North 

මන්මුපන් උතුර                              
Manmunai North 

 

33 
ආර්.  පේෂ්ණමූර්ති  
R.Ganeshamoorthi 

පපෝරතීවුපේතු (පවල්ලාපේලි)      
Porativpattu (Vellavely) 

මන්මුපන්පේතු                          
Manmunaipattu 

මන්මුපන්පේතු                          
Manmunaipattu 

 

34 
එෆ්.එෆ්.එම්. නජීර්             
F.F.M.Najeer 

එරාවූර්පේතු (පචංකලඩි)              
Eravurpattu (Chenkaladi) 

පකෝරප ේපේතු  දකුණ                  
Koralaipattu  South (Kiran) 

පකෝරප ේපේතු  බටහිර                  
Koralaipattu  west  

ෙතියට දින 2ේ 
පකෝරප ේපේතු දකුණ 
වැඩබැලීම ෙඳහා පේ කරනු 
ලැපේ 

35 

ඩේ. අරිසියා උම්මා            
W.Arisiya Umma 

පකෝරප ේපේතු වාලච්පච්රන       
Koralaipattu (Valachchenai) 

පකෝරප ේපේතු මධ්යාම                 
Koralaipattu Central 

පකෝරප ේපේතු මධ්යාම                 
Koralaipattu Central 

 

36 
පී. පකෞශලාා                 
P.Kaushalya 

මන්මුපනයි බටහිර                          
Manmunai West 

මන්මුපන් නිරිත                              
Manmunai South West 

මන්මුපන් නිරිත                              
Manmunai South West 

 

37 

විපනෝදිනි මුගුන්දන්             
Vinothini Mugunthan 

මන්මුපන් නිරිත                              
Manmunai South West 

මන්මුපනයි බටහිර                          
Manmunai West 

මන්මුපනයි බටහිර                          
Manmunai West 

 

38 
පී.පනල්ෙන්                         
P.Nelson 

පකෝරප ේපේතු දකුණ                 
Koralaipattu South (Kiran) 

එරාවූර්පේතු (පචංකලඩි)              
Eravurpattu (Chenkaladi) 

එරාවූර්පේතු (පචංකලඩි)              
Eravurpattu (Chenkaladi) 

 

39 
එේ. මපනෝ රන්             
S.Manogaran 

එරාවූර් න රය                                     
Eravur Town 

මන්මුපන් දකුණ (කලවංචිකුඩි)     
Manmunai South (Kalavanchikudi) 

මන්මුපන් දකුණ (කලවංචිකුඩි)     
Manmunai South (Kalavanchikudi) 

 



40 
ටී.එම්.එම්.මදුේ 
T.M.M.Mazooth 

කාේතාන්කුඩි                            
Kaththankudi 

එරාවූර් න රය                                     
Eravur Town 

එරාවූර් න රය                                     
Eravur Town 

 

41 
එන්. ජීවරාණි                      
N.Jeewarani 

මන්මුපන්පේතු                          
Manmunaipattu 

පපෝරතීවුපේතු (පවල්ලාපේලි)      
Porativpattu (Vellavely) 

පපෝරතීවුපේතු (පවල්ලාපේලි)      
Porativpattu (Vellavely) 

 

42 

එම්.අයි.යූ. හබීබා          
M.I.U.Habeeba 

පකෝරප ේපේතු මධ්යාම                 
Koralaipattu Central 

පකෝරප ේපේතු වාලච්පච්රන       
Koralaipattu (Valachchenai) 

පකෝරප ේපේතු වාලච්පච්රන       
Koralaipattu (Valachchenai) 

 

43 

පේ.හෆීලා 
J.Hafila 

පකෝරප ේපේතු  බටහිර (ඔට්ටමාවඩි)              
Koralaipattu West (Oddamawadi) 

 

 
තාවකාලිකව එරාවුර් න රය 

 

44 

එන්.රපම්ෂ්ණ් 
N.Ramesh 

පකෝරප ේපේතු  උතුර 
Koralaipattu North 

 

 
තාවකාලිකව එරාවුර්පේතු 

ෙතියට දින 2ේ 
පකෝරප ේපේතු  උතුර              
රාජකාරි ආවරණය ෙඳහා පේ 
කරනු ලැපේ 

ත්රි කුණාමලය  දිස්ත්රි ක්කය   

45 

එච්.ආර්.පේ.මැණිපේ  පමොරවැව                                               පහොපරොේපතාන 
 

පහොපරොේපතාන 
 

 

බදුල්ල  දිස්ත්රි ක්කය   

46 
ඩී.එම්.පී.දිොනායක 
 

බේඩාරපවල ඇල්ල ඇල්ල  

47 
ඩේ.එම්.ජී.මැණිපේ 
 

හපුතපල් හල්දුම්මුල්ල හල්දුම්මුල්ල  

48 
එන්.සී.ටී.ඩී.සී.ජයසූරිය 
 

ඇල්ල හපුතපල් හපුතපල්  

         49 
ආර්.ආර්.එම්.පේ.පෙපනවිරේන 
] 

හල්දුම්මුල්ල බේඩාරපවල බේඩාරපවල  

50 
ඩේ.එම්.සී.පේ.විපේපකෝන් 
W.M.C.K.Wijekoon 

බදුල්ල දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය   ේථාන මාරු කර පනොමැත.  

51 
එල්.ඒ.දුජාතා  
L.A.Sujatha yapa 

රිදීමාලියද්ද   ේථාන මාරු කර පනොමැත.  

සමොනරාගල  දිස්ත්රි ක්කය   

52 
ආර්.එම්.ආර්.පි. රේනායක 
 පමොනරා ල දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය පමොනරා ල  පමොනරා ල  

 

53 
එන්.ඩී.එන්.දිල්රුේෂි 
 

වැල්ලවාය පමොනරා ල දිේත්රිhේ පල්කම් කාර්යාලය පමොනරා ල දිේත්රිhේ පල්කම් 
කාර්යාලය 

ෙතියට දින 2ේ මැද ම              
වැඩබැලීම ෙඳහා පේ කරනු 
ලැපේ 

54 

එම්.ජී.සී. ජයසිංහ 
 
 බඩල්කුඹුර බුේතල බුේතල 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

55 
ඒ.ඩී.ටී.ප්රිeයදර්ශනී 
 සියඹලාේඩුව 

 
මඩුල්ල 
 
 

මඩුල්ල 
 
 

 

56 
ඩී.එම්.නන්දාවතී 
 බුේතල මැද ම 

තාවකාලිකව පමොණරා ල  

57 
ජී.එේ. කුමාරි 
 කතර ම වැල්ලවාය වැල්ලවාය 

 

58 
පේ.පී.අයි.ජයසිංහ 
 

මැද ම 
බිබිල බිබිල 

 

59 ඩී.එම්.එන්.එේ.එම්.දිොනායක 
 

පමොණරා ල බඩල්කුඹුර 
 

බඩල්කුඹුර 
 

 

60 ආර්.එම්.එම්. රේනකාන්ති  

මඩුල්ල 

සියඹලාේඩුව සියඹලාේඩුව 

 



 
 

අනුරාධපුරය දිස්ත්රිවක්කය   

61 
ආර්.එම්.තක්ෂලා 
  

අනුරාධපුර දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල නැකෙනහිර නුවරෙම් පළාත නැකෙනහිර නුවරෙම් පළාත 
 

62 
එස්.එම්.එච්.එස්.කක්.සමරතුංෙ 
 

රාජාුංෙනල තඹුත්කත්ෙම තඹුත්කත්ෙම 
 

 63 
පී.ආර්.බණ්ඩාරකෙොඩ  
 

මිහින්තකම මධනම නුවරෙම් පළාත මධනම නුවරෙම් පළාත 
 

64 
ඩී.බී.ටී.කක්.ඉලුංෙසුංහ  
 

තිරප්පකන් ්ැකිරාව ්ැකිරාව 
 

65 
ආර්.එම්.ආර්.අත්තනාල්  
 

ෙමනෑව පලාෙල 
ෙමනෑව  

66 
ඩී.අයි.කුඹලාතරආරච්චි  
 

ෙකලන්බිඳුණුවැව ්හටෙස්දිගිලිල ්හටෙස්දිගිලිල 
 

67 
එම්.සී.කක්.රත්නාල්  
 

්හටෙස්දිගිලිල ෙකලන්බිඳුණුවැව ෙකලන්බිඳුණුවැව 
 

68 
ඒ.ඩී.උළුක්කුලම  
 

රඹෑව මැදවච්චිල මැදවච්චිල 
 

69 
ඩී.එම්.ජී.එම්.දිසානාල් 
 

පලුෙස්වැව තිරප්පකන් තිරප්පකන් 
 

70 
ඒ.අයි.දමලන්ති  
 

කහොකරොව්පතාන කමොරවැව කමොරවැව 
 

71 
ඩී.එම්.එම්.දිසානාල්  
 

පලාෙල ෙමනෑව 
පලාෙල  

72 
ටී.පී.එන්.කුමාරි  
 

මධනම නුවරෙම් පළාත මිහින්තකම මිහින්තකම 
 

73 
ඩී.එච්.එම්.කේ එම් දිසානාල්  
 

්ැකිරාව පලුෙස්වැව පලුෙස්වැව 
 

74 
කක්.බී.එස්.එස්.බණ්ඩාර  
 

මහවිලච්චිල නාච්චදූව නාච්චදූව 
 

75 
වී.ජී.ඩී.ආර් උදලන්ති  
 

මැදවච්චිල රඹෑව රඹෑව 
 

76 
ආර්.එම්.එන්.කක්.රත්නාල්  
 

නැකෙනහිර නුවරෙම් පළාත 
අනුරාධපුර දිස්ත්රිික් කම්ම් 
්ාර්ලාලල 

අනුරාධපුර දිස්ත්රිික් කම්ම් 
්ාර්ලාලල 

 

77 
කක්.එම්.ප්ර්දීපික්ා 
 

තඹුත්කත්ෙම රාජාුංෙනල රාජාුංෙනල 
 

78 
බී.ඒ.එස්.ලක්මාලි 
 

තලාව මහවිලච්චිල මහවිලච්චිල 
 

         79 ඩබ්.කක්.සී.පී.සම්පත්  නාච්චදූව තලාව තලාව  

ප ොප ොන්නරුව    දිස්ත්රිවක්කය    

80 කේ.එම්.ටී.එස් ජලසුන්දර  වැලි්න්ද ගිරිබාව වැලි්න්ද එම මාස 06 ් ්ාල සීමාව තළ 



 
 

 (මාස 06 ් ්ාලලක් සඳහා) සතිලට දින 02ක්  ගිරිබාව වැඩ 
බැලීම සඳහා පත් ්රනු ලැකබ්.  

81 ඒ.කක්.එච්.සී.්රුණාරත්න දිඹුලාෙල වැලි්න්ද වැලි්න්ද  

කුරුණෑගල  දිස්ත්රිවක්කය   

82 
වයි.ආර්.එන්.එස්.විජලකසේන  

කුරුණෑෙල දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 

මමලවිකටිල මමලවිකටිල 
 

83 
එන්.බී.ඒ.පී.කක්.ජලසුංහ  

කපොමෙහකවල 
 

වීරඹුකෙදර 
තාව්ාලි්ව අලව්ව සතිලට දින 02ක් වීරඹුකෙදර 

රාජ්ාරි ආවරණල ්රනු ලැකබ්. 

84 ඒ.ආර්.ඒ. ගීතාුංජනී 
අලව්ව 
 

කපොමෙහකවල කපොමෙහකවල 
 

85 
ආර්.ඩී.පී.රාජපක්ෂ 

බමුණාක්ොටුව 
 

මාවතෙම මාවතෙම 
 

86 
ඩබ්.එම්.කක්.සමන්ලතා 

ඇහැටුවැව 
 

අඹන්කපොල අඹන්කපොල 
 

87 
ඒ.එස්.ඩී.පී.සමන් කුමාරි 

ෙකන්වත්ත 
 

කුරුණෑෙල දිස්ත්රිික් කම්ම් 
්ාර්ලාලල 

කුරුණෑෙල දිස්ත්රිික් කම්ම් 
්ාර්ලාලල 

 

88 
ඊ.එම්.ඩී.කක්.රත්නාල්  

ෙමෙමුව 
 

කපොමිකතිෙම 
 ඇහැටුවැව සතිලට දින 02ක් කපොමිකතිෙම 

රාජ්ාරි ආවරණල ්රනු ලැකබ්. 

89 
ඒ.ඒ.එම්.පී.අමරසුංහ 

ක්ොකබයිෙකන් 
 

රස්නාල්පුර රස්නාල්පුර 
 

90 
ඒ.ඒ.සී.නීලමනී  

කුලිලාිකටිල බටහිර 
 

උඩුබද්දාව උඩුබද්දාව 
 

91 
ඊ.ඒ.පී.වයි.කක්.එදිරිසුංහ  

කුරුණෑෙල 
 

ඉබ්බාෙමුව ඉබ්බාෙමුව 
 

92 
පී.ඒ.ආර්.එස්.මධුවන්ති  

පඬුවස්නුවර නැකෙනහිර 
 

ක්ොකබයිෙකන් ක්ොකබයිෙකන් 
 

93 
පී.එම්.කහේවාතන්ත්රිික   

මමලවිකටිල 
 

කුරුණෑෙල කුරුණෑෙල 
 

94 
එම්.එස්.එම්.වික්රිමූරරිල  

මාවතෙම 
 

රිදීපෙම රිදීපෙම 
 

95 
එස්.ඩී.ඒ.කසෞමනා කුමාරි  

නි්වැරටිල 
 

ෙකන්වත්ත ෙකන්වත්ත 
 

96 
එම්.එස්.ප්රි.ලුංෙනී  

කපොමෙහකවල 
 

අලව්ව අලව්ව 
 
 
 

97 
එම්.ජී.ටී.කුමාරි මැණිකක්  

රිදීපෙම 
 

මාවතෙම මාවතෙම 
 

98 ඩී.ජී.ඩී.සරිවර්ධන  රස්නාල්පුර නි්වැරටිල නි්වැරටිල  



 
 

 

99 ඩබ්.ඒ.අයි.එම.විකේසුරිල  
උඩුබද්දාව 
 

කුලිලාිකටිල බටහිර කුලිලාිකටිල බටහිර 
 

100 
එම්.එම්.ටී.එම්.ඩබ්.කක්.මාපා  

වීරඹුකෙදර 
 

කපොමෙහකවල කපොමෙහකවල 
 

101 
කක්.එම්.සී.එන්.කක්.කුලතුංෙ  

වාරිලකපොළ 
 

පඬුවස්නුවර නැකෙනහිර පඬුවස්නුවර නැකෙනහිර 
 

102 
අයි.එම්.එන්.එස්.ෙම්ඩවල  

අඹන්කපොල 
 

ෙමෙමුව ෙමෙමුව 
 

103 
එච්.ජී.පී.විකේසුංහ  

කපොමිකතිෙම 
 

වාරිලකපොළ වාරිලකපොළ 
 

104 එස්.සී.එස්.ඩබ්.වික්රිමසුංහ පඩුවස්නුවර බටහිර 
 

ස්ථාන මාරු ්ර කනොමැත.  

පුත්තලම  දිස්ත්රිවක්කය   

105 
ඒ.එච්.එම්.කසෝමාවතී  

ආණමඩුව 
 

පුත්තලම 
ආණමඩුව 
 

 

106 ඩී.එම්.එස්.එස්.දිසානාල්    
හලාවත 
 

මාදම්කප් 
හලාවත 
 

 

107 
කක්.කක්.වී.වී.එන්.සුංජීවනී  

දුංක්ොටුව 
 

නාත්තණ්ඩිල නාත්තණ්ඩිල 
 

108 ඩබ්.එස්.ඒ.සී.ඩබ්.විකේසුංහ  
මාදම්කප් 
 

හලාවත 
මාදම්කප් 
 

 

109 ආර්.එම්.ඩී.කක්.රණසුංහ  
පුත්තලම 
 

පමලම 
පුත්තලම 
 

 

110 
ඩබ්.එන්.ආර්.කක්.ප්ර්නාන්ු  

කවන්නප්පුව 
 

දුංක්ොටුව දුංක්ොටුව 
 

111 
ආර්.එම්.බන්ඩාර මැණි්ා  

පමලම 
 

ආණමඩුව 
පමලම 
 

 

112 එච්.එම්.නිමාලි ්රුවලෙස්වැව 
 

ස්ථාන මාරු ්ර කනොමැත.  

ගාල්ල දිස්ත්රිවක්කය   

113 කක්.ඩී මාපලෙම  

ොමල දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 
 

ොමල ්ඩවත්සතර ොමල ්ඩවත්සතර 
 

114 
ඩී.ඒ.ඩබ්.එන්.චම්ික්ා  

හික්්ඩුව 
 

හබරාදූව හබරාදූව 
 

115 
ජී.ඩබ්.ඒ කසේපාලි්ා  

කබෝකප් කපෝද්දල 
 

අක්මීමන අක්මීමන 
 

116 
ඩබ්.ජී. චමදරී කම්න්ා 

අක්මීමන 
 

ොමල දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල ොමල දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 

117 
 ්හදෙමක  නලනා  

හබරාදූව 
 

කබෝකප් කපෝද්දල කබෝකප් කපෝද්දල 
 



 
 

118 එම්.එච්. කීර්තිරත්න  
අම්බලන්කෙොඩ 
 

හික්්ඩුව හික්්ඩුව 
 

119 ආර්.කක්.පණ්ඩිත  
නාකෙොඩ 
 

අම්බලන්කෙොඩ අම්බලන්කෙොඩ 
 

120 
පී.එස් රණසුංහ  

ඇමිකටිල 
 

්රන්කදනිල ්රන්කදනිල 
 

121 
බී.එස්.එම් ජලරත්න  

කබන්කතොට 
 

වුරඹ වුරඹ 
 

122 
මම්ාන්ති රණසුංහ  

ොමල ්ඩවත්සතර 
 

ලක්්ලමුමල ලක්්ලමුමල 
 

123 
ඩී.එස් පතිරණක   

ලක්්ලමුමල 
 

හබරාුව හබරාුව 
 

124 
බී.එන්.බන්ුල  

්රන්කදනිල 
 

ඇමිකටිල ඇමිකටිල 
 

125 
එම.එච්.ඒ සුදර්ශනී  

නිලාෙම 
 නාකෙොඩ 

 නිලාෙම 
(මාස 06 ් ්ාලලක් සඳහා) 

 

126 එම්.ජී.එස්. වික්රිමසුංහ  
කනළුව 
 

ිකටබැද්දර ිකටබැද්දර 
 

127 ඊ.එච්.ටී.උදලුංෙනී වැලිවිටිල - දිවිතර 
 

නාකෙොඩ  

128 ඩබ්.එම්.ෙලානි රත්ෙම  
වැලිවිටිල - දිවිතර සතිලට දින 02ක් රත්ෙම 

රාජ්ාරි ආවරණල ්රනු ලැකබ්. 

මාතර  දිස්ත්රිවක්කය   

129 
පී.කක්.සී.නාලනී  

මාතර දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 

කදවිනුවර කදවිනුවර 
 

130 
අයි.කක්.වමිකට  

අකුරැස්ස 
 

්ඹුරුිකටිල ්ඹුරුිකටිල 
 

131 
එම්.එම්.එම්.රණසුංහ  

මාතර ්ඩවත්සතර 
 

අකුරැස්ස අකුරැස්ස 
 

132 
ජී.ශිරානි  

මුලටිලන 
 

තිහකෙොඩ 
 
 

තිහකෙොඩ 
 
 

 

133 
කක්.ඩබ්.ප්ර්සාදිනි  

වැලිෙම 
 

වැලිිකටිල වැලිිකටිල 
 

134 
කක්.ඩී.කක්.කම්ධාවි  

දික්වැමල 
 

මාතර ්ඩවත්සතර මාතර ්ඩවත්සතර 
 

135 
වී.ප්රි.ලදර්ශනී  

පස්කෙොඩ 
 

දික්වැමල දික්වැමල 
 

136 
එම්.කක්.අයි.සමන්මලී  

කදවිනුවර 
 

තිහකෙොඩ තිහකෙොඩ 
 

137 ඊ.ජී.අකනෝමා  තිහකෙොඩ කිරින්ද පුහුමවැමල කිරින්ද පුහුමවැමල  



 
 

 

138 
එච්.කක්.ජී.රසාුංගි්ා  

ිකටබැද්දර 
 

අතරලිල අතරලිල 
 

139 
පී.නිමමිනී  

්ඹුරුිකටිල 
 

හක්මන හක්මන 
 

140 
නලනා දිමරුක්ෂි 

වැලිිකටිල 
 

වැලිෙම වැලිෙම 
 

141 
එම්.ඒ.එස්.උදලුංෙනී 

හක්මන 
 

පස්කෙොඩ 
තාව්ාලි්ව ්ඹුරුිකටිල සතිලට දින 02ක් පස්කෙොඩ 

රාජ්ාරි ආවරණල ්රනු ලැකබ්. 

142 
ඩබ්.ඒ.කක්.නිකරෝෂා කුමාරි 

අතරලිල 
 

අකුරැස්ස අකුරැස්ස 
 

143 
කක්.ආර්.ජී.ප්රි.ලදර්ශනී  

කිරින්ද පුහුමවැමල 
 

මාතර දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල මාතර දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 

හම්බන්පතොට  දිස්ත්රිවක්කය   

144 
එස්.එන්.ටී.මුංෙලි්ා  

හම්බන්කතොට දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 

අම්බලන්කතොට අම්බලන්කතොට 
 

145 
පී.ඒ.චාන්දනි  

වීර්ැටිල 
 

හම්බන්කතොටදිස්ත්රිික් කම්ම් 
්ාර්ලාලල 

හම්බන්කතොටදිස්ත්රිික් කම්ම් 
්ාර්ලාලල 

 

146 
ජී.එස්.කහේවාෙම  

තුංෙමල 
 

කබලිඅත්ත කබලිඅත්ත 
 

147 
ඊ.කක්.ඒ.ඒ.එදිරිවීර  

කබලිඅත්ත 
 

තුංෙමල තුංෙමල 
 

148 
එස්.අකබ්සරිවර්ධන  

අම්බලන්කතොට 
 

ඕකක්කවල 
 

ඕකක්කවල 
 

 

149 
එන්.ජී.නිලූ්ා දමලන්ති  

වලස්මුමල 
 

වීර්ැටිල වීර්ැටිල 
 

150 
එස්.කේ.්ාන්ති  

අගුණක්ොලපැලැස්ස 
 

්ටුවන ්ටුවන 
 

151 

පී.හර්ෂණී ප්ර්දීපපා 
තිස්සමහාරාමල 
 

ූරරිලවැව ූරරිලවැව 

 
 
 
 
 

152 
එන්.ඒ.එස්.පී.නම්මුණි  

්ටුවන 
 

වලස්මුමල වලස්මුමල 
 

153 

ජී.ඉන්දි්ා  
හම්බන්කතොට  
 

අගුණක්ොලපැලැස්ස අගුණක්ොලපැලැස්ස 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

154 

එච්.කක්.ඒ.මාලනී  
ඕකක්කවල 
 

්ටුවන ්ටුවන 

 
 
 
 
 
 

155 
එම්.එස්.්ාන්ති  

ූරරිලවැව 
 

හම්බන්කතොට හම්බන්කතොට 
 

පකො ඹ  දිස්ත්රිවක්කය   

156 
එච්.එම.ඩී. මම්ාන්ති 

කහෝමාෙම 
 මහරෙම මහරෙම 

 

157 වී.පී.ඩී. ප්රි.ලුංගි්ා 
ශ්රීම ජලවර්ධනපුර ක්ෝට්කට් 
 

ඇඹිලිිකටිල ඇඹිලිිකටිල 
 

158 
රතිකද්වි මුරුක සු තිඹිරිෙස්ලාල 

තනුක්්ායි 
Thunukkai 

 පච්චිලයිපමලි සතිලට දින 02ක් තනුක්්ායි 
රාජ්ාරි ආවරණල ්රනු ලැකබ්. 

159 ආර්.එම්.ඒ.ටි.කුමාරි 
්ඩුකවල 
 

කහෝමාෙම කහෝමාෙම 
 

160 
ඩී.එම.වී. ්මපානි 

කදහිවල 
 

රත්මලාන රත්මලාන 
 

161 එන්.එස්. රාජපක්ෂ 
රත්මලාන 
 

කදහිවල කදහිවල 
 

162 
ඒ.වී.කක්. කපකර්රා 

මහරෙම 
 

්ඩුකවල ්ඩුකවල 
 

163 කේ.එම්.ආර්.කක්.ජලසුන්දර ්ැස්බෑව 
 

්ඩුකවල  

ගම් හ  දිස්ත්රිවක්කය   

164 
ආර්.කක්.කේ.එම.සී. රණමු් 

වත්තල 
 මිනුවන්කෙොඩ මිනුවන්කෙොඩ 

 

165 
ඩී.ඒ. අත්තනාල් 

ෙම්පහ දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 ජාති් ්ාන්තා ්මිටුව ජාති් ්ාන්තා ්මිටුව 

 

166 
එම්.පී.ඩී.ඒ. ප්රි.ලුංෙනී 

ජා ඇල 
 ෙම්පහ ෙම්පහ 

 

167 ඩබ්.එස්.ඩී.එන්. කපකර්රා 
අත්තනෙමල 
 කදොම්කප් කදොම්කප් 

 

168 
යූ.පී.අයි. සමන්්කුමාරි 

ෙම්පහ 
 මහර මහර 

 

169 
ඩී.එම්.එම.එස්. දිසානාල් 

දිවුලිකටිල 
 

මීරිෙම 
 

මීරිෙම 
 

 

170 කක්.ඒ.ඩී.එස්. ්ළුආරච්චි මහර    



 
 

 ෙම්පහ දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 
 

ෙම්පහ දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 
 

171 එම්.ඩී.එස්. මඩකද ණිල මීෙමුව ජාඇල ජාඇල  

172 
කක්.කක්.ඒ.එස්.එම. කුමාරි 

මිනුවන්කෙොඩ 
 

දිවුලිකටිල 
 

දිවුලිකටිල 
 

 

173 එම්.ඒ.ප්රි.ලන්තා ධර්මශීලි මීරිෙම 
 

අලව්ව  

කළුතර  දිස්ත්රිවක්කය   

174 
ඩබ්.ඒ.කක්. කවකරෝනි්ා 

අෙලවත්ත 
 

මතෙම මතෙම  

175 
ඒ.අයි. වීරක්ක්ොඩි වලමලාවිට 

 
පාලින්දනුවර පාලින්දනුවර  

176 
කක්.ඒ.සී දමලන්ති 

බුලත්සුංහල 
 

අෙලවත්ත අෙලවත්ත  

177 
ඒ.සී.එස්. ද කසොයිසා 

මතෙම 
 

අෙලවත්ත අෙලවත්ත  

178 ඩී.එම.එන්.ඩී. ජලසුංහ 
්ළුතර  
 

කබ්රුවල කබ්රුවල  

179 
එස්.ඒ.එස්. ද සමවා  

කබ්රුවල 
 ්ළුතර ්ළුතර 

 

180 එස්.එම්.එච්.එස්. විමලරත්න 
පාලින්දනුවර 
 

වලමලාවිට වලමලාවිට  

181 ආර්.පී.එස්.ලිලනාරච්චි 
පානුර  තාව්ාලි්ව අෙලවත්ත සතිලට දින 02ක් පානුර 

රාජ්ාරි ආවරණල ්රනු ලැකබ්. 

මහනුවර  දිස්ත්රිවක්කය   

182 ඩී.එම්.එස්.කක්. දසනාල් 
කදමකතොට 
 

උඩුනුවර උඩුනුවර  

183 
යූ.එච්.සී.පී. දිසානාල්  උඩපළාත (ෙම්කපොල) 

 කදොළුව කදොළුව 
 

184 එස්.එම්.ආර්.එම්. කසකනවිරත්න 
කදොළුව 
 

ෙඟ ඉහළ ක්ෝරකම ෙඟ ඉහළ ක්ෝරකම  

185 
ජී.කක්.එම්.ජී.ඩී. සමරසුංහ ෙලකෙදර (තම්පකන්) 

 හාරිස්පත්තව හාරිස්පත්තව 
 

186 ආර්.එම්.ඒ. කපොඩිමැණිකක් 
පාතුම්බර 
 

පන්විල පන්විල  

187 එන්.ඩබ්.ඩී.එන්. අකබ්ගුණකසේ්ර 
උඩුනුවර 
 

අකුරණ අකුරණ  

188 ඊ.එම්.පී.කක්. ඒ්නාල් 
හතරලිලද්ද 
 

හාරිස්පත්තව හාරිස්පත්තව  

189 පී.එච්.ජී.පී. කහේමරත්න ෙඟ ඉහළ ක්ෝරකම  උඩ පළාත  උඩ පළාත   



 
 

        190 
 
ඒ.ජී.එස්. දමලන්ති අකුරණ පුජාිකටිල පුජාිකටිල 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
        191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
පී.එම්.සී.කක්. නවරත්න 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
පූජාිකටිල 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
පාතුම්බර 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
පාතුම්බර 

 
 
 
 

192 එස්.එම්.සී.එච්.කක් රත්නාල් 
පන්විල 
 

තම්පකන් තම්පකන්  

193 
කේ.ජී.එම්.බී.පී. එදිරිසුංහ  හාරිස්පත්තව 

 
ලටිනුවර ලටිනුවර  

194 ආර්.එන්.එස් වික්රිමසුංහ 
උඩුුම්බර 
 

උඩුනුවර උඩුනුවර  

195 
එම්.ජී.එන්.්රුණාතිල් ශ්රීම ලුං්ා ්ාන්තා ්ාර්ලාුංශල 

 උඩපළාත (ෙම්කපොල) උඩපළාත (ෙම්කපොල) 
 

196 සී.පී.ජලසුංහ පාතකහේවාහැට ප්ර්ා.කම. 
 

තාව්ාලි්ව ෙඟවටක්ෝරකළේ  

      197 

ඒ.එස්.එම්.එස්.කක්.සමරක්ෝන් 

කුණ්ඩසාකම 
 

 සතිලට දින 02ක් පාතකහේවාහැට 
වැඩ බැලීම සඳහා පත් ්රනු 
ලැකබ්. 

නුවරඑළිය  දිස්ත්රිවක්කය   

198 
ඩබ්.එම්.පී.ජී. බිකසෝමැණිකක් හඟුරන්ක්ත 

 මතරට මතරට 
 

මාතපල්  දිස්ත්රිවක්කය   

199 
කක්.ඩබ්.ජී.එන්.පී. ගුණතිල් ෙකමකවල 

 නාඋල නාඋල 
 

200 
ජී.ජී.සී.එම. ෙකන්වත්ත විමෙමුව 

 ල ෙල ල ෙල 
 

201 ආර්.එච්.එම්. ප්රි.ලදර්ශනී 
නාඋල 
 අඹන්ෙඟක්ෝරකම අඹන්ෙඟක්ෝරකම 

 

202 
පී.ජී.ඩබ්.සී. ්රුණානාල් උකුකවල 

 රත්කතොට රත්කතොට 
 

203 ආර්.එන්.එස්. කුලසුංහ  
අඹන්ෙඟක්ෝරකම 
 පමකමකපොල පමකමකපොල 

 

204 
බී.එම්.එම. කතන්නක්ෝන් මාතකම 

 ෙකමකවල ෙකමකවල 
 



 
 

205 ආර්.ඒ.ඩී.එන්. රාමනාල්  රත්කතොට මාතකම මාතකම  

206 
එච්.එච්.ආර්.එස්. ප්රි.ලුං්ර ල ෙල පමකමෙම 

 දඹුමල දඹුමල 
 

207 
ඒ.ජී.කක්. චන්ද්රනකසේන ලටවත්ත 

 
මාතකම දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල මාතකම දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල  

208 ඊ.ජී.එන්.පී. ්රුණානාල් 
මාතකම දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 උකුකවල උකුකවල 

 

209 කක්.ඒ.එන්. වාසනා 
පමකමකපොල 
 

ලටවත්ත 
 

ලටවත්ත 
 

 
 
 
 

රත්නපුර දිස්ත්රිවක්කය   

210 
වයි.එස්.එන්. කප්ර්ේමරත්න  කිරිඇමල 

 
ඇහැලිලකෙොඩ ඇහැලිලකෙොඩ  

211 එම්.එස්. බණ්ඩාර 
ක්ොකළොන්න 
 වීර්ැටිල වීර්ැටිල 

 

212 කක්.ඩී.පී. දිසානාල් 
්ලවාන 
 නිවිතිෙල නිවිතිෙල 

 

213 කක්.ඩී.පී. කුමාරි ඇහැලිලකෙොඩ රත්නපුර දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල තාව්ාලි්ව ඇහැලිලකෙොඩ  

214 
ආර්.පී.ඩබ්.එස්. පතිරණ ඇලපාත 

 කුරුවිට කුරුවිට 
 

215 බී.එම්.ඒ.සී. සමරරත්න  
අලෙම 
 ්ලවාන ්ලවාන 

 

216 
කක්.එඒ.කේ.එන්. කහේමපාල නිවිතිෙල 

 
ඇලපාත ඇලපාත  

217 එම.ඒ. එන්. ගුණවර්ධන 
ඕපනාල් 
 ්හවත්ත ්හවත්ත 

 

218 යූ.ඒ.එම්. උඩකවලආරච්චි 
්හවත්ත 
 ඕපනාල් 

තාව්ාලි්ව ්හවත්ත 
 

 

219 ඒ.වී.බී.ප්ර්සාදිනී වැලිකෙකපොළ 
 

ඕපනාල් 

සතිලට දින 02ක් වැලිකෙකපොළ 
රාජ්ාරී ආවරණල සඳහා පත් 
්රනු ලැකබ්. 

220 එම්.ආර්.ඒ.සී.එම්.මකනෝරත්න රත්නපුර 
 

ස්ථාන මාරු ්ර කනොමැත.  

221 එස්.පී.එන්.එස්.ොමින්ද පැමමඩුමල 
 

තාව්ාලි්ව කිරිඇමල  

කෑගල්ල  දිස්ත්රිවක්කය   

222 කක්.එම්.සී. ්ාුංෙර 
මාවනැමල 
 

අරණාල් අරණාල්  

223 ඩී.කක්.ටී.කක්. හපුවිට 
්ෑෙමල දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 
 වර්ාකපොල වර්ාකපොල 

 

224 කක්.එම්.එම්.ආර්. මැණිකක් අරණාල් මාවනැමල මාවනැමල  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ස්ථාන මාරු ක්රිතලාත්ම් වීකමන් පසු අතනවශන කහේත මත සුහද මාරු සඳහා ඉමලුම් ්ළ හැකි ල. 

  සැ.යු. - ප ර පසේවා ස්ථානයම නැවත ලබා පෙනු පනොලැපේ. 

 

 

 

 

 

225 
යූ.ජී.එම්. කුමාරිහාමි රඹුක්්න 

 හතරලිලද්ද හතරලිලද්ද 
 

226 ඩී.එස්.ඩී. මුංෙලි්ා  
වර්ාකපොල 
 ්ෑෙමල ්ෑෙමල 

 

227 
කක්.ඒ.ජී.එස්. ්රුණාරත්න  

්ෑෙමල 
 රඹුක්්න රඹුක්්න 

 

228 ඩී.එම්.ආර්. කදහිමඩුව 
ෙලිෙමුව 
 ්ෑෙමල දිස්ත්රිික් කම්ම් ්ාර්ලාලල 

්ෑෙමල දිස්ත්රිික් කම්ම් 
්ාර්ලාලල 

 

 
 
 
 

229 

 
 
 
ඩබ්.වී.ඩී. සමන්මලී 

 
 
 
රුවන්වැමල 
 

 
 
 
ෙලිෙමුව 

 
 
 
බුලත්ක්ොහුිකටිල 

 

    
 

සතිලට දින 02ක් රුවන්වැමල 
රාජ්ාරී ආවරණල සඳහා පත් 
්රනු ලැකබ් 

230 එච්.ඩබ්.එම.එස්.්රුණාරත්න බුලත්ක්ොහුිකටිල 
 

ෙලිෙමුව  

   
-   

    
  


