
 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Combined Service Circular : 01/2020 

My No: COMS/Trans/V/වා.ස්.මා./2021 

Public Services, 

Provincial Councils and Local Government 

Independence Square 

Colombo 07. 

31.08.2020 

Secretaries to Ministries 

District Secretaries/Government Agents 

Heads of Departments 

 
ANNUAL TRANSFERS OF OFFICERS IN COMBINED SERVICES - 2021 

 
Your attention is invited to the provisions in Chapter XVIII of (volume 1) Procedural Rules of Public 

Services Commission published in the Gazette (Extra Ordinary) No 1589/30 dated 20.02.2009 in respect of 

transfers of public officers and the Transfer Procedure of the Combined Service attached herewith.  

 

02. Annual transfers in respect of the Combined Services mentioned below should be effective from 1st of 

March 2021. 

 

i. Government Translators’ Service (Class I) 

ii. Sri Lanka Information Communication Technology Service (Class 2, 3) 

iii. Development Officers’ Service (Grades III,II,I) 

iv. Sri Lanka Government Librarians Service  (Class III ,II ,I) 

v. Management Officers’ Service (Grades III, II, I) 

vi. Combined Drivers’ Service  (III, II, I, Special Grade) 

vii. Office Employees Service (Grades III, II, I,Special ) 

 

The following procedure should be followed in this regard, in order to avoid inconvenience to the officers 

concerned and to the Public Service. Further, applications for mutual transfers should not be accepted 

during the period between 02
nd

 September 2020 and 31
st
 December 2020. 

  

03. Transfer Committees: 

 

Action should be taken to set up Transfer Committees in the following manner.   

 

3.1   Transfer Committees of Combined Services Division 

 

Dealing with transfers of officers, among Departments and Ministries. 

 

3.1.1. Separate Transfer Committees should be set up for the relevant services if adequate 

number of applications have been received for the respective services, considering the number 

of transfer applications. 

 

3.1.2. Every Transfer Committee should effect transfers in conformity with the general 

principles prescribed in section No 4 of this Circular subject to the provisions of Chapter 

XVIII of (volume 1) Procedural Rules of Public Services Commission. 

 

3.2   Decisions of the Internal Transfer Committees 

 

        Departmental and Ministerial Transfer Committees should be held after the Transfer 

Committees of Combined Services Division. If a transfer given by the transfer committee of 

the Combined Services, transfers should not be given under the internal transfer committees. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

04. General policies in determining the eligibility of officers for transfers 

 

Provisions mentioned in the Section 2 of the Annual Transfer Policy of Combined Service are relevant 

in this regard and the officers who exercised option to be absorbed into the Development Officers’ 

Service can submit applications for annual transfers. 

 

05. Documents to be submitted to Transfer Committees of the Combined Service Division;  
 

5.1 All the officers belong to the Combined Services can apply for annual transfers via 

http//43.224.125.68/misco. If the officers belong to Combined Drivers Service and Office Employee 

Service cannot personally apply via online method, it can be done through the institute. Institutional 

heads need to take actions to facilitate this process.  

 

5.2 Secretaries of Ministries/ Heads of Departments/ District Secretaries/ Heads of Institutions should take 

actions to submit the following documents to the Transfer Committees set up at the Combined Service 

Division before 30
th 

of September 2020.   

(i)  Hard copy of the online application with the recommendation of the Institutional Head and the official 

seal and the signature of the Institutional head 

(ii) List of the officers who have been worked more than 5 years in the same work place/work place 

included in a cluster or District on 31/12/2020. This need to be obtained through the online system. 

(iii) Further, the officers who are required to be retained in Ministries/ Departments/Offices and the 

officers who should not be transferred due to serious illnesses which are certified by the medical 

certificates should be personally confirmed by the Institutional Head. Requests made after the annual 

transfer process would not be entertained as it would be unfair for the others in the transfer circle. This 

can be mentioned in the list of the officers who have been worked more than 5 years in the same work 

place/work place included in a cluster or District. 

 

5.3 Applications for Transfers; 

 

5.3.1. Officers in Government Translators’ Service, Sri Lanka Information Communication Technology 

Service, Development Officers’ Service, Sri Lanka Government Librarians Service, Management 

Officers’ Service, Combined Drivers’ Service and Office Employees Service need to send the hard 

copy of the annual transfer application which is applied via the online system with the 

recommendation of the institutional head. 

5.3.2. Only one application is allowed to apply via the online system. If the officers who apply for 

transfers, expect to transfer to a specific office in a certain area, it is advisable to mention both 

the area and the name of the office. Further it is advisable to mention whether the officer 

expects to obtain the transfer with the intention of moving into a certain area or with the 

intention of serving in a specific department or office which he/she prefers. Accordingly, areas 

and offices should be listed down on the order of the preference. 

  

5.3.3 If female officers serving at popular service stations have taken maternity leave within the relevant 

period of service, it is compulsory for them to mention the same on the application for annual 

transfers. (Requests made subsequently in this regard shall not be considered)  

5.3.4 If the officers of Combined Service who are serving under the Ministry of Home Affairs apply for 

annual transfers, action should be taken to send the advance copies to Director General of 

Combined Service after the Secretary of ministry makes his recommendation. 

 

06.  Committee for Reviewing Annual Transfer Proposals; 

 

6.1 In order to consider any appeals made against transfer orders, Committees to review annual 

transfer proposals should be set up in terms of Section 210 in Procedural Rules and necessary 

action should be taken accordingly. Appeals submitted in respect of annual transfers will be 

considered only if they conform to Section 211 of Procedural Rules.   

 

 



 

 

  

 

6.2 An officer is not entitled to submit an appeal to cancel or to postpone a transfer made on the request 

of the same officer and the Head of the Institution is not entitled to submit recommendations on this 

regard. Committees to review annual transfer proposals, that will be set up to consider appeals made 

against transfer orders, will take decisions after making investigations on the matters mentioned 

below.  

 

- Transfer orders given against the policy of transfers 

- Instances where requests of officers were not fulfilled (The service stations  1, 2 and 3 

on the preference shall be treated as requests) 

- Transfer orders given against the requests of the officers concerned. 

- Appeals made with credible recommendations due to unexpected calamities, illnesses 

faced by officers after the transfer application has been submitted.                

 

6.3 The appeals made again after the decision published by the Committee for Reviewing Annual 

Transfer Proposals should be submitted to the Public Services Commission as per Section 230, 

Chapter XX of the Procedural Rules. Appeals not submitted to the reviewing committee shall not be 

considered by the Public Service Commission.  

 
07.  Time table for transfers;  

    

Time table for the Transfer Committees of the Combined Services Division  

Before 01st  June Setting up of Transfer Committees. 

Before 1
st
 August Preparation of Transfer procedure. 

Before 02
nd

 September Issuance of Annual Transfer Circular. 

Before 30th
 September Forwarding of following documents 

(i) Hard copy of the applications applied via 

http://43.224.125.68/misco ,with the recommendation 

of the institutional head and official seal and signature 

of institutional head 

(ii)  List of the officers who have been worked more than 5 

years in the same work place/work place included in a 

cluster or District on 31/12/2020. This need to be 

obtained through the online system. 

Before 02
nd

 November Final determination of transfers by the Transfer Committees of the 

Combined Services Division. 

Before 16
th
 November Publishing transfer orders to Departments and Ministries and 

appointing Committees to review annual transfer proposals. 

Before 01
st
 December Closing date of acceptance of appeals for the reviewing committees 

by the Combined Services Division, in respect of transfers affected. 

Before 14
th
 December Decisions to be taken on such appeals by the committees. 

Before 01
st
 January 2021 Completion of publishing decisions on appeals. 

          Departmental and Ministerial Transfer Committees should be held after the Transfer Committees of 

Combined Services Division. If a transfer given by the transfer committee of the Combined Services, 

transfers should not be given  under the internal transfer committees. 

 

08. Follow up committees for annual transfers.  

 

 The progress of implementation of annual transfers will be reviewed by a follow up committee after 

15.03.2021 and a report will be submitted to the Public Service Commission. 

  

09. Responsibility of Heads of Departments regarding annual transfers; 

 

9.1   According to the letter No PSC/APL/1/AT/2018 and dated 11/05/2019 by Public Service 

Commission, in case where the Head of Department wishes to retain an officer in his 

https://43.224.125.68/misco


 

 

  

department for another year on exigency of service, who is expected to be transferred, a 

clarification should be made by the Head of Department along with the recommendation 

of the Secretary of Ministry, at the same time the recommended transfer applications are 

forwarded to the Director General of Combined services. Accordingly, the Director 

General of Combined Services in this respect will take relevant action by informing the 

Transfer Committees.  A Head of Department is allowed to make such request only in 

respect of a limited number of officers. Once an officer has been granted this opportunity 

he/she will not be considered again for the same. 

   

9.2    Heads of Institutions / Departments should ensure that accurate and complete information 

in respect of every officer is furnished.  If information furnished is found to be inaccurate 

and incomplete, the Heads of Institutions / Departments concerned will be responsible 

together with the officer who prepared and checked the lists concerned and will be subject 

to disciplinary actions. 

 

9.3.  Officers transferred out of a Ministry / Department by a Transfer Committees should not 

be retained awaiting replacements and they should be released enabling them to report 

for duty at their new stations on the date stipulated. Heads of Departments violating these 

provisions are liable to be reported to the disciplinary authority concerned. 

 

9.4  At instances where the transfer order is not implemented, the respective Head of the 

Department should take action to suspend the payment of the salary of the relevant 

officers from the month which falls after the date on which the transfer order is due to be 

effective. 

 

9.5 Attention of the officers should be drawn to the provisions in section 11 (volume 01) of 

Procedural Rules for the purpose of implementing transfer orders. 

 

9.6    Heads of Departments / Secretaries to Ministries should take actions to implement annual 

transfers on due date by way of training other officers to perform duties of officers who are 

expected to be transferred. Requests made in this regard at later occasions shall not be 

considered. 

 

9.7  For Sri Lanka Information Communication Technology Service and Development Officers’ 

Service if any post required special qualification, actions should be taken by the Institutional 

Head to make prior notice on that regard to the Director General of Combined Services. But this 

would not applied for the popular work stations. 

9.8  Please make arrangements to inform the provisions mentioned in this Circular to all officers in 

your Ministry / Department. 

 

9.9 Provisions mentioned in Section 214,215,216,217 in Procedural Rules of the Public Service 

Commission shall be applied with regard to the implementation of annual transfers.  

 

10.    Responsibilities of the Officers;  

 

It is the responsibility of the officer, on receipt of transfer orders, to report for duty at the new station 

on the date stipulated.  

 

 

11.   Decision of the Director General of Combined Service shall be the final decision with regard to   the 

provisions not mentioned in this Circular. 

 

12.   This circular is issued in terms of Section 202, Chapter XVIII of the Procedural Rules of the Public 

Service Commission (Volume I) 

 

 

 

Sgd/ S.Alokabanadara   

Director General of Combined Services  

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 

 



 

 

  

Annual Transfer Policy for the officers in the Combined Service 

1. Introduction  

Transfer policy of the officers in the Combined Service is prepared in accordance with the provisions 

in Chapter XVIII of (volume 1) Procedural Rules of Public Services Commission published in the 

Gazette Extra Ordinary no 1589/30 dated 20.02.2009 by the Public Service Commission. 

 

2. Particulars of the officers who are subjected to Annual Transfers  

2.1. Relevant Officers 

This Annual Transfer Policy is relevant to the officers in following services which belong to 

Combined Service.  

i. Government Translators’ Service (Class I) 

ii. Sri Lanka Information Communication Technology Service (Class 2, 3) 

iii. Development Officers’ Service (Grades III,II,I) 

iv. Sri Lanka Government Librarians Service  (Class III ,II ,I) 

v. Management Service Officers’ Service (Grades III, II, I) 

vi. Combined Drivers’ Service  (III, II, I and Special Grade) 

vii. Office Employees Service  (Grades III, II, I,Special ) 

 

2:2 Period of Service which should be completed by the officer in a service station  

2:2:1 Officers who have completed 02 years of service at his/her service station are eligible to apply for 

annual transfers  

2:2:2 Officers who have served more than 05 years in one and the same service station or one or several 

service stations indicated in Annex 01 shall also be subjected to transfers. (More than one cluster of 

service stations can exist within one and the same district) 

2:2:3 Officers who have completed a service period of 05 years in a popular service station shall 

compulsorily be subjected to transfers.  

 

2:3 Classification of Service Stations - 

2:3:1 Popular work place shall mean a work place where there are high demand for transfers and 

unpopular  service station shall mean any service station/s for which there is a lesser demand from 

officers for transfers. Following service stations are considered as popular service stations as per 

sub sections (iii) and (v) of section 203 of chapter XVIII of Procedural Rules (volume 1) of Public 

Service Commission. These service stations may change annually in accordance with above criteria.  

i. Department of Inland Revenue  

ii. Department of Customs  

iii. Department of Excise 

iv. Ministry of Foreign Affairs (Ministry of Foreign Affairs is not considered as a popular service 

station for Government Translators’ Service, Development Officers’ Service and Management 

Service Officers’ Service at the Annual Transfer Board) 

v. Department of Emigration and Immigration  

vi. Department of Motor Traffic (No Posts of development officers at present) 

vii. Department of Wildlife Conservation 

viii. Department of Examinations (Department of Examinations is not considered as a popular service 

station for Development Officers’ Service, Management Service Officers’ Service and Office 

Employees’ Service at the Annual Transfer Board.) 

 

Note:- Officers who are transferred to the Department of Inland Revenue are subjected to the internal transfers 

of the said Department. Moreover every transfer given to Inland Revenue Department by the Combined 

Services will be given only to the Head Office of the Inland Revenue Department. Officers who work in 

regional offices of the Inland Revenue Department will consider as working in the Head Office when 

considering for transfers. 

 

 



 

 

  

 

 

2:4 Methodology and other Matters -  

i. When an officer, who is eligible for a transfer under Para. 2:2:1 of Annual Transfer Procedure, requests 

for a transfer to another station, officers who have served the longest period of service at such station 

satisfying the requirements in Para 2:2:2 of the same may be transferred out, to enable that request. 

ii. When there are more requests for transfers to a certain service station an officer who has completed the 

longest period of service or satisfied the requirements of 2.2.2 above shall be transferred to that service 

station (subject to other conditions). 

iii. When an officer who is serving at an unpopular service station makes a request for a transfer to a 

certain service station, officer who has the longest period of service and satisfied the requirements of 

2.2.2 above in that service station can be transferred out to fulfill the request. 

iv. When making transfers to popular service stations, priority will be given to those who are serving in 

unpopular service stations.  Furthermore, the period of service as well as the difficulties faced by such 

officers will be taken in to consideration, if brought to notice. 

v. When a request for transfer to popular service stations is fulfilled, requests made by officers who are 

compulsorily subjected to transfers will also be considered but requests of the officers who request for 

transfers will be given more priority than the requests made by the officers who are compulsorily 

subjected to transfers.  

vi. When effecting transfers, the Transfer Committees should consider the exigencies of service and take 

action as far as possible to maintain the balance between senior and junior levels of the staff.  (E.g. 

more male officers should be retained in the Department of Examination). 

vii. If any transfer is not implemented the Director General of Combined Services will call explanations 

from the responsible officers for not taking action to follow the transfer orders. 

viii. If problems occur due to representation of false information to the annual transfer board, Committee 

for Reviewing Annual Transfer Proposals shall take actions to issue new transfer orders and appeals 

made by such officers would not consider again. 

2:4:1 Calculating the Period of Service  

i. Time of Transfer in connection to Annual Transfers will be calculated on 31st December in previous 

year.  (31.12.2020 for the Annual Transfers in year 2021) Time will be calculated for popular service 

stations till 30.06.2021 

ii. When calculating the period of services, first day of January of the year on which the officer reported for 

duty should be treated as the first day of his service.  However, the date of reporting for duty is a 

subsequent date owing to the circumstance beyond his control, the Transfer Committee will take that in 

to consideration (Further, the period in which the officer was not in service owing to the circumstance 

beyond his control, shall not be taken into consideration of period of service)  

iii. The period of service in any district under a Department/Ministry will be treated as the service in that 

Department/Ministry.  When calculating the period of service in a district, the service in any office in the 

district will be taken in to account as the period of service in the district. 

iv. An officer who has served at one or several service stations indicated in Annex 01 shall be subjected to 

transfers irrespective of the service station he is serving at present, if he has completed a service period 

of more than 05 years.  However, an officer who is serving at a popular service station will be given 

opportunity to serve 05 years in that service station. 

v. When calculating the period of service of officers who had to be attached to another Ministry/ 

Department from another Ministry/ Department due to establishment or abolition of 

Ministries/Departments the period of service in the Ministry/ Department which has been abolished and 

when calculating the period of service of the officers who are transferred on the requirement of the Head 

of the Department, except those who have transferred on disciplinary grounds, his/her period of service 

at the last service station will also be taken to calculate the minimum period of service which is required 

to submit applications. 



 

 

  

vi. Making transfers deviating from the district basis between urban offices situated close to each other 

within two districts, which are mentioned in Annex 02 will be taken into consideration. (e.g. between 

Panadura and Moratuwa urban offices) 

vii. When Development Officers apply for the transfers, the date that they have completed the training and 

give the appointment in a Development Officer post should be considered as the appointment date. The 

date they have started the training is not their appointment date. 

 

2:4:2 Calculating the period of service at popular service stations 

 

i. An officer who has served for 05 years in a popular service station can apply for another popular service 

station only if 15 years have elapsed after transferring from that particular popular service station.  

ii. When calculating the service in a popular service station of an officer who has served in more than one 

service, the service in any Department where such service is treated under popular category will also be 

taken in to consideration. (Eg: The service in the Minor Employees' Service of an officer promoted).  

iii. When a period of service of a female officer, who is currently serving at a service station considered as 

popular, is calculated, the period on which the officer has taken maternity leave (with pay, half pay and no 

pay) is not calculated. 

iv. Requests of officers serving in popular stations to similar stations may be considered after consideration 

of the requests of the officers serving in other service stations to popular stations.  

v.  If female officers serving at popular service stations have taken maternity leave within that service 

period, they should compulsorily mention the same for the annual transfer committee at the time of calling 

applications for transfers. Requests made subsequently in this regard shall not be considered. 

 

2:4:3 Occasions, where the Transfer Committees should not take action 

Transfers should not be made to the following Institutions by the Annual Transfer Committees. 

 Presidential Secretariat  

 Prime Minister’s Office 

 Office of the Chief Government Whip 

 Office of the Secretary to the Leader of the House 

 Office of the Cabinet of Ministers 

 Office of the Secretary to the Opposition Leader 

 

 When transferring the officers serving in more than 5 years in commission to investigate 

allegations of Bribery and Corruption, the annual transfer committees shall take actions to 

consider the recommendations made by the Director General of the Commission to retain 

certain officers further in the office. 

 Although transfers can be made to the following Departments and Institutions by Annual 

Transfer Committees, such transfers should strictly be made subject to the concurrence of the 

Head of the Department/Institution. 

I. Public Service Commission 

II. Police Commission 

III. Elections Commission 

IV. Audit Service Commission 

 

3. Particulars of the Composition of Annual Transfer Committee  

The composition of Annual Transfer Committee of Combined Services Division as per the revision of 

Procedural Rules 200 of Public Service Commission published in the gazette No 1914/8 dated 12.05.2015 is 

as follows: 

I. An Assistant Director of Combined Services in charge of the relevant subject 

II. Another  Assistant Director of Combines Services  



 

 

  

 

III.    A representative nominated by all trade unions with a 15% representation of services and group of 

officers who fall under the scope of annual transfer committees, or an officer who has been 

released full time for trade union activities.   

 

4.  Particulars of the Committee for Reviewing Annual Transfer Proposals  

 

Director General of Combined Services shall take action to establish separate Committees for Reviewing 

Annual Transfer Proposals for each service to review annual transfer proposals. The composition of each 

annual transfer committee is as follows.  

I. A Director of Combined Services in charge of the relevant subject 

II. An Assistant Director of Combined Services in charge of the relevant subject 

III. Another Assistant Director of Combines Services  

IV.    A representative nominated by each trade union with at least 15% representation of each service or 

an officer who has been released full time for trade union activities.   

5. Other General Matters considered in Annual Transfers 

5.1 Special Matters   

i. Where an officer forwards documentary evidence to prove that his/her spouse is disabled during 

operational duties while serving in Armed Forces or in Police in the Northern and Eastern Provinces 

such officer should be transferred only at his/her request.  Also, priority should be granted to the 

requests for transfers made by such officers.  Where such officer is to be transferred from a popular 

service station, such transfer should be made either to the service station close to the previous station 

or to the relevant station at the officer's request which shall not be a popular work place. Even for 

these officers popular work places shall be given based on their service period.(The requests not 

presented to the annual transfer board shall not be considered in the future)    . 

 

ii. Generally, every possible step should be taken to transfer an officer, at his/her request, to a service 

station close to the area where the service station of the spouse is situated. In selecting officers for 

service in unpopular stations, unmarried officers and married officers without school going children 

should wherever possible, be given priority rather than selecting married officers with school going 

children. 

iii. When making transfers, requests made by officers along with the recommendations of the respective 

Head of Department including acceptable reasons such as school going children, disabled children 

and spouse paralyzed due to long term illnesses and cases where spouse is abroad should be taken in 

to consideration. 

iv. Officers who have been recruited on disabled rehabilitation conditions shall not be transferred without 

their request. When the officers recruited in this category work in popular places this condition shall 

not apply. 

v. If the officers in the Combined Drivers service belong to official drivers’ category, need to inform it 

prior to annual transfer board and requests made after that shall not be considered. 

5.2 Officers who are not subjected to annual transfers    

i. Although officers beyond 53 years of age can be transferred within the district, they should not be 

transferred outside the district without their request. 

ii. Officers beyond 58 years of age as at 31
st
 December (ex: As at 31.12.2020 for the year 2021) on which 

the time period of transfers is calculated, should not be transferred even within the district unless they 

make a request. Officers who are serving at popular service stations and above the age of 59 years as at 

31
st
 December should not be transferred unless they make a request. (If the officers work in the popular 

work places got transfers as they have completed 5 years in a popular work place shall not be 

considered to get transferred to a place in their native place as transfer board cannot entertain that kind 

of requests) 



 

 

  

 

5.3 Concession for Trade Unions 

i. If the Secretary, Chairman, Treasurer of the mother association and Executive members of the Central 

Executive Committee of a Trade Union of Combined Service which is recognized by the Director 

General of Combined Service are transferred, such transfers should be made, considering the 

recommendation of the Secretary of the relevant Trade Union, so as not to affect the activities of the 

Trade Union. To get the concession the trade union should represent the service where the transfer 

board established for. The trade unions which are established in Departments and regional levels shall 

not enjoy this concession. 

ii. Officers in Trade Unions of Combined Services who expect to enjoy the concessions indicated in this 

Section should prepare their applications in this regard (In terms of sub Section 7:5 of Chapter XXV of 

Establishments Code) and they should be submitted to the Director General of Combined Services 

through the Secretary of the respective Trade Union at least two weeks before the meeting of Transfer 

Committees and thereafter, the Secretary of Ministry of Public Administration decides  which office, 

association is granted with concession and to which places they should be attached to in terms of Sub 

Section 7:2, Chapter XXV of the Establishments Code.   The requests made after that period will not 

be considered.  However, this concession cannot be applied to remain in popular service stations. 

6.  Time Table of Annual Transfers of the Combined Services  

Before 01st  June Setting up of Transfer Committees  

Before 02
nd

 September Issuance of Annual Transfer Circular.  

 

Before 30
th
 September 

 

 

Completion and submission of following documents 

(i) Hard copy of the applications applied via 

http://43.224.125.68/misco ,with the recommendation of the 

institutional head and official seal and signature of institutional 

head 

(ii)  list of the officers who have been worked more than 5 years in the 

same work place/work place included in a cluster or District on 

31/12/2020. This need to be obtained through the online system 

To the Director General of Combined Services 

Before 02
nd

 November  
Submission of transfer proposals to Director general of Combined Service 

by the Transfer Committee  

Before 16
th
 November 

Publishing transfer orders to Departments and Ministries and appointing 

Committees to review annual transfer proposals 

Before 01
st
 December  

Closing date of appeals to be submitted by the officers who are unsatisfied 

with the transfers through the Heads of Departments in respect of the 

transfers 

Before 14
th
 December 

Closing date of submission of transfer proposals to the Director General of 

Combined Services by the Committees for Reviewing Transfer Proposals.  

Before 01
st
 January 2021 Date on which the annual transfer orders should be issued. 

https://43.224.125.68/misco


 

 

  

01
st
 March 2021 Date on which the annual transfer orders should be implemented  

 

7. Submission of Appeals against Annual Transfer Orders  

7.1  If a public officer submit an appeal against any transfer order to the Public Service Commission, it should 

be submitted only in line with format 5A that is prescribed in the Public Service Commission secretary’s 

No PSC/APL/01/AT/2016 dated 05.06.2017. Further, he should take actions to submit certified copies of 

the relevant document along with the appeal to prove the matters he/ she submits. 

7.2  A public officer should submit an appeal to the Public Service Commission through the Director General of 

Combined Services and a copy of the relevant appeal should be forwarded to the Head of the Department 

and Director General of Combined Services. It is the responsibility of the Director General of Combined 

Services to submit the appeal to the Public Service Commission immediately after receiving. The officer, 

on his/ her discretion can directly submit a copy of his/her appeal to the Public Service Commission.  

 

7.3  Any appeal against the transfer order should be submitted by the Public Officer within 14 days of receiving 

the transfer order. Appeals not submitted within the due period are rejected by the Public Service 

Commission. 

 

7.4  The appeal submitted by a public officer to forward to the Public Service Commission should be submitted 

to the Secretary of the Public Service Commission by relevant Head of the Department and Director 

General of Combined Services within 15 days of the receipt of the appeal along with all relevant files, 

documents, minutes and observations and recommendations in this regard. However, appeals mentioned in 

para XVIII of the Procedural Rules of the Public Service Commission should be submitted to the Public 

Service Commission before the 15
th
 January of the respective year along with the relevant files, documents, 

minutes, observations and recommendations.  

 

7.5  Submission of appeals complying to the orders in this para is a responsibility of every public officer and the 

appeals submitted deviating from these orders are not considered by the Public Service Commission.  

 

7.6  A decision will be taken by the Public Service Commission with regard to the appeals submitted by the 

public officers against a transfer order within 15 days of receiving the documents mentioned in Section 7.4 

above. 

 

7.7  The decision taken by the Public Service Commission with regard to an appeal submitted as above, will be 

directly informed to the appellant, and copies will be sent to the Director General of Combined Services 

and the Head of the Departments in order to update relevant files.  

 

7.8  Any public officer who is not satisfied with an order or a decision taken by the Public Service Commission 

is entitled to submit an appeal to Administrative Appeal Tribunal in line with the provisions in 

Administrative Appeal tribunal Act No 04 of 2002. However, the relevant transfer order shall be applied 

without any change until the final decision of the Administrative Appeals Tribunal is received.   

 

On the order of the Public Services Commission, 

           

Sgd/ S. Alokabanda 

Director General of Combined Services  

Ministry of Public Services, Provincial Councils and Local Government 

 

 

 

 

Date:- 31.08.2020          Official Seal:- 
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 ඇමුණුම I 

 

ඳහත කාර්යායන්ට අමතරල අදාළ ලඳසරිය තුළ හඳුනා ගන්නා අනනකුත් කාර්යාද නමම කාර්යා සමූහය 

සහා ඇතුළත් නේ. 

          

ගම්ඳහ දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. නියයෝජ්ය මමෆිවලර  මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

ii. මිනින්යෙෝරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. විග න මඋප මමළ්යයළය, මගේපශ 

iv. ඉඩේ මපිසශර  මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

v. දිවහත්රික් ක වමෘද්ධි මමළ්යයළය 

vi. දිවහත්රික් ක මමෘකරම්යම මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

vii. වංඛ්යළයනඛ්න මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

viii. දිවහත්රික් ක මමේමරු මමළ්යයළය  

ix. යග විජ්න මයවේලළ මයෙපළ්යතයේන්තුල මගේපශ 

x. නියයෝජ්ය මමේමරු මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

xi. ගේපශ මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

xii. දිවළලන මමළ්යයළය 

xiii. වශමළර මවමුපමළර මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

xiv. අඩවි මලන මමළ්යයළය 

xv. අපනයන මමෘකරම්යම ම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xvi. ගේපශ මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

කාර්යා සමූහ II 

 

i. මීගමුල මමේමරු මවිනිහචය මවභළල 

ii. මීගමුල මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

iii. මීගමුල මමේමරු මමළ්යයළය 

iv. මීගමුල මධීලර මශළ මජ්ජ් මවේපත් මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

v. මීගමුල මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

vi. සීදූල මවමළජ් මයවේලළ මයෙපළ්යතයේන්තු මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

vii. මීගමුල මඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

viii. මීගමුල මගුරු මවිදුශ ම 

ix. මීගමුල මජ්ළිවම මපළව 

x. මීගමුල මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

 

 

කළුතර දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. මළුතර මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

ii. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

iii. දිවහත්රික් ක මමිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය 

iv. දිවහත්රික් ක මමෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

v. මෆිවලර  මමළ්යයළය 

vi. යග විජ්න මයවේලළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 
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vii. ඉඩේ මපිසශර  මවෆසුේ මමළ්යයළය 

viii. වංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ix. කුඩළ මලයළපළර මමළ්යයළය 

x. රබ්ය මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xi. ධීලර මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xii. තක් කයවේරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiii. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

xiv. මළුතර මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

කාර්යා සමූහ II 

 

i. යශ ර  මරළජ්කීය මවිෙයළය 

ii. යශ ර  මශ්රීපළලි මවිෙයළය 

iii. යශ ර  මතක් කකරළ මවිෙයළය 

iv. යශ ර  මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

v. වශමළර මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය, මයශ ර  

vi. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මයෙපළ්යතයේන්තුල, මයශ ර  ම 

 

 

මහනුලර දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. ක්රීඩළ මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ii. කිරුේ මමිනුේ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. කුඩළ මලයළපළර මවංල්යධ්න මමළ්යයළය 

iv. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

v. ඉඩේ මපිසශර  මවෆසුේ මමළ්යයළය 

vi. ඵෙළයිතළ මයනමේ මමළ්යයළය 

vii. වංවහමෘිවම මමටයුතු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

viii. මළනල මවේපත් මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ix. ජ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

x. වමෘද්ධි මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xi. වමළජ් මආරක් ක  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xii. වමළජ් මයවේලළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiii. දිවහත්රික් ක මවෆසුේ මමළ්යයළය 

xiv. ෂමළ මශළ මමළන්තළ මමටයුතු මමළ්යයළය 

xv. පුපුරන මද්රලය මපළන මමළ්යයළය 

xvi. මෆිවලර  මමළ්යයළය 

xvii. යබෞද්ධ් මමටයුතු මයෙපළ්යතයේන්තු මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

xviii. ගඟලට මයමෝරෂය මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

xix. මේමරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xx. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මයෙපළ්යතයේන්තුල මලමළප) 

xxi. පුහපෙළන මබළලිමළ මවිෙයළය, මමශනුලර 

xxii. නියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

xxiii. යප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xxiv. යග ඩනෆගිලි මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxv. තෆපෆන මයෙපළ්යතයේන්තුල, මමශනුලර 

xxvi. පුරළවිෙයළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 
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xxvii. යනඛ්නළරක් කම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxviii. ලන මවංරක් ක  මයෙපළ්යතයේන්තුල ම 

xxix. මශනුලර මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

කාර්යා සමූහ II 

 

i. වත්ත්ල මනිහපළෙන මශළ මයවෞඛ්ය මයෙපළ්යතයේන්තුල ම- මයේරළයෙණිය 

ii. අපනයන මමෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල ම- මයේරළයෙණිය 

iii. උද්භිත මඋෙයළන මයෙපළ්යතයේන්තුල ම- මයේරළයෙණිය 

iv. පෂළත් මමිනින්යෙෝරු මයෙපළ්යතයේන්තුල ම- මයේරළයෙණිය 

v. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල ම- මයේරළයෙණිය 

 

 

මාතනේ දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

ii. මෆිවලර  මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

iii. මළතයන මදිවහත්රික් ක මරමවේපළෙන මමළ්යයළය 

iv. මිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය 

v. වමපමළර මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vi. ඉඩේ මපිසශර  මප්රිවපත්ිව මවෆසුේ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vii. මළතයන මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

viii. යග විජ්න මයවේලළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ix. මිනින්යෙෝරු මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

x. ලන මවංරක් ක  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xi. ලළිසමළ්යග මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xii. වංඝමිත්තළ මබළලිමළ මවිෙයළය 

xiii. ක්රිවහතුයද්ල මජ්ළිවම මපළව 

xiv. විජ්ය මජ්ළිවම මපළව 

xv. වහිරළ මවිෙයළය 

xvi. පළමයේ මවිෙයළය 

xvii. හින්දු මවිෙයළය 

xviii. මේමරු මමළ්යයළය 

xix. මළතයන මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

නුලරඑළිය දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. නුලරඑළිය මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

ii. මේමරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මමළ්යයළය 

iv. ඉඩේ මපිසශර  මජ්නරළන මයෙපළ්යතයේන්තුල 

v. දිවිනෆගුම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vi. ජ්නයනඛ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vii. වෆසුේ මරමවේපළෙන මයෙපළ්යතයේන්තුල 
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viii. නුලරඑළිය මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

ix. නුලරඑළිය මයග විජ්න මයවේලළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

x. නුලරඑළිය මඅපනයන මමෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xi. නුලරඑළිය මයප ලිවහ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xii. නුලරඑළිය මමෘකර මරක් ක  මමණ්ඩ මමළ්යයළය 

xiii. නුලරඑළිය මතෆපෆන මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xiv. නුලරඑළිය මදිවළලන මනිධ්ළරී මමළ්යයළය 

xv. නුලරඑළිය මමළ්යමිම මවංල්යධ්න මමණ්ඩ මමළ්යයළය 

xvi. නුලරඑළිය මමිනින්යෙෝරු මමළිසයළය 

xvii. නුලරඑළිය මදිවහත්රික් ක මමෆිවලර  මමළ්යයළය 

xviii. නුලරඑළිය මයජ්යහප මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xix. නුලරඑළිය මමයශේවහත්රළත් මඅධිමර ය 

 

 

ගාේ දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. මෆිවලර  මමළ්යයළය 

ii. ජ්න මයනඛ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. දිවහත්රික් ක මයරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මමළ්යයළය 

iv. දිවහත්රික් ක මවෆසුේ මයනමේ මමළ්යයළය 

v. වශමළර මවිග මළධිපිව මමළ්යයළය 

vi. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

vii. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මයෙපළ්යතයේන්තුල ම- මදිවළ මමළප මමළ්යයළය 

viii. යජ්යහප මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

ix. ශ්රී මංමළ මදුේිසය මයෙපළ්යතයේන්තුල 

x. ගළන මබන්ධ්නළගළර මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xi. ගළන මමළ්යමිම මවිෙයළය 

xii. ඇවීකරයවහ මවිෙයළය 

xiii. විෙයළයෝම මවිෙයළය 

xiv. මඩලත් මවතර මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

xv. මේමරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xvi. දිවහත්රික් ක මමිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය 

xvii. පෂළත් මමෆනුේපිව මමළ්යයළය 

xviii. රබ්ය මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xix. වවුත්න්ඩ්වහ මවිෙයළය 

xx. දිවළලන මමළ්යයළය 

xxi. පුරළවිෙයළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxii. තෆපෆන මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxiii. නියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

xxiv. ගළන මඅධිමර  මවංකී්ය ය ම 

xxv. ගළන මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

කාර්යා සමූහ II 

 

i. යබෝයේ මයපෝද්ෙ මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය ම- මබුදූල 

ii. මෘකරම්යම මමළ්යයළය, මබුදූල ම- මඅක් කමීමන 

iii. යග විජ්න මයවේලළ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය, මබුදූල ම- මඅක් කමීමන 
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iv. රුහුණු මජ්ළිවම මඅධ්යළපන මපීපය, මකුරුඳුලත්ත ම- මඅක් කමීමන 

v. වී මප්යයේ  මමධ්යවහාළනය, මබුදූල ම- මඅක් කමීමන 

vi. වංවහමෘිවම මමධ්යවහාළනය, මයග ඩමන්ෙ ම- මගළන 

vii. අපනයන මමෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල, මබුදූල ම- මඅක් කමීමන 

 

 

මාතර දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධී මමළ්යයළය 

ii. වංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. රමවේපළෙන මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iv. මළතර මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

v. ප්රළයද්ය ය මතෆපෆන මඅධිමළරී මමළ්යයළය, මමළතර 

vi. තක් කයවේරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vii. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මයෙපළ්යතයේන්තුල 

viii. වළන්ත මව්යයේවවහ මවිෙයළය 

ix. මළප මඅධ්යළපන මමළ්යයළය, මපනලිමුන 

x. ලළිසමළ්යග මඉංජියන්රු මමළ්යයළය 

xi. යග විජ්න මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xii. නියයෝජ්ය මමෘකරම්යම මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය, මගබඩවීදිය 

xiii. ධීලර මශළ මජ්ජ් මවේපත් මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

xiv. යජ්යහප මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය, මමළතර 

xv. වළන්ත මයතෝමවහ මකුමර මවිෙයළය, මමළතර 

xvi. වළන්ත මයතෝමවහ මඋවවහ මබළලිමළ මවිෙයළය, මමළතර 

xvii. මළතර මමශළ මවිෙයළය 

xviii. මළතර මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

හම්බන්නතොට දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. ශේබන්යත ට මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

ii. මෆිවලර  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. තෆපෆන මමළ්යයළය මලඋප මමළ්යයළය) 

iv. නියයෝජ්ය මඉඩේ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

v. මේමරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vi. දිවහත්රික් ක මරමවේපළෙන මයනමේ මමළ්යයළය 

vii. වංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

viii. තක් කයවේරු මමළ්යයළය 

ix. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

x. මෘකරම්යම මමළ්යයළය 

xi. ශේබන්යත ට මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

කාර්යා සමූහ II 

 

i. තංගන මඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 
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ii. තංගන මධීලර මශළ මජ්ජ් මවේපත් මමළ්යයළය 

iii. තංගන මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

iv. තංගන මඅපනයන මමෘකරම්යම මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

v. තංගන මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය ම 

vi. තංගන මනියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

vii. තංගන මබළලිමළ මවිෙයළය 

viii. තංගන මපිිසමි මජ්ළිවම මපළවෆ ම 

 

 

යාඳනය දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. දිවහත්රික් ක මවෆසුේ මමළ්යයළය 

ii. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

iii. මෆිවලර  මමළ්යයළය 

iv. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

v. වියද් මමටයුතු මඅමළතයළං මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

vi. වශමළර මයරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මමළ්යයළය 

vii. ඉඩේ මශළ මදිවහත්රික් ක මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

viii. වංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ix. ඉඩේ මහිේමේ මනිරවුන මකිරීයේ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

x. මිනුේ මඒමම මශළ මේ මරමිිව මයවේලළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xi. නෆලත මපදිංචි මකිරීයේ මඒමමය 

xii. විග මළධිපිව මමළ්යයළය 

xiii. යළපනය මතක් කයවේරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiv. යළපනය මදිවහත්රික් ක මලන මවංරක් ක  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xv. යළපනය මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

xvi. මිනින්යෙෝරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xvii. යග ඩනෆගිලි මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xviii. යළපනය මපුරළවිෙයළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xix. යළපනය මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

මන්නාරම දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. මන්නළරම මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

ii. මේමරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. ධීලර මශළ මජ්ජ් මවේපත් මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

iv. යග විජ්න මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

v. මෆිවලර  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vi. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vii. ඉඩේ මපිසශර  මප්රිවපත්ිව මවෆෂසුේ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

viii. රමවේපළෙන මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ix. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

x. ජ්නයනඛ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xi. විග න මඅධිමළරී මමළ්යයළය 
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xii. බන්ධ්නළගළර මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiii. යප ලිවහ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiv. මන්නළරම මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

ලවුනියාල දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. යග විජ්න මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ii. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල මලබීජ්) 

iii. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල මලප්යයේ ) 

iv. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

v. ලවුනියළල මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

vi. ලවුනියළල මෙකු  මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

vii. ලළිසමළ්යග මයෙපළ්යතයේන්තුල 

viii. මේමරු ම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ix. මිනින්යෙෝරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

x. මළ්යමිම මවිෙයළය 

xi. උවවහ මතළක් ක  මවිෙයළය 

xii. වංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiii. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xx. ඉඩේ මපිසශර  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiv. කුඩළ මලයළපළර මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xv. අඩවි මලන මමළ්යයළය 

xvi. විෙයළ මපීපය 

xvii. ලවුනියළල මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

මුතිේ දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ii. මෆිවලර  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. ජ්නයනඛ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iv. යග විජ්න මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

v. ධීලර මශළ මජ්ජ් මවේපත් මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

vi. මෆිසටයිේපත්තු මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

vii. මිනින්යෙෝරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

viii. මුිවේ මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

කිලිනනොච්චි දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. අිවය්යම මදිවහත්රික් ක මයරජිවහට්රළ්ය මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ii. දිවහත්රික් ක මවංඛ්යළයනඛ්න මමළ්යයළය 
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iii. මළන්තළ මශළ මෂමළ මමටයුතු මඒමමය 

iv. දිවහත්රික් ක මමෆිවලර  මමළ්යයළය 

v. දිවහත්රික් ක මදිවිනෆගුම මමළ්යයළය 

vi. ඉඩේ මහිේමේ මනිරවුන මකිරීයේ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vii. දිවහත්රික් ක මලන මවංරක් ක  මමළ්යයළය 

viii. මරච්චි මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

ix. යග විජ්න මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

x. දිවහත්රික් ක මමිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය 

xi. රළජ්ය මභළළ මයෙපළ්යතයේන්තු මලපළත් මමළ්යයළය) 

xii. කිලියන ච්චි මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

මඩකපුල දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ii. ඉඩේ මපිසශර  මපිවපත්ිව මවෆසුේ මයෙපළ්යතයේන්තු මමළ්යයළය 

iii. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iv. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

v. වංවහමෘිවම මමටයුතු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vi. ක්රීඩළ මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vii. මළධ්ය මයෙපළ්යතයේන්තුල 

viii. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ix. වංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

x. මඩමපුල මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

xi. ලළිසමළ්යග මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xii. දිවහත්රික් ක මමෆිවලර  මමළ්යයළය 

xiii. දිවහත්රික් ක මලන මවංරක් ක  මමළ්යයළය 

xiv. තක් කයවේරු මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

xv. විග මළධිපිව මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

xvi. මිනින්යෙෝරු මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

xvii. මේමරු මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

xviii. යග විජ්න මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තු මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

xix. යප ලිවහ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xx. මඩමපුල මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

අම්ඳාර දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. නියයෝජ්ය මඉඩේ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

ii. දිවහත්රික් ක මමෘකරම්යම මමළ්යයළය 

iii. ඉඩේ මපිසශර  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iv. දිවහත්රික් ක මඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

v. ජ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මමළ්යයළය 

vi. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

vii. වශමළර මමෆිවලර  මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 
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viii. විග න මමළ්යයළය 

ix. කුඩළ මලයළපළර මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

x. දිවහත්රික් ක මයප යශ ර මයනමේ මමළ්යයළය 

xi. බීජ් මවශිවම මකිරීයේ මමළ්යයළය 

xii. යජ්යහප මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xiii. අේපළර මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

xiv. වශමළර මමේමරු මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

xv. දිවහත්රික් ක මමිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය 

xvi. යග විජ්න මයවේලළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xvii. ලළිසමළ්යග මඉංජියන්රු මමළ්යයළය 

xviii. ලළිසමළ්යග මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

xix. ඩී.එවහ. මයවේනළනළයම මජ්ළිවම මපළව 

xx. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල මලඅන්ත්ය මපළත්) 

xxi. ලන මවංරක් ක  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxii. අේපළර මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

ත්රිකුමාමය දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. ත්රිකු ළමය මනියයෝජ්ය මඉඩේ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

ii. ත්රිකු ළමය මජ්නයනඛ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iii. ත්රිකු ළමය මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

iv. ත්රිකු ළමය මඉඩේ මපිසශර  මවෆසුේ මමළ්යයළය 

v. ශ්රී මංමළ මගුලන් මශමුෙළ මමළ්යයළය 

vi. ත්රී/ ව මවිපුළනන්ෙළ මවිදුශ 

vii. දිවහත්රික් ක මමෘකරම්යම මමළ්යයළය 

viii. දිවහත්රික් ක මමි මපළන මමළ්යයළය 

ix. පුපුර  මද්රලය මපළම මමළ්යයළය 

x. ත්රිකු ළමය මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

කාර්යා සමූහ II 

 

i. ප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය මනගර මශළ මමඩලත් මත්රිකු ළමය ම ම 

ii. වශමළර මමෆිවලර  මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

iii. දිවහත්රික් ක මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

iv. රජ්යේ මවිග න මමළ්යයළය 

v. යජ්යහප මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

vi. දිවහත්රික් ක මමේමරු මමළ්යයළය 

vii. වශමළර මමේමරු මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

viii. යග විජ්න මවංල්යධ්න මවශමළර මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

ix. නියයෝජ්ය මමෆනුේපිව මමළ්යයළය 

x. ප්රළයද්ය ය මතෆපෆන මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xi. යජ්යහප මමිනින්යෙෝරු මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xii. පුරළවිෙයළ මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

xiii. දිවළලන මනිධ්ළරී මමළ්යයළය 

xiv. ශ්රී මංමළ මනළවිම මශමුෙළ මමළ්යයළය 

xv. ලළිසමළ්යග මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 
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xvi. ත්රී/ ව මයමෝයන්හලරළ මහින්දු මවිදුශ 

xvii. ත්රී/ ව මරි මන්මුගළ මහින්දු මබළලිමළ මවිෙයළය 

xviii. ත්රී/ ව මරළජ්කීය මවිෙයළයෝම මවිදුශ 

xix. ත්රී/ ව මළන්ත මමිසයළ මවිදුශ 

xx. ත්රී/ ව මංංශ මමධ්ය මමශළ මවිෙයළය 

xxi. ත්රී/ ව මළන්ත මයජ්ෝේ මවිදුශ 

xxii. ත්රී/ ව ම්්යවහ මල්න මවියේමළනන්ෙළ මවිදුශ 

xxiii. ත්රී/ ව මවළහිරළ මවිදුශ 

xxiv. ත්රී/ ව මමෆෙස්වහ මබළලිමළ මවිදුශ 

 

කාර්යා සමූහ III 

 

i. ප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය මකින්නියළ 

ii. ත්රී/ වකින්නියළ මමධ්ය මමශළ මවිෙයළය 

iii. ත්රී/ වකින්නියළ මඅන මඅක් කළ මවිදුශ 

iv. ත්රී/ වකින්නියළ මඅන මහිරළ මවිදුශ 

v. ත්රී/ වකින්නියළ මමුවහලිේ මබළලිමළ මවිදුශ 

 

කාර්යා සමූහ IV 

 

i. ප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය මමන්තයන 

ii. නියයෝජ්ය ම මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය, මමන්තයන 

iii. වශමළර මමේමරු මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය, මමන්තයන 

iv. නියයෝජ්ය මඉඩේ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය, මමන්තයන 

v. ත්රී/ වමන්තයන මමධ්ය මමශළ මවිෙයළය 

vi. ත්රී/ වමන්තයන මඅරයබෝධි මමශළ මවිෙයළය 

 

 

කුරුමෑග දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. දිවහත්රික් ක මවංඛ්යළයනඛ්න මමළ්යයළය 

ii. දිවහත්රික් ක මරමවේපළෙන මමළ්යයළය 

iii. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

iv. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

v. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මමළප මමළ්යයළය 

vi. දිවළලන මමළ්යයළය 

vii. දිවහත්රික් ක මවියද් මගමන් මබපත් මමළ්යයළය 

viii. පුද්ගයින් මලියළපදිංචි මකිරීයේ මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

ix. ලයඹ මවංල්යධ්න, මවංවහමෘිවම මශළ මඅභයන්තර මමටයුතු මඅමළතයළං මමළප මමළ්යයළය 

x. යජ්යහප මනියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

xi. යග විජ්න මයවේලළ මමළ්යයළය 

xii. කුරු ග මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

xiii. මලියයද්ල මවිෙයළය 

xiv. මලියයද්ල මබළලිමළ මවිෙයළය 
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කාර්යා සමූහ II 

 

i. යප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය, මකුලියළපිටිය 

ii. කුලියළපිටිය මමේමරු මමළ්යයළය 

iii. කුලියළපිටිය මබටහිර මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

iv. කුලියළපිටිය මමේමරු මවිනිහචය මවභළල 

v. කුලියළපිටිය මඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

vi. වමෘද්ධි මමළ්යයළය, මකුලියළපිටිය 

vii. කුලියළපිටිය මමළ්යමිම මවිෙයළය 

viii. කුලියළපිටිය මමධ්ය මමශළ මවිෙයළය 

 

 

පුත්තම දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. දිවහත්රික් ක මමෆිවලර  මමළ්යයළය 

ii. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

iii. දිවහත්රික් ක මඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

iv. දිවහත්රික් ක මඉඩේ මපිසශර  මමළ්යයළය 

v. විග න මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

vi. යප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

vii. දිවහත්රික් ක මමිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය 

viii. නියයෝජ්ය මමෘකරම්යම මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

ix. දිවළ මලන මනිධ්ළරී මමළ්යයළය 

x. පුත්තම මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

xi. ලළිසමළ්යග මඉංජියන්රු මමළ්යයළය 

xii. නියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

xiii. මළෂගු  මවිෙයළ මයෙපළ්යතයේන්තු මපුත්තම මමළ්යයළය 

xiv. ධීලර මමළ්යයළය 

xv. ලනජීවී මවංරක් ක  මමළ්යයළය 

xvi. මේමරු මමළ්යයළය 

xvii. ඉඩේ මහිමිමේ මනිරවුන මකිරීයේ මමළ්යයළය 

xviii. පුරළවිෙයළ මමළ්යයළය 

xix. ලළිසමළ්යග මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

xx. පුත්තම මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. රමවේපළෙන මමළ්යයළය 

ii. ජ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මමළ්යයළය 

iii. නියයෝජ්ය මඉඩේ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

iv. මෆිවලර  මමළ්යයළය 

v. ඉඩේ මපිසශර  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vi. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vii. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 
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viii. යග විජ්න මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

ix. මෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

x. ලන මවංරක් ක  මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xi. නියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

xii. දිවහත්රික් ක මමිනින්යෙෝරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiii. පළත් මමිනින්යෙෝරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiv. මේමරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xv. තෆපෆන මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xvi. තක් කයවේරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xvii. යජ්යහප මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xviii. තළක් ක  මවිෙයළය 

xix. අ/ ව මමධ්ය මමශළ මවිෙයළය 

xx. අ/ ව මවහල්ය පළලි මබළලිමළ මවිෙයළය 

xxi. පුරළවිෙයළ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxii. ලළිසමළ්යග මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxiii. අනුරළධ්පුර මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

නඳොනොන්නරුල දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

ii. දිවහත්රික් ක මමෆිවලර  මමළ්යයළය 

iii. නියයෝජ්ය මඉඩේ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

iv. ඉඩේ මපිසශර  මවෆසුේ මමළ්යයළය 

v. මෘකරම්යම මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

vi. ආපෙළ මමෂමනළමර  මඒමමය 

vii. තමන්මඩුල මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

viii. දිවහත්රික් ක මමිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය 

ix. දිවහත්රික් ක මලන මවංරක් ක  මමළ්යයළය 

x. ලළිසමළ්යග මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

xi. යප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xii. යප / ව මරළජ්කීය මවිෙයළය 

xiii. ලළිසමළ්යග මඉංජියන්රු මමළ්යයළය 

xiv. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

xv. යප ය න්නරුල මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

xvi. යප ය න්නරුල මමේමරු මමළ්යයළය 

 

 

බදුේ දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. ප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය, මබදුන 

ii. වමෘද්ධි මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තු මබදුන මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

iii. දිවහත්රික් ක මඉඩේ මපිසශර  මවෆසුේ මමළ්යයළය ම 

iv. දිවහත්රික් ක මවංඛ්යළයනඛ්න මමළ්යයළය 

v. දිවහත්රික් ක මමෘකරම්යම මමළ්යයළය 
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vi. දිවහත්රික් ක මආපෙළ මමෂමනළමර  මමළ්යයළය 

vii. කුඩළ මලයළපළර මවංල්යධ්න මමළ්යයළය 

viii. ජ්ළිවම මවශජීලනය මශළ මරළජ්ය මභළළ මමළ්යයළය 

ix. දිවහත්රික් ක මමි මපළන මමළ්යයළය 

x. වශමළර මමෆිවලර  මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

xi. දිවහත්රික් ක මතක් කයවේරු මමළ්යයළය 

xii. දිවහත්රික් ක මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

xiii. පුපුර  මද්රලය මපළම මමළ්යයළය 

xiv. බදුන මදිවහත්රික් ක මවමළජ් මආරක් ක  මමළ්යයළය 

xv. රජ්යේ මවිග න මමළ්යයළය 

xvi. නියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

xvii. යජ්යහප මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xviii. දිවහත්රික් ක මමේමරු මමළ්යයළය 

xix. වශමළර මමේමරු මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

xx. යග විජ්න මවංල්යධ්න මවශමළර මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

xxi. නියයෝජ්ය මමෆනුේපිව මමළ්යයළය 

xxii. නියයෝජ්ය මයපෝවහ්  මමළවහට්ය මජ්නරළන මමළ්යයළය 

xxiii. ප්රළයද්ය ය මතෆපෆන මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xxiv. අපනයන මමෘකරම්යම මමළ්යයළය 

xxv. අංම ම05 මමේමරු මවිනිහචය මවභළල, මබදුන 

xxvi. යජ්යහප මමිනින්යෙෝරු මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xxvii. පුරළවිෙයළ මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

xxviii. ධ්්යමදූත මවිෙයළය, මබදුන 

xxix. බදුන මමධ්ය මමශළ මවිෙයළය 

xxx. විළඛ්ළ මඋවවහ මබළලිමළ මවිෙයළය, මබදුන 

xxxi. වරවහලතී මවිෙයළය, මබදුන 

xxxii. තළක් ක  මවිෙයළය, මබදුන 

xxxiii. ප්රළයද්ය ය මම්යමළන්ත මයවේලළ මමධ්යවහාළනය, මවල 

xxxiv. බදුන මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

කාර්යා සමූහ II 

 

i. බණ්ඩළරයල මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

ii. මිනින්යෙෝරු මඅධිමළරී මමළ්යයළය, මබණ්ඩළරයල 

iii. මශයග න මමෘකරම්යම මප්යයේක් ක  මආයතනය 

iv. මළප මලළිසමළ්යග මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය, මබණ්ඩළරයල 

v. යප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය, මබණ්ඩළරයල 

vi. වල මවිෙයළ මපීපය 

vii. බණ්ඩළරයල මමධ්ය මමශළ මවිෙයළය 

viii. ළන්ත මයජ්ෝේ මවිෙයළය 

ix. විළමළ මබළලිමළ මවිෙයළය, මබණ්ඩළරයල 

x. කුඩළ මකුසුේ මබළලිමළ මවිෙයළය, මබණ්ඩළරයල 

xi. යග විජ්න මවංල්යධ්න මවශමළර මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය, මබණ්ඩළරයල 

xii. මේමරු මවිනිහචය මවභළල, මබණ්ඩළරයල 

xiii. මළ්යමිම මවිෙයළය, මලෆලතෆන්න 
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කාර්යා සමූහ III 

 

i. මෆනුේ මශළ මංිවයේගත මකිරීයේ මආයතනය මදියතළල 

ii. මශයග න මජ්ළිවම මපළව 

iii. ශපුතයන මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය මදියතළල 

iv. දියතළල මගුලන් මශමුෙළල 

 

කාර්යා සමුහ IV 

 

i. නියයෝජ්ය මඉඩේ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය මමහියංගනය 

ii. ප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය ම මමහියංගනය 

iii. මහියංගනය මජ්ළිවම මපළව 

iv. ප්රළයද්ය ය මමේමරු මමළ්යයළය, මමහියංගනය 

 

 

නමොමරාග දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. දිවහත්රික් ක මරමවේපළෙන මමළ්යයළය 

ii. දිවහත්රික් ක මමෘකරම්යම මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

iii. ජ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මමළ්යයළය 

iv. ඉඩේ මපිසශර  මවෆසුේ මමළ්යයළය 

v. වශමළර මඉඩේ මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

vi. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

vii. වශමළර මමෆිවලර  මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

viii. රජ්යේ මවිග න මඋප මමළ්යයළය 

ix. ලළිසමළ්යග මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

x. දිවළලන මමළ්යයළය 

xi. අන්ත්ය මපළත් මමෘකරම්යම මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

xii. යප දු මලෆඩ මඉංජියන්රු මමළ්යයළය 

xiii. විග මළධිපිව මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiv. යග විජ්න මවංල්යධ්න මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

xv. දිවහත්රික් ක මමේමරු මමළ්යයළය 

xvi. රබ්ය මවංල්යධ්න මදිවහත්රික් ක මමළ්යයළය 

xvii. අපනයන මමෘකරම්යම මමළ්යයළය 

xviii. මිනින්යෙෝරු මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xix. යම  රළග මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

xx. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 

xxi. ලළිසමළ්යග මඉංජියන්රු මමළ්යයළය 

xxii. දිවළ මමයශේවහත්රළත් මඅධිමර ය 

xxiii. පළත්බෙ මමශළධිමර ය 

xxiv. යප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xxv. යම  රළග මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 
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රත්නපුර දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මමළ්යයළය 

ii. වල මවබරගමුල ම මයරජිවහට්රළ්ය මමළප මමළ්යයළය 

iii. යබෞද්ධ් මමටයුතු මයෙපළ්යතයේන්තු මප්රළයද්ය ය මමළ්යයළය 

iv. දිවහත්රික් ක මවංඛ්යළයනඛ්න මමළ්යයළය 

v. විග න මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

vi. ඉඩේ මපිසශර  මවෆසුේ මමළ්යයළය 

vii. දිවහත්රික් ක මමෘකරම්යම මඅධ්යක් ක මමළ්යයළය 

viii. මෆිවලර  මමළ්යයළය 

ix. රත්නපුර මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

x. මිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය 

xi. නියයෝජ්ය මව්යයේය්ය මජ්නරළන මමළ්යයළය 

xii. පළත් මව්යයේය්ය මජ්නරළන මමළ්යයළය 

xiii. තක් කයවේරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xiv. ඉඩේ මහිමිමේ මනිරවුන මකිරීයේ මමළ්යයළය 

xv. දිවළ මලන මනිධ්ළරී මමළ්යයළය 

xvi. නියයෝජ්ය මයග විජ්න මයවේලළ මමළ්යයළය 

xvii. මේමරු මවිනිහචය මවභළල 

xviii. මළ්යමිම මවිෙයළය 

xix. උවවහ මතළක් ක  මවිෙයළය 

xx. සීලලී මමධ්ය මමශළ මවිෙයළය 

xxi. රබ්ය මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxii. මශළධිමර ය/ ව මදිවළ මඅධිමර ය 

xxiii. ංවින මඅභියළචනළ මමශළධිමර ය 

xxiv. අපනයන මමෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල 

xxv. මෆනුේ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xxvi. ලළිසමළ්යග මඉංජියන්රු මමළ්යයළය 

xxvii. රත්නපුර මනියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

xxviii. රත්නපුර මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 

කාර්යා සමූහ II 

 

i. යජ්යහප මනියයෝජ්ය මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය, මමුලගම ම- මරත්නපුර 

ii. දිවහත්රික් ක මමේමරු මමළ්යයළය ම- මරත්නපුර 

iii. ස්යගවන් මබළලිමළ මවිෙයළය ම- මරත්නපුර 

iv. යේසු මබිළින්ෙළයේ මමනයළරළමය ම- මරත්නපුර 

v. ඇයෝංයවහ මවිෙයළය ම- මරත්නපුර 

vi. සුමන මබළලිමළ මවිෙයළය ම- මරත්නපුර 

vii. නියයෝජ්ය මයපෝවහ් මළවහට්ය මජ්නරළන මමළ්යයළය ම- මරත්නපුර 

viii. ප්රළයද්ය ය මගි ේ මමළ්යයළය, මතෆපෆන මඅධිමළරී මයෙපළ්යතයේන්තුල ම-රත්නපුර 

ix. යප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය ම- මරත්නපුර 

x. ජ්ළිවම මයමෞතුමළගළරය ම- මරත්නපුර 

xi. මළප මනියයෝජ්ය මලන මවංරක් කම මමළ්යයළය ම- මරත්නපුර 

xii. වබරගමුල මමළප මමේමරු මමළ්යයළය ම- මරත්නපුර 

xiii. දිවහත්රික් ක මම්යමළන්තළළ මපරීක් කම මඉංජියන්රු මමළ්යයළය ම- මරත්නපුර 
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xiv. ප්රළයද්ය ය මමිනින්යෙෝරු මමළ්යයළය ම- මරත්නපුර 

xv. නියයෝජ්ය මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය මරත්නපුර 

 

කාර්යා සමූහ III 

 

i. මේමරු මමළ්යයළය ම- මඇඹිලිපිටිය 

ii. නළයමත්ල මවංල්යධ්න මජ්ළිවම මමධ්යවහාළනය, මනල මනගරය ම- මඇඹිලිපිටිය 

iii. මළ්යමිම මවිෙයළය ම- මඇඹිලිපිටිය 

iv. ඇඹිලිපිටිය මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

 

 

කෑගේ දිස්ත්රික්කය 
 
කාර්යා සමූහ I 
 

i. මගන මප්රළයද්ය ය මයනමේ මමළ්යයළය 

ii. අපනයන මමෘකරම්යම මයෙපළ්යතයේන්තුල ම, මමගන 

iii. මගන මමේමරු මයෙපළ්යතයේන්තුල 

iv. මගන මරබ්ය මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 

v. මගන මයද්ය ය මආෙළයේ මයෙපළ්යතයේන්තුල 

vi. මගන මදිවළලන මමළ්යයළය 

vii. මගන මඅඩවි මලන මමළ්යයළය 

viii. මගන මමේමරු මවිනිහචය මවභළල 

ix. මගන මයග විජ්න මවංල්යධ්න මවශමළර මයම මවළිසවහ මමළ්යයළය 

x. මගන මඉඩේ මපිසශර  මප්රිවපත්ිව මවෆසුේ මමළ්යයළය 

xi. මගන මයප ලිවහ මඅධිමළරී මමළ්යයළය 

xii. මගන මනියයෝජ්ය මයප ලිවහපිව මමළ්යයළය 

xiii. මගන මදිවහත්රික් ක මරමවේපළෙන මඒමමය 

xiv. මගන මමෆිවලර  මමළ්යයළය 

xv. මගන මඉඩේ ම මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 

xvi. මගන මමළ්යමිම මවිෙයළය 

xvii. මගන මඋවවහ මතළක් ක  මආයතනය 

xviii. මගලු මවිෙයළය 

xix. මගලු මබළලිමළ මවිෙයළය 

xx. මගන මළන්ත මයජ් ේ මබළලිමළ මවිෙයළය 

xxi. මගන මළන්ත මමිසයළ මවිෙයළය 

xxii. මගන මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 



1 
 

ඇමුණුම II 

දිස්ත්රික් දෙකකටටඅෙත් නෙුත් නෙනසනයුකපෙත් නුාෙුාගරිටෙටාර්්ාලෙ 

 

01. මමොරටුල නගරමේ කාර්යා, පානදුර නගරමේ කාර්යා 

02. ඉංගිරිය නගරමේ කාර්යා, පාදුක්ක නගරමේ කාර්යා 

03. සීතාලක නගරමේ කාර්යා, මෙහිඕවිට නගරමේ කාර්යා 

04. බණ්ඩාරගම නගරමේ කාර්යා, කැස්බෑල නගරමේ කාර්යා 

05. මීරිගම නගරමේ කාර්යා, අව්ල නගරමේ කාර්යා 

06. මීගමුල නගරමේ කාර්යා, මලන්නප්පුල නගරමේ කාර්යා, ෙංමකොටුල නගරමේ කාර්යා 

07. ලල්ාවිට නගරමේ කාර්යා, ඇල්පිටිය නගරමේ කාර්යා 

08. මබන්තර නගරමේ කාර්යා, මේරුල නගරමේ කාර්යා, අළුත්ගම නගරමේ කාර්යා 

09. ඉංගිරිය නගරමේ කාර්යා, කිරිඇල් නගරමේ කාර්යා 

10. අඹගමුල මකෝරමළේ නගරමේ කාර්යා, පස්බාමග මකෝරමළේ නගරමේ කාර්යා 

11. අකුරණ නගරමේ කාර්යා, මාතමල් නගරමේ කාර්යා, උකුමල නගරමේ කාර්යා 

12. ගමගෙර නගරමේ කාර්යා, මාලතගම නගරමේ කාර්යා 

13. සූරියලැල නගරමේ කාර්යා, ඇඹිලිපිටිය නගරමේ කාර්යා 

14. තංගල් නගරමේ කාර්යා, දික්ලැල් නගරමේ කාර්යා 

15. හබරාදූල නගරමේ කාර්යා, ලැලිගම නගරමේ කාර්යා 

16. ලැලිපිටිය නගරමේ කාර්යා,  ඉමදූල නගරමේ කාර්යා 

17. අකුරැස්ස නගරමේ කාර්යා, ඉමදූල නගරමේ කාර්යා 

18. හක්මන නගරමේ කාර්යා, ලස්මුල් නගරමේ කාර්යා 

19. පෙවිය නගරමේ කාර්යා , පෙවි ශ්රී පුර නගරමේ කාර්යා, ලැලිඔය නගරමේ කාර්යා 

20. මෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරමේ කාර්යා, දිඹුාග නගරමේ කාර්යා  

21. මෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරමේ කාර්යා,  තමන්කඩුල නගරමේ කාර්යා 

22. ආණමඩුල නගරමේ කාර්යා , මකොටමලමහර  නගරමේ කාර්යා, නිකලැරටිය නගරමේ 

කාර්යා 

23. පන්න නගරමේ කාර්යා, ෙංමකොටුල නගරමේ කාර්යා 

24. උඩුබද්ොල නගරමේ කාර්යා, නාත්තණ්ඩිය නගරමේ කාර්යා 

25. උඩුබද්ොල නගරමේ කාර්යා, මාෙම්මප් නගරමේ කාර්යා  

26. මහොමරොව්මපොතාන නගරමේ කාර්යා, මමොරලැල නගරමේ කාර්යා, මගෝමරන්කඩල 

නගරමේ කාර්යා 

27.  ලුණුග නගරමේ කාර්යා, බිබි නගරමේ කාර්යා 

28. මසලණග නගරමේ කාර්යා, ඇඹිලිපිටිය නගරමේ කාර්යා 

29. කතරගම නගරමේ කාර්යා, තිස්සමහාරාමය නගරමේ කාර්යා 

30. මහියංගණය නගරමේ කාර්යා, මිණිමප් / හසක නගරමේ කාර්යා 
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31. මහියංගණය නගරමේ කාර්යා, මෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරමේ කාර්යා 

32. මහියංගණය නගරමේ කාර්යා, පදියතාල නගරමේ කාර්යා 

33. ලරකාමපො නගරමේ කාර්යා, අත්තනගල් නගරමේ කාර්යා 

34. ලරකාමපො නගරමේ කාර්යා, අව්ල නගරමේ කාර්යා 

35. කෑගල් නගරමේ කාර්යා, මපොල්ගහමල නගරමේ කාර්යා 

 

 

 




