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சக அபநச்சுக்கின் பசனொர்கள் 

திபணக்கத் தபயர்கள் 

நொயட்டச் பசனொர்கள் 

ிபசதச பசனொர்கள் 

 

இபணந்த சசபயகள் அலுயர்கின் யருடொந்த  இடநொற்ம்  - ප2023 
 

இபணந்த சசபயகள் சுற்ிக்பக 02/2022 நற்றும் 2022.08.01 ஆந் திகதின இபணத்த 

சசபயகள் சுற்ிக்பகனின் மூம் இபணந்த சசபயகள் அலுயர்கின் 2023 யருடொந்த 

இடநொற்ம் பதொடர்ொ அியித்தல் www.pubad.gov.lk னும் இபணனதத்தில் 

பயினிடப்ட்டுள்து. 
 

02. அதன்டி, இபணந்த சசபயகின் அபத்து அலுயர்களும் ிகழ்ிப 

முபனில் யருடொந்த  இடநொற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்கொம். 

 

a. LGN மூநொக இபணன யசதினிப அணுகுயதொனின் http://10.250.1.112/misco னும் 

இபணனத முகயொி மூம் யருடொந்த இடநொற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்கொம். 
 

b. ி யபப்ின்ல் மூநொக இபணன யசதினிப அணுகுயதொனின் 

http://43.224.125.68/misco னும் இபணனத முகயொி மூம்  யருடொந்த  

இடநொற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்கொம். 

 

03. அவ்யொச ிறுயத் தபயர்கிொல் தநக்கு கீளள் அலுயர்கின் 2023 ஆம் 

ஆண்டிற்கொ யருடொந்த இடநொற்ம் பதொடர்ொ தங்கது ொிந்துபபபன, ிறுய 

(institute) உள்நுபமயின் மூநொக ிகழ்ிப தபவுத்தத்தின் ஊடொக சநர்ப்ிக்க முடியும் 

ன்பத தனவுடன் அினத்தருகின்சன். 

 

04. இபணந்த சசபயகின் அபத்து அலுயர்கிொலும் தநது சசபய யிபங்கள் 

ிகழ்ிப முபனினுடொக உள்ீடு பசய்னப்டசயண்டுபநன்சதொடு, ற்கசய 

தபவுத்தத்தில் யிபங்கப உள்ீடு பசய்த அலுயர்கள் தநது தற்சொபதன 

சசபயிபனம் பதொடர்ொ தகயல்கப சொினொ யிதத்தில் புதுப்ிக்க சயண்டும். 

சநலும், அபநச்சுக்கள்/ திபணக்கங்களுக்கு கீழ் நொயட்ட/ ிபசதச பசனகங்களுக்கு 

இபணக்கப்ட்டுள் அியிருத்தி உத்திசனொகத்தர் சசபய அலுயர்கள் ிகழ்ிப 

முபனினுடொக சசபய யிபங்கள் நற்றும் தற்சொபதன சசபய ிபனம் பதொடர்ொ 

 

මදේ පඅාංකය  ඔදබ් පඅාංකය     දිනය  
து இ  உநது இ                              திகதி:         
My No Your No Date 

 

COM/Trans/V/ල .ස.ම. /2023  2022.08.01 



தகயல்கப புதுப்ிக்கும் சொது, தொங்கள் சசபய புொியும் நொயட்ட/ ிபசதச 

பசனகங்கள் பதொடர்ொ தகயல்கப Ministry Attachment நற்றும் Department Attachment 

மூநொக தொம் சசபயனொற்றும் அபநச்சு அல்து திபணக்கத்திப பதொிவு பசய்து 

அதில் உஅலுயகத்தின் கீழ் சதொன்றும் ட்டினலில் பதொிவு பசய்து உள்ீடு பசய்ன 

சயண்டும். 

 

05. தநது அபநச்சு /திபணக்கம்/அலுயகத்தின் கீழ் ணிபுொியும் அலுயர்கள் 

தங்கள் சசபய யிபங்கப ிகழ்ிப முப மூம் சொினொக புதுப்ித்திருக்கிொர்கொ 

ன்பதச் சொிொர்த்து உறுதிப்டுத்தின ின்சப, ிறுயத் தபயர் அலுயபது 

இடநொற்க் சகொொிக்பகபன ொிந்துபபக்க சயண்டும் ன்பத தனவுடன் 

பதொியித்துக்பகொள்கிசன்.  

 

06. சநலும், இபணந்த சசபயகின் அலுயர்கின் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கொ 

யருடொந்த இடநொற் அியித்தல் பயினிடப்ட்ட ிகு, அதொயது 2022.08.01 முதல் 

2022.09.30 ஆம் திகதி யபபனிொ கொப்குதினினுள், சொதொபண நற்றும் ஒத்துநொல் 

இடநொற்க் சகொொிக்பககள் பதொடர்ில் ொிசீலிக்கப்டநொட்டொது ன்பதயும் தனவுடன் 

பதொியித்துக் பகொள்கிசன். 

 

07. சநலும், 2023.06.30 ஆந் திகதி அன்று அல்து அதற்கு முன் யிருப்நொ சசபய 

ிபனங்கில் 05 யருட சசபயபன ிபவு பசய்யும் இபணந்த சசபயனின் அபத்து 

அலுயர்களும் 2023 ஆண்டு யருடொந்த இடநொற்த்திற்கு யிண்ணப்ிக்க சயண்டும் 

ன்துடன், அயர்கின் சொதொபண அல்து ஒத்துநொல் இடநொற் சகொொிக்பககள் 

பதொடர்ில் ொிசீலிக்கப்டநொட்டொது ன்றும் சநலும் பதொியித்துக் பகொள்கிசன். 

 

08. சநலும், திர்கொத்தில் படமுபப்டுத்தப்ட திட்டநிடப்ட்டுள் இபணந்த 

சசபயகின் உத்திசனொகத்தர்கின் 2022ஆம் ஆண்டுக்கொ யருடொந்த இடநொற் 

கட்டபகள் அபத்தும் குித்த திகதிகில் திட்டநிட்டடி அமுல்ப்டுத்தப்ட 

சயண்டும் ன்துடன், ினநிக்கப்ட்ட திகதிகளுக்கு அப்ொல் இதுயபப 

அமுல்டுத்தப்டொத 2022ஆம் ஆண்டுக்கொ யருடொந்த இடநொற் கட்டபகப 

உடடினொக படமுபப்டுத்தும்டி தனவுடன் சகட்டுக்பகொள்கிசன். 

 

09. இது பதொடர்ொக தங்கள் அபநச்சுக்கள் / திபணக்கங்கள்/அலுயகங்கில் 

சசபய புொியும் இபணந்த சசபயகின் அபத்து அலுயர்களுக்கும் அினத்தருநொறு 

தனவுடன் சகட்டுக் பகொள்கின்சன். 

 
 

ஒப்ம்./ ஸ். ஆசொக்கண்டொப   

இபணந்த சசபயகள் ணிப்ொர் ொனகம்  
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07. இடநாற்ங்களுக்கா கா அட்டயளண 

 
இளணந்த செளயகள் பிரிவின் இடநாற்க் குழுக்களுக்கா கா அட்டயளண 

 

    15         இடநாற்க் குழுக்கள அளநத்தல் 

     01         இடநாற் ளடமுளயிளத் தனாரித்தல் 

       01         யருடாந்த இடநாற் சுற்றிக்ளகயிள மயளியிடுதல் 

       22        

 

 

 பின்யரும் ஆயணங்கள            இளணந்த செளயகள்   

 ணிப்ார் ானகத்திடம் ெநர்ப்பித்தல் 

(i) LGN மூநாக இளணன யெதியிள அணுகுயதாயின் 

http://10.250.1.112/misco/ னும் இளணனத முகயரிளனயும்  பி 

யளப்பின்ல் மூநாக இளணன யெதியிள அணுகுயதாயின் 

http://43.224.125.68/misco/ மூநாகவும் ஒன்ளன் (Online) முளயில் 

விண்ணப்ப் டியத்திள பூபணப்டுத்தின பின்ர், நிறுய 

தளயரிால் ரிந்துளப மெய்னப்ட்ட               

(online application) 

(ii)                             2022/12/31    

                   /                      

                          /         05 

                                  

                               

           

 

          08                                              

                                             . 

https://10.250.1.112/misco/
https://43.224.125.68/misco/
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          15                                   /             

                                           

                      

         01                                                

                                            

         

         15        மீாய்வுக் குழுக்களின் மூம் அத்தளகன சநன்முளயீடுகள் மதாடர்பில் 

தீர்நாங்கள் டுக்கப்டல் 

        01                                                    

          

இளணந்த செளயகள் இடநாற் தீர்நாங்கள் மயளியிடப்ட்ட பின்சப, உள்க இடநாற்ங்கள் 

இடம்ம சயண்டும். இளணந்த செளயகள் இடநாற் தீர்நாங்கள் யமங்கப்ட்ட அலுயருக்கு 

மீண்டும் உள்க இடநாற்ம் மூம் இடநாற்ம் யமங்கப்டாகாது. 

08. யருடாந்த இடநாற் கண்காணிப்புக் குழு 

                                                      2023/02/15    

                                                      

                            . 

 

09. யருடாந்த இடநாற்ங்கள் மதாடர்பில் திளணக்கத் தளயர்களின் மாறுப்பு 
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9.8                                              /           
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9.9                                                      

                      214, 215, 216, 217                     

                       . 

 

10. அலுயர்களின் மாறுப்புக்கள் 
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11.                                                        
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12.                                               (      I) 
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இளணந்த செளயகள் ணிப்ார் ானகம் 

           ,            , 
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இளணந்த செளயயிலுள் அலுயர்களுக்கா யருடாந்த இடநாற்க் மகாள்ளக 

1. அறிமுகம் 

அபொங்க  செளய ஆளணக்குழுவின் மூம் 2009.02.20 ஆம் திகதின 1589/30 ஆம் இக்க அதிவிசெட 

யர்த்தநானியில் பிபசுரிக்கப்ட்ட அபொங்க செளயகள் ஆளணக்குழுவின் ளடமுள விதிகளின் மதாகுதி 1 

அத்தினானம் XVIII இலுள் 202 ஆம் பிரிவின்  ற்ாடுகளுக்கிணங்க இளணந்த செளயயிலுள் 

அலுயர்களின் இடநாற்க் மகாள்ளகனாது தனாரிக்கப்டுகின்து. 

2. யருடாந்த இடநாற்ங்களுக்கு உட்டுத்தப்டும் அலுயர்களின் விபங்கள் 

2.1 உரின அலுயர்கள் 

                                                            

                     . 

i. அபொங்க மநாழிமனர்ப்ார் செளய (யகுப்பு I) 

ii. இங்ளக தகயல் மதாடர்ாடல் மதாழில்நுட்  செளய (யகுப்பு 2, 3) 

iii. அபிவிருத்தி உத்திசனாகத்தர் செளய (தபம்  III, II, I) 

iv. இங்ளக அபொங்க நூகர் செளய  (யகுப்பு  III, II, I) 

v. முகாளநத்துய செளய உத்திசனாகத்தர்கள் செளய (தபம் III, II, I) 

vi. இளணந்த ொபதிகள் செளய (III, II, I, விசெட தபம்) 

vii. அலுயக உதவினார் செளய (III, II, I, விசெட தபம்) 

2.2 செளய நிளனம் ஒன்றில் பூர்த்திமெய்னப்ட சயண்டின செளயக்காம் 

2.2.1 தநது செளய நிளனத்தில் மதாடர்ச்சினாக 02                  அலுயர்கள் யருடாந்த 

இடநாற்ங்களுக்கு விண்ணப்பிப்தற்கு தகுதியுளடனயர்காயர். (2021        

          2021.04.01                            , 2021        

                   2023                                , 

                            ) 

2.2.2 ஒசப செளய நிளனத்தில் அல்து இளணப்பு 01 இல் காட்டப்ட்டுள் செளய 

நிளனமநான்றில் அல்து  செளய நிளனங்களில் 05 யருடங்களுக்கு சநற்ட்டு 

செளயனாற்றின அலுயர்களும் இடநாற்ங்களுக்கு உட்டுத்தப்டல் சயண்டும். (ஒசப 

நாயட்டத்தினுள் செளய நிளனங்கள் ஒன்றிள விடக் கூடுதாக இருக்க முடியும்.) 

2.2.3 விருப்புக்குரின செளய நிளனம் ஒன்றில் 05 யருட செளயக்காம் ஒன்ளப் பூர்த்திமெய்துள் 

அலுயர்கள் கட்டானநாக இடநாற்ங்களுக்கு உட்டுத்தப்டல் சயண்டும். 

 

2.3 செளய நிளனங்களின் யளகப்ாடு 

 

2.3.1                         

                                                        

                                               (        . 1) 

        XVIII        203               (iii)      (v)                

                                                       

                 ,                                  

                                                           

            . 
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     ,                         
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                 ,                

                  ,                  ,  
                                 
           

                                          ,        

                              ,        

                 ,                    
                       

 

2.3.2                                 /                       

                          . 

 

i.                                                       

                                                

              ,                                      

                  .       ,                                

                                                       

                                                   . 

 

ii.                                                            

                           ,                          

        .                                        . 

 

iii.  
 

 .              2.3.1                                 2022/12/31    

      5                                                     

                           ,                              

                                                          , 

                                                  15       

              . 
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 .     2.3.1                                                   

         ,                                                   

                         ,                             

             15                                          

                          ,                                   

                                                     . 

 

 .                                                  ,     

                                                      

                                                       

     .                               ,             

                                                      

                      . 

 

iv.                                                  

              ,                                           

                                                         

                                                  , 

                                                         

                  ,                                          
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                   (                              

                  )                      . (              

                                                 

              ) 

vi.                                                            

                 ,                                   

                               05                      

                                                        

                       ,                                    

    ,                                                    
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vii.                                         ,                   

                        . 

 

2.4                         

i.                        2:2:1                                

                                                     

         ,                                          2:2:2    

                                                       

                                                  

                    . 
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ii.                                                             

                                                       2.2.2 

                                (                     )    

                              . 

 

iii.                                                           

                                                            

                                            ,           2.2.2 

                                                     

                               . 

iv.                                              ,             

                                                    . 

    ,                                                 

                                                      

              . 

v.                                                            , 

                                                      

                          .     ,                       

                                                      

                                       . 

vi.                                                     

                                                      

                                                 

                                      . (      .         

                                           ). 

vii.                                        ,              

                                                      

                                                         

             . 

viii.                                                            

                                                       

                                                        

                                                  

             . 

 

2.4.1                       

 

i.                                                         

            31                   . (      : 2023                

              2022.12.31       )                           2023.06.30 

                          . 

 

ii.                          ,                                 

                                                           .    

                                                           

                                                       . 

(    ,                                                     

                                                    ) 
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iii.            /                                              

        /                           .                     

                                                           

                                       . 

 

iv.       01                                                

                                                         05 

                                                       . 

                                                       

               05                                         . 

 

v.          /                                               / 

                          /                            

                                                         / 

                                                       

                                                     

                                                         

                                                       

                                          . 

 

vi.                         02                              

                                                    

                            . (       –                      

                     ) 

 

vii.                      ,                                 

                    ,                                      

                                                         

                        . 

 

 

2.4.2                                               

i.                          05                             

                                                   15 

                                                      

                       .   . 

 

ii.                                                         

                        ,                                 

                                                     . ( -

  –                                                      

    ) 

 

iii.                                                          

                                                        

                                                           

                                .     ,                 

                   ,                                     

                        . 
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   + : 2017/01/01                                                    

                             , 2018        06             

                                                   

2022.01.01             06                     .           

                               ,                         

        . 

 

iv.                                               ,          

                                                        

                                                     .    

                                                         . 

 

2.4.3                                                            

 
                                                     

                 . 

 

i.                         

ii.              

iii.                                  

iv.                 

v.                 

vi.                       

vii.                                         05          

                                                            

                                                        

                                                           

                   . 

 

viii. பின்யரும் திளணக்கங்கள் நற்றும் தாங்களுக்கு யருடாந்த இடநாற்க் குழுக்களின் ஊடாக 

இடநாற்ம் யமங்க முடியுநாயினும் அத் திளணக்கங்களுக்கு/ தாங்களுக்கு 

அனுப்ப்டுகின் அலுயர்கள் மதாடர்பில் குறித்த திளணக்கங்களின் /தாங்களின் 

தளயர்களின் இணக்கப்ாட்ளடப் மற்தன் பின்சப இடநாற்த்ளத ளடமுளப்டுத்துதல் 

சயண்டும். 

a. அபொங்க செளய ஆளணக்குழு 

b. மாலிஸ் ஆளணக்குழு 

c. சதர்தல்கள் ஆளணக்குழு 

 

3.                                       

 

      1914/8      2015.05.12                                            

                      200                                     

                                              .  

 

i.                                                        /     

        

ii.                                                     /     

        

iii.                                                       

                                   15%                     
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4.                                                          

       

                                                             

                                                           

                                         .                       

                    . 
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iii.                             /             

iv.                                           15%                 

                                                              

                                            

 

5. யருடாந்த இடநாற்ம் யமங்கும்சாது கயணத்தில் மகாள்ப்டும் சயறு மாது காபணங்கள் 

 

5:1              
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                                2.3.2.v                   . 

ii.        ,                                                    
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          ,                                               

                                                     . 

iii.                          ,                     ,          
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                                    . 

iv.      ,                                               

                                           .         

                                          ,               

         2.3.2.vi                    . 
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v.                                                             

                                                          

                                                     

                                         . 

 

5.2                                  

 

                        : 02/2022          ,                        

65                   , 65                           ,         

                    ,                                     

      1 -         XVI        178      ,                       

                                          ,               

                                            65         

                                                             

      ,                      ,                 

                                                          

     . 

 

i. 54       (2023                 2022.12.31       )                

                                                        

                                                   . 

ii.                                                    31    
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                   31            60                     , 

                                                 . (      , 
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                           05                               
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                  ) 

iii.                        : 02/2022                              i      
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5.3                          
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                      . 

ii.                                                          

                                                             

(                XXV              7:5                 )         
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                                                       , 

                XXV              7:2                          

                                      ,                     

                                                       

                 .                                              

              . 

 

06.                                     

 

    15         இடநாற்க் குழுக்கள அளநத்தல் 

     01                                  

      01         யருடாந்த இடநாற் சுற்றிக்ளகயிள மயளியிடுதல் 

      22        

 

 

 பின்யரும் ஆயணங்கள  இளணந்த செளயகள் ணிப்ார்  

 ானகத்திடம் ெநர்ப்பித்தல். 
 

i. LGN                            

http://10.250.1.112/misco/                        

                                    

http://43.224.125.68/misco/                (Online) 

                                   , 

                     (Online)              

                (Online)                

             . 
 

ii.                     (Online System)        , 

2022.12.31                     /              

             /            05          

                            

                                  

      

          08                                           

                                      

         . 

          15                /                             

                                         

                   

         01                                                     

                                          

         15                                                

         

        01                                       

        15                                                   

         

 2023       02                             

 

 

7.                                                    

 

7.1                                                         

                                                     

https://10.250.1.112/misco/
https://43.224.125.68/misco/
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         ,                      (Online)     , LGN            
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               ඇමුණුම 01 

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 
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 
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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  

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 
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 මක්රමවේපළෙන මමළ්යයළය 
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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 මක්රමවේපළෙන මයෙපළ්යතයේන්තුල 
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 
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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 
iv. රුහුණු මජ්ළිවම මඅධ්යළපන මඨයපය, මකුරුවතලත්ත 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. ක්රමවේපළෙන 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 මක්රමවේපළෙන මයනමේ මමළ්යයළය 
vii. වංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 
viii. තක් කයවේරු මමළ්යයළය 
ix. ඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 
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x. මෘකරම්යම මමළ්යයළය 
xi. ශේබන්යත ට මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

කාර්යා සමූහ II 

i. තංගන මඉඩේ මයරජිවහට්රළ්ය මමළ්යයළය 
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 මදිවහත් මිසක් 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 මප්රමිිව 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  මේ මරිවපත්ිව මවෆෂසුේ මයෙපළ්යතයේන්තුල 
viii. ක්රමවේපළෙන මයෙපළ්යතයේන්තුල 
ix. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 
x. ජ්නයනඛ්න මශළ මවංඛ්යළයනඛ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 
xi. විග න මඅධිමළරී මමළ්යයළය 
xii. බන්ධ්නළගළර මයෙපළ්යතයේන්තුල 
xiii. යප ලිවහ මයෙපළ්යතයේන්තුල 
xiv. මන්නළරම මදිවහත්රික් ක මයනමේ මමළ්යයළය 

 



6 
 

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 මඨයපය 
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 
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 
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iii. යරජිවහට්රළ්ය මජ්නරළන මයෙපළ්යතයේන්තුල 
iv. දිවහත්රික් ක මවමෘද්ධි මමළ්යයළය 
v. වංවහමෘිවම මමටයුතු මයෙපළ්යතයේන්තුල 
vi. ක්රීඩළ මවංල්යධ්න මයෙපළ්යතයේන්තුල 
vii. මළධ් මය 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 
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 
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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 
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 මක්රමවේපළෙන 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 
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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 

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. දිවහත් මිසක් 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. ක්රමවේපළෙන 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 
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 
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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 
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  මද් මරලය 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 
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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 මඨයපය 
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 

කාර්යා සමූහ IIL 

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 lv 

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 මක්රමවේපළෙන 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 
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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 

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 
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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 
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 මක්රමවේපළෙන 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 
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ඇමුණුම 02 

දිස්ත්රික් ද කකටටඅ තය න ුමු න නසනයුකප තල නුා ුාගරිට ටාර්යා  

 

01. කමොරටුල ුගරකප ටාර්යා, තාුදුර ුගරකප ටාර්යා 

02. ඉංගිරිය ුගරකප ටාර්යා, තාදුක් දට ුගරකප ටාර්යා 

03. සීතාලට ුගරකප ටාර්යා, කකහිඕවිඅ ුගරකප ටාර්යා 

04. බණ්ඩාරගම ුගරකප ටාර්යා, ටැස්බෑල ුගරකප ටාර්යා 

05. මීරිගම ුගරකප ටාර්යා, තව්ල ුගරකප ටාර්යා 

06. මීගමුල ුගරකප ටාර්යා, කලනයුප්පුල ුගරකප ටාර්යා, කංකටොටුල ුගරකප ටාර්යා 

07. ලල්ාවිඅ ුගරකප ටාර්යා, ඇල්පිටිය ුගරකප ටාර්යා 

08. කබනයතර ුගරකප ටාර්යා, කේරුල ුගරකප ටාර්යා, තළු නගම ුගරකප ටාර්යා 

09. ඉංගිරිය ුගරකප ටාර්යා, කිරිඇල් ුගරකප ටාර්යා 

10. තඹගමුල කටෝරකළේ ුගරකප ටාර්යා, තස්බාකග කටෝරකළේ ුගරකප ටාර්යා 

11. තකුරණ ුගරකප ටාර්යා, මාතකල් ුගරකප ටාර්යා, උකුකල ුගරකප ටාර්යා 

12. ගකගකර ුගරකප ටාර්යා, මාලතගම ුගරකප ටාර්යා 

13. සූරියලැල ුගරකප ටාර්යා, ඇඹිලිපිටිය ුගරකප ටාර්යා 

14. තංගල් ුගරකප ටාර්යා, දික් දලැල් ුගරකප ටාර්යා 

15. හබරාදූල ුගරකප ටාර්යා, ලැලිගම ුගරකප ටාර්යා 

16. ලැලිපිටිය ුගරකප ටාර්යා,  ඉමදූල ුගරකප ටාර්යා 

17. තකුරැස්ස ුගරකප ටාර්යා, ඉමදූල ුගරකප ටාර්යා 

18. හක් දමු ුගරකප ටාර්යා, ලස්මුල් ුගරකප ටාර්යා 

19. තකවිය ුගරකප ටාර්යා , තකවි ශ්රී පුර ුගරකප ටාර්යා, ලැලිඔය ුගරකප ටාර්යා 

20. කකහිත නතටණ්ඩිය ුගරකප ටාර්යා, දිඹුාග ුගරකප ටාර්යා  

21. කකහිත නතටණ්ඩිය ුගරකප ටාර්යා,  තමනයටඩුල ුගරකප ටාර්යා 

22. නණමඩුල ුගරකප ටාර්යා, කටොඅකලකහර  ුගරකප ටාර්යා, නිටලැරටිය ුගරකප ටාර්යා 

23. තනයු ුගරකප ටාර්යා, කංකටොටුල ුගරකප ටාර්යා 

24. උඩුබද්කාල ුගරකප ටාර්යා, ුා නතණ්ඩිය ුගරකප ටාර්යා 

25. උඩුබද්කාල ුගරකප ටාර්යා, මාකම්කප් ුගරකප ටාර්යා  

26. කහොකරොව්කතොතාු ුගරකප ටාර්යා, කමොරලැල ුගරකප ටාර්යා, කගෝමරනයටඩල ුගරකප 

ටාර්යා 

27. ලුණුග ුගරකප ටාර්යා, බිබි ුගරකප ටාර්යා 

28. කසලණග ුගරකප ටාර්යා, ඇඹිලිපිටිය ුගරකප ටාර්යා 

29. ටතරගම ුගරකප ටාර්යා, තිස්සමහාරාමය ුගරකප ටාර්යා 

30. මහියංගණය ුගරකප ටාර්යා, මිණිකප් / හසට ුගරකප ටාර්යා 

31. මහියංගණය ුගරකප ටාර්යා, කකහිත නතටණ්ඩිය ුගරකප ටාර්යා 

32. මහියංගණය ුගරකප ටාර්යා, තදියතාල ුගරකප ටාර්යා 

33. ලරටාකතො ුගරකප ටාර්යා, ත නතුගල් ුගරකප ටාර්යා 

34. ලරටාකතො ුගරකප ටාර්යා, තව්ල ුගරකප ටාර්යා 

35. ටෑගල් ුගරකප ටාර්යා, කතොල්ගහකල ුගරකප ටාර්යා 



 ඇමුණුම 03 

දැනට පිහිටුවා ඇති බව වාර්තා වී ඇති අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

 

01. මුදල් අමාතයාාංශය මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

02. අධ්යාපන න අමාතයාාංශය මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

03. ිටනින්තදදෝු  දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

04. මේමු  දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

05. ද ජි්ථට්රාර් රන ාල් දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

06. වාරිමාර්ග දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

07. දපන ොලි්ථ දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

08. මාර්ිටම අධ්යාපන න  ා හුණුණු දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

09. දමෝටර්  ා දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

10. දේශීය ආදායේ දදපන ාර්තදේන්තතුව මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 

11. දි්ථත්රික් ල දල්මේ මාර්යාම මගින්ත සිදුම න අභ්යන්තත  ්ථාාන මාු  මිටටු 




